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Uten at vi trenger å løfte en finger, kommer våren til oss!
Du har nok merket det i luften, og lyset. Dagene er blitt lengre 
og mildere. Atter en gang skyves vi mot sommer, gjennom våren, 
som helt uten at vi trenger å løfte en eneste finger, får plantene 
til å tyte opp av jorda, trærne til å fylles med dette grønne og  
fantastiske som gjør alt mer levende. Og på bakken flommer det 
over av blomster i alle slags farger. Det er ikke lenge til, og noen av  
blomstene har allerede tjuvstartet. 

Og dette er kortreiste saker, for alt sammen foregår der du er, i 
Mosse-området. Til og med været er kortreist her. Ellers ville det jo 
vært et annet sted? Mosselukta har blåst bort, og er erstattet av den 
aldeles fantastiske duften av vanilje fra Kirkeparken videregående 
skole. 

Mosse-området er et godt sted å bo i, og det har muligens noe 
å gjøre med at vi ligger på den siden av Oslofjorden der sola  
skinner lengst om kvelden. Og Moss er en ekte by, med smale 
gater, gågater, skrågater, bratte gater, brede gater, lange gater og 
korte gater. En annen ting er at industribyen Moss er borte. Tilbake 
er handelsbyen Moss, full av muligheter som du kan fråtse i. 

For hva er det som skjer i Moss? Hvordan er det på Hotell Jeløy 
Radio? Får man servert god italiensk mat i Moss? Kan vi hjelpe 
deg med å få trimmet bort litt vintervekt? Er Moss en grunderby? 
Kanskje du vil feire påsketiden hjemme i år? Har noen nye spise-
steder åpent i det siste? Hva foregår i påsken? Og mye annet du 
kan få greie på.

AnsvArlige redAktører

Sylvia King og Bent Stoa

Vi tok ikke med en moteseksjon denne 
gangen heller. Men forsommeren bringer 
nok med seg mye nytt og spennende, så 
følg med oss.

Vårt webmagasin er laget på den måten 
at du kan lese det når du vil, på hva slags 
enhet du vil, enten det er mobilen eller en 
datamaskin. 

Du kjenner kanskje igjen den unge, men 
likevel voksne og reflekterende kunstneren 
på forsiden? 

David Sandum har holdt hus i den gamle 
pikeskolen i Moss en stund. Der skaper han 
spennende, figurative og mer nonfigurative 
bilder. Les mer om ham inne i magasinet.

Foto: Madeleine Myrer Decollogny Orvik
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Blid, imøtekommende, åpenhjertig. Vi forstod straks at dette er en kunstner som har 
mye på hjertet. Mye visdom, mye kreativitet og herlige filosofiske betraktninger.

TEKsT og FOTO: sylvia King og Bent stoa

Vi er på vei for å møte kunstneren David sandum 
som holder til i den gamle Pikeskolen i Moss, som 
ligger vegg i vegg med Moss gamle brannstasjon. 
Byggene bærer preg av manglende vedlikehold 
over mange år. Den store blå hoveddøren ut mot 
Vogtsgate er stengt fra innsiden med en provisorisk 
lettvegg. så vi må tre inn i bygget fra baksiden. 

- Før var det ganske mange kunstnere her, sier 
sandum, som nå er her alene. Det var bl.a. Bruce 
Naigles, Joe Wilson, Thor sværd sørensen, og 
noen keramikere blir vi fortalt. 

sandum er i vinden for tiden og Det skjer i Moss 
kom først i kontakt med ham i september 2014, 
da han hadde en fellesutstilling sammen med 
Thorstein Rittun på Galleri Varden på Jeløya. 

Nylig holdt han også et foredrag på biblioteket i 
Moss om psykiske lidelser hvor ordføreren åpnet. 
Der fortalte han også om sin nye bok, en memoar 
om kunst og depresjon, som gis ut på Amerikansk 
forlag i August. 

Man kan allerede nå forhåndsbestille Sandum’s 
bok:  “I’ll Run Till The Sun Goes Down - 
A Memoir About Depression And Art”. Nå med 
20% rabatt og signert eksemplar. Boken gis ut i 
August.

Han har også dukket mye opp i media den 
senere tid med sitt postkort prosjekt: 
#TwitterArtExhibit ved Moss Bibliotek.  En 
internasjonal utstilling med originale kunstpostkort 
donert av hundrevis av deltagende kunstnere 
verden over.  sandum startet dette i 2010, og i 
år som er den femte i rekken etter byer som Los 
Angeles og Orlando. I år sendte 620 kunstnere 
fra 40 land bilder. 

100% av inntektene i år gikk uavkortet til 
organisasjonen Home-start Moss. (link til 
Home-start Moss) Det ble hele 42.500 kr. 
Neste år blir #TwitterArtExhibit ved Trygve Lie 
Galleriet/Den Norske sjømannskirken i New 
York, for en lokal sak der. see twitterartexhibit.
org for info.  David sandum er opprinnelig fra 

David Sandum
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Gøteborg, men har vært her i 15 år. Han er gift med norsk/
amerikanske Kjersti sandum og paret bor i Våler med sine 2 
sønner på 18 og 15 år. 

Vi er alltid nysgjerrige på hvordan saker og ting startet, så vi 
stiller det obligatoriske spørsmålet. Og på det kan sandum 
informere oss om at han nå har malt på fulltid i 15 år, hvor 
13 av disse har vært her i bygget. 

- I starten  var det  ikke et bevisst karrierevalg at jeg skulle bli 
kunstner. Jeg malte for å overleve, sier sandum, og 
fortsetter, - Når man blir dårlig med depresjon må man gjøre 
noe med frustrasjonen og håpløsheten. Noen tyr til selv-
destruktive midler. Jeg begynte male. 

Det var først da han skaffet seg atelier i 2003, som var 
avgjørende for veien videre som profesjonell kunstner. Tanken 
hans var klar; om han skulle bli kunstner, så måtte han ha et 
atelier. - Det var til stor hjelp med min identitet som kunstner, 
sier han. 

sandum har en 4-årig utdannelse i UsA innen kommunikasjon 
(organizational communication). - Jeg skulle bli 
bedriftsrådgiver, forteller David, som på den tiden jobbet full 
tid ved siden av skolen som sjef i en eksklusiv klokke butikk. 
Presset var stort på jobb i tillegg til skolen ved siden av for å 
få gode karakterer. 

symptomene  for angst og utbrenthet kom på løpende bånd, 
men han forstod dem ikke. 

- Jeg trodde jeg kom til å mislykkes i alt, sier David og forteller 
videre at han flere ganger trodde han ikke skulle lykkes med 
et fag men likevel  fikk topp karakterer. Han slet med å sove, 
kunne plutselig begynne å gråte i dusjen og begynte å kaste 
opp på morgenen. Hele tre ganger var han overbevist om at 
han hadde et hjerteinfarkt og dro til sykehuset, men alle tester 
viste at hjertet var helt ok.

- Jeg var så forvirret og sliten, og tenkte at jeg bare måtte bli  
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ferdig med skolen, så ble det bra. Da han var ferdig 
med utdannelsen i januar 2000, flyttet han og familien 
hjem til Moss hvor hans kone er oppvokst.  

Det ble mange forandringer.  Nytt land, ny kultur, nytt 
sted å bo. Han hadde intervjuer med flere store Bedrifts 
rådgivende firmaer i Oslo og stockholm, men fikk nei 
ved det femte 
intervjuet tre ganger.  Etter 
seks måneder uten 
ansettelse kastet han seg 
inn i IT-bransjen. En 
bransje han ikke hadde 
noen erfaring med - Jeg 
måtte jo ha en jobb! 

En dag da han skulle 
gå på fly bussen, vegret 
kroppen seg. - Jeg klarte 
ikke røre meg, forteller 
han. Det endte med at 
han ble lagt inn på Veum 
med total depresjon. 
- Jeg gikk fra en fremtid 
med drømmer rett til 
bunns. 

På sykehuset begynte 
sandum å tegne og følte 
en enorm trekk-kraft i  
dette. Han hadde studert 
kunsthistorie på 
universitetet, via valgfag. 
Nå kom det han hadde 
lært seg rushende tilbake. 
Bildet ‘The Turning Road, 
L’Estaque’ av André Derain feks, der fargene grep tak 
i følelsene, eller bildene og livene til Munch eller Van 
Gogh. 
- Det var som at alt jeg ikke forstod, alt som var så 

forvirrende, eksisterte rett der i maleriene. Jeg fant sann 
empati kunsten. 

Til tross for at David aldri hadde malt i sitt liv, ble 
dragningen bare sterkere og sterkere.  En dag tok han 
turen til Jacobsen, en lokal kunstforretning i Moss, for å 
kjøpe utstyr. 

- Jeg vil male, sa han 
til innehaveren, - hva 
trenger jeg? sandum 
kjøpte maleskrin og 
masse lerreter. så 
begynte han å male og 
male. - Jeg malte hele 
netter forteller David, 
som måtte lære alt fra 
bunnen av. 

Han hadde sin første 
separatutstilling i 
Møllebyen i 2002 
- Det var overveldende, 
forteller han. - Jeg 
hadde nesten 50 
bilder, og det kom 
veldig mange 
mennesker. 

David forteller at han 
har jobbet hardt for å 
bli anerkjent som 
kunstner. - Jeg ble for-
bannet når folk sa; ‘så 
fint at du har 
kunsten som hobby’. 

Kunsten var alt for meg og ikke noe tidsfordriv! 

På denne måten jobbet han seg gjennom den 
vanskelige tiden. Malingen ble en slags livline. 
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“Walking Through Snakes.” Dette bildet har flere ulike og 
varierte uttrykk på platene. Når du håndkolorerer etterpå, kan 
du signere med KT (Kunstners trykk) eller EA (épreuve d’artiste). 
Hvilket betyr at det bare er ett av det. 



sandum gikk til en kunstforening for å få stille ut bildene 
sine, men fikk kontant nei. - Vi tar ikke inn amatører, 
var svaret. - så dere hadde ikke stilt ut Kai Fjell, Francis 
Bacon eller Van Gogh?,  kontret han, men ble likevel 
avslått. 

I 2005 fikk David sin første galleri utstilling ved Rygge 
Kunstforening. siden 
den gang  har han stilt 
ut hvert år ved etablerte 
gallerier. I juni stiller 
han ut i Rygge for tredje 
gang. - Jeg elsker det 
stedet,  sier han med 
glød i øyne. - De gav 
meg en sjanse.
 
David sandum jobber 
i all hovedsak med olje 
på lerret og gouache på 
papir. - Jeg liker å jobbe 
med disse to medium 
ettersom de er så 
motsetninger til 
hverandre. Gouache er 
slekt med tempera og 
tørker veldig fort. Olje tar 
lang tid. 

- For å sammenligne, så 
er olje som er en lang 
fjellklatringsekspedisjon, 
mens gouache er som å 
klatre uten rep. Faller du, 
er du død. 

sandum jobber nå også med grafikk. Da kunstner 
Bjørg Thorhaldsdottir besøkte hans studio i 2014 og 
så gouachene hans, var hun veldig bestemt på at han 
måtte begynne med grafikk. 

- Nei, det høres vanskelig ut, responderte sandum, som 
slett ikke var interessert i noe kurs. - Neida, sa  
Thorhaldsdottir,  dette klarer du fint. Hun introduserte 
ham for Estudi de Gravat Ignasi Aguirre Ruiz i Barcelona 
med mester Ignasi, der bl.a. Ferdniand Finne jobbet i 
over 30 år og laget over 300 trykk. 

Han drog dit i oktober 
2014, og resten er 
historie. - Det var mye 
hardt arbeid å lære seg 
teknikker som koldnål, 
akvatint og karborundum, 
men jeg elsker det.  
Å jobbe med samme 
grafiker som Finne, en 
kunstner som jeg alltid 
har sett opp til, er et 
spesielt privilegium, sier 
sandum og fortsetter,
- Jeg husker godt noe 
som Ignasi sa den siste 
kvelden: “You came here 
an amateur, but left a 
professional.” 

Flere gallerier har 
allerede tatt inn sandums 
grafikk. Bl.a. Galleri 
Henrik Gerner i Moss, 
E. Gabrielsen i Oslo, og 
Galleri soon i son. 

Med ett knakker det på 
vinduet, vi kvekker til. 
- Åh, det er bare Per, sier 

David. - Det passer utrolig godt at han kommer innom 
akkurat nå som dere er her. Han iler ut for å åpne døren 
for den uanmeldte gjesten sin. 
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Uttrykket akvatint ligner gouachene. Man maler liksom rett 
på platen med en blanding av flere ingredienser, bla arabisk 
gummi. Det fester seg på platen med en gang. Her er det ikke 
rom for feil, det som fester seg sitter. Man kan også håndkolor-
ere etterpå.



David introduserer oss. - Per Christensen, som både er 
min elev og mentor. Vi får vite at Per har jobbet i Moss 
Avis som kunstanmelder i nesten 30 år. Fortsatt har de 
ukentlig kontakt: - Vi ser på film, diskuterer og går i op-
eraen sammen, sier David og skuer anerkjennende bort 
på sin venn. Per har vært en god venn og  
inspirator. - Han sa han likte bildene mine i starten, det 
vokste jeg på. Av og til sier han fortsatt at han liker dem, 
sier sandum og ler. 

Det er mye som skjer rundt David sandum for tiden, 
med den nye boken, #TwitterArtExhibit, stadig er han 

å finne i media og senest tirsdag morgen var han på 
Radio Prime Moss sammen med ordfører i Moss, Tage 
Pettersen. 
Han har også et respektabelt stort publikum på twitter, 
med hele 116 000 følgere. 

Vi har nok ikke hørt det siste fra denne spennende og 
autodidakte kunstneren, som nå huser en  langt større 
ro i livet sitt enn tidligere. - Jeg kjemper fortsatt med 
kaninene i hodet, sier David spøkefullt,  men får dem 
oftere i ro nå.
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David Sandum bokbestillingdavidsandum.org

David inspireres av mange forskjellige personer, og på veggen sin har han et stort utvalg av kort med inspirerende bilder.





Vi har gjort en avtale om å intervjue innehaverne av La Gondola, en 
italiensk restaurant som har holdt det gående i Moss i et respektabelt antall 
år. Vi passerer ofte inngangspartiet og tenker at vi burde ta oss en tur 
innom. Som Mossing er det nesten litt flaut å ikke ha spist på denne 
restauranten på alle disse årene.

TEKsT: sylvia King FOTO: Bent stoa

Restauranten ligger litt bortgjemt ved en av Amfi 
Moss sine mange innganger. Der hvor gjennom-
gangen fra Domustorvet leder opp til gågata. 
Det eneste som vitner om at vi er på rett spor er 
restaurantens logo og meny, et opplyst skilt til 
venstre for inngangen. Vi går inn i denne ene av 
Amfi Moss sine innganger og rett ned trappen 
møtes vi av synet av noe som ligner en italiensk 
smal bakgate. Det er blyglass vinduer med 
sprosser og bugnende blomsterkasser. Over 
vinduene er det baldakiner i det italienske flaggets 
farger, en vinranke slynger seg rundt inngangs 
partiet og der, over inngangsdøren  får vi øye 
på logoen, en Gondol, ført av en italiener i den 
karakteristiske stråhatten. 

Vi blir tatt vel imot av ekteparet Di Modugno, som 
leder oss inn i restauranten.  Det er som å komme 
inn i en annen verden, et eller annet sted i Italia. 
De er ikke åpne enda, noe som tillater at vi kan 
snakke uforstyrret. Vi finner et bord. - Kaffe?, spør 
Maria og på vårt ja, takk, forsvinner hun inn på 
kjøkkenet for å ordne i stand.  Italiensk musikk fra 
strategisk plasserte høyttalere rundt omkring i 
restauranten forsterker opplevelsen av å være i 
Italia. 

Det er italienske Vincenzo ‘Enzo’ Di Modugno, og 
hans kone Maria som startet driften av  
La Gondola for snart 30 år siden.  For ordens 
skyld, får vi vite at Maria ikke er italiensk, slik 
undertegnede alltid har trodd. - Jeg er polsk, sier 
hun med et smil. Vincenzo, som oftere blir omtalt 
som Enzo, kan fortelle at han hadde jobbet 9 år 
på Grand Hotell i Oslo før tankene om å starte for 
seg selv, meldte seg. Han hadde jo allerede vært 
i bransjen i 10 år. 

Ekteparet måtte bestemme seg for om de skulle 
flytte til Oslo, eller til Moss. Enzo ordnet seg 1 års 
permisjon fra Grand, for å se hvordan det gikk. 
De startet opp med stor suksess i november 1986, 
og var den første italienske restauranten i Moss. 

- Det ideelle hadde selvfølgelig  vært å være på 
bakkeplan, sier Enzo. Men det fantes ikke ledige 
lokaler i Moss den gangen og ekteparet 
Di Modugno måtte ‘ta til takke’ med dette lokalet.

- Vi har gjort alt interiøret selv, forteller Maria, som 
praktisk nok er  utdannet  interiørarkitekt.  
Gardiner, duker, brystningspanelet til den 
italienske fasaden rundt inngangen. - Vi satset 
på  et helhetlig konsept, sier hun,  og har greid å 

Spesialitet - Pasta al Forno
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holde oss til dette.

Nå har de snart vært her i 30 år og 4de generasjon 
gjester har allerede begynt å besøke restauranten, det 
er barnebarna til deres trofaste gjester opp gjennom 
årene. 

- Vi markerer hvert år på åpningsdatoen, forteller 
Maria som også lager et fantastisk dessertbord som 
gjestene kan forsyne seg av etter maten. 

Da de hadde 28 års jubileum for restauranten var 
det over 400 som kommenterte på Facebook  blir vi 
informert.  - Jeg var rørt til tårer, sier Enzo om alle de 
hyggelige kommentarene. 

- I alle disse årene har vi holdt samme nivå, formidler 
en tydelig stolt innehaver. 

Det befinner seg en god porsjon Mossehistorie bak 
disse veggene, det kan man trygt si.  Og en undres 
over hva de ville ha fortalt oss, dersom de hadde 
talens gave.  En av veggene vitner likevel om 
restaurantens historikk, med to store rammer av 
fotografier som er tatt av La Gondolas gjester over 
årenes løp. Her er mange smilende fjes, med både 
80- og 90-tallsfrisyrer, bryllupsfester, konfirmasjoner og 
endog små intimkonserter.

- Enzo er også musiker, det hender mer enn ofte at han 
spiller for gjestene ved bordene, forteller Maria. Det er 
ikke alle som hadde kunnet jobbe sammen så tett på 
hverandre over så mange år. - Men vi har funnet en 
ordning hvor vi har hver våre oppgaver, sier hun.

La Gondola har et bredt utvalg på menyen og et stort 
utvalg av kjøttretter. - Fordi folk er vant til den beste 
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kvalitet indrefilet, forteller Enzo oss. På menyen finner 
du et rikelig utvalg av både pizza, pasta i tillegg til 
hovedrettene. 

All maten er italiensk basert, naturligvis pizza og pasta, 
men de tilpasser andre italienske retter til norske ganer.  
F.eks. spiser vi italienere indrefilet med en salat til, uten 
saus, mens nordmenn vil ha saus og poteter til  
indre-fileten sin, sier Enzo. - Da tilpasser vi retten.

Alle restauranter har sin spesialitet og hos La Gondola 
er det Pasta al forno, en gratinert pasta, som er velkjent 

i Italia, og som gratineres i ovnen.  

Ekteparet forteller oss at det er mange som allerede vet 
hva de skal ha før de kommer og til tross for at utvalget 
på menyen er god og variert, er det flere av deres faste 
gjester som ikke benytter menyen når de skal bestille. 
- De skal ha det vanlige, smiler Maria.

Restauranten har også takeaway, og  mens mange 
tilbydere kjører mat ut til kundene, henter folk  selv hos 
La Gondola.  

Det har skjedd en forandring over de siste 10 årene,  
har de erfarne rastaurantdriverne merket seg. Hvor 
Moss før var en industriby, hadde de tidligere mange 
gjester fra industrien omkring. Nå går det for det 
meste på de faste gjestene som sprer ordet gjennom 
‘jungeltelegrafen.’ I tillegg til at hotellene i Mosse- 
området ofte henviser deres hotellgjester til byens 
spisesteder. 

Og har du ikke opplevd denne italienske perlen under 
bakkenivå,  anbefaler vi på det varmeste et besøk i 
nær fremtid. Vi garanterer at her finnes noe, for selv den 
mest kresne gane. 

Kanskje opplever du at Enzo spiller for deg ved bordet, 
hvis han ikke er altfor travel på kjøkkenet med fullsatt 
restaurant.  

www.lagondola.no
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Hilsner og barnetegninger som ekteparet har mottatt gjennom årenes løp av sine gjester.
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Tirsdag 3. mars tok vi turen til Smart-kontor, i 
Prinsensgt. 7, i Moss sentrum. Oppmøtet av 
stort og det ble trangt om plassene, for det er 
mange kreative sjeler som vil noe med ideene 
sine. Kanskje er du en av dem?

Temaet for denne kvelden var finansierings-
ordninger og rådgivningstjenester for oppstart-
bedrifter. 

Til stede var en representant fra Innovasjon 
Norge, Nils Petter Hauge fra Etablererservice 
Østfold og Yngvar Trandem fra Mosseregionens 
Næringsutvikling AS.

Vi fikk høre om noen gode grunner til å etablere 
seg i Mosse-området, med tanke på den 
sentrale beliggenheten i Østfold, og et godt 
miljø for bedrifter i samme område.

Publikum fikk også høre litt om dette med å 
risikere noe ved å realisere sine ideer. For man 
tar jo sjanser på noe man ikke har gjort før. 

Og, lykkes man med å få med seg investorer 
i sine prosjekt, så deler man risikoen med 
investorene, men tar samtidig mer ansvar for 
deres midler. Så det er mange ting å passe på. 
Men så er jo belønningen stor om en lykkes. 
En ting er det økonomiske, men for mange er 
det en vesentlig suksess bare det å lykkes med 
en ide, å se at ideen blir til et produkt som 
fungerer godt og i tillegg selger bra.

Grunderskap omfatter så mye. Alt fra å lage en 
spesiell dørlist, til produkter for fly, store skip, 
tog, internett eller matlaging - det omfatter så 
mange sider av livet. 

Vi opplevde møtet som veldig interessant, og 
anbefaler deg å komme på neste grunderkafe, 
om du går rundt med tanker og ideer som kan 
realiseres.

Neste møte er 5. mai kl. 17.30 hos 
Smart-kontor, i Prinsensgt. 7, i Moss

Går du rundt med spennende ideer og lurer på hvordan du skal få de realisert? 
I Moss er det en godt miljø for de med spennende tanker og det å starte opp egen 
bedrift for å gjøre alvor av ideene. 

TEKsT OG FOTO: Bent stoa

Gründercafé i Moss

www.etablerer-ostfold.nowww.mnu-as.no



Arne Ødegaard 



Vi er blitt tipset om at det ukentlig foregår noe 
på Moments som vi bør skrive om. Hver torsdag 
klargjøres et langbord til en gruppe mennesker 
på Moments Spiseri. 

Vi snakker om Torsdagsklubben,  en herreklubb 
som enkelt og greit møtes hver torsdag over 
lunsj og en kaffekopp med åsted Moments 
Spiseri  midt i  sentrum av Moss. Og dette har 
de nå holdt gående i 15-20 år. 

Herrene består av en kompisgjeng som i følge 
dem selv, - kjente hverandre perifert. Det hele 
startet på Cafè Halina, før de en periode møttes 
på Moss Hotell. En av de fremmøtte forteller at 
han husker  godt når dansken Palle, serverte 
dem danske smørbrød. - Æ’kke han på Refsnes 
Gods nå a?  Kommer det fra en av herrene ved 
langbordet. Da Moss Hotel reduserte restaurant-
driften betraktelig, måtte herrene i Torsdags-
klubben finne seg et annet sted de kunne 
fortsette å møtes og det ble Moments Spiseri.

Hva prater dere om på disse Torsdagsklubb-
møtene da, undrer vi. 
- Alt og ingenting egentlig, historikk, dags-
aktuelle saker, Kjos. Vi holder det uformelt.

- Du kan skrive at vi er utgått fra Storgata 
Eldresenter, humrer det fra en av de åtte som 
har møtt frem  denne torsdagen.  Vi innser raskt 
at det vil ta litt tid før vi klarer å plassere alle og 
i dag er det særlig mange, enda de ikke er full-
tallige engang. Det varierer litt på hvem som er 
her, det er ikke alltid at det passer for alle hver 
gang, det er ganske fritt og uhøytidelig sånn.

De har bestilt og fått maten sin og vi finner oss 
en plass ved den ene enden av langbordet og 
plager Finn Saugestad litt mens han spiser.  Vi 
håper på å få et lite innblikk i hvem disse her-
rene er .

Finn Saugestad har tidligere jobbet i over 40 år 
i Moss Avis, både som nyhetsjournalist, redaks-
jonssekretær og senere redaksjonssjef, før han 

En herlig samling av personligheter som har betydd et eller annet for Moss og 
omegn. Hver torsdag møtes karer som har vært kremmer, advokat, trygdesjef, 
direktør, journalist og annet, til gode samtaler, underfundigheter og utveksling av 
lokalhistorie.

TEKsT: sylvia King FOTO: Bent stoa

Torsdagsklubben
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gikk av med AFP i 2005. Og om du drar kjensel på 
navnet så kan han bekrefte at joda, han er stolt onkel 
til hele Moss’ rockedronning Vibeke Saugestad. Men 
Finn er ikke så interessert i å snakke om selvet og 
forteller i villig vei om de andre.

Erik Thømt, jo han var kjøpmann forteller Finn oss, 
og møter blikket til 
Thømt som sitter vis a vis 
han ved bordet.  - Bør 
Børson kan du kalle han.  
Hvorpå ‘Bør Børson’ 
blir berørt og blåser 
det bort.  Intensjonen 
er oppnådd.  Disse 
gamle traverne kjenner 
hverandre på godt og 
vondt og koser seg med 
å plage hverandre i all 
hjertelighet. Det er et 
tegn på aksept i denne 
Alfaflokken.

Men vi får det bekreftet 
at Bør Børson faktisk er 
et betegnende kallenavn 
på Hr. Thømt.  Han var 
bl.a. en av driverne i det 
gamle Pizzarelli, i tillegg 
til å ha drevet kiosk og 
tobakksforretningen 
AS BA, der hvor kjøre-
skolen AMG Trafikkskole 
holder til i dag. Erik har 
også vært med og spilt 
i revyen ‘Fin årgang’ for  8-10 år siden sammen med 
bl.a. Vivi Haug. Tidligere Moss Studiescene. En gjeng 
Mossinger, som laget lokal revy èn gang i året. 

Også har vi Odd Johnsen som også  har  tilbakelagt 
noen respektable  årsverk i Moss Avis som stereotypør 
i teknisk avdeling.  - Jeg begynte i -65. og var teknisk 

sjef fra -89 til 92, kan han informere.  Etter det var 
han  i Fredrikstad på rotasjonstrykk. - Det er nedlagt 
nå, sier Johnsen,  med en anelse  vemod i stemmen. 
- Så var det over til Borgeskogen,  trykkeri.  Blir visst 
lagt ned det også.  Og nå er han virkelig oppgitt.  
Men det er ikke alt, flere av disse herrene er  fortsatt 
svært aktive for  det er ikke noe en bare slutter med å 

være bare fordi et tall i  
kalenderen beordrer en 
inn i pensjonistenes rekker.  

Odd Johnsen har også 
vært aktiv i Kiwanis Club - 
en  veldedig organisasjon  
som samler inn penger til 
barn og ungdom. I tillegg 
har Odd vært med på å 
sette i gang en del ting, 
bl.a. revitalisering av  
Nesparken og Rund-
huset og det nye fyret på 
Moloen.  Nå nyter han 
mere pensjonisttilværelsen 
og reiser mye.  

- Og spiller Golf, kommer 
det fra sidemannen  som 
har fulgt  samtalen.  

- Æh, du trenger ikke 
skrive det, kontrer Johnsen.  
- Åh, joda, du gjør jo det, 
kommer det fra sideman-
nen  og forsvarer dermed 
den godlynte mobbingen. 

Videre har vi Bjørn T. Borge - fra Jeløen, skyter han 
inn. Borge kan fortelle at han var med å opprette 
trygdesekretariatet i -67, i Molde hvor han var 
trygdesjef. Senere har han også vært trygdesjef i 
Bærum  før han kom til Rygge og har i tillegg jobbet 
ved Moss Trygdekontor.  - Men det jeg er mest stolt 
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Per Lindberg, en ekte Mossianer



av å ha vært med på er å få Molde Fbk. opp i 1. div.  
smiler han. Borge var nemlig sekretær i Molde Fbk i sin 
tid. - Nå skal jeg til Tenerife en tur, så jeg kommer ikke 
på de neste klubbmøtene , forteller en tydelig fornøyd  
Borge. Og vi er skjønt enige om at det er en av de 
mange gledene ved pensjonisttilværelsen. 

Vi beveger oss stadig oppover bordet, og kommer til 
Per Øistein Mørdre - også en del av ‘mannskapet’ ved  
Moss Avis, hvor han var markedssjef og annonsesjef i til 
sammen 27 respektable år.  I tillegg er mannen en habil 
kunstner som har malt i mange år, men det er først i de 
siste 20-30 årene at han har hatt utstillinger. Mørdre 
har stilt ut bilder på bl.a. Galleri Henrik Gerner og 
Galleri Kvinnelist. En populær kunstner, for  i følge en 
nyhetsartikkel i Moss Avis, så solgte han rubbel og bit 
på sin utstilling ved Galleri Henrik Gerner i 2009. 

Turen er kommet til Per Lindberg, tredje generasjon, født 
og oppvokst i Moss, og omtaler seg selv som en ekte 
Mossianer.  Lindberg  entret arenaen som russeformann, 
i -54 ved Kirkeparken, hvis russekull hadde stor suksess 
med russerevyen;  “Ut i det Blå”. De måtte endog få 
rektors spesialtillatelse til fire ekstraforestillinger, og et 
par deltagere reiste dessuten til tre andre Østfoldbyer 
for å hente noen ekstra kroner med deler av revyen. 

Og om noen skulle dra kjensel på etternavnet, kan vi 
herved bekrefte at dette er far til hele Moss’ Ole Jacob 
‘Kalle Kanon’ Lindberg. Og vi ser tydelige konturer av 
hvilken form han er kommet ut av. Vi retter en ærbødig 
takk til pappa-Lindberg for dette. Moss hadde ikke vært 
det samme uten.

Lindberg  senior har langt mer å by på enn vi klarer å 
dekke i denne artikkelen, han er en mann som har båret 
mange hatter. Men vi må ta med at han studere jus i 
Oslo, samtidig som han jobbet i Hærens 
Overkommando ved Akershus Festning. For Lindberg 
er nemlig litt stolt av at han, med egne ord: - fullførte 
juridicum på normert tid, 5 år, uten å ha studiegjeld. 

Per Øistein Mørdre



  22    www.detskjerimoss.no   nr. 5 april 2015

Spesielt morsomt var det at Juristforeningen i 
1960/1961 lagde TV-forestillingen, “Retten er 
satt”, hvor Lindberg spilte den tiltalte alkoholikeren. 
(Formålet var å få fjernet løsgjengerlovens § 17, 
hvilket de greide.) Forestillingen var en kjempe-
suksess, og Lindbergs prestasjoner ble anbefalt for 
profesjonelle scener. NRK-mannen Bjørn Bryn, 
refererte at en dame 
hadde ringt under 
forestillingen og sagt: 
- Den gutten har jeg tro 
på. Han kan få jobb og 
hybel hos meg. Hun var 
enke som drev bil-
verkstedet etter sin mann 
og trengte hjelp til driften. 

Helt siden skolekorpset 
har Lindberg vært opptatt 
av musikk og i 1990 tok 
Moss Skolemusikkorps 
kontakt for å få hjelp til 
å avholde en jubileums-
konsert. Lindberg 
kontaktet 72 gamle 
medlemmer og fikk 
positivt svar fra 54 av 
dem. Det var 30 gamle 
medlemmer som deltok 
i konserten, og på 17. 
mai. 

- Folk tøt ut i gata og 
lurte på hvem det var, 
forteller Lindberg med 
stor innlevelse. Det var 
så moro at de valgte å fortsatte og er i dag Moss 
Gamle Guttemusikkorps hvor Lindberg fortsatt er aktiv 
med sin Selmer altsaxofon. - Dyreste på markedet den 
gangen, humrer Lindberg, som i juli inneværende år 
feirer hele 80 innholdsrike år. 

Arne Ødegaard - har drevet med kontorartikler i Moss 
i mange år. Faktisk kan kontormaskinservice skilte 
med 45 år i drift. - Jeg pleier å si at jeg holdt på 
innen kulehode og rettetast,  humrer Ødegaard.
Ødegaard forteller oss at han først drev på i 10 år 
i Facit Kontormaskiner før han begynte for seg selv i 
-66. Han gav seg først for 5 år siden.  

Undertegnede husker selv 
Ødegaard Kontormaskin 
Service  som hadde 
adresse Verftsgate 2, der 
hvor Kakegalleriet i dag 
har kafèdelen sin. Det var 
vel en frisørsalong helt 
på hjørnet om jeg ikke 
husker helt feil.  Jammen 
husker han ikke at jeg 
hadde vært innom for å 
kjøpe noe for en del år 
siden. 

- Var det ikke skrive-
maskinsbånd da? spør 
han. Joda, det var helt 
korrekt.  Her er de små 
grå fortsatt i fortreffelig 
stand, imponerende!

- En artig historie, var 
en gang jeg var visegutt 
for Kitten Wennersten 
og hadde 10 kroner i 
uka.  En dag sa kona 
Inger Wennersten; Nå 
syns jeg’n Arne skal få 

pålegg. - Jeg visste jo ikke hva pålegg var for noe og 
takket høflig nei.  Har hjemme jeg, sa jeg.  Det ble 
likevel  fem kroner mer i uka til pålegg på brødskiva 
for’n Arne. 
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Odd Per Ottesen - har vært byggmester her i Moss.  
Han forteller oss at han jobbet for Mur og Trehus fra 
-64 og til han ble pensjonist. De siste årene var han i 
Veidekke.  Ottesen vil fortelle oss en god historie fra 
da han var ferdig med befalsskolen i -52 og var 21 
år. Han bodde 1 år i Havøysund i Østfinnmark, et lite 
fiskevær. Her jobbet han på et fiskebruk. - Kjørte kran 
der, legger Odd Per til 
før han fortsetter.  - Noen 
ganger sov jeg ikke på 3 
døgn, og det hendte han 
sovnet når han skulle dra 
opp fisken, så de under 
fikk all fisken i hodet.  
- Jeg holdt på å bli tatt 
med kleppen en gang 
fordi jeg sovnet.  Men så 
kom sjefen til unnsetning, 
og beordret dem til å la 
han være; - Han har ikke 
sovet på 3 døgn.  

- I 1953 reiste jeg 
nedover til Moss igjen 
sammen med  Markus 
Svendsen,  en kjent 
kombinert- og 
langrennsløper. Per Odd 
har nemlig vært aktiv 
langrennsløper i hele sitt 
liv, og gått Vasaloppet.

Da vi kom til Moss var 
det ikke mulig å oppdrive 
noe sted å sove, så de 
gikk til politistasjonen og spurte om de kunne få sove 
i en av cellene over natten. Det kunne de naturligvis, 
men av sikkerhetsmessige hensyn måtte barberblader 
og penger leveres inn og gis ut igjen da de dro. 

- Jeg hadde 15 tusen i lommeboka da, som jeg hadde  

opptjent etter å ha jobbet dag og natt. Men den 
historien trodde de ikke på. Pengene ble konfiskerte 
av politiet. 

Det er også Helge Thømt som gikk i bresjen for å få 
bevart og modernisert Rundhuset i Nesparken. I 2001 
ble han president i Kiwanis. Denne mannen har et 

stort hjerte for Nesparken. 
Og mang en Mossing 
kjenner nok til Finn Albert 
Coates som var stor på 
bakevarer i Moss, det er 
nok mange av oss som 
har spist Coates-bakte 
brød og boller. Men Finn 
Albert Coates er også 
eier av Coates Eiendom 
AS, og fikk bl.a. 
byggeskikkprisen i 1991 
for rehabilitering av 
Maxegården, Storgata 
24, der hvor greske 
Alexandros har sin 
restaurant. 

Det er så mange 
spennende liv og historier 
her i hjertet av Torsdags-
klubben og endog flere, 
som det dessverre ikke 
lyktes oss å komme i 
kontakt med. Bl.a  Bjørn 
Trygve Borge, Eilert Lund 
og Tømmermester Eigil 
Julius Kristofer Lyngholm - 

populært kalt Lulle. 

Det er blitt tydelig for oss at et generasjonsskifte i 
næringslivet har funnet sted. Det var disse gutta som 
regjerte i siste halvdel av nittenhundretallet.



En perle av et 

funkishotell 
perfekt beliggende på Jeløy
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Radiotrafikken økte på Jeløy Radio og 
flere sendere ble installert og satt i trafikk. 
De første senderne var vannkjølte og 
krevde stor plass, den aller første senderen 
“Amerikasenderen” fylte opp det meste av 
hovedfløyen, og før andre verdenskrig ble 
det bygget en sidefløy, i tillegg til en ny 
sidefløy som kom på plass i 50-årene.

Kortbølgetrafikken nådde sitt høydepunkt 
på midten av 50-tallet og på den tiden 
var det opprettet radiosamband til mange 
steder i verden, som Nord- og sør-

I 1927 besluttet Telegrafstyret at en  
kortbølgesender skulle bygges på Jeløya. 
Bygget sto ferdig i 1930, og den første 
senderen, “Amerika-senderen”, ble in-
stallert i november samme år. Moss hadde 
da fått bygget sitt første funkisbygg - Jeløy 
Radio.

TEKsT OG FOTO: Bent stoa

inkludert et eget museum 
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Amerika, Japan, Kina, Iran sovjetunionen, 
Italia, spania, Portugal, Tyskland, Holland, 
Belgia og Polen. 

I tillegg var det tre langbølgsendere i drift, 
en for NTB med nyhetssendinger til norske 
aviser samt Island og Færøyene, i tillegg til 
en langbølgesender var i drift for Metrologisk 
Institutt og en tredje sender som hadde en kort 
karriere med trafikk til Hamburg.

Men 
utviklingen 
gikk sin 
gang og 
på 70-tallet 
begynte den 
moderne tids 
utvikling med 
bruk av kabel 
og satelitt, og 
fra 1. januar 
1995 var 

radiostasjonen ubemannet. Men Jeløy Radios 
antenneanlegg er fortsatt intakt og frem til 
2003 benyttet UD Jeløy Radios sendere for 
kommunikasjon til sine ambassader. 

I dag er det kun to maritime tjenester igjen 
ved Jeløy Radio, DsC som opereres fra Tjøme 
Radio og Nav-tek, navigasjons-varsel og 
stormvarsel som opereres fra Rogaland Radio.

I mai 1997 ble Jeløy Radio, Telenor kurs- 
og konferanse-hotell åpnet, etter å ha blitt 
ombygget i halvannet år, for sine gjester. Idéen 
om ombygging til hotell kom etter at Tormod 
Hermansen noen år tidligere fikk en omvisning 
på det vakre stedet, som ble til et hotell i 
særklasse, omgitt av himmel og hav. 

Den dag i dag brukes hotellet av Telenor over 
hele landet, til kurs og konferanser. Telenor 

ønsket sterkt 
å bevare 
byggets 
egenart og få 
frem historien.

Idag er Hotell 
Jeløy Radio 
et moderne 
og tiltalende 
hotell, og 
åpent for alle 
som ønsker. 
stilarten 

er beholdt og fremhevet flere steder. Kirsti 
Albert forteller at gjestene skal få oppleve et 
hotell der design, kunst og arkitektur er viktige 
ingredienser, sammen med flotte omgivelser, 
utsøkt mat og et dyktig og omtenksomt 
personale.

Den flotte hovedbygningen som var 
radiostasjon, inneholder nå kurs- og 
konferansefasiliteter, og en flott restaurant 





og selskapsavdeling med alle rettigheter og 
fantastisk utsikt mot Oslofjorden. 

Rett føre hoved-
bygningen ligger 
den spesielle 
låven fra 1898 
og drengestuen, 
omfattende 
restaurert, og 
inneholder 
hotellets over 40 
rom, der samtlige 
rom har senger 
med komfortable 
Jensen 
madrasser. 
Det hender at 
gjestene forsover 
seg, fordi det 
er så stille og 
fredelig, i tillegg 
til gode senger. 

I låven ligger 
også hotellets 
eget radio-
museum, 
sirlig ivaretatt og presentert på en artig og 
interessant måte.

Noe annet som er interessant, er at stil og 
fargevalg er så gjennomtenkt. Hele veien finner 
man farger fra naturen rett utenfor hotellet, og 

for å gjennomføre det hele, har de ivaretatt 
funkisdesignen gjennom Arne Jacobsen-

inspirerte møbler 
og glass-lamper 
inspirert av de store 
radiorørene fra 
stasjonen. 

Det hele løftes opp 
av utvalgt bruk av 
farger og overflater 
på møbler og 
interiør. Lysekronen 
i restauranten 
kommer fra en 
leilighet i stockholm 
som Thormod 
Hermansen 
disponerte i sin tid 
som leder. 

Kirsti Albert er 
hotellsjef. Hun og 
hennes “høyre 
hånd”, Elisabeth 
Dilling, har vært 
med i utviklingen 
av interiøret og 

hotellets uttrykk fra begynnelsen av og forteller 
engasjert at de er stolte av å ha vært med på 
å utvikle stedet til det det er idag. 

Man får et slags eierskap til omgivelsene på 
en annen måte enn om andre skulle ha gjort 
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den jobben, smiler Kirsti Albert, som har jobbet 
omstendig med belysning, fargevalgene, 
møblene, og jobbet nært med Telenors 
kunstsamling, som består av en spennende 
samling med 
samtidskunst. 

Hun er opptatt av 
vertskapsrollen, er 
utdannet butler fra 
england og mener at 
maten de serverer skal 
være utsøkt. 

Kjøkkensjef er Terje 
Gullåsen, som har 
vært med i hele 
16 år. Hans lange 
erfaring og kjennskap 
til kokkeyrket, gir preg 
til menyene, som er 
en crossover av det 
tradisjonelle franske 
kjøkken, med fokus på 
norske råvarer. Når 
det serveres jordbær 
til dessert, så er de 
svært kortreiste, de 
kommer fra et område 
like ved hotellet. Og 
ellers utføres ca. 15 årsverk på stedet.

Det er et sted som passer for store og 
mellomstore bedrifter og er et sted for store 

tanker, med sin 2 km lange strandlinje. Mange 
hotellgjester er ofte nede for å ta et morgenbad 
i sommerhalvåret. 

Mange ideer er nok 
blitt klekket ut under de 
stundene. Men dette 
hotellet passer også 
til feiring av bryllup, 
konfirmasjon, julebord 
og jubileer i helgene. 
Kurs og konferanser 
holdes for det meste i 
ukedagene.

Til tross for 
den landlige 
beliggenheten, er det 
kun seks mil og en 
knapp times kjøring 
fra Oslo. 

Gjestene parkerer 
rett ved låven, og 
om en kommer i el-
bil, så er det egne 
parkeringsplasser med 
standard ladere for 
de. 

Hotellet er godt besøkt 
og mange gjester kommer tilbake. De blir vi 
godt kjent med. Markedsføringen baseres på 
jungeltelegrafen. 
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Kirsti Albert er hotellsjef og fotografen synes hun minnet om en 
elegant versjon av Linn skåber i rollen som hotellsjef når hun snakket 
med oss. Engasjert, blid og interessant å høre på. 

Elisabeth Dilling i resepsjonen, har som tidligere skrevet bidratt 
til hotellets uttrykk, farger og former, og er den mest vennlige og 
imøtekommende resepsjonist man kan tenke seg. 

I restauranten stod en ung kvinne og laget flotte “seil” av serviettene. 
En av de mange unike sidene ved hotellet.  

Kjøkkensjef er Terje Gullåsen (helt til høyre) er en jovial og hyggelig 
mann som oppriktig gledet seg over å vise oss sine små kunstverk 
som gjestene like etter skulle sette tennene i.

www.jeloyradio.no
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Det var med en viss spenning vi tok turen ut 
til møtet, som for anledningen var på  
Hotell Jeløy Radio, 24. februar. Ved 
12-tiden begynte det å fylles opp med 
deltakere fra hele 
Østfold - 40-50 
deltakere. Det var 
servert tapas til 
minglingen til ca. 
kl. 12.30. 

Da ringte lederen 
Svein Bredahl fra 
MNU i klokka og 
ønsket alle hjertelig velkommen inn i audi-
toriet. Han introduserte seg selv og MNU, 
som arrangerte dette interessante møtet. 

Svein Bredahl er utdannet sivilingeniør fra 
NTH og har i mesteparten av sitt  

inneholdsrike yrkesliv hatt sentrale  
lederstillinger innen engineering og 
prosjektledelse i Aker, senest som divisjons-
direktør i Aker  

Solutions. Han 
geleidet oss gjen-
nom spørsmålene om 
hvordan bransjen 
skal komme seg 
gjennom bølgedalen. 

Det kom frem at 
bransjen ønsker seg 
gode møter, med 

gode foredragsholdere og også et godt 
nettverk. Spørsmålet om denne næringen 
har sin kompetanse i teknologi, eller olje og 
gass kom flere ganger opp, og kanskje det 
er et berettiget spørsmål. For bransjen er i 
enorm endring, og utviklingen går fremover 

Nettverksmøte på Jeløy Radio ang. olje, gass og nettverk. Det er ikke 
krisetider - det er endringer i markedet.

TEKsT OG FOTO: Bent stoa

Opp av bølgedalenOljebransjen i endring
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der teknologi finnes.

Franskmannen Alexandre Throo fra Technip 
Group holdt et engasjert innlegg om olje, 
gass og teknologi i Frankrike. Han 
representerte sitt selskap med en stor flåte 
med skip som server oljenæringen verden 
rundt. Den karismatiske franskmannen 
engasjerte såpass at folk i publikum stilte 
spørsmål til ham etter foredraget. Og han 
svarte sjarmerende godt på engelsk og fikk 
folk til å smile og humre. 

Til slutt introduserte Sigurd Slåttland seg for 
oss, om Slåttland Group, som er en viktig  
aktør i konstruksjoner i Norge og Vietnam. 
De omsetter for rundt kr. 200 mill.

Avslutningen ble gjort med utdeling av gaver 
til foredragsholderne, og deretter mer 
tapas og mingling utenfor møtelokalet. En fin 
anledning til å bli kjent med andre i bransjen 
og bygge opp sitt nettverk.

www.mnu-as.no
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Åpent
Man - fre kl. 9 - 20
Lørdag kl. 9 - 19

Søndag kl. 11 - 18

Gratis parkering!
Varnaveien 39

1526 Moss
Tlf. 69 26 53 20

Husmann Åpningstider Påsken:

2-5 April holder vi stengt
6 April - Åpent fra kl 14 - 20 

med begrenset meny.  
Velkommen !

Åpningstider ellers: 
Man - lør: Kl 11 - 20

Søn: 14 - 20
Du finner oss på Jeløy, Værftsgata 2

Tlf: 69 87 87 71 www.husmann.no

Fossen 20
1530 Moss

Tlf. 69 25 69 28
www.caferiis.no



Senk skuldrene!

Åpningstider
man - tors 09.00 - 21.00

fre - lør 09.00 - 23.00
søndag stengt

Nyt de nye og spennende 
rettene fra vårmenyen 
hos oss.

Plakat_50x70.indd   1 04.11.14   13:49

Dronningens gate 6, 1530 Moss, tlf. 99 11 20 70 
momentsspiseri.no

UTEsTEDER I MOss
Enten du har et spisested, en nattklubb, pub, bar, sushi, pizza-
utkjøring eller dansested, så blir du synlig for tusener av folk i Mosse-
området med en liten annonse i webmagasinet. De koster ikke mer 
enn kr. 500,- for de minste, og er interaktive, med link til ditt nettsted 
eller Facebook-side. En annonse i størrelsen som denne annonsen 
koster kr. 850,- og inkluderer en bannerannonse på vår nettside, som 
blir sett av hundretusener hver måned.
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På Røed Gaard skjer det mye 
for tiden. Låven er blitt bygget 
opp igjen, og den er mer eller 
mindre helt utleid. Noen av 

de som har sitt virke der, skal 
bli der de er, mens andre skal 
inn i det nye bygget, som blir 
gedigent og vil romme både 

kafé og rom for konserter, 
teater, o.lign. Og 30. mai 
åpner det med brask og bram 
og flott konsert.

facebook.com/roedgard

Stort og smått
TEKsT: sylvia King FOTO: Bent stoa
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Et av Moss’ nyeste spisesteder 
heter Husmann. Det er en ny 
kafé som har åpnet i de tidligere 
lokalene til Kafé Evert. 

Og det gledelige er at den nye 
kaféen tilbyr en raus og fristende 
meny av husmannskost, til stor 
glede for mange mossinger. Vi 
tipper at dette spisestedet kommer 
til å gå kjempebra.

www.husmann.no

Vi kunne tatt med mye mer, men ikke alt var klart til å 

publisere ennå, og noe skal få holdes hemmelig litt til 

av andre årsaker.

Det vil komme nye utesteder, restauranter, butikker og 

andre tilbud til beboere i Mosse-regionen. 

Og nå står våren foran oss. Det er tid for stell av sykler, 

såing og planting i hager, blomsterkasser, 

potter, drivhus og slikt. Kanskje har du en fin 

gammel bil stående i garasjen, som skal stelles, vaskes, 

pusses og poleres til deilige sommerturer. 

I Moss sentrum skjer det mye 
for tiden, og inne på selve 
Moss Amfi har det vært 
utskifting i lederjobben. Bård 

Sundin har gått over i annen 
jobb innenfor Amfi-systemet, 
mens Lise Abrahamsen har 
tatt rollen som senterleder for 

dette digre kjøpesenteret i sen-
trum av byen. Driftsleder Leif 
Rino Solheim smilte fornøyd 
med den nye senterlederen, 

og vårt inntrykk er at hun 
er en personlighet som ser 
muligheter overalt. Vi ønsker 
lykke til i ny jobb.
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Det skjer jo at noen butikker 
flytter eller stenger dørene. 
Men det som er mer 
spennende er de nye som 

åpner, og de som endrer 
konseptet sitt ettersom 
utviklingen går fremover. 
Stene R. har holdt det gående 

en god stund, og nå har de 
byttet konsept og kaller seg 
for Til Henne, som var en 
del av deres tidligere policy. 

Stene R. bestod jo av tilbud til 
henne. Og disse to solstrålene 
er nå i finne i den nye og 
flotte butikken på Amfi.

For ikke lenge siden stilte vi klokka til sommertid igjen, 

og allerede nå er kveldene blitt tydelig 

lengre. Det betyr at grillsesongen snart er i gang 

igjen. Finnes det noe hyggeligere enn varme vår- og 

sommerkvelder, der man kan kose seg i bare noen 

få plagg til langt på kvelden, kanskje sammen med 

familien eller gode venner, med noe godt på grillen, 

hjemmelaget dessert og noe godt i glasset? 

Som vi skrev, så er det et stort utvalg av butikker i 

Mosse-området. Faktisk så synes vi at dette er et av 

de flotteste områdene på hele Østlandet. Her har vi 

I Mosse-området finnes det 
er stort utvalg i butikker. Og 
utvalget av innvandrerbutikker 
har økt de siste årene. 

Best Fresh Food, som tidligere 
holdt til i Dronningensgate i 
Moss sentrum, flyttet til Var-
naveien for over et år siden, 
og nå gjør de det veldig bra i 
sine nye lokaler. 

Det som gjør det så 
spennende å besøke slike 
butikker er det store utvalget 
i frukt og grønnsaker, samt 
usedvanlig stort utvalg i ris, 
hermetikk og olivenoljer, 
chilioljer, rapsoljer og 
andre oljer. Så skal du ha noe 
spesielt, forsøk med en tur til 
Best Fresh Food i 
Varnaveien 39.

facebook.com/freshfood



www.detskjerimoss.no   nr. 5 april 2015   31     www.detskjerimoss.no   nr. 3 desember 2014   40     

3 store shoppingsentre, et hav av frittsående butikker, 

nesten 100 utesteder av forskjellige slag, vår egen 

flyplass, et stort ferjesenslap som frakter oss over til 

Vestfold på en halvtime, jernbanestasjon midt i Moss, 

kort vei til Sverige, både sørover og østover, samt kort 

vei til Norges hovedstad. Har du kjent den nye 

mosselukta? Den er helt nydelig. Den kjennes ikke hver 

dag, men ganske ofte i sentrum, da Kirkeparken 

Videregående Skoles kokkelinje lager bakst. 

Da kjennes duften av vanilje i hele byen. 

Vi elsker Moss.

Endelig har Amfi Moss fått sitt 
eget lekerom for barn i alle 
aldre. Det ligger i 2. etasje 
mellom Match og Eurosko-

butikkene, og er laget i stilige 
farger i Amfelia og Oscar-
profilering. Dette er nok svært 
velkomment i Moss sentrum. 

Forøvrig vet du vel at du kan 
parkere under tak i et stort 
parkeringshus helt gratis, og 
gå tørrskodd rett inn i 

senteret? Faktisk så er det hele 
4 parkeringshus tilknyttet Amfi 
Moss.



1. APRIL
Lageret Pub
Dart-kveld, kl. 18.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

2. APRIL
Losen
Påskequiz kl. 18.00
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

2. APRIL
Kontoret Bar
‘Strikk & Drikk’ kl. 19.00
Storgata 1, 1531 Moss

2. APRIL
Lageret Pub
Quiz-kveld kl. 20.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

2. APRIL
Losen
Trubadur kl. 21.00
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

3. APRIL
Hos Naboen
Quiz kl. 20.00
Bergersborgveien 3, 1519 Moss

3. APRIL
Tivolikjeller’n
Konsert The Phantoms kl. 21.00
Tivolikjeller’n i Moss

4. APRIL
Lucky Luke
Eftablues med The Jimmys kl. 15.00
Dronningens gate 17, 1530 Moss

4. APRIL
Son-Kro
PåskeParty kl. 21.00

4. APRIL
Queens Pub
Caddy & The Cadillacs kl. 22.00

4. APRIL
Øre Villa Kro
Torgeir og kjendisene kl. 23.00

7. APRIL
Kontoret Bar
Quiz kl. 19.00
Storgata 1, 1531 Moss

8. APRIL
Lageret Pub
Dart-kveld, kl. 18.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

8. APRIL
Losen
‘Ull & Omtanke’ KL. 18.00
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

8. APRIL
Mosseskogen Vel kl. 18.00
Line Dance kurs med Wild Horse 
Line Dancers

10. APRIL
Moss Bibliotek 
Bok-kafé kl. 11.30
Fossen 22, 1531 MOSS

10. APRIL
Tivolikjeller’n kl. 22.00
Susie & the Spuds

11. APRIL
Losen kl. 14.00
Østfoldmesterskap i hjemmebryg-
ging. Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

11. APRIL
Skarmyra Allaktivitetshus kl. 14.00
Dobbeltkonsert med Sverre Breivik 
og Hilde Holme. Skarmyra Allaktiv-
itetshus og Kulturkafe

11. APRIL
Arena kafe kl. 17.00
Mannskoret MAS Jubilèumskonsert

11. APRIL
Quality Spa & Resort Son kl. 19.00
Cabaretkonsert med “40”

11. APRIL
Rundhuset kl. 20.00
Moss Big Band Storbandaften
Nesparken, Moss

11. APRIL
Losen kl. 21.00
Dusty Cowshit konsert
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

13. APRIL
Losen
Quiz kl. 19.30
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

14. APRIL
Kontoret Bar
Quiz kl. 19.00
Storgata 1, 1531 Moss

15. APRIL
Lageret Pub
Dart-kveld, kl. 18.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

17. APRIL
Tivolikjeller’n kl. 23.00
Backstreets - tribute to Bruce Spring-
steen

MOSSOpplevelser, kunst og kultur i 

Foto: Bent Stoa



18. APRIL
Møllebyen kl. 11.00
Kjolemarked i Møllebyen i Moss
Fossen 20, 1530 Moss

18. APRIL
Storgata 13 kl. 21.00
Moss Internasjonale Power Pop 
Festival
Storgata 13, 1531 Moss

18. APRIL
Tivolikjeller’n kl. 21.00
Kurt Baker Psycothic Youth og The 
Yum Yums

21. APRIL
Kontoret Bar
Quiz kl. 19.00
Storgata 1, 1531 Moss

22. APRIL
Lageret Pub
Dart-kveld, kl. 18.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

22. APRIL
Losen
‘Ull & Omtanke’ kl. 18.00
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

24. APRIL
Moss Bibliotek 
Bok-kafé kl. 11.30
Fossen 22, 1531 Moss

24. APRIL
Lounge Cafè kl. 19.30
Cafè Riis
Fossen 20, 1530 Moss

25. APRIL
Skarmyra Allaktivitetshus
Tasty kl. 14.00. Skarmyra 
Allaktivitetshus og Kulturkafe, Moss

25. APRIL
Lounge Cafè kl. 19.30
Cafè Riis 
Fossen 20, 1530 Moss

27. APRIL
Losen
Quiz kl. 19.30
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

28. APRIL
Kontoret Bar
Quiz kl. 19.00
Storgata 1, 1531 Moss

29. APRIL
Lageret Pub
Dart-kveld, kl. 18.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

Et lite utvalg av 
arrangementer 

- tips oss om flere!

DET ER NEsTEN GRATIs
Håndverker, som rørlegger, elektriker, snekker, blikenslager eller 
murer? Annonser hos oss! En annonse i webmagasinet koster 
ikke mer enn fra kr. 500,- og er interaktiv.
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Dette er et utvalg av hva som skjer. 
Følg med på nettsiden vår for flere 
arrangementer.

www.detskjerimoss.no
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