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Livsglede! Aktiv i 100 arrangerte
en vellykket sentrumstur for beboere
på institusjoner tidligere i høst.
Foto: Venkah Gjermundsen.

ALT I GLASS
ÅPNINGSTIDER:
mandag - fredag 07.30 - 16.00

Tlf. 62 81 10 40
www.persglass.no

MÅNEDENS

Uno

KONGSVINGERREGIONENS
OMDØMME
Sammen med næringsliv og kommunene
i hele regionen, er Byen Vår sammen
med deg og alle andre som bor her,
viktige deltakere i et nytt prosjekt
for å løfte frem regionen. Målet er å
rekruttere flere innbyggere og skape
flere arbeidsplasser. Hovedsatsingen er
naturlig nok mot de som har sine røtter
i distriktet. Back To The Roots, altså.
Merk datoen 1. februar.
Vi må ha flere til å føde neste generasjons barn, pleie neste generasjons eldre,
fylle jobbene som skal sørge for skatteinntekter og arbeidsliv og et levende
samfunn for fremtiden.Vi trenger å
trekke til oss mer kompetanse. Det er
faktisk slik at vi har mange gode jobber
som står ledig! Vi har også gode vilkår
for bedrifter å etablere seg her, noe vi
har mange gode eksempler på.
TAKK FOR AT DU HANDLER LOKALT
Vi nærmer oss julehandel og den viktigste perioden for våre lokale butikker.
Greit å huske på. Husk også at det ikke
bare er svenskehandel og netthandel
som utfordrer lokalhandelen, men også
tax-free-handelen. Pengene sitter ekstra
løst på tur, men vi kan sikkert spare
noen av det siste desperate, unødvendige
på flyplassen.

BYEN VÅR KONGSVINGER
Storgata 1, 2212 Kongsvinger
Tlf.: 62 81 66 10
info@byen-var.no
www.byen-var.no
VISDOM
Gud, gi meg sinnsro til å akseptere det
jeg ikke kan forandre, mot til å forandre
det jeg kan, og visdom til å se forskjellen.

Åpningstid:
Hverdager kl. 9.00-15.00
Våre hovedsamarbeidspartnere:

Klassiker. Tilskrives Reinhold Niebuhr
(1892 – 1971).
TV-AKSJONEN
Tusen takk til dere som gikk med bøsse
under TV-aksjonen. Og selvsagt til alle
som ga penger. Dessverre klarte vi ikke
å dekke alle husstander denne gangen,
men det var gode muligheter for å
gi med VIPPS, telefon og via bank.
Vi trenger nytenkning rundt organiseringen av TV-aksjonen og et større
lokalt engasjement og bidrag fra flere
deler av lokalsamfunnet, spesielt i
sentrum. Både skoler, foreninger og
næringsliv bør komme mer på banen
når Norges og verdens største dugnad
topper mediebildet.
Ha en fin november
Uno Arnesen
leder Byen Vår

Kongsvinger
Kommune

Årsmedlemskap i Byen Vår
Konto 1840.16.29900
Vipps 115872
Privatmedlemmer kr 250,Foreninger kr 500,Virksomheter kr 2.000,Ansvarlig utgiver:
Byen Vår Kongsvinger
Redaksjon:
Uno Arnesen, Marvel Sørensen,
og Wenche Walla

STØTTEMEDLEMSKAP
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.

Markedsrådgiver:
Torill O. Luijbregts, tlf. 906 78 407
torill@byen-var.no
Kongsvingerguiden blir
distribuert til alle husstander
og virksomheter i Kongsvinger
Opplag: 10 000

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

2

Design og layout: Kurér Grafisk AS
Trykk: Vinger og Glåmdal Trykkeri AS

BYEN VÅR INFORMERER

HalloVenn i
Kongsvingerhallen

Kunstprosjekt
Byen Vår 25 år

Som alltid 31. oktober, inviterer vi
sammen med mange andre til en hyggelig
HalloVenn-samling i Storhallen. To timer
med fullspekket program. Barn og voksne
kler seg ut, helst med litt hyggelige
kostymer, og det blir godteri, aktivitetsløype, ansiktsmaling, klovneoppvisning
og mye mer. Hallen syder av liv, stemning og musikk denne kvelden med
hundrevis av barn og voksne. Pris kun
kr 80,- per barn. Ta med hele familien
og besteforeldre og kom.

Som nevnt i forrige utgave av
Kongsvingerguiden, har vi satt i
gang et samarbeid med vår utmerkede
kunstner Elena Abessinova. Et nytt,
gjenkjennelig bilde fra Kongsvinger
skal være ferdig om et par uker. Det
blir et helt nytt Kongsvingerbilde med
andre elementer og fra en annen vinkel
enn på Elenas tidligere grafiske verker.
Bildet vil ha Glomma i fokus, i tillegg
til kjente landemerker og aktiviteter.
Vi presenterer bildet i desemberutgaven av Kongsvingerguiden.

Sentrumskonferansen i Bodø
Årets konferanse var i nordlige, og for anledningen solfylte Bodø. En kompakt
og fin by i stor utvikling. Tre hoteller var under bygging! Ved siden av interessante
foredrag og hyggelige kolleger fra andre sentrumsorganisasjoner, fikk vi, på direkte
TV fra Brüssel, være vitne til at Bodø ble kåret til å være Europas Kulturhovedstad
i 2022. Moss ble kåret til årets sentrum i Norge, etter årelangt målbevisst arbeid
og stor forvandling.

Vi har allerede testet interessen litt i
næringslivet, og vi har allerede forhåndssolgt 20 eksemplarer av jubileumsbildet. Bildet vil i utgangspunktet være
svart/hvitt-strek, men med noe fargekolorering for å tydeliggjøre enkelte
elementer. Størrelse ca. 30x50 cm.
Produksjonen blir 50 eller 100 nummererte eksemplarer. Prisen vil være
kr 2.390,- (evt. + mva) ferdig innrammet.
Vil du sikre deg et av disse eksklusive
grafiske verkene, så kontakt Byen Vår.

En gruppe på byvandring

Statsråd Monica Mæland åpner konferansen

Kremmertorg – slutt for i år
Den 25. sesongen med Kremmertorg på
Rådhusplassen ble til dels offer for dårlig
vær. Men slik er det hvert år. Men torget
befestet sin posisjon som en trivelig
møteplass. Da blir det en pause til mai
neste år.

Elena Abessinova i sitt atelier, med et tidligere bilde.

Ansvarlig for Kremmertorg i over 20 år, Liv Svartberg
sammen med medhjelper Grethe Lillian Strand

3

BYEN VÅR INFORMERER

Hans Olav Lahlum på Biblioteket
Torsdag 31. oktober kl. 19.00 kan du
oppleve Hans Olav Lahlum «live».
Gjennom Folkeakademiets turneprogram
har vi fått Lahlum til Kongsvinger
denne kvelden, der han skal snakke
om sin splitter nye bok – biografien om
Reiulf Steen. «Historien, triumfen og
tragediene». Steen var partiformann
i Arbeiderpartiet før Gro Harlem
Brundtland, og deres motsetningsforhold
skapte store utfordringer. Steen var en
viktig brobygger og reformator, men
slet også med personlige problemer.
Boken er Norgeshistorie, da den gir svar
på mange av de ubesvarte spørsmålene
om partiet i hans tid.

Lahlum vil også bruke noen minutter
på sin nyeste krimbok, som kom nå
i høst. Etter foredraget vil Norli bokhandel være til stede og selge bøkene,
og Lahlum signerer selvsagt ditt
eksemplar.
Inngang kr 100,-. Betales ved
inngangen. Kontant eller VIPPS.

Julegater
Blant annet takket være SPLEISEN
mange var med på i fjor, har vi hatt
muligheten til å oppgradere julegatebelysningen ytterligere. Men vi har også
lagt inn en del ekstra midler for å bytte
ut mye av julepynten, som er utslitt. De
senere årene har vi lagt alle midlene på
stasjonssida og fått en flott lysrekke fra
gamlebrua til Sundehjørnet, samt juletre
og ekstra lys på stasjonsområdet. Nå er
det julegatebelysningen på festningssiden
som trenger oppgradering, og vi starter
utskiftingen av den gamle pynten.
Styremedlem Birgitta Lindén og kontormedarbeider Marvel Sørensen i Byen Vår i ferd med å
pakke opp alle forsendelsene med ny julepynt.

Julegateåpning 28. november
Like sikkert som julen, kommer julegateåpningen torsdag før første advent. Program
kommer senere i Glåmdalen og neste utgave av Kongsvingerguiden, men se ikke bort
fra at det kommer til å ligne på fjorårets og de siste 30 årenes opplegg.

Julemarkedet i Øvrebyen
30. november
Og like sikkert som Julegateåpning, er det Julemarkedet i Øvrebyen lørdag før første
advent. Da fylles gatene og museene i Øvrebyen med boder og mennesker. Det er
Byen Vår, Kvinnemuseet og Kongsvinger museum som arrangerer – med støtte fra
kommunen. Følg Julemarkedet på Facebook.
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Jubileumsbenken ved
sykehuset
I sommer fikk Byen Vår en stor,
flott trebenk i jubileumsgave fra
Nordisk Massivtre på SIVA. Denne
har stått nedenfor Biblioteket, men
er nå flyttet utenfor sykehusets
hovedinngang. Dette grunnet savn
av sitteplasser til pårørende og
pasienter ved sykehuset.
Benken vil bli stående her utover
neste år, men tanken er at flere steder
i byen skal få glede av benken.
Derfor vil den være på vandring
rundt de kommende årene.

BYEN VÅR 2012 - 2013

2012-2013

25 ÅR !

25 ÅR !

Faksimiler fra Glåmdalen.
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Hans Marius
Hoff Mittet
Å presentere månedens I Ramma trenger ikke
å bli en lang intro. En av Norges største entertainere
og skuespillere kan egentlig presenteres kun
ved å nevne navnet, Hans Marius Hoff Mittet.
Han har stått på alle scener og teatre i Oslo
i en årrekke. Nå har han hovedrollen i musikalen
Optimist som er basert på Jahn Teigens låter.
Han er også en Kongsvinger-venn i og med
at hans kone, Maria Haukås Mittet, ble kjent
med byen under MGP i 2008 og 2009.
Hans Marius var med her oppe, og han ble litt
betatt av byen, har han sagt. Jeg fikk en prat med ham.
Er det en familie-arv dette
med å stå på en scene?
Faren min ville bli skuespiller. Jeg er
vokst opp i en metodistfamilie, så vi
sang og spilte mye i kirken og hjemme.
Fikk litt smaken av å stå foran publikum.
Skuespillerdrømmen gikk nok i arv.
Når begynte du å opptre?
Var 6 år. Det var i Maridalspelet.
Var gutt nummer fire bakerst fra middelalderen. Da tenkte jeg; jeg skal bli det
pappa drømte om.
Og drømmene resulterte i?
Begynte på Bårdar. Tok ekstravakter på
et gamlehjem for å tjene ekstra kroner.
Så fikk jeg noen jobber som igjen endte
med flere og flere oppdrag. I dag må jeg
si at det er noen ganger altfor mye jobbing.
Improviserer du når du står
på scenen?
Noen ganger. Senest under Optimist.
I sluttsangen en kveld ropte noen fra
salen og jeg sa; hva sa du? Så måtte jeg
improvisere og «dra» det i land. Forøvrig kan jeg få noen idéer under en
forestilling.

Foto: Sissel Jakobsen

Noen spesielle episoder du
husker fra din karriere?
Vil nevne to. Ene episoden var på en
premiere. Brakk armen på scenen, men
måtte synge videre.Var én akt igjen. Den
andre episoden er spesiell. Min far sa før
han døde: Gjør grev Danilo en gang i
Den Glade Enke. Så ble den satt opp. Jeg
sa til min far etter audition: Nå far, kan du
hjelpe meg? Dagen etterpå fikk jeg rollen.
Hva hadde du jobbet med hvis
du ikke hadde vært skuespiller
og musikalartist?
Arkeolog, biolog eller geolog.
Har sansen for vitenskap.
Har du vært med på å skrive
noen produksjoner selv?
Har vært med på å finpusse på ting.
Min lange erfaring gir meg ideer som
jeg tar opp i fellesmøter.
Hva er grunnen til at så mange
kommer til dine forestillinger?
Er veldig heldig med forestillingene og
rollene jeg får. Tror det løfter det hele.
Optimist selger godt. Føler at folk liker
det jeg gjør.

Du ble litt betatt av Kongsvinger
da du var her for noen år siden.
Hva var det som fenget deg?
Festningen, elva og skogen. Fin utformet
by. Liker meg i en mindre by som ikke
er sånn veldig storby.
Når var du på Kongsvinger sist?
Altfor lenge siden. Det var i 2009.
Barna tar mye tid, og jeg har mange
oppdrag i Oslo. Men jeg kommer gjerne
til Kongsvinger og blir med på en forestilling en gang.

2for1 fra

1595

kr

Enstyrkeglass og
brilletilpasning alltid
inkludert

Kundekveld med
briller og make-up
Specsavers Kongsvinger og Fredrik & Louisa
inviterte til en eksklusiv kundekveld med øynene
i fokus: All eyes on you - hvor vi demonstrerte
og delte våre beste tips som får øynene til å skinne.

2for1 designerbriller
fra 1595 kr.

Alle ble gitt personlig veiledning, hvor sesongens
lekreste brillenyheter og make-up ble vist.

Det er svært gøy å samarbeide på tvers av bransjer,
og det ble er vellykket og inspirerende aften med
42 herlige gjester som gjorde kvelden perfekt.

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

Smerter under hælen?
Magnet
overmadrass
Bedre hverdag
starter hos Banda
Oppladb
Oppladbar,
trådløs
stille
og stillegående.
Hælspore?
•En kjede med over 50 butikker som formidleroghjelpem
En starter
kjede med
50 butikker som formidler hjelpemidler på blåresept.
Bedre hverdag
hosover
Banda
Heel Spur såle
smerte - bedre søvn - myke
En kjede med over 50 butikker som formidler hjelpemidler på blåresept. muskler og ledd

-25%

Glåmdal Sjukepleie & BandageStr. 35-46
Kjøp madrass,
Farge: sort
få kombimadras
en
pute& Bandage
på kjøpe
Perfekt
Høsten er til
her høyhælte
for fullt. Dette har de tatt høyde for hos Glåmdal
Sjukepleie

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

EPA, KONGSVINGER

SALG

Smerter
hælen?
overmad
EPA. Stativ og reoler er fylt
opp medunder
mye lekkert
tøy. Torill i ByenMagnet
Vår falt for
skopånoen
og
støvletter
støvletter som selvsagt
måtte prøves. -Og
se her, sier Inger
Pute
Hælspore?
• innersåle med lekre
sauepels
• Cathrine,
ta heels
på
degådenne
fra Maggy
også. Da var det bare å innta posituren.
såle
Spur såle
• god High
åpning,
enkel
ta på lekre kåpenHeel
verdi 995,smerte - bedre søv
• med praktisk borrelås

muskler og ledd

699,Veil 849,-

Perfekt til høyhælte
sko og støvletter
High heels såle

Årets julegave fra Tempur

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

Maggy har også mye annet i sitt sortiment.
Lekre badekåper og mykt ullundertøy er
noe som kan anbefales å ta en nærmere
titt på.

Kjøp madr
Gjelder
få en
pute 75
på

puter m.m.

Pute 90 cm bred
verdi 995,-

Ciso er selvsagt godt representert som
alltid, og mye flott skotøy fra ulike
leverandører er på plass.
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Fyringssesongen og tørr luft er noe
mange merker i denne årstiden. Tørre
hender er et kjent fenomen. Men fortvil
ikke – Aleppo-såpen som de har fått inn
i butikken, er bare helt unik mot tørre
hender. Den er i både fast og flytende
form.

Varme føtter gir bedre s

G
•
sengesokker
i
angoraull
•
9
• puster og holder føttene tø
og
nattesøvnen
Smerter under hælen?
Magnet overmadrass
Årets julegave fr
•
med
antiskli
•
sitteog
støtteputer
gir
komfort
Hælspore?
•
• riktig pute bedrer s
-25%
Heel Spurog
såleminsker ubehag
smerte - bedre søvn - mykere
og nattesøvnen
Har du lyst til å handle på nettet for så
å hente i butikken på EPA? Da kan du
gå inn på www.banda.no og trykke på
Kongsvinger.

-25%Kjøp madrass,
muskler og ledd

få en pute på kjøpet

Perfekt til høyhælte
sko og støvletter
High heels såle

Pute
verdi 995,-

Takk for
• sitte- og støttepute
du hand at
ler
minsker
ubehag
lokog
alt

28

Veil

2895,TLF.: 62 81 97 90

Følg oss på
Gjelder
75, 80 og
Facebook/bandakjeden
90 cm
bredde
Følgkanossvariere
på fra butikk til butikk
Besøk
vår nettbutikk:
Utvalget

*gjelder ikke spesialmål
Gjelder alle sitte/støtte
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Besøk vår nettbutikk:
www.banda.no/nettbutikk

Årets
frabedre
Tempur
Varmejulegave
føtter gir
søvn

Prisene gjelder
tilVa17
Gjelder

Utvalget k
Besøk vår nettbutikk:
www.banda.no/nettbutikk
Utvalget
kan variere
Utvalget
kan variere
fra butikk til butikk
Prisene
Facebook/bandakjeden
fra butikk
til gjelder
butikk.til 19.06.2016
Prisene gjelder til 19.06.2016 www.banda.no/nettbutikk

-og soveputer
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Følg oss på
Facebook/bandakjeden

Str

Kun -og
hossove
B
www.banda.no/
Følg oss på
Facebook/bandakjeden

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

699,-

bar, trådløs
Veil 849,egående.
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ere

t, lys beige, rød

etsser*

drass

,-vner*,
- mykere

Weronika ønsker velkommen til Castrum

rass,
5,å kjøpet
80 og

dde

Fra v. Yilmas Dogan, Murat Kayhan, Özkan Kayhan, Kian Rezaee, Hristo Bonen og Weronika Sobocinska

Castrum
SENTRUM SYD, KONGSVINGER

-Det er store forandringer hos Castrum. I nyoppussede lokaler føler man at
intimiteten når nye høyder. Flotte lysekroner i taket og lysestaker og små vaser
fra Magnor Glassverk gjør det lille ekstra - i tillegg til helt nytt interiør for øvrig.
Her er myke sofaer, god plass ved bordene og en hyggelig betjening som gjør
besøket hos Castrum til en hyggelig opplevelse.

2895,-

søvn

Gjelder-Ja,75,vi har
80 fått
ogdet slik vi ønsket, sier en fornøyd Murat Kayhan. Sammen med med90 cm bredde
eier Yilmaz Dogan har de planlagt og

ørre

tegnet i flere måneder før de satte i gang.
-Selvsagt har vi hatt hjelp fra en arkitekt,
og der må jeg få rose teknisk tegner Albin
Istogu for arbeidet han har lagt ned for at
vi skulle få det beste ut av lokalene. Som
Albin sier: Det har vært en veldig bra
opplevelse å jobbe sammen med eierne av
Castrum. De har vært trygge på konseptet
jeg har kommet med, og sammen med
mange lokale og internasjonale leverandører, har vi gjort Castrum til et koselig
sted for folk å besøke – i tillegg til mye
god mat. En av de kjente lokale leveran-

ra Tempur

sovestillingen

er gir komfort
g

85,-25%

l 370,-

r. S-XL

ask
7.09.2017
alle 30°
sitte/støtte

eputer
Banda
/nettbutikk
Besøk vår nettbutikk:
Nyoppussede lokaler

www.banda.no/nettbutikk
4.12.2017

dører vi har brukt, er Magnor Glassverk.
Castrum har nå i dag signaturen på mange
flotte glassdesign derifra.
Murat fortsetter med å fortelle at hans eldste
bror også kommet med på laget. -Han har
over 35 års erfaring fra restaurantbransjen
i Sverige, og jeg kan jo si at han har vært
en slags mentor for meg i alle år. Det er nå
5 år siden vi overtok lokalene her, og det
har gått over all forventning. Menyen er
varierende, og vi får gode tilbakemeldinger
fra gjestene.
Nå er det førjulsmenyen som snart skal
lanseres. -Ja, fra ca. 15. november er det

juletallerken og pinnekjøtt-tallerken her
hos oss. -Vi har stor pågang når det gjelder
julebord, men de som ønsker, har fortsatt
muligheten til å bestille bord og komme til
oss for et koselig førjuls-måltid, avslutter
Murat.

Koselig atmosfære

ÅPNINGSTIDER:
Mandag til Fredag 14.00 - 23.00
Lørdag 14.00 - 23.00
Søndag 14.00 - 22.00

www.castrum-spiseri.no
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Staute karer fra v. Per Kristian Lønhøiden,
Dag Hedin, Egil Elserud og Tore Harald Gusterud

FRA BYGGINGEN
AV BYGGEBELTET PÅ
BEGYNNELSEN AV
60-TALLET

Eidsiva
KONGSVINGER

BYGGEBELTET – «HØYSPENTMASTER OPP OG HØYSPENTMASTER NED»

Det er forskjell på hvordan de store energikonsernene
planlegger. I Asker har Statnett planer om å reise 40 meter
høye master, mens Eidsiva tar grepet om å fjerne eksisterende master. Dette kaller vi virkelig å ta grep,
både for miljøet og for de som bor langs
byggebeltet (høyspentlinja) i Kongsvinger.
På 50-tallet planla, den gang Glåmdal
Kraftlag, et såkalt byggebelte av høyspentmaster som skulle gi strøm til
byen. Byggebeltet ble tegnet inn på en
geografisk måte slik at det skulle ligge
utenfor bebyggelse. I planarbeidene ble
det tatt høyde for at der de skulle reises,
der kom det til å bli minimalt med bebyggelse. Men hva skjer så i ettertid? Det
som planleggerne kanskje ikke hadde
fått med seg, var at det var sterke krefter
som så at Kongsvinger på sikt kunne bli
en vekstby. Byggearbeidene startet på
begynnelsen av 60-tallet, og det meste
sto ferdig like før kommunesammenslåingen.
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Da sammenslåingen av kommunene
Vinger, Brandval og Kongsvinger var
en realitet i april 1964 og ble til Kongsvinger kommune, var allerede planen
klar at sentrum i kommunen skulle
bygges ut. Byen skulle trekke til seg
nyetableringer innen industri og annen
næringsvirksomhet. KOBBL hadde
planene klare om mer utbygging av
boenheter. Og ingenting slo feil. Kongsvinger ble et vekstsenter, og høyspentmastene, ja, de ålet seg innover i skog
og nedover åskanter hvor både villaer
og rekkehus ble reist.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

En fornøyd beboer i Lia som snart slipper å se rett i masta

Under et besøk hos Eidsiva på Rasta
fikk Torill og Kongsvingerguiden et
interessant dykk i arkivene. Noen av
de som jobber der, hadde nær slekt som
var med på å sette opp byggebeltet.
Fire staute karer sa seg også villige til
å bli med på presentasjonen av prosjektet
i Kongsvingerguiden om at byggebeltet
nå forsvinner
Mastene skal ned
I løpet av 2020 skal alle høyspentmastene
ned – fra Norsenga til Dunderdalen.
Forberedelsene har vært der lenge. I år
har det blitt gravd diker over store deler
av byen hvor det nye høyspentnettet
skal ligge – i rør, under matter og godt
beskyttet. Noen traseer er allerede ferdige
og tilkoblet.

Berørte innbyggere
Over 40 punkter skal ned. Innbyggerne
langs byggebeltet skal bli ivaretatt på
beste måte. -Vi kommer til å informere
i god tid hvordan arbeidet skal tilrettelegges for å få ned mastene, poengterer
Tore Harald Gusterud. Da ligger det i
kortene at arbeiderne må inn på en del
eiendommer med små og store maskiner.
Store kraner skal brukes for å få ned de
store stolpene. -For å si det slik; det må
noen steder lages en slags vei eller gate
for å komme til, fortsetter Tore, og da er
det viktig at alle berørte vet hva dette
går ut på. Allikevel er jeg sikker på at
alle beboerne er veldig glade for å slippe
å ha disse mastene i nærheten av huset
eller også foran stuevinduet. -Vi skal
selvsagt rydde opp etter at alt er klart,
understreker Tore.

En glad innbygger i Blomstervegen
Ingvild i Blomstervegen har sett utover
byen i mange tiår fra høyt oppe i Lia –
med en høyspentmast rett foran stuevinduet. Da Torill ringte på døra og
spurte om hun ville være med på bildet,
var det ikke nei i hennes munn. Og hun
var blid som ei sol etter seansen i tillegg
til at hun ble forklart i korte trekk om
prosjektet. -Ja, dette blir bare helt herlig,
sa Ingvild, og gledet seg enormt til å se
en annerledes by en gang i 2020. Hun la
til at dette må alle være glade for.

DIN LOKALE LEVERANDØR
AV STRØM OG BREDBÅND
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Nye gangstien på Vangen

Østcom
SIVA, KONGSVINGER

Selv om Østcom har de aller største oppdragene langt utenfor distriktet, er det
mer og mer å gjøre også lokalt. I alle ledd hos Østcom blir kompetansen tatt godt
vare på. Medarbeiderne utfyller hverandre, om det er prosjekter som skal gjennomføres lokalt eller langt unna. Forberedelsene er viktig, og medarbeiderne er med
på prosjektene fra dag èn.
Ny gangsti på Vangen
Nå er det ingen hindringer for å ta
seg en tur fra sentrum via Vangen og til
Bogerfløyta. En flott sti er tilrettelagt –
også med gatelys – gjennom den siste
etappen til gangbrua i Bukkene Bruses
veg. Det er ikke vanskelig å finne ut av
dette i det hele tatt. Bare å legge i veg!
Roverud sentrum lyses opp
På Roverud er det kommet opp nye
gatelys i sentrum. Østcom har stått i
bresjen for dette. Nå i høstmørket er
det selvsagt viktig at vi har godt lys
når vi er ute og ferdes.
Har du noen spørsmål om hva Østcom
kan bidra med? Ja, da bør du ikke vente
med å gjøre en henvendelse. Og du kan
se på neste side hva de utfører. Det er
positivt for distriktet at man har et voksende
næringsliv. Det blir optimisme og gode
vibber av det. Og det trenger vi!
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Nye gatelys på Roverud

VI SIKRER
EIENDOMMEN DIN
VI SIKRER
EIENDOMMEN DIN

Permanente gjerder
Midlertidige gjerder

Permanente gjerder

Elektroniske gjerder og sensorer

Midlertidige gjerder

Veibommergjerder
og pullerter
Elektroniske
og sensorer
Sperreteknikker
og reolsikring
Veibommer
og pullerter
Sperreteknikker
og reolsikring
Porter (skyveporter/slagporter/rotasjeporter)
Porter (skyveporter/slagporter/rotasjeporter)

Bodsystemer og maskinsikring

Bodsystemer og maskinsikring

Automatikk og adgangskontroll

Automatikk og adgangskontroll

Vareutsalg

Vareutsalg

Rekkverk
Rekkverk
Støyskjermer
Støyskjermer
Utleie
Utleie
ØstCom AS

Telefon: +47
ØstCom
AS 62 81 46 00 • ostcom@ostcom.no •
www.ostcom.no Norvald Strands veg 146, 2212 Kongsvinger
Telefon:
+47 62 81 46 00 • ostcom@ostcom.no •
www.ostcom.no Norvald Strands veg 146, 2212 Kongsvinger
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Redskap fra pionertiden

Niels Anker Stang

Stangeskovene
Høsten 2014 var Torill og Kongsvingerguiden på besøk hos Borregaard i Sarpsborg og
fikk en prat med teknisk direktør. Bakgrunnen for besøket var at fokuset på den tiden
allerede hadde startet – hva skjer etter oljen? I flere utgaver av Kongsvingerguiden
har leserne fått møte store aktører innen skogs- og trevirke. Alle har hatt fokus på hva
skogen kan brukes til, men noen erstatning for oljen har det ikke blitt fokusert så mye
på. Det finnes nemlig ingen god løsning per i dag på hvordan man på et kostnadsmessig og akseptabelt nivå kan utvinne biodrivstoff fra skogen. Skogsområdene rundt
oss kan brukes til så mye annet og så mye mer, noe vi ser resultater av over alt.

Torill møtte denne på vei gjennom skogen

14

Ikke langt fra Sarpsborg og Borregaard
finner vi Halden. Her har det helt fra
1600-tallet vært fokus på skog og trelast.
Her ble et sagbruk, Tellesås, og en mindre skogeiendom kjøpt opp av Fabian
Stang. Etter hvert ble det flere oppkjøp
og utvidelser helt fram til 1899 - da
en våken og skogserfaren kar ved navn
Nils Anker Stang vurderte hvordan han
skulle føre arven videre innen skogsområdene. Han var i godt voksen alder da
han etter nøye vurdering skrev følgende
tilbud til sine svigersønner den 3. mars
1899:
«Jeg føler mere og mere Aarenes Vægt
og længes efter fuldstendig Hvile og
Frihed for alle Forretninger, men jeg

kan ikke komme til at nyde et saadant
Otium saalænge jeg maa bestyre de ikke
ubetydelige Jord- og Skoveiendomme
som jeg har. Jeg har derfor i længere Tid
været betenkt paa at overdrage mine
samtlige Eiendomme som gave til mine
Svigersønner, dersom de vilde oprette
et Interessentskab, der blir at overtage til
Høsten. Efter min Livserfaring er der i
vort Land intet som holder Familierne
oppe og sammen i den Grad som Besiddelse af faste Eiendomme og da især
Skoveiendomme».
Stangeskovene AS – den gang Aktieselskabet Stangeskovene ble en realitet.
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FAKTARUTE
Innovasjon Norge - Skog 22 våre skogsområder i framtida
Sitat fra Innovasjon Norge:
Skog- og trenæringen
kan firedoble omsetningen
Skogen spiller en avgjørende rolle
i det grønne skiftet. En samlet
skog- og trenæring står bak en
ambisjon for omsetningsvekst
til 180 milliarder innen 2045.
Det tilsvarer en firedobling av
omsetningen på 43 milliarder
fra 2012. Skal vi komme dit,
må samarbeide til. Det vil bli økt
etterspørsel etter tre som byggemateriale i årene fremover.
TRE SOM BYGGEMATERIALE

Moderne skogsmaskin

Besøk hos Stangeskovene
Så kom dagen da jeg skulle på besøk til
Stangeskovene. Kjøreruta til Vikodden
var Skotterud,Vestmarka, skilt til Mangen
og skog og atter skog. At elgjakta var i
gang fikk jeg erfare da en antennedekorert
hund plutselig sto rett foran bilen. Da
husket jeg hva Per Morten Wangen,
daglig leder hos Eidskog Stangeskovene,
sa i et møte; til våre skoger kommer det
mange fra Oslo og Akershus og jakter
elg. De leverer barna i barnehage eller
skole, jakter noen timer og er tilbake
til middagen serveres.
Et flott område åpenbares når jeg ankommer Vikodden i Aurskog-Høland.
Hyggelige mennesker serverer kaffe, og
det er bare å vente på at konsernsjefen
dukker opp. Erik Toverud begynner å
fortelle om skogseventyret som startet på
1600-tallet, og jeg viser ham derfor min
research-innledning som jeg ville bruke
i denne presentasjonen.
Da og nå
Erik Toverud er imponert over hva de
fikk til fra den dagen Aktieselskabet
Stangeskovene ble etablert. -Ja, det var

Sertifisert tømmer fra nærområdet

styrketrening på sitt beste på den tiden,
understreker Erik. Det fantes ingen motorsager eller andre tekniske hjelpemidler som kunne lette arbeidet for
skogskarene. Ekte håndkraft, en øks, en
sag og en hest var det man trengte i den
spede begynnelse på en suksessfull skogsdrift. Når man leser historiebøkene om
hvordan det hele har utviklet seg, må
alle være enige i at dette er helt unikt.
Utsnitt fra Arkivmagasinet: «I skogen
nyttet bonden slep, drog og slede til
framkjøring av tømmer. “Rustningen”
kom i bruk tidlig på 1900-tallet og
overtok mye av transporten på Østlandet og i Trøndelag, men ellers var
det mange lokale varianter av de eldre
kjøretøyene som dominerte helt fram til
traktoren gjorde sitt inntog på 1960-tallet.
På barmark tok man noen steder i bruk
tømmervogna når tømmeret var dratt
fram til kjørevei på vinterføre. Ellers
var tømmervogna et viktig redskap
ved sagbruk og andre industrianlegg».
En stor aktør
Stangeskovene er en stor aktør i det
store skogbeltet som strekker seg rundt

For å ta ut framtidens potensiale
for tre som bærekraftig byggemateriale, kreves innovasjon og
FoU (forsknings- og utviklingsarbeid)
innen industrialisert byggesystem.
Vi trenger ny kunnskap og kommersialisering av løsninger med tre som
byggemateriale for offensivt å møte
brukerbehovene som kommer.
TRE SOM KJEMI

Ved å ta i bruk treets oppbygging
og bestanddeler kan man utvikle
det meste, alt fra innsatsstoffer i
medikamenter, til mat og for, eller
til en miljøvennlig emballasje og sterk
kompositt. Alt som kan lages av olje,
kan lages av tre. Gjennom FOU og
innovasjon på treets uendelige muligheter kan ideene tas over til verdiskapende produksjon.
TRE SOM ENERGI

Vi må omstille samfunnets energibruk fra fossil energi til fornybar
energi. Større bruk av biobaserte
fornybare energikilder vil være en
del av løsningen for å dekke morgendagens energibehov. Det står ubrukte
ressurser i norske skoger som må
utvikles til fornybare energikilder.
Trepellets kan erstatte forurensende
kullbasert energiproduksjon, og
flydrivstoff er et av de områdene
som man per i dag ser vanskelig
å finne alternative energikilder til
– unntaket er biodrivstoff basert
på bærekraftig skogproduksjon.
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den nordlige halvkule, og de forvalter
227 000 dekar egen skog. Sammen med
Eidskog kommune eier de også 51%
av Eidskog Stangeskovene som igjen
har sagbruk både på Vikodden og på
Skotterud.
Verdiskapning
Begrepet fra rot til port er beskrevet tidligere. Når det gjelder Stangeskovene, er
det fra skog til bygg som gjelder. Dette
er nemlig verdikjeden innen Stangeskovene.Verdiskapning er nemlig det
største elementet hos konsernet. Eiernes
langsiktige tankegang og strategi ligger
til grunn i den stadige videreutviklingen
som pågår.

Eksempler:
• I løpet av to timer i vekstsesongen
i Stangeskovene vokser det nok
trematerialer til å bygge en enebolig
• ……… og i tillegg trevirke til
5 tonn avispapir
• Til sammenligning:
I Kongsvinger kommune henter
trærne (834 846 dekar) CO2 fra
lufta til en slik produksjon;
tilsvarende to timers gjennomsnittlig utslipp fra ca. 70 000 biler.
Konserndirektør Erik Toverud

Høvlerier og faghandel
Stangeskovene eier sju trelast- og byggevareutsalg i Akershus, Østfold og SørHedmark. Mange byggmestere, entreprenører og privatkunder benytter seg av
disse virksomhetene. Som en byggmester
uttaler; et godt resultat er avhengig av
kvalitet i byggeprosessen, god kontroll
på drift og byggeplass og tett dialog
med leverandør er svært viktig.
Stangeskovene Volden på Tobøl
Alle vet hvor Tobøl er. Her finner man
lett den lokale bygge- og trelastforretningen,Volden, like ved riksveien.
I år har de 20 års jubileum. På spørsmål
til daglig leder Finn Tore Amundsen om
han har mange kunder i butikken, får vi
til svar at – «det går på det jevne».
Viktig for miljøet - verdiskapning
er en fornybar ressurs
Skog og tre er en fornybar ressurs som
kan brukes i det uendelige – så lenge
dette blir forvaltet på en bærekraftig
måte. Tre er også et kretsløpsmateriale.
Her kan nevnes at en av de viktigste
«byggesteinene» i trevirke er karbon (C).
Skogen benytter CO2 fra atmosfæren
og binder karbonet i trevirket, og oksygenet (O2) slippes ut igjen. Karbonet
lagres i treproduktet til det brytes ned
igjen - eller ved forbrenning. Tre representerer «grønt karbon» i motsetning til
byggematerialer som er basert på «svart
karbon» (olje). Bruk av tre i byggematerialer vil redusere CO2 i atmosfæren.
Skog er derfor viktig som grunnlag for
den framtidige bioøkonomi – der verdiskapningen i høy grad må baseres på bruk
av «grønt karbon». Miljømessig er det
også viktig å vite at tre er resirkulerbart.

Tømmersjef Martin Bonnerud og daglig leder Per Morten Wangen

Sagtømmer skjæres opp til dimensjoner
som er tilpasset kunder og videreforedling

Terje Mathisen hos Volden har mange kunder
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Sagtømmer skjæres opp til dimensjoner
som er tilpasset kunder og videreforedling

Stangeskovene Volden på Tobøl
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Fra Bjørnstad Bruk i Tistedal, Lars Bønøgård

Kortreist tømmer på veg inn i saga

Ole Steinar Kulblikk overvåker
produksjonen fra kontrollrommet

Trond Rudberg følger opp beregninger
og resultater i produksjonen

Takk for at jeg fikk komme på besøk
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Nye Mercedes-Benz EQC

Kongsvinger Bilsenter
RASTA, KONGSVINGER
EQ ER EN SERIE SOM VISER VEIEN INN I FREMTIDEN.

Mercedes-Benz legger om kursen. Med produkt- og teknologimerket EQ skaper MercedesBenz et elektromobilt økosystem som består av produkter, tjenester, teknologi og innovasjoner. EQ står for intelligent elektromobilitet og for attraktivt design, eksepsjonell kjøreglede,
praktiske løsninger og maksimal sikkerhet. Å kjøre elbil er dermed like komfortabelt, trygt
og sikkert som det du forventer av en Mercedes-Benz.
Den nye EQC
EQC er den første hel-elektriske bilen fra Mercedes-Benz i EQfamilien. Med sitt sømløse, klare design fremhever EQC progressiv
luksus. Med hensyn til kvalitet, sikkerhet og komfort, er EQC blant
elbilene som imponerer umiddelbart. EQC byr på fantastisk kjørekomfort, et innovativt design og topp moderne sikkerhetsutstyr.

Nye Mercedes-Benz EQC

26. sept. var det offisielle startskuddet for MB EQC. Daglig leder
Lars Erik Fremming er kjempefornøyd med å kunne presentere
denne modellen fra Mercedes-Benz. -Bilen er selvfølgelig
tilgjengelig for prøvekjøring, smiler Lars Erik.

KONTAKT OSS
FOR PRØVEKJØRING!

En fornøyd daglig leder Lars Erik Fremming
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EL Tjenester
KIRKENÆR

Et stabilt inneklima med en stabil varme er vel noe alle ønsker seg.

PANASONIC HZ FLAGSHIP
Kraftlig varmepumpe med høy luftstrøm
og en av markedets høyeste SCOP
for umiddelbar energibesparelse.

Varmepumper
Den vanligste typen varmepumpe i dette
landet er luft til luft-varmepumpen.
Enhetene er ofte små og relativt enkle
å installere. Utgiftene til oppvarming
kan fort halveres, selvfølgelig avhengig
av type bolig og hvor stor del av den
totale oppvarmingen varmepumpen kan
stå for. Luft til luft-varmepumper er mest
effektive om boligen din har åpne romløsninger. Det er heller ikke uvanlig å
ha nedbetalt en slik varmepumpe etter
mellom tre og seks år. Etter nedbetalingsperioden kan du oppleve en nettogevinst
på flere tusen kroner hvert år sammenlignet med alternative energikilder.
Varmepumpens innedel har også gode
filterfunksjoner der filtrene renser lufta
og bidrar til et bedre og sunnere inneklima.
En luft/luft varmepumpe fungerer godt
både i leiligheter, rekkehus, eneboliger,
tomannsboliger og på hytta.
EL tjenester på Kirkenær selger også
varmepumper og anbefaler å tenke varmepumper nå som vinteren er like rundt
hjørnet. –Ja, det er ingenting å gruble
for mye på, mener Tommy.Våre årstider
har forandret seg de siste årene.Vi har
fått et helt annet klima. En varmepumpe
kan brukes året rundt. Tenk deg om

KAITEKI, TOPPMODELLEN FRA MITSUBISHI ELECTRIC!
Varmepumpen Kaiteki er en energieffektiv og stilren modell
som uavhengig av klimaet der du bor, produserer høy
varmeeffekt og behagelig kjøling tilpasset dine behov.

sommeren, gradestokken går mot 30 pluss.
Og da kan varmepumpen fungere som
aircondition. Høsten og vinteren kommer alltid tilbake, og da får man selvsagt
god bruk for varmepumpen igjen. Den
gjør temperaturen inne i boligen stabil.
Vel, hvis det blir riktig kaldt, da legger vi
noen kubber i vedovnen for litt ekstra.
Mange varmepumper tåler en temperatur ned mot minus 25, men man bør
være klar over at en varmepumpe

ikke bør brukes som frostsikring. Blir
temperaturen for lav kan den slå seg av.
EL tjenester har nok å gjøre i distriktet.
På Kongsvinger har de mange kunder.
-Ja, vi har jo kompetansen på alt som har
med el-installasjoner også. Det går mye i
el-anlegg for tiden. Mange pusser opp
boligen sin, og mange bygger nytt. -Vi er
gjerne med å gi tilbud før man bestemmer
seg for el-installatør, sier Tommy til slutt.

Det er bare å ta kontakt,
så kommer vi en tur!
Kontakt oss på tlf. 62 94 87 90
Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 07.00 - 15.00
www.eltjenester.no • www.fb.com/eltjenester
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LITT AV HVERT

Nytt stort omdømmeprosjekt
- MED NORGES STØRSTE REUINON 1. FEBRUAR

Kjenner du noen som kanskje kan tenke seg å flytte hjem? Kjenner du noen uteboende
som vil vite mer om hva som rører seg i Kongsvingerregionen? Kanskje er det jobber
å få her? Kanskje etterspør vi nettopp din kompetanse? Kanskje er det muligheter
du ikke trodde fantes?
Vi ønsker å vise frem alle mulighetene regionen har å by på
og inviterer deg og dine til Norges Største Reunion lørdag
1. februar! Med Vinterfestivalen søndag blir dette en helg for
hele familien i flere generasjoner.
Det blir stands, foredrag, artister, gjøglerier, speed-date, kino,
barneaktiviteter, konserter, presentasjoner, skøytebane, akebakke,
grønne hjerter, gode tilbud, premier etc. Noe for alle aldersgrupper.
Og du treffer venner og kjente. Alle skal hjem denne helgen.
KONGSVINGERREGIONEN

Bli med på

NORGES STØRSTE REUNION

Dette vil du ikke gå glipp av! Hold av datoen og spre ordet
til de du kjenner.
Vi trenger flere innbyggere. Du må være med å bygge stolthet
og trekke frem alt det positive med vår region. Alle må være
ambassadører.
Regionen står samlet og samarbeider bedre enn noen gang.
Alle ordførere, rådmenn og politikere og næringsliv i regionen
stiller seg bak prosjektet. Det er nå det skal skje! Norges Grønne
Hjerte skal banke som aldri før. Og vi skal synes.
OG VI HAR STARTET NÅ!

På tur med bybussen!
Vi står og venter på bussen og har funnet
frem mobilappen for å kjøpe billetter for
bussturen. Tom Francis Snekkerhaugen
er bussjåfør, med godt humør som en
bussjåfør skal ha. Han er ansatt av Vy
som kjører på oppdrag for Hedmark
Trafikk, som har et godt samarbeid med
Byen Vår. Dette dro vi nytte av under
Friluftslivets Uke tidligere i høst, da vi
inviterte beboere på Langelandhjemmet,
samt Hov og Holt Bofelleskap ut på tur.
Denne høstdagen er Aktiv i 100 ute på
tur, og vi har med oss flere som bruker
rullatorer og rullestoler. Da er det viktig
at vi finner transportmuligheter som
gjør det mulig å forflytte oss lett. På bybussen er det rullestolramper, så her går
det bra. Skal vi bruke bussen ut av byen,
får vi vite at det er rullestolheis også. Og
i sommerhalvåret er billettprisene 10 kroner
uansett hvor vi reiser i Hedmark.
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Planen er å ta en tur ned til parken
hvor vi skal møte en gjeng fra den
andre siden av byen. Fra Holt-siden tar
det ca. 30 minutter, mens fra Langeland
brukes det ca. 5 minutter.Vi vil ankomme
rådhuset med noen få minutters differanse, så dette passer helt utmerket. Så
blir vi flere på tur - med tid for sosialt
samvær og hygge. Praten går livlig - her
er mye å se og mye å minnes. I dag
er planen å ta en kopp kaffe på Kroa
– byens frivilligsentral. Tidligere har vi
prøvd biblioteket før vi har ruslet rundt i
parken. Det blir en bytur på et par timer
fra vi starter til vi er hjemme igjen.Vi er
enige om et dette er et hyggelig avbrekk
i hverdagen og en tur som anbefales alle.

Bilder: Venkah Gjermundsen

Tom Francis Snekkerhaugen

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

November:
LØRDAG 9.:

LUTEFISKAFTEN FRA KL.18.30
KR 295,- • Bordbestilling

FREDAG 15.:

JULETØMMERKOIE KL.19.30
Festkveld med Øivind Roos og alle hans muntre venner
Juletallerken og dessert serveres fra kl.18.00
Tømmerkoie kr 250,Tømmerkoie, julemat og dessert kr 450,- (bordbestilling)

LØRDAG 23.: DET STORE JULEBORDET. Det bugner av gode saker.
Underholdning og dans • kr 495,- bordbestilling
Julebord og overnatting i dobbeltrom med frokost kr 995,SØNDAG 24.: DEN STORE KVALITETSAUKSJONEN KL.12.00
Ca. 250 utrop – liste over varer legges ut ca. 1 uke
		før visning fra kl. 11.00.
LØRDAG 30.: FINNSKOGJUL • STORT JULEMARKED KL.11.00 -16.00
Her er det mange dyktige utstillere som selger julegaver,
julepynt, bakevarer, fine glass, smykker, tresaker og div.
lokale matvarer, julenek, juletrær, kniver, klokker,
malerier, bøker og mengder av flotte håndlagede ting.

Desember:
SØNDAG 1.:

JULEMARKED fortsetter kl.11.00 – 16.00

SØNDAG 1.:

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

SØNDAG 8.:

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

LØRDAG 14.: NISSEPUB FRA KL.18.00
Vi servere både god drikke og mat
TORSDAG 26.: DEN STORE JULEAUKSJONEN KL.12.00
Visning fra kl. 11.00

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

NOVEMBER 2019

Kl.19:00 Boklansering | Lill-Karin Elvestad |
Kongsvinger museum

Kl.18:00 Inspirasjonstreff | Vi får besøk fra
Afasiforbundet Norge | Kongsvinger og omegn
afasiforening | Langelandhjemmet

Kl.18:00 Høst-takkefest | Major Gunvor
Lilledrange m/ soldater fra Grønlands korps |
Frelsesarmeen

Kl.18:00 Allehelgenskveld | Aftensang |
Vinger kirke

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | «SMYKKER –
Keramikk - ET PAR» | Aamodtgården Galleri

Kl.11:00 Gudstjeneste | Allehelgensdag |
Lundersæter kirke

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

Kl.11:00 Familiemesse, Sta. Clara kirke |
Konfirmantundervisning

Kl.11:00 Gudstjeneste | Allehelgensdag |
Vinger kirke

SØNDAG 3.

Kl.19:00 Konsert | Kor Quantica | Sta. Clara kirke

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

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | «SMYKKER –
Keramikk - ET PAR» | Aamodtgården Galleri

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Kunstner Nils
Forsman | Galleri Asbjørn

Kl.11:00-14:00 Kongsvinger Husflidslag |
Butikkutsalg | Engens gate 1

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

LØRDAG 9.

Kl.17:00 Tro og Lys |
Metodistkirken, Engens gate 7

Kl.16:00 Fotballkamp |
Kongsvinger – Sandnes Ulf | Gjemselund

Kl.18:00 Soldatfest anno 1793 |
Ovlien & Sønn | Kongsvinger Festning

Kl.12:00-13:30 Lunsjmøte | Kongsvinger AAgruppe | Metodistkirken, Engens gate 7

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

FREDAG 8.

Kl.19:00 Konsert | «Sanger om avskjed» v/
Marianne F. Jahren og Joachim Knoph | Vinger kirke

Kl.12:00-15:00 Perleworkshop Fuck Canser |
Kongsvinger bibliotek

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | «SMYKKER –
Keramikk - ET PAR» | Aamodtgården Galleri

Kl.19:00 SAMMEN ungdom | Frelsesarmeen

Kl.18:30 Sjakk for alle aldre | Hengepartier |
Engens gate 1
Kl.19:00 Bønn og lovsang | Pinsekirken Filadelfia

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne |
Frelsesarmeen
Kl.18:00-22:00 Ungdomsklubb |
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

Kl.21:00 Konsert | Gatas Parlament | Vinger
Blues & Rock Club | Glommengata 29

Kl.20:00 Glåmdal jazzklubb | En hyllest til
Monica Zetterlund m/ Stina Stenerud og band |
Vinger hotell

Kl.12:00-13:30 Lunsjmøte | Kongsvinger AAgruppe | Metodistkirken, Engens gate 7

Kl.19:00 Livsgledekabareten 2019 |
Rådhus Teatret

Kl.19:00 Konsert | Roar Engelberg og Maria
Skjæveland | Lunderseter kirke

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

Kl.14:00 Livsgledekabareten 2019 |
Rådhus Teatret

FREDAG 15.

Kl.17:00 Strikkestund | Randevu

Kl.08:30 Kunnskapskonferansen 2019 |
Høgskolesenteret Kongsvinger

Kl.17:00 Strikkekafe | Frelsesarmeen

Kl.11:30 Babysang | Frelsesarmeen

ONSDAG 27.

Kl.16:00-19:00 Julemesse Kongsvinger
Husflidslag | Engens gate 1

Kl.19:00 Ungdomskonsert |
Vinger Blues & Rock Club | Glommengata 29

Kl.11:00 Tirsdagsklubben | Formiddagstreff |
Bygdetunet Skineb

Kl.09:00 Frokost / matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 26.

Kl.19:00-21:00 Slektshistorie | Kongsvinger
-Vinger historielag | Kirkestredet 1

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

Kl.18:00-19:30 LHL TRIM | Bli med på trim |
Langeland barneskole

Kl.16:00-19:00 Julemesse Kongsvinger
Husflidslag | Engens gate 1

MANDAG 25.

Kl.18:00 Gudstjeneste | Pinsekirken Filadelfia

Kl.17:00 Søndagssamling | v/Torill S. Haugen
Sang av Torill Håland og Odd Jensen. KMF |
Kongsvinger bedehus

Kl.15:00 Julemiddag | Julemat, dessert og
kaffe. Barnemeny | Lunderseter Samfunnshus

Kl.12:30 Messe, Sta. Clara kirke | Vietnamesisk

TORSDAG 21.

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

Kl.19:00 Premiere | Livsgledekabareten 2019 |
Rådhus Teatret

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

Kl.18:30 Alpha-kurs | Hvorfor og hvordan
fortelle det til andre? KMF | Kongsvinger bedehus

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

Kl.11:30 Babysang | Frelsesarmeen

ONSDAG 20.

Kl.19:00 Bønn og lovsang | Pinsekirken Filadelfia

Kl.18:30 Sjakk for alle aldre | Bymesterskap
7. runde | Engens gate 1

Kl.18:00 Kongsvinger Husflidslag | Velkommen |
Engens gate 1

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

Kl.17:00 Strikkestund | Randevu

Kl.16:00-19:00 Likemenn HLF Kongsvinger og
Omegn | Brukerkontoret Sykehuset

Arr. Kongsvinger kommune/Kongsbadet

Kl.11:00 Generasjonsgudstjeneste |
Frelsesarmeen

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

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

Tirsdag
Torsdag

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

Kl.18:00 Kongsvinger Revmatikerforening |
Kongsvinger Trafikkskole orienterer |
Sanitetens Hus, Fjellgata

Kl.17:30-19:30 Treffpunkt | For barn og unge
mellom 6 og 16 år | Frivilligsentralen Kongsvinger

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne |
Frelsesarmeen

Kl.08:30 Skogen inn i fremtiden | Biotown
Kongsvinger | Sentrum Videregående skole

TORSDAG 14.

Kl.18:30 Alpha-kurs | Kongsvinger bedehus

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

Kl.11:30 Babysang | Frelsesarmeen

Kl.18:00 Kveldsåpent | Bygdetunet Skineb

Kl.18:00-20:00 Kunstutstilling | Kunstner Nils
Forsman tilbake i Kongsvinger | Galleri Asbjørn

ONSDAG 13.

Kl.19:00 Bønn og lovsang | Pinsekirken Filadelfia

Kl.18:30 Sjakk for alle aldre |
Bymesterskap 6. runde | Engens gate 1

Kl.18:00 Slektsgransking | Bygdetunet Skineb

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

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne | Frelsesarmeen

TORSDAG 7.

Kl.18:30 Alpha-kurs | Kongsvinger bedehus

Kl.11:00-14:00 Kongsvinger Husflidslag |
Butikkutsalg | Engens gate 1

Kl.10:00 Messe Sta. Clara kirke | Alle sjelers dag

LØRDAG 2.

Kl.22:00 Dans | Ross & Toril spiller | Randevu

Kl.19:00 Connect ungdomssamling |
Pinsekirken Filadelfia

Kl.18:00 Høymesse, Sta. Clara kirke |
All helgens dag

Kl.12:00-13:30 Lunsjmøte | Kongsvinger AAgruppe | Metodistkirken, Engens gate 7

FREDAG 1.

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

DET SKJER I

VANNTRIM M/LHL
I KONGSBADET

VANNTRIM FOR ALLE
I KONGSBADET

SØNDAG 10.

Kl.18:00 Allehelgensdag | Austmarka kirke.
Bygdekoret deltar

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | «SMYKKER –
Keramikk - ET PAR» | Aamodtgården Galleri

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

Kl.17:00 Bedehuset Praise | Kongsvinger bedehus

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

Kl.19:00 Kulturkafe | Frelsesarmeen

TIRSDAG 5.

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

Kl.17:00 Strikkestund | Randevu
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Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent / utsalg |
Brandval Husflidslag | Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling |
Kunstner Nils Forsman | Galleri Asbjørn
Kl.16:00 Messe, Sta. Clara kirke |
Engelsk / tagalog

Kl.09:00 Frokost / matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 19.

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

Kl.18:00-19:30 LHL TRIM | Bli med på trim |
Langeland barneskole

Kl.16:00 Møte | Kongsvinger Sanitetsforening |
Sanitetens hus

MANDAG 18.

Kl.18:00 Gudstjeneste | Pinsekirken Filadelfia

Kl.18:00 Kveldsgudstjeneste | Brandval kirke

Kl.11:00-15:00 Julemesse Kongsvinger
Husflidslag | Engens gate 1

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

Brune egg fra frittgående høner

Kl.23:00 Adventskonsert | Glåmdal kammerkor |
Vinger kirke

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

Kl.19:00 Forestilling | «Kultur» m/ Pernille
Sørensen | Rådhus Teatret

Kl.18:00 Førjulskonsert | Pinsekirken Filadelfia

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

Kl.11:00-14:00 Kongsvinger Husflidslag |
Butikkutsalg | Engens gate 1

JULEMARKED I ØVREBYEN, se side 4

LØRDAG 30.

Kl.16:30 SAMMEN bare voksne | Frelsesarmeen

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

Kl.12:00 Sangkafe | Laila Sagli og Anita Skulstad.
Nærmiljøsenteret | Kongsvinger bedehus

Julegryteaksjonen | Hjelp til vakter ønskes tlf. 404 06 121 eller 957 14 290 | Frelsesarmeen

FREDAG 29.

Kl.19:00 Tro og tilhørighet | Frelsesarmeen

Kl.18:00 Foredrag m/ Leo Ajkic | Rådhus Teatret

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

Kl.17:30-19:30 Treffpunkt | For barn og unge
mellom 6 og 16 år | Frivilligsentralen Kongsvinger

Kl.16:30 SAMMEN barn & voksne | Frelsesarmeen

JULEGATEÅPNING, se side 4

TORSDAG 28.

Kl.19:00-21:00 Skrivestue | Bli med på utfordrende skriveøvelser | Kongsvinger Bibliotek

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

Kl.18:30 Alpha-kurs | Kongsvinger bedehus

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

Storgata 26 (Nye Torget), 2212 Kongsvinger

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

TA KONTAKT MED OSS

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

Kl.11:00 Gudstjeneste | Høymesse | Vinger kirke

SØNDAG 24.

Kl.22:00 Dans | Ross & Toril spiller | Randevu

Kl.21:00 Konsert | Built for Speed | Vinger
Blues & Rock Club | Glommengata 29

Kl.19:00 Forestilling | «Hyttebok fra helvete»
m/ Are Kalvø | Rådhus Teatret

Kl.17:00 Lørdagssamling | «Min tid i Herrens
hånd» v/ Torill S. Haugen | Pizza og sosialt
samvær. Kongsvinger bedehus

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

Kl.10:00-15:00 Julemarked | Kremmerlørdag
i Gågata | Sentrum Syd Kongsvinger

LØRDAG 23.

Kl.22:30 Dans | Kenneth Lundseter spiller |
Randevu

Kl.21:00 Release- konsert | Unnveig Aas |
Vinger Blues & Rock Club | Glommengata 29

Kl.14:00 Livsgledekabareten 2019 |
Rådhus Teatret

Kl.12:00-13:30 Lunsjmøte | Kongsvinger AAgruppe | Metodistkirken, Engens gate 7

Kl.12:00 Fredagsforum | Øystein Halling:
« I stille og storm – fra et presteliv» |
Nærmiljøsenteret og Vinger menighet |
Kongsvinger bedehus

Kl.11:00-18:00 Julemesse Kongsvinger
Husflidslag | Engens gate 1

FREDAG 22 .

Kl.11:00 Gudstjeneste | Høymesse |
Austmarka kirke

Kl.11:00 Gudstjeneste | Frelsesarmeen

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

Kl.11:00 Gudstjeneste | Høymesse | Vinger kirke

SØNDAG 17.

Kl.20:00 Disco | m/ DJ Morten Fjell |
Taverna Kongsvinge

Kl.14:00 Boklansering | Bind 3 i Tor Håbys
bokserie | Kongsvinger bibliotek

Kl.12:00-16:00 Lørdagsåpent / utsalg |
Mye fint håndarbeid | Brandval Husflidslag |
Vestnor Østre Solørveg 1967

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling |
Kunstner Nils Forsman | Galleri Asbjørn

Kl.11:00 Bymesterskap i skolesjakk |
Vennersberg skole

Kl.11:00-14:00 Kongsvinger Husflidslag |
Butikkutsalg | Engens gate 1

LØRDAG 16.

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

Brune egg
fra Brenna

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

Kl.09:00 Frokost / matutdeling | Frelsesarmeen

TIRSDAG 12.

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

Kl.18:00-19:30 LHL TRIM | Bli med på trim |
Langeland barneskole

Kl.18:00 Misjonsringen NMS | Denne gang hos
Wenche og Inge Walla | Gamle Bæreiavegen 2

Kl.16:00-19:00 Kongsvinger Pensjonistforening | Musikk og dans v/ Egil Øiset |
Brakka, Vingersjøveien 3

MANDAG 11 .
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Kl.19:00-23:00 Brettspill på Telegrafen |
Telegrafen Kongsvinger

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

Kl.11:30 Babysang | Frelsesarmeen

ONSDAG 6.

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

Kl.18:30 Sjakk for alle aldre | Hengepartier/
visning av parti fra NM 2019 | Engens gate 1

Kl.18:00 Kongsvinger Husflidslag | Temamøte
m/ Merete Furuberg | Engens gate 1

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

Kl.17:00 Strikkestund | Randevu

Kl.16:00-19:00 Likememenn HLF Kongsvinger
og Omegn | Brukerkontoret Sykehuset

Kl.18:00 Gudstjeneste | Pinsekirken Filadelfia

Kl.12:00-16:00 Kunstutstilling | Kunstner Nils
Forsman | Galleri Asbjørn

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

Kl.09:00 Frokost / matutdeling | Frelsesarmeen

Kl.11:00 Familiegudstjeneste | Roverud kirke

Kl.11:00 Gudstjeneste | Majorene Eli og
Jan Harald Hagen | Frelsesarmeen

Kl.18:00-19:30 LHL TRIM | Bli med på trim |
Langeland barneskole

MANDAG 4.

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

Kl.11:00 Gudstjeneste | Høymesse |
Vinger kirke

Kl.21:00 Dans | Solongan spiller | Randevu

Kl.16:00 Gudstjeneste | Allehelgensdag |
Brandval kirke

Kl.18:00 Gudstjeneste | Ingar Jensen og sanggruppa deltar | Pinsekirken Filadelfia

Kl.19:00 Musikk/forestilling | «Steinway to
Heaven» m/ Ingrid Bjørnov | Rådhus Teatret

Kl.12:00-16:00 Julemesse og julemiddag|
Lundersæter Samfunnshus

*ved kasko eller delkasko

Prøv bordtennis i Kobra Bordtennisklubb!
KOBRA BORDTENNISKLUBB TILBYR AKTIVITET FOR ALLE – HER ER NOEN EKSEMPLER:
kunne tenke seg å trimme litt i lunsjpausa. Kanskje bedriften har tilbud om
trening for helse som kan benyttes til
slik aktivitet? Vi kaller tilbudet for
«lunsjbordtennis» og tenker å tilby
kaffe og enkel lunsj til en rimelig
penge.
REKRUTTERING AV YNGRE:
Vi starter tradisjonell bordtennisskole
rett etter høstferien.
Vi har hatt bedre rekruttering på jentesida
enn på guttesida i det siste, og vi er en
prosjektklubb fra bordtennisforbundet
for denne satsinga.Vi har invitert mange
fleridrettslag til å komme og forsøke seg
på bordtennis – spesielt rettet mot jenter
i alderen 8-12 år, men alle jenter og
gutter over 6 år er velkommen.

BORDTENNIS FOR ALLE:
• Voksne damer: «Kobra Gold» er
blitt en kjent gruppe voksne damer i
bordtennis-Norge. De startet som
mødre til yngre bordtennisspillere.
Selv om flere av ungene er ute av
bordtennisen, er mødrene like ivrig.
Hensikten er trim, sosialt og moro.
"Voksne damer og bordtennis" er en
trend som oppsto i Kobra og har 		
spredd seg til flere andre klubber på
Østlandet. Her er noen fra den glade
gjengen (se bildet). De tar imot flere
damer – og det er ingen opptakskrav.

• Funksjonshemmede: Vi har noen
aktive medlemmer i denne gruppa –
både voksne og yngre, men vil gjerne
bli flere. Bordtennis er en av de store
paraidrettene i Norge.

• Vi har flere partier for voksne mannfolk også. Det er ingen aldersgrense,
verken oppover eller nedover, men
alle vil finne en gruppe hvor de passer
inn. Eldste spiller er langt oppi åttiåra.

• Vi tilbyr bordtennis på dagtid tirsdager
kl. 11.00-13.00. Målgruppen er
pensjonister og andre som har ledig
tid på dagen, samt bedrifter – for		
trinnsvis i nærområdet på Rasta – som

• Skoleelever: Vi har i mange år vært
ute på barneskolene i skoletida og
arrangert «Kommunekampen» for
5. og 6. trinnet. 350-400 elever er
hvert år med på dette. Beste gutt og
jente fra hvert trinn går til en finale i
Kobrahallen hvor de i skoletida møter
vinnerne fra de andre barneskolene.

Kontakt oss gjennom websida
vår www.kobrabtk.no hvis du
er interessert i noen av tilbudene –
eller om du har spørsmål. Her finner
du også mye annen informasjon
om oss.

Har du skaffet vikarer til julesesongen?
Hvis ikke bistår vi gjerne! Ta kontakt med oss på
Tlf. 919 10 810 eller via www.alternativbemanning.no
24

LITT AV HVERT

Fuck Cancer 2. november

Perleworkshop på Biblioteket. Det er
gratis å delta, og for folk i alle aldre.
Det perles Fuck Cancer- armbånd, og
etter du har perlet 10 stk., får du et selv.

Inntekt går uavkortet til Kreftforeningen
og UngKreft. Arrangeres frivillig av
Veronica Renstrøm og Tor-Arne Leithe
i samarbeid med UngKreft.

Ny
hudklinikk
Marlene Myrvold Johnsrud har
åpnet ny klinikk i Røde Kors
huset, Composure Skin Clinic.
På Facebook kan du lese mer om
hvilke behandlinger hun utfører.

Nytt kor og konsert 9. november
Vokalgruppa Quantica ble startet i år, og
av ideen om å overføre musikk til et unikt
show med potpurrier av sanger, følelser,
rytmer og språk fra forskjellige land.

Konsert i St. Clara katolske kirke på
Vennersberg kl. 18.00.

Sangerne i koret består av Astrid Lingaas,
Kirsten Gusterud, Aud Moseng, Otto
Ruud, Ilva Kulberga, Erika Riffo, og
Analia Serrano Clavero som dirigent.

Lions Club og 2020
Lions Club vil også neste år lage en
kalender med bilder og utklipp fra 50 år
siden – og nå blir det altså 1970 vi skal
le og mimre over.
For 2021 ønsker vi å finne på et nytt
navn på prosjektet, sier Ronald Sveløkken

Sjakk-NM til
Kongsvinger i 2022
I samarbeid med Nordstrand Sjakklubb skal Kongsvinger Sjakklubb
være vertskap for mange hundre
deltakere. 8. – 16. juli om tre år blir
Kongsvingerhallen arena for landets
beste sjakkspillere.Vi kommer selvsagt tilbake med mer om dette senere.

i Lions Club. Kalender er liksom litt
kjedelig – er det noen som har en god
ide for et annet navn? Neste år setter vi
i gang en konkurranse på dette.
Ronald Sveløkken i Lions med fjorårets kalender

Livsgledekabareten 2019
Årets kabaretbegivenhet i RådhusTeatret 20.- 22. november,
med sang, musikk, sketsjer og lokale seniorer i alle roller både på og bak scenen.
Forestillingen spilles:
Onsdag 20. november kl. 19.00: Premiere
Torsdag 21. november kl. 14.00 og 19.00 (to forestillinger)
Fredag 22. november kl. 14.00.
Billetter kr. 250 + billettavgift kjøpes på radhusteatret.no, i kommunens servicetorg
på dagtid (hverdager), tlf. 62874000, og i kinoens billettluke på kveldstid, tlf. 62874069.
Tekstforfattere: Brita Hanssen, Jan Husemoen og Rolf Arne Lie Holter.
Instruktør: Even Finsrud. Musikalsk leder: Tor Welo.
Arrangør: Livsglede for eldre Kongsvinger
Epost: kongsvinger@livsgledeforeldre.no
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BADENYTT FRA
Ditt lokale badeland

LA OSS FEIRE FARSDAG HOS KONGSBADET
Farsdagen er søndag 10. november, og hva er vel mer
naturlig enn å ta med far på en feiring i Kongsbadet? Hele
familien kan ta seg tid til noen timer i det våte element.
Her kan man kjøpe seg enkel mat og ta en liten pause også.
I forrige utgave av Guiden hadde vi info om når barn kan bade
alene. Det er fra 10 år. Men hvorfor ikke ta med seg de aller
minste på farsdagen og leke litt og ha det gøy?

Søndag 10.

november
Farsdag

I butikken har vi stort utvalg i badetøy
Velkommen til Kongsbadet – badelandet for alle!

DAG

ÅPNINGSTID		 BADE TIL

Mandag / Onsdag / Fredag

kl. 06.30

-

kl. 19.00

kl. 19.45

Tirsdag / Torsdag

kl. 08.30		

-

kl. 19.00

kl. 19.45

Lørdag / Søndag

kl. 1 1 .00 		

-

kl. 16.00

kl. 16.45

Hva, og hvordan ser barna våre
Dagens samfunn og skole stiller store krav til synsapparatet
til barna. I tillegg til bøker, brukes det nå mer og
mer digitale plattformer for læring, og i de fleste skoler leveres
det ut ipad allerede i første trinn.
Barn forholder seg til situasjonen slik den er og tilpasser seg.
Barn som ikke ser godt, er ofte ikke klar over at de burde se
bedre, og vi tar synet for gitt.
Barn som er urolige, har konsentrasjonsproblemer og som
fort blir slitne, sliter med hodepine, ikke liker å lese eller gjøre
lekser, kan ha synsrelaterte plager. Det er også noen barn som
må bruke brillekorrigering som en behandlingsform, der barna
får oppfølging av øyelege. Et godt syn er viktig for alle ferdigheter et skolebarn skal tilegne seg. Alle barn fortjener samme
mulighet til å tilegne seg kunnskap på best mulig måte.
Hos en optiker vil en grundig synsundersøkelse kunne
avdekke om barnet har synsrelaterte problemer. Selv små
synsfeil kan føre til en utfordrende skolehverdag. Briller,
kontaktlinser eller synstrening kan i mange tilfeller gi disse
elevene en mye bedre hverdag, både på skole og hjemme.
Hvis du som forelder ønsker tips og råd, kom gjerne innom og
snakk med vår optiker. Du kan også finne mer informasjon ved
å søke opp http://www.coptikk.no/DittSyn/Synstest-for-barn.

Fleye-Copenhagen brilledag
På vår første høstinspirasjonsdag, valgte vi
å invitere Fleye Company, vår nye danske
samarbeidspartner med sin unike brillekolleksjon.
Kolleksjonen er delikat og variert, med sine
brillefronter enten i tre, karbon eller titan.
Alle materialer er spesielt allergivennlige
og superlette forteller Heidi fra Fleye.
Kunden fikk prøve forskjellige stiler, fasonger
og farger med kyndig veiledning.

Tlf.: 465 18 982
Storgata 8
2211 KONGSVINGER
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Berg Skysstasjon
... MER ENN 100 ÅR I TJENESTE FOR FORNØYDE PASSASJERER...

JULEMARKED PÅ OSET HØYFJELLSHOTELL

Avgang: 2. desember kl. 07:30
Retur: 4. desember kl. 18:00

Dra til fjells med oss og kom i
julestemning! Vi gjentar turen til
julemarked på Oset også i år!
Lokale leverandører innenfor
kunst- og håndverk og lokale matprodusenter stiller ut sine produkter.

Destinasjon: Oset Høyfjellshotell

Les mer på www.skysstasjon.no

Prisen for hele turen i dobbeltrom er kr 3.190,Enkeltromstillegg kr 150,- pr natt.

JULEMARKED I LÜBECK

Vi vil gjerne få invitere på tur til et
av Tysklands koseligste julemarkeder,
nemlig i Lübeck! Lübeck blir omtalt
som "Julehovedstaden i NordTyskland", og julemarkedet i byen
er godt kjent for mange. I tillegg til
et flott julemarked har Lübeck også
en fin gamleby, med tilhørende flotte
kirker man kan besøke for virkelig
å få julestemningen på plass!

Pris pr. person i dobbeltrom: kr 4.580,Tillegg for enkeltrom: kr 690,Tillegg for enkeltlugar: kr 350,-

Avgang: 20. november kl. 07:30
Retur: 22. november kl. 18:00

Avgang: 8. desember kl. 08:00
Retur: 12. desember kl. 19:30
Destinasjon: Lübeck
Bindende påmelding til
berg@skysstasjon.no
eller tlf 628 13 200/908 79 105

NYTTÅR I RØROS
Avgang: 30. desember kl. 09:00
Retur: 01. januar 2020 kl. 18:00
Destinasjon: Røros
Påmelding innen 7. november.
Les mer på www.skysstasjon.no

HÅNDBALL-EM FOR
HERRER I STOCKHOLM
Avgang: 23. januar kl. 09:00
Retur: 27. januar kl. 18:00
Destinasjon: Stockholm
Les hele programmet på
www.skysstasjon.no

Inngangen til et nytt år er noe helt
spesielt, og på Bergstaden Hotel
dekkes det opp til fest og moro.
Bli med oss og feire nyttårshelgen
på Røros.
Røros har mye å by på, og allerede
dagen før nyttårsaften er vi på plass
for å kjenne på stemningen.
Velkommen til en fest uten like.

Prisen er bare kr 4 290,- pr. pers. i dobbelrom.
Enkeltromstillegg er kr 900,-

Nå har de norske håndballgutta prestert
godt over tid og blitt ett av de beste
landslagene i verden. Når mesterskapet
spilles såpass nære som i Stockholm,
så syns vi at vi burde ta turen for å
støtte opp på veien mot suksess!
Vi har satset høyt her, og har billetter
til semifinaler, kamp om 3., 5. og 6.
plass, og til selve finalen.

Pris pr. person i dobbeltrom: kr 7.490,Enkeltromstillegg: kr 1.600,Bindende påmelding påmelding innen
1. november 2019.

Les mer på vår hjemmeside
www.skysstasjon.no eller følg oss på FB
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La festen begynne hos

Skovly

• Alt du trenger innen engangs-service
• Tallerkener og asjetter fra palmeblad
• Forskjellige glass - med eller uten stett
• Bestikk (sølvfarget)
• Servietter i alle størrelser og forskjellig dekor
• Duker – enkeltvis eller på rull

Til små og store selskap - vi har det du trenger!

ÅPNINGSTIDER:
Man. – fred. kl. 08.00 – kl. 16.00
Tlf.nr. 62 88 85 70 • www.skovly.no
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John Deere Forestry
LANGELAND, KONGSVINGER

Utdrag fra Kongsvingerguiden i juni/juli i år: «Over 25 medarbeidere gjør en
beundringsverdig innsats, og som selger Amund Holen sier: Alle drar lasset sammen,
det er lite sykefravær, og alle ser til at jobben blir gjort. -Det er nok derfor vi er en
arbeidsplass med masse energi og godt humør, smiler Amund.»
Nå som Stangeskovene gjør en formidabel presentasjon om hvordan skogseventyret
startet, er det også på sin plass å finne ut hvordan John Deere fulgte utviklingen i
skogsområdene og handlet deretter. John Deere Forestry har i alle år gjort hjemmeleksen sin og alltid hatt fokus på hva som måtte komme. Det har de igjen for i dag.

Skogsdrift i gamle-dager
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Skogsdrift i gamle-dager
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John Deere Forestry AS er nå
forhandler av Pfanner bekledning
for skog og fritid.
Dette er produkter som kombinerer funksjonalitet og
design på en måte markedet ikke tidligere har sett.
Du finner oss ved siden av Rema 1000 på Langeland
i Kongsvinger. Kom innom for å se vårt utvalg av
hjelmer, klær og sko.

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

Jim Erik Sørlie
Kjetil Andersen

Lars Erik Sønsterud Ted John
Roar Nyvold

Har fulgt med i timen
Utviklingen har vært enorm. John Deere
Forestry har vært en del av denne utviklingen. I dag ser vi en virksomhet som
fyller alle behov for moderne skogsdrift.
På veggen i en av korridorene finner man
bilder fra gammel skogsdrift. I dag er den
gamle håndkraften og hesten erstattet med
moderne maskiner som åler seg innover
terrenget og gjør jobben fra rot til ferdig
tømmer på stedet.
Godt kundegrunnlag i distriktet
Vi vet fra før at skogen i Kongsvingerregionen går inn under det store skogbeltet som strekker seg rundt den nordlige
halvkule – fra Canada til Sibir. Ressursene
er store i skogen vår, og det er aldri blitt
hogd så mye tømmer som nå! Dette er
også noe sagbrukene ser tydelig. Som
Finn Martinsen hos USNR (tidl. Söderhamn Eriksson) sa for en stund tilbake:
Ingen kommuner i Norge hogger så mye
tømmer som Kongsvinger! Men dette
gjelder hele regionen. Og de merker dette
hos John Deere Forestry. De har en merkbar omsetningsvekst. -Vi passerer 300
mill. med god margin, forteller Amund.
Det er klart vi ser tendensen, vi også.
Det beveger seg enormt i våre store
skoger. Det «grønne gullet» er gull verdt.
Flott sortiment i butikken
Når man kommer inn i butikken på
Langeland, finner man i tillegg til en
flott resepsjon - en butikk med artikler
som relateres til skogsdrift.Vernesko, tøy
som er designet riktig til skogsarbeiderne,
hjelmer og andre relaterte artikler finnes
i reoler og på hyller. Noe for de minste
finner man også her.

Delelageret
mandag-fredag
07:00-15:30

Jim Erik Sørlie, Kjetil Andersen,
Lars Erik Sønsterud, Roar Nyvold,
Ted Johnsen

Industrivegen 13
2212 Kongsvinger
Tlf. 62 83 11 10

Vakttelefon: 913 26 198
(mandag-fredag 15:30-20:00,
Lørdag 08:00-14:00)
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Fra v. Tor Anders Årnes, Terje Øverby, Magnar Skjæret,
Kenneth Hornberg og Odd Hellerud

Delehuset
RASTA, KONGSVINGER

For 5 år siden hadde Delehuset en presentasjon i Kongsvingerguiden om
Scania lastebildeler. Mye har skjedd siden da. Daglig leder Magnar Skjæret får ikke
fullrost de ansatte nok. Positive medarbeidere med god kompetanse er gull verdt for
enhver virksomhet. Omsetningen har økt fra 8 mill. i 2014 til ca. 15 mill. i 2019!
I tillegg til å ha drevet Delehuset i mange år er også en gjenvinningsstasjon
kommet på plass, JM Gjenvinning.
Delehuset – viktig aktør for Scania
De ansatte hos Delehuset er et innarbeidet team. Kanskje man kan si det
slik at Delehuset er litt tvetydig? For her
deler de på oppgavene akkurat slik som
skal til når skoen trykker, ordrene skal
behandles og kundene skal tilfredsstilles.
-Ja, her kjenner vi hverandre ut og inn,
understreker Magnar. Det er som en kan
lese hva den andre tenker. Det kommer
sikkert av at vi kjenner hverandre godt,
og vi vet alltid når vi skal trykke på de
riktige knappene når ordreboka er overfylt og det topper seg.
Effektivitet er viktig
-Vi her på Delehuset har som hoved32

målsetting å tilby nyere, kvalitetssikrede
bildeler på en effektiv måte, fortsetter
Magnar. Leveringen skal være nesten
like rask som bestillingen. Med andre
ord - vi utfører en rask og riktig levering. Ikke bare en gang, men hver gang!
Database eller snakke med
kundene?
Magnar forteller om hvordan man kan
gå direkte inn i databasen for å bestille
den bildelen man er ute etter på
www.delehuset.no. -Kundene kan søke
direkte i vårt lager, understreker Magnar.
Aller først må man legge inn årsmodell
og biltype. Hele tiden kommer det opp
rubrikker som lett tar en videre til det

man ønsker.Vår database består av
ca. 18 000 Scania lastebildeler. En OK
måte å kjøpe lastebildeler på.
Men i det siste har Magnar sett en annen
utvikling også. Kundene ringer mer
enn før. De vil snakke. -Vi ser en klar
tendens på at folk vil snakke. Og dette er
nok en tendens i tiden. Folk begynner
å bli mer lei dette at alt skal foregå på
nettet og skjermer. De vil litt tilbake til
gamlemåten og det å kunne stille spørsmål og få direkte svar. -Og selvsagt får
de svar på alt de lurer på når de snakker
med oss, sier Magnar.

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

Fra v. Odd Hellerud, Tor Anders Årnes og Terje Øverby

Stort marked
Vi har kunder over et stort område,
fastslår Magnar.Vi har hele Norge og
deler av Sverige og Danmark som vårt
marked. På spørsmål om det er en fordel å ha tilhørighet nær Sverige og EU,
svarer Magnar at Kongsvinger ligger
gunstig til i forhold til logistikk mot vårt
naboland. Beliggenheten her på Kongsvinger er også positiv når det gjelder
leveringer innen Norge. Selvsagt venter
vi også på den nye E16 skal bli ferdigstilt.
-Jeg må også nevne at vi har inngått et
samarbeid med et stort delefirma i
Nederland.Vi kjøper nyoverhalte
motorer og girkasser fra dem.

Ring oss på tlf.:

62 81 02 00
Mårvegen 17, 2211 Kongsvinger
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JM Gjenvinning
– ET NYTT DATTERSELSKAP
Næringslivskunder
-Hovedvekten til vårt nye datterselskap,
JM Gjenvinning, er å tilby tjenester til
næringslivet, understreker Magnar, og
vi kan vel kalle oss en omlastingsstasjon
før videre prosessering av metaller,
rivningsvirke og restavfall - selvsagt uten
organisk innhold.Våre kunder er små og
store entreprenører, bønder og industri.
Verksteder og relaterte virksomheter er
også representert på kundelista.
Containerutleie
-Vi leier også ut containere, forteller
Magnar. Det er jo mange ganger kunden
synes det er enklest å samle opp skrotet
på ett sted og i en container før vi kommer
og henter det. Magnar fortsetter med
å fortelle at det går ukentlig 1 vogntog
med skrapjern som går til Norsk Gjenvinning. Klart vi ser at dette har vært
et behov lenge. Det var derfor vi satte
i gang med «skrot-mottak» for å si det
på godt norsk.

Stål og metall til gjenvinning

-Hovedvekten
til vårt nye
datterselskap,
Åpent mandag til fredag
JM Gjenvinning,
Åpent
pent mandag
mandag
til
fredag
fredag
fratil
07.30
til 15.30
er å tilby tjenester
fra
fra 07.30
07.30
til
til 15.30
15.30
til næringslivet.

Åpent mandag til fredag
fra 07.30
til 15.30
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AVFALLSMOTTAK
AVFALLSMOTTAK
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NYTT
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PÅNYTT
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KONGSVINGER
N Y H E T!
AVFALLSMOTTAK
AVFALLSMOTTAK
NæringsNæringsog
og bygningsavfall
bygningsavfall
?? PÅ
PÅ
KONGSVINGER
KONGSVINGER

Mange kontainere på plass

Som hånd i hanske
Til slutt vil Magnar presisere at Delehuset og JM Gjenvinning utfyller
hverandre. -Hvis vi demonterer en
gammel Scania og selger den stykkevis,
gir det mer tilbake enn å selge den som
bruktbil. Så har vi som nevnt, et godt
samarbeid med et firma i Nederland. De
overhaler, og vi kjøper tilbake. Restene
av den gamle bilen tar gjenvinningsbiten
seg av. Får det blitt bedre? spør Magnar
med et smil til slutt.

Kontainere fylles opp

?

Skiltet skal opp

RivningsRivnings- og
og trevirke
trevirke
Næringsog
bygningsavfall
?
Næringsog bygningsavfall
Stål
Stål
og
og metaller
metaller
Rivningsog trevirke
Rivnings- og trevirke
Stål og metaller
Container
Container utleie
utleie og
og transport
transport
Container
utleie og transport
Stål
og metaller
Henting
Henting
med
med kranbil
kranbil
Henting med kranbil
Container utleie og transport
Ring oss på 918 24 500

Ring
Ring
oss
oss
på
på918
918 24
24500
500
Henting med
kranbil
Mårveien
17,
Kongsvinger
Mårveien
Mårveien17,
17,

Kongsvinger
Kongsvinger

Åpent mandag til fredag
fra klokka 730 til 1530

Åpent
Åpentmandag
mandagtil
tilfredag
fredag
Ring
oss på til
918
24 500
15
153030
fra
fraklokka
klokka773030til

Mårveien 17,
Kongsvinger

Åpent mandag til fredag
fra klokka 730 til 1530
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Takstmann Øyvind Tørmoen

Fuktmåling er en del av takstmannens gjøremål

Glåmdal Takst
KONGSVINGER

Glåmdal Takst ble opprettet i juni 2019. I og med at det er stor pågang innen kjøp og
salg av boenheter, ville Øyvind Tørmoen satse på markedet som takstmann. Øyvind
er opprinnelig tømrer, og da sier det seg selv at han besitter kompetansen når det
gjelder dette med bygg og boliger forøvrig. Han er en ung og energisk takstmann
som setter søkelys på å være pålitelig, faglig dyktig og ha kunden i fokus.
-Jeg tar på meg forenklet verdivurdering,
tilstandsrapport, forhåndstakst, verdi og
lånetakst som til nå er normalt brukt ved
salg av bolig, dette gir en markedsverdi,
låneverdi og har en beskrivelse med areal oppmåling av boligen. En takst er nyttig
til bruk ved arveoppgjør, skilsmisse,
refinansiering og ved salg. Det er selvsagt
ved salg at jeg kommer til å få mest å
gjøre, sier Øyvind.

boligselger skal dokumentere boligen som
skal selges. Boligen kan ikke lenger selges
med generelle forbehold «som den er».
Innholdet i tilstandsrapportene skal fastsettes i forskrift, og denne forskriften skal
også stille krav til de bygningskyndige
som skal utføre rapporten. Dermed vil
både selger og kjøper være trygge på
at boligen er dokumentert på tilfredsstillende måte.

Tilstandsrapport vil bli en viktig del
ved kjøp og salg når ny lov trer i kraft.
Et forslag til ny lov legger opp til at

Mer informasjon = mindre uenigheter
Mer informasjon skaper helt naturlig
mer sikkerhet. Boligselgeren er trygg på

at boligen dokumenteres riktig.
Boligkjøperen på sin side får bedre
dokumentasjon og en riktigere forventning til boligen. Og med et riktigere
forventningsnivå blir det en sikrere bolighandel. De fleste selger en bolig som er
i god stand, og disse vil nå kunne fjerne
usikkerhet og dermed kunne oppnå
bedre priser med bedre dokumentasjon.
Kjøperen forutsettes å ha lest tilstandsrapportene. -Det er viktig at både selger
og kjøper er trygge, avslutter Øyvind.

Tlf.nr. 921 17 100
mail: info@glåmdal-takst.no
www.glomdal-takst.no
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Bramiljø vask og rens på Magnor

Bramiljø vask og rens
MAGNOR, KONGSVINGER-REGIONENS ENESTE RENSERI

Ditt lokale renseri finnes på Magnor. Bramiljø vask og rens tar for seg vask og rens av
det meste innen tekstiler. Gulvtepper og ryer tas også imot. At renseriet på Magnor er
en virksomhet som fungerer bra, ligger vel i ordet; Bramiljø vask og rens. Seks energiske
damer jobber her. Sving innom til Magnor når du er i nærheten eller kjører på Rv2.
Der finner du Bramiljø vask og rens. Her kan du levere tekstiler som du gjerne skulle
ha renset, og det kan hentes etter 10 virkedager. Derfor; finn fram klær du har liggende.
Hva med festkjolen eller dressen, duker, brikker og servietter? Nå går det mot den
tradisjonelle festtiden og julehøytiden. Kanskje du burde ta en sjekk over tekstiler
som burde renses? Nå vet du hvor alt kan leveres.
-Vi ser stadig at nye kunder benytter
seg av våre tjenester, forteller arbeidsleder
Anne Østad. På Mitt Kongsvinger ser jeg
at flere spør hvor de kan levere tøy til
rens. -Og det er jo fint at mange av svarene
er en anbefaling av oss, smiler Anne.
Ellers kan du også leie duker hos Bramiljø vask og rens. Skal du ha selskap,
bestill i god tid. Størrelsen på dukene er
3 x 1,40m, 2 x 1,40m eller firkantede på
2,30 x 2,30m. Stoffservietter finnes også.
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«Spabehandling» for tekstilene
-Vi tar godt vare på alt tøy som kommer
hit, og vi vurderer nøye før vi finner den
rette behandlingsmetoden, sier Anne.
Det er viktig å finne ut tekstilenes
sammensetning. Kundene skal jo være
fornøyd med tekstilene de får tilbake.
Miljøvennlig
Vi er en miljøvennlig bedrift. Siden vi
åpnet på Magnor i 2004, er vi nå innarbeidet i rutiner, og vi kan med stolthet

fortelle at vi er en miljøbevisst bedrift.
Alle produktene vi bruker i
rense-fasene, er miljøvennlige.
Anne ønsker tidligere og nye kunder
velkommen til Bramiljø vask og rens.
Hun oppfordrer alle til å ta godt vare på
alt som finnes av tekstiler. -Kom innom
oss og få råd og veiledning.Vi hjelper til
så langt det lar seg gjøre, avslutter Anne.
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Festen starter hos Bramiljø
vask og rens på Magnor!
Vi hjelper deg med å rense finstasen, dressen,
bunaden og annet som trenger en god behandling.
Leie duker?
Vi har alt du trenger i ulike størrelser også servietter.
Bestill duker i god tid da det er stor etterspørsel.

Åpningstider:
mandag – fredag kl. 07.00 – 16.30

Innlevering av tøy: Joker på Brandval tar imot tekstilerfor rensing

Bramiljø vask og rens
Gaustadvegen 19, Magnor
Tlf. 62 83 20 60 / 474 76 120

Følg oss på Facebook
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OppTur

Aktiv For Folkehelsa

Kongsvinger
Kommune

Kongsvinger

Strandpromenaden
Aktivitetspark

Kongsvinger
Tennisklubb

Aktivitetsparken langs Strandpromenaden ved KUSK ble
åpnet i september. Her er det aktivitetstilbud for alle.
Parken er tilpasset slik at barn, unge, voksne og eldre fint
kan finne muligheter som passer en. Skal du ut å jogge
eller gå en tur på Strandpromenaden, hvorfor ikke stoppe
i parken, sette deg seg ned, nyte utsikten eller benytte
deg av de enkle apparatene som er satt opp?
At parken har blitt et samlingssted, ser vi tydelig. Her er
det småbarnsfamilier og vennegjenger som benytter seg av
tilbudene. Og selvsagt er det bedre å finne på noe ute og
sammen enn bare å sitte inne og se på skjermer, ikke sant?
I Byparken har vi fra før Tufteparken og Barneparken,
og dette nye tilbudet er et unikt trekkplaster i rekken av
gode aktivitetstilbud.

Når vi går enda lenger på Strandpromenaden, kommer vi også til
et
annet aktivitetstilbud – nemlig det
flotte anlegget til Kongsvinger Tenn
isklubb. Nå er det tid for å spille tenn
is
innendørs igjen. Dette anbefales.
Passer veldig fint også for barn.
Vintertid er tennistid
I tennishallen på Nord-Tråstad kan
man
spille 365 dager i året uansett vær,
og
en av aktivitetene i vinter blir en
ny
runde av Aktivligaen. Dette er en
bedriftsturnering i tennis, der 2-m
annslag møtes i single og double. Hen
sikten
er å skape en sosial turneringsform
som
også kan bidra til en bedre folkehe
lse.
Ellers pågår det kurs og treninger
for
spillere i alle aldre tre kvelder i uken
.
Interessen for å lære tennis er god,
og øktene på den nye treningsdage
n
(torsdag) har fylt seg godt og rask
t opp.
Etter jul blir det nye muligheter,
både
for de som er helt nye og de som
har
spilt litt før.
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Sofiesgate 3, Kongsvinger
VI NÆRMER OSS MÅLET!
Vi satte oss et hårete mål i januar; i år
skal vi dele ut 500.000,- til gode formål
i Kongsvinger.
Hittil i år har vi delt ut 350.000,-.
Vi nærmer oss. Det betyr at det fremdeles
er 150.000,- igjen å dele ut.
Vet du om noen som trenger en håndsrekning til jul? Vi deler ut til barn og
familier. Har dere gode planer om å
hjelpe noen som trenger det? Søk da vel!

LIVSGLEDEKABARET
Vi vil også oppfordre alle til å støtte opp
om den nystartede Livsgledeforeningen i
Kongsvinger. Og få med dere kabareten nå
i november.
JULEGATEÅPNING
Vi åpner julbutikken onsdag 20 november.
Da har vi samlet på jul i et helt år, og butikken
er full av nisser og kuler og trær og girlandere
og lystestaker og og og….

Vi ønsker oss mange- og gode søknader!
Fristen er 1. desember.
JULEGAVETREET
Overskuddsfabrikken vil også i år bidra
til Røde Kors sitt julegavetre. Samtidig ber
vi alle om å støtte opp om dette tiltaket.
Overskuddsfabrikken gir i år 50.000,til dette flotte tiltaket.

Velkommen til butikken vår

ÅPNINGSTIDER
ONSDAGER kl. 12 – 17
TORSDAGER kl. 12 – 17
FREDAGER kl. 12 – 17

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

ØNSKER DU Å GI TIL OSS
ELLER KUNNE TENKE DEG
Å VÆRE MED SOM FRIVILLIG?
KOM GJERNE INNOM BUTIKKEN
ELLER
TELEFON/SMS: 481 81 188
FACEBOOK:
OVERSKUDDSFABRIKKEN
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Minner fra

Hostmarken

Levi Henriksen og Christina Haga Ommestad
fra Releasekonserten på SIVA
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gaven

DEN PERFEKTE
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Friskus Sport

Friskus Sport

MÅNEDENS

Skriveglede

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

Livets puslespill

Høsttre

AV BERIT LILAND

AV METTE ULVO LANGNES

Gaven er å kunne se
det du har rundt deg
Ta det inn
med ydmykhet
og takknemlighet
Bruke de ressursene
som er gitt deg
Ønsker du rikdom i livet
gå ut i naturen
ta del i den
nyt fuglenes orkester
Føl trærnes magiske energi
De øser til deg av sin godhet
Vinden blåser bort gamle ting
du kan legge bak deg
For deretter å gi deg
den stillhet du trenger
for å få ro i ditt sinn
Ta inn øyeblikket som er hos deg
Varmen som da får stråle
fra ditt hjerte
vil glede hele din kropp
Gledesrusen vil ingen ende ta
Øyeblikket er der
for å legge ditt eget livets puslespill

Visdomsord

NOVEMBER 2019

Hos språkløse øyeblikk
bor frihetens vinger
(GERD ROTMO)
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Treet
feller sine gylne tårer
i sorg
over at sommerens
skjønnhet og styrke
er over.
Tårene faller som offerdråper til
treets fruktbare fundament.
Grimet av sorg
står det tilbake
med nakne, sprikende greiner
men med sevjen styrket
til å tåle
frostens forstenede favntak
og til å møte
en ny vår.

BIOTOWN KONGSVINGER:

SKOGEN

INN I FREMTIDEN

TORSDAG 14. NOVEMBER 2019
SENTRUM VIDEREGÅENDE SKOLE

5 ÅR

2015

-201

9

Kongsvingerregionen er Norges største skogregion, og bransjen opplever høyere etterspørsel og bedre
priser på tømmer og massevirke. En viktig forutsetning for videre vekst er at rammebetingelser,
kompetanse og samarbeid i verdikjeden er på plass. Vi retter fokus mot bærekraftig utvikling, sirkulærøkonomi, innovasjon og næringsutvikling. Bli med på å skape en fornybar og bærekraftig skognæring,
slik at Kongsvinger kan ta den grønne ledertrøyen innen treindustri.

PROGRAM
Konferansier: Erik Wold
08.30-09.00

Registrering og kaffe

13.30-14.00

KAFFEPAUSE

09.00-09.15

Velkommen
Margrethe Haarr, ordfører
Kongsvinger kommune og
Kjersti Wangen, daglig leder
Klosser Innovasjon

14.00-14.45

Er det mulig å konkurrere
med svenskene?
Arthur Buchardt,
eiendomsinvestor og utvikler

09.15-09.45

Hvordan skape grønn vekst i
Kongsvingerregionen
Even Aleksander Hagen,
fylkesordfører Innlandet

14.45-15.15

Hvordan skaper vi bærekraftig
byggindustri?
Trond Hagerud,
administrerende direktør Mapei AS

09.45-10.00

KAFFEPAUSE

15.15-15.45

10.00-11.00

Treindustri – arbeidsplasser
Heidi Finstad,
administrerende direktør Treindustrien

Pellets fra Matrand danker ut
kull i Europa
Bjørn Halvard Knapskog,
daglig leder Arbaflame AS

15.45-16.00

Takk for oss
Klosser Innovasjon

11.00-12.00

LUNSJ

12.00-13.30

Innovasjonsprosjekter
Drone i drift? Lokale Fou-prosjekter.

Påmelding til heidi@klosser.no
Påmelding: www.biotown.no

JULEGAVER

Det nærmer seg tid for innkjøp av julegaver til kunder og ansatte. Her et par
forslag som kanskje frister, ta kontakt for mer info eller andre gaveideéer.

Pers premium spekepølser

Olasekken

Inneholder italiensk salamisnabb,
rødvinsnabb og villmarkssnabb.

Inneholder rødvinspølse, Pipers Chips
Cheddar & Onion, Holmsens brente
mandler, Kvikk Lunsj, Choco Petit Beurre
og reinskinn sitteunderlag.

kr 270,- pr stk

kr 465,- pr stk

Famous Names
Signatur Collection, inneholder
Elizabeth Shaw sjokolade fylt med
kjente likørmerker. Dette produktet
kan leveres med logobånd.

kr 98,- pr stk

Urban ryggsekk
20 liters ryggsekk med to store lommer,
utgang til ørepropper, utvendige
flaskelommer og utvendig lomme.

kr 325,- pr stk

Se flere gode forslag på

www.kurergrafisk.no/julegaver
Minstebestilling 10 stk. Priser er oppgitt eks. mva. Frakt tilkommer. Vi kan også levere julekort!
Kurér Grafisk AS • Tlf.: 62 88 89 10 • post@kurergrafisk.no • www.kurergrafisk.no • Norvald Strands veg 43, 2212 Kongsvinger

