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CInnholdH
DESEMBER 2014 - større enn noen gang!

Advent, jul og nyttårsfeiring i 
verdens fineste Mosse-område...

TID FOR Å VÆRE SAMMEN OG KOSE SEG

Nå er vi inne i en tid hvor det er ekstra kos å tenne levende 
lys, fyre i peisen og kose seg sammen med familie og venner. 
Er julepynten fra i fjor ok ennå? Lag noe nytt og stilig sammen. 
Og kanskje du har lyst til å lage hjemmelaget julegodteri med 
marsipan, mandler og sjokolade? Det finnes så mye man kan 
gjøre ut av det.

Det er også tiden for god mat og drikke. I Moss har vi vår egen  
akevitt, ja, faktisk så har vi to typer, Morsa akevitt og Morsa Kon-
vensjonsakevitt. Vi har egne viner, rødvinen Moss 2014 Umbria 
Rosso, samt en hvitvin som heter noe så enkelt som Moss. Om 
ikke det er nok, så har vi jo også Christian Frederik Cognac. Sist 
men ikke minst, så har vi faktisk vårt eget Mosse-øl. Vi oppfordrer 
våre kjære lesere til å nyte alt med måte, slik at feiringen blir en 
hyggelig opplevelse for alle.

God adventstid, jule og nyttårsfeiring ønskes fra oss.

AnsvArlige redAktører

Sylvia King og Bent Stoa

Modellene vi hadde med oss denne 
gangen er Heidi og Badboni El-Safadi, Nils 
Mikal Lerøy, Sissel Gunnerud, 9 uker gamle 
Abel, Amalie Abena (3) og Tim Arild (10)

Stylist Martine Lauritzen holdt oss i ørene 
under fotosessionene og sørget for at alt og 
alle så bra ut.

Butikkene som bidro raust er XO trend, 
Vivekes, Cubus og Skoringen.

Location for opptakene var Moss Hotell, 
Amfi Moss og Hotell Refsnes Gods. 
Tusen takk til alle.

Ansiktet på forsiden tilhører vår alles kjære Odd Espen 
Skjærbekk, alias Kaptein Rødskjegg, - ambassadør for 
Moss, av ypperste sort.

Foto: Madeleine Myrer Decollogny Orvik
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Julekos

Åpningstider
man - tors 09.00 - 21.00

fre - lør 09.00 - 23.00
søndag stengt

Vi ønsker alle en riktig God jul!

Vi håper at de aller fleste 
senker skuldrene når de 
er på besøk hos oss.



Plakat_50x70.indd   1 04.11.14   13:49

Vårt konsept og vår visjon er tuftet på ideen om å skape et sted hvor du skal trives, slappe 
av og nyte et av disse øyeblikkene man ofte ikke husker i ettertid, men som festes til «hard-
disken» på en litt umerkelig måte. Vi håper og tror du også vil nyte vår meny, hygge deg 
med våre serviceinnstilte, profesjonelle ansatte, og smile til litt lokal historie. 

Vi hadde som intensjon å kunne skape ulike soner i lokalet hvor du skal kunne føle deg litt 
«hjemme» uavhengig av om du bare har tid til en kjapp kaffe mocca, og en bringebær-
muffins, eller om du har all verdens tid og vil spise en Grand Burger med karamellisert 
løk og annet digg til. Henger solen høyt på himmelen, serverer vi deg gjerne maten ute. 
Dropp ned i en loungeaktig sofa, studer gatelivet og menneskene, og kjenn at livet er 
herlig!

Alle våre ansatte vet at du er vår viktigste ressurs! 

Vi håper du vil merke det.

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

Litt hjemme på bortebane
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De er i en konstant utdannelsesprosess. Og de lærer opp behandlere i hele 
verden. De har idrettsstjerner og kroniske pasienter til behandling. Kanskje er 
det deg de skal hjelpe neste gang...

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

De fleste av oss har ingen dypere kjennskap til 
behandlingsformer ut over hva vi blir henvist til av 
vår fastlege når vi kommer kroket inn på vente-
rommet med vond rygg som er forårsaket av et 
eller annet. Fysiotereapi, kiropraktikk eller 
rehabilitering og trening er noe de fleste av oss 
forbinder med denne typen vondter, noe som 
veldig mange av oss vil stå overfor en eller annen 
gang i livet.

Vi er blitt fortalt at det ligger en praksis i Moss 
sentrum, som er verdt å ta en nærmere kikk på. 
Og legger turen ned i Prinsensgate og det lille 
torvet hvor Vinmonopolet tidligere holdt til.

Et stykke opp på veggen til venstre for apoteket 
ser vi skiltet som forteller oss at vi er på rett 
adresse. ART-klinikken ligger vegg i vegg med 
Vitus Apoteket som begge holder til i dette bygget 
som har fått betegnelsen Helsehuset i Moss.
Konseptet Helsehuset er en samling helserelaterte 
tilbydere, alt fra Apotek til Estetisk plastikkirurgi. 
Her finner man øyelege, psykolog, tannlege, hud-
lege, fotterapeut, helseprodukter og sist, men ikke 
minst ART som tilbyr både behandling/utredning 
og utdanning. Alt innen helse naturligvis. 

Det er de frittstående helsetilbyderne på huset 
som er eiere og drivere av hvert sitt lokale og der 
tilhørende tjeneste. Fått ny ortopedkirurg oppe i 
3dje. Han er her nede og lærer....

Men det er altså Art - Active Release Techniques 
som vi i denne artikkelen skal fortelle dere mer 
om.

Vi blir tatt i mot av Nicolai van der Lagen, hans 
kone Katrin og den tredje av de fire partnerne i 
ART-klinikken, Frode Saint-Sollieux.

ART er relativt nytt i Norge, men har holdt på i 
over 30 respektive år i USA, i så måte ikke noe 
nytt. Her i Norge er det gründeren av ART-
konseptet i Norge, Nicolai van der Lagen 
sammen med sine partnere Frode Saint-Sollieux, 
Andreas Henriksen og Katrin Van Der Lagen som 
er eneste tilbydere av i Norge. De har nå holdt 
på i 8 år.

Det var i 2006 at Nicolai Van Der Lagen startet 
opp ART Klinikken, samme år som han kjøpte seg 
inn på Helsehuset i Moss.

- Etter hvert som klinikken utviklet seg og helse-

Active Release Techniques
DET FINNES FySIOTERAPI. DET FINNES KIROPRAKTORER. OG SÅ FINNES DET
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huset ble fullsatt, fikk jeg ansvaret for Active Release 
Techniques i Europe i 2009. forteller han. Arbeidet med 
utdanningsoppsettet for Europa begynte i 2008, og 
han var i gang med første samling i England allerede i 
2009.

ART har i dag tre av fem etasjer, noe som bl.a. har 
resultert i oppstarten av Moss Ortopediske klinikk.
Van Der Lagen har sin fysioterapi-utdanning i Nederland, 
noe han kan fortelle oss uvitende om at de aller fleste 
fysioterapeuter har.

- Men jeg var tørst etter mer og 
søkte etter andre fag og kom 
på den måten over Art som 
fanget min oppmerksomhet. 
Og til tross for systemene her 
i hjemme valgte jeg likevel å 
starte opp i her Norge. sier 
Nicolai.

Hva mener du spør vi?

- Systemet er ikke lagt opp 
til at det hjelper private i 
en oppstartsfase. Snarere 
beskytter den sine egne. De 
ulike tilbyderne bør ha et likt 
utgangspunkt for å hjelpe 
befolkningen.

Derfor mener Van Der Lagen at 
refusjonen må følge pasienten. 
- Slik blir det en sunn og likestilt konkurranse mellom 
terapeutene til beste for pasienten. Nicolai arbeider 
også med å få på plass et system som fungerer også 
for privat praksis og forteller at han snart skal inn til 
helsekomiteen og snakke om dette. - Hvis du går inn 
på regjerings plattformen fra i fjor, så ligger det inne at 
fysioterapi plattformen skal endres.

Nå er vi veldig nysgjerrige på hva ART er og hva det 

går ut på, og får Nicolai i gang med å forklare på en 
slik måte at ‘Hvermannsen’ kan forstå.
“Du kan jo si at vi er bløtvevseksperter, alt bløtvev, 
unntatt organer. Det er avansert og det er dyptgående. 
ART er en fordypning og videreutdannelse for de ulike 
bachelorene innen fagområdet muskler, nerver og 
skjelett.”, forteller han.

Siden begrepet Fysioterapi er så bredt, forklarer han 
oss at ART er såkalt holistisk, som betyr helhetlig. Dvs. 

at behandlingen går i dybden. 
Kroppen består av så mange 
lag, som bl.a. muskler, nerver og 
skjelett . Og det er samspillet, 
eller snarere en krøll mellom 
disse som ofte forårsaker skader.

ART er en manuell type 
behandling, dvs. at 
behandlingen er kombinert med 
øvelser som en skal gjøre selv. 
I tillegg utføres all behandling 
i og med bevegelse. Dette er 
viktig, fordi det ofte er i 
bevegelsen at smerten inntreffer. 
For at de skal finne årsaken til 
plagen må de lokalisere 
nøyaktig hvor samspillet mellom 
lagene ikke fungerer.

Vi merker raskt at engasjement 
er tydelig og vi ønsker å vite 
hvordan akkurat han kom borti 

dette fagfeltet og hvorfor han satset på å etablere denne 
tjenesten her i Norge.

Underviser andre Art-klinikken tilbyr undersøkelse og 
behandling av muskel-, nerve- og skjelettsystemet men 
en vel så stor del av virksomheten går ut på å videre-
utdanne allerede eksisterende utøvende grener i feltet 
fysioterapi og kiropraktikk.
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Nicolai underviser denne metoden til kiropraktorer, 
fysioterapeuter, manuellterapeuter, osteopater og 
naprapater i hele Europa. Hvem som helst kan gå på 
kurs. Ikke bare i Norge, men i hele Europa. Men de 
kan fortelle at 80% av kursdeltakerne er fra andre land. 
ART Moss er i dag ansvarlig for 18 lærere i forskjellige 
land. (Hvilke land) - Hadde det ikke vært for utenlands-
reisene og med møter av mennesker som inderlig vil 
lære mer hadde jeg pakket sammen for lengst. Det gir 
den inspirasjonen jeg behøver for å arbeide videre med 
dette.

- Det lå i kortene at jeg kom til å reise mye i fremtiden 
pga stilling og 
ansvar jeg har for 
utdanningen. For at 
klinikken skulle 
utvikle seg videre, 
og at jeg skulle 
bruke mer tid på 
utdanning, var jeg 
nødt til å få tak i 
dyktige kolleger 
som var under ART-
utdanning. Andreas 
startet opp 
sammen med 
Nicolai i 2010, 
Katrin kom med på 
laget i 2011 og Frode i 2012. I 2013 ble alle fire 
involverte ART-terapeuter på klinikken invitert til eierskap 
i klinikkselskapet. I dag reiser Van Der Lagen på omlag 
20 samlinger rundt om i Europa i året, i tillegg til at han 
blir hyret inn av klubber og annet for ekstern hjelp.

- Uten ART-terapeutene på klinikken, ville det vært 
vanskelig å utvikle Europa i den grad. I dag har jeg 17 
lærere i forskjellige land og holder samlinger i 8 land. 
Vi utvider stadig og ila neste 2 år vil vi være på plass 
i 11 land i Europa. Vårt ml er å videreutdanne 3000 
terapeuter i Europa de neste 10 årene. I dag er flere 
hundre terapeuter i gang med utdanningen, og mange 

har gjort unna det meste av pensum.

Med Art-kursingen ønsker de å heve kvaliteten på 
tjenestene som terapeuter tilbyr, og har som mål at 
Active Release Techniques skal være et vanlig verktøy 
blant praktikere i deres behandling av bløtvevsskader.
Nicolai var ikke snauere enn at han likeså godt gikk rett 
opp til toppfotballen og fikk dem med. I dag lærer de 
opp behandlerne til flere av Englands topp-fotball-lag. 
Og kan nevnes; Everton FC, Tottenham Hotspur FC, 
Manchester City og rugbyklubber som Leeds Rhinos 
m.m.
- Vi har mange tilbakemeldinger på at vi får folk tilbake 

igjen etter skader, 
der hvor 
tradisjonell 
behandling ikke 
har fungert.

Dette sier Norges 
skicross-utøver 
og olympisk 
sølvmedaljevinner, 
Hedda Berntsen:
- “Min 
fysioterapeut sier 
nå at min 
muskulatur har 
aldri vært bedre 

enn nå. Han husker at musklene mine bare var en spent 
masse uten å fungere - gøy. På ski kan jeg trene fulle 
dager og fullføre samlinger. Mekanisk beveger jeg meg 
riktigere på ski og det er mye gøyere og kjøre når jeg 
får trent og ikke alltid er stinn i muskulaturen lenger. 
Jeg har slitt med stinne lår siden 2002 sesongen og alt 
stagnerte. 

Ingen hadde funnet noen forklaring på hvorfor jeg alltid 
var så stinn og ikke klarte å kjøre så mye på ski eller 
utføre fysisk trening. Jeg har fått høre at jeg var over-
trent, dårlig trent, feiltrent osv. - men uten å fån noen 
forklaring eller noe som har fungert. Har prøvd alt fra 
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massage, nåler, sykling, restitusjon etc. ART 
behandlingen gitt ved ART Klinikken, samt omlegging av 
øvelser og treningsfokus var det som skulle til. Nå er jeg 
symptomsfri og har gjort COMEBACK og er kjempeglad 
for sølvmedaljen i X-Games åpningen i Aspen.” 

Om de fire eierne av ART-klinikken i Moss

Nicolai van der Lagen leder Europakontoret for Active 
Release Techniques. Han organiserer kursene i Europa 
og er Lead Instructor, deriblant for klubber i Premier 
League, Rugby League / Union og landslag. Nicolai er 
fagansvarlig for terapeutene og benyttes ofte til second 
opinions og tilleggsundersøkelser.

Andreas Henriksen er utdannet fysioterapeut ved Fontys 
Hogescholen i Eindhoven. Han har i mange år jobbet 
som fysioterapeut ved CatoSenteret i Son med kompleks 
rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Han er bl.a. 
også kurset i fysioterapi ved nevrologiske lidelser. 

Andreas har ansvaret for medisinsk oppfølging av 
A-laget til Sprint-Jeløy. Andreas tar imot pasienter på 
klinikken i Moss.

Katrin van der Lagen er utdannet fra fysioterapeutskolen i 
Holstebro, Danmark i 2004. Hun jobber som 
terapeut på klinikken og som assistent for Active Release 
Techniques Europe. Hun bidrar også som instruktør på 
kurssamlingene som holdes i Europa.

Frode Saint-Sollieux er Offentlig Godkjent Fysioterapeut 
og er i tillegg utdannet ved Norges Idrettshøgskole hvor 
han har både Bachelor i idrettsbiologi og utdannet 
Personlig Trener. Han innehar også Bachelor i 
Fysioterapi ved Høgskolen i Oslo.

Alle har Full Body Certified ART® Providerxxx

www.art-klinikken.no

GodJul

Gavetips
ra f 69,-

BRUNO BANANI 
Absolute Man

OLE HENRIKSEN 
The Clean Truth + 

Clansing Duo kr. 129,-

GUTT Gavesett  
Dusjsåpe, sjampo og 

klut i toalettmappe 
(uten parabener)

DKNy Gavesett kr. 349,- 
(verdi pr sett: 590,-)

SUNNE OG 
VELVÆRESKAPENDE JULEGAVER

Dronningensgate 12, 1530 Moss, tlf. 69 20 85 47
Åpent man-fre 09-17, tor 09-19, lør 10-16

JENTE Gavesett  
Dusjsåpe, sjampo og 

klut i toalettmappe 
(uten parabener)



Rådhusgata 1, 1531 Moss. Tlf. 69 25 54 42

KliKK her for å 

se åpningstider 

før julen

+

+
+

+
+

+
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I Moss sentrum ligger Amfi Moss shoppingsenter med nesten 80 butikker og gratis parkeringsplasser un-
der tak for 900 biler. I tillegg er det en super gågate og flere smågater å kose seg i. Alle antrekkene du 
ser i denne artikkelen er fra butikkene i Moss sentrum. Det er lokale modeller, fotografert av lokale entusi-
aster, for lokale lesere. Med andre ord - dønn lokalt. 
 
Vi har over disse 3 utgavene av webmagasinet besøkt nesten alle motebutikkene i sentrum og i denne 
utgaven fikk vi med oss butikkene Vivekes, Xo Trend, Cubus og Skoringen. Moteseksjonen denne gangen 
handler om jul, julaften, romjul, nyttårsaften, juletrefesten eller julebordet. Og vi har julegavetips. Du 
finner alt som skal til i Moss sentrum.
 
Som alltid hadde vi med oss noen herlige lokale modeller, som har fått være med på en uforglemmelig 
opplevelse. Selv om det  til tider kan være nokså slitsomt og innebærer mye, veldig mye venting. Bad-
boni El-Safadi, og kona Heidi Lehmann El-Safadi med 9 uker gamle Abel gjorde en fantastisk innsats 
for at dette skulle bli en flott serie. Det samme må sies om barna, Amalie og Tim som utviste stor tål-
modighet. Nils Mikal og Sissel ble kastet inn i dette på tampen og gjorde en strålende innsats, under 
omstendighetene. Stylisten vår Martine Lauitzen sørget for at alt så bra ut og holdt oss alle litt i ørene. 

TEKST OG ARRANGEMENT: Sylvia King  FOTO: Bent Stoa. 
MODELLER: Badboni El-Safadi, Heidi Lehmann El-Safadi, Abel (9 uker), Tim (10), Amalie (3),  Nils Mikal 
Lerøy og Sissel Gunnerud.
STyLIST: Martine Lauritzen 
LOCATION: Hotell Refsnes Gods, Moss Hotell og Amfi Moss

Julegaver



Bukse fra Vivikes
Kr. 599,-
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julen
2014

Genser fra Cubus
Kr. 299,-

Herresko fra Skoringen
Kr. 1399,-

Bukse fra Cubus
Kr. 299,-

Skjorte og slips fra Cubus
Kr. 199,-

Genser fra Vivikes
Kr. 299,-

Skjerf fra Vivikes
Kr. 199,-

Damesko fra Skoringen
Kr. 499,-

Skjorte fra Cubus
Kr. 349,-

Guttesko fra Skoringen
Kr. 499,-

Bukse fra Cubus
Kr. 199,-

Stilfulle julegaver
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Amalie i Genser fra Cubus 199,-
Tøfler fra Cubus kr. 129,-
Se forøvrig neste oppslag

Abel i strikket antrekk fra Cubus: 
Bukser 99,-
Jakke 149,-
Body m/sløyfe 99,-
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Julegaver å føle seg vel i

Dressjakke fra Cubus 
kr. 499,-

Skjorte med 
sløyfe fra Cubus 
kr. 199,-

Bukse med seler fra Cubus 
kr. 299,-

Kjole fra Cubus 
kr. 249,-

Genser fra Cubus 
kr. 199,-

Bukse fra Cubus 
kr. 149,-

Deilige tøfler fra 
Cubus

Sko fra Skoringen 
kr. 499,-

Sko fra Skoringen 
kr. 299,-
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julen
2014

Pysjamas fra Cubus
kr. 179,-

Tøfler fra Eurosko 
kr. 299,-

Pysjamas fra Cubus
Kr. 179,-

DVD fra Kaptein Rødskjegg
Kr. 199,-

Loom Bands fra TeleBoden
Kr. 75,-

Kaptein Rødskjegg brus. 
Den kan kjøpes på Rema 
1000 på kanalen, Bak 
Rygge Storsenter og hos 
Varna Mineralvann.

Rudolf antiskisokker fra Liten og Trendy 
kr. 39,-
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Julegaver for kos

Slåbrok fra Cubus kr. 179,-
Tøfler fra Cubus kr. 129,-
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julen
2014 Julegaver til motebevisste

Skjorte fra Cubus
Kr. 199,-

Bukse fra Cubus kr. 399,-
Sko fra Skoringen Amfi Moss



Julegaver til motebevisste

Bambus boxere fra Liten & Trendy 
kr. 199,-

Skjerf fra Match 
kr. 499,-

NN’07 Skjerf fra XO Trend 
kr. 500,-

NN’07 Skjerf fra XO 
Trend kr. 500,-

Skjerf fra Hennes & Mauritz 
kr. 149,-

Skjerf fra Dressmann 
kr. 299.-

Skjerf fra Match 
kr. 499,-

Swims Galosh fra XO Trend 
kr. 600,-
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julen
2014 Andre gavetips

Valentino Herreduft fra Vita Exclusive, kr. 750,-

Gavesett for dame, Marc Jacobs fra Vita Exclusive, kr. 585,-
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julen
2014

Nils Mikal i dress, skjorte, 
slips og fra XO Trend.

Sissel i sko fra Skoringen.
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Dameboxer i bambus fra Liten & Trendy 
kr. 199,-

Smykke fra Cubus 
kr. 199,-

Topp fra Cubus 
kr. 199,-

Sølv skjørt fra Cubus 
kr. 149,-

Til nyttårsfeiringen

Sjokoladeabonnement 
fra Dragelade, 
fra kr. 590,-
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julen
2014

Håndlaget skjerf produsert i  
Chile, fra Natural 

Stort skjerf fra Vivikes 
kr. 299,-

Stort skjerf fra Vivikes 
kr. 399,-

Skjerf fra Vivikes 
kr. 299,-

Skjerf fra Cubus 
kr. 149,-

Skjerf fra Cubus 
kr. 129,-

Skjerf fra Match 
kr. 399,-

Håndlagede pulsvarmere 
laget i Chile, fra Natural

Belte fra Natural 
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Genser fra Vivikes 
kr. 299,-

Bukser fra Vivikes 
kr. 599,-

Timberland Støvletter 
fra Skoringen 
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Bølger Genser fra XO Trend 
kr. 900,-

Replay Jeans fra XO Trend 
kr. 1400,- 

Blackstone Boots fra XO Trend 

Tiger of Sweden PC bag fra XO Trend kr. 2800,-

Stilig start på nytt år.



Elegant til festen
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Slips fra XO Trend 
kr. 700,-

Kjole fra Vivikes 
kr. 599,-

Tørkle fra XO Trend 
kr. 400,-

Skinnbelte fra XO Trend 
kr. 600,-

Sko fra Skoringen
kr. 799,-

Sko fra XO Trend 
kr. 1600,-



Tiger of Sweden dress fra 
XO Trend, kr. 5700,-

Tiger of Sweden vest fra 
XO Trend, kr. 1500,-

Eton skjorte fra XO Trend
kr. 1200,-



du har hatt glede av julegavetipsene og 
kanskje funnet litt inspirasjon. Vi takker 
Vivekes, XO Trend, Cubus og Skoringen 
for utlån av antrekkene, samt Hotell Refsnes 
Gods og Moss Hotell for lån av locations.

H Vi håper G
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julen
2014

Babdoni
har på seg antrekk fra XO Trend.

Heidi
har på seg antrekk fra Vivikes.

Sko fra Skoringen.
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MARTINE LAURITzEN
Stylist og Makeup artist

Som stylist/makeup artist er Martine veldig opptatt av symmetri i 

sminken og å fremheve modellens naturlige skjønnhet. Det er også 

viktig for henne at modellen føler seg komfortabel for å få mest 

mulig ut av han/henne og at fotografen/art directoren får frem den 

stemingen og stilen de ønsker i bildene. Men nummer 1 for henne er 

å få i gang en god dialog med oppdragsgiver, slik at hun kan bringe 

frem den visjonen og det resultatet oppdragsgiver ønsker. 

Det hun er opptatt av innen makeup for tiden, avhenger mye av 

oppdraget og stemningen rundt det. Martine er personlig veldig glad 

i naturlig makeup, med et lite hint av 50-talls glamour. Hun rett og slett 

elsker makeupen fra dette ti-året, med ikoner som Marilyn Monroe og 

Audrey Hepburn som inspirasjonskilder. Dramatisk eyeliner og sotede 

øyne, stilfullt som bare det.

På fritiden er Martine veldig glad i å få ut litt kreativitet, enten det er 

maling, tegning eller strikking. Hun elsker å lage ting, og får fort dår-

lig samvittighet hvis hun ikke gjør noe. Denne kreative damen er også 

veldig glad i musikk, elsker konserter og har alltid hatt en forkjærlighet 

for de fantastiske bandene fra litt tidligere år, som Guns ‘N’ Roses, 

Iron Maiden, AC/DC, Metallica, Nirvana, Queen og Bob Dylan. 

Målet hennes som stylist/makeup artist er å kunne jobbe innenfor alle 

sidene av bransjen. Hun vil utdanne seg innen så mange felt som 

mulig, så hun lett kan jobbe med både bruder på deres store dag, 

skjønnsminke til eventer og photoshoots og spesialeffekt sminke samt 

teater og TV. 

Som hun selv sier: Det fantastiske med Makeup, er at «the sky is the 

limit».

StylistAI
med sans for detaljer



Gjør årets julegavehandel på Kvinnelist, 
og finn de unike gavene!

Åpningstider
Tirsdag - søndag kl. 11.00 - 16.00
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Foto: Bent Stoa



KKjære Mossinger - tusen takk for  
deltagelsen i året vi nå snart legger bak 
oss. 2014 har vært året hvor grunnlovs-
jubileet har stått i sentrum. Vi har  
markert grunnlovens 200 år og ikke minst 
Mossekonvensjonens plass i historien.  
15 dager i august var vi alle sammen 
med på en storslått feiring i et festpyntet 
sentrum. 14. august hadde vi besøk av 
kongehus, presidentskap, regjering og 
en rekke prominente gjester 
fra inn- og utland. De var 
alle her for å markere Moss 
sin plass i historien. La oss 
være stolte av det! Tusen 
takk for at dere var med på feiringen og 
ikke minst tusen takk til de mange hundre 
frivillige som laget denne festen for oss 
alle.

Vi har mye å være stolte over i Moss!  
Vi er kanskje ikke så flinke til å få det 
frem, men det er ingen grunn til at vi skal 
holde alt dette helt for oss selv. Det er  
vanskelig å bli profet i eget land er det et 
uttrykk som heter. Kanskje vi skal sette oss 
et mål om at alle 31.500 Mossinger skal 
bli profeter for oss selv og vår by?

“Hele” Norge snakker om de tiltakene 
vi har iverksatt for å bli Norges første  
demensvennlige by. Flere av oss som har 
jobbet for dette har vært land og strand 
rundt for å forelese om hvordan vi blant 
annet har jobbet med å gi butikkansatte 
opplæring i hvordan de kan gjøre handle-
opplevelsen til mennesker med demens til 
en positiv opplevelse. 

Denne uken ble resultatene 
av årets nasjonale prøver 
i grunn-skolen lagt frem. 
Igjen havnet Moss på 
topp i Østfold og enten på  

eller over landsgjennomsnittet i alle 
fag. Det resultatet oppnår vi fordi det  
jobbes godt ute i Mosseskolen og fordi  
politikerne setter høye mål og vedtar 
virkemidler for å løfte Mosse-elevene. 
Moss er første kommune i landet som har 
Olweus-sertifisert alle våre skoler som et 
tydelig tiltak for å forbygge mobbing. 

Skulpturstopp er et prosjekt initiert og drevet 
av Sparebankstiftelsen DNB, hvor utvalgte 
kommuner på Østlandet får en skulptur  
eller et kunstverk av en internasjonalt  

Kjære Mossinger
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Vi har mye å 
være stolte over 

i Moss! 
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anerkjent kunstner i gave. Når Sparebank- 
stiftelsen DNB skulle velge et egnet sted 
for prosjektet i Østfold, ble Moss kommune  
valgt ut og sist uke var vi på befaring med den  
danske kunstneren som skal jobbe med dette 
prosjektet. På Kulturindeksen 2014 havnet 
Moss på 1. plass i Østfold og en 58. plass 
nasjonalt. Begge deler er et tydelig bevis på 
at Moss er en kulturby av rang. Oppsettingen 
av Peter Pan på Parkteateret er et tredje godt 
eksempel på dette.

I Moss har vi en tydelig satsing på frivil-
ligheten og vi bruker store  
ressurser på å få til et 
godt samspill mellom  
frivilligheten, brukerne og  
kommunen. For oss 
er det viktig å bidra 
til å sikre driften av  
Kirkens bymisjons pros-
jekt Jobb1, at HomeStart kan utgjøre en viktig  
forskjell for mange barnefamilier, at eldre kan 
finne trygge treffpunkt på Velferdssentralen  
eller gjennom Hverdagsliv for eldre og at  
Frivilligsentralen kan bidra til et mangfold av 
aktiviteter på en rekke områder. 

Alt dette burde være med på å gjøre oss til 
enda stoltere Mossinger. Vi har mye å være 
stolte av, men vi er kanskje ikke flinke nok til 
å løfte det frem i hverdagen. 2014 har også 
vært brukt til viktige politiske prosesser. Flere 
beslutninger er tatt som vil være med på å 

prege utviklingen av Moss inn i fremtiden. Vi 
har vedtatt å starte opp et reguleringsarbeid 
for havne- og sjøfronten vår, vi er godt i gang 
med arbeidet for å transformere Verket til noe 
nytt, en helt ny og spenstig sentrumsplan er lagt 
ut på høring, plasseringen av den nye jernban-
estasjonen er vedtatt og detaljplanleggingen 
er i gang. 
 
Sammen med ROM Eiendom har vi etablert et 
nytt selskap som skal utvikle den nye bydelen 
rundt stasjonen. Mye er lagt for å bidra til en 
spennende fremtid for byen vi er så glade i! 

Samtidig er vi byen for 
de mange omkamper og 
min oppfordring for det 
nye året er å jobbe for 
sine ideer frem til vedtak 
blir fattet, etter det er vi 
alle tjent med at vi spiller 

på det samme laget til det beste for byen vår. 
Det er slik vi sammen kan klare det store løftet 
vi står foran for å sikre at Moss vinner kam-
pen om fremtiden, de smarte hodene og de  
spennende bedriftene.

Jeg benytter anledningen til å takke for året 
som snart er historie og ønsker dere alle et 
spennende 2015 med alle de mulighetene 
som ligger der og venter på oss!
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Ordfører i MOss kOMMune

Tage Pettersen



Haveveien 2, 1531 Moss. Tlf. 99 51 69 08, e-post matvogna@gmail.com

I 2014 ble EpleMoss kåret til Norges 
nest beste eplemost igjen av Norsk 
eplefest og Aperitif.

EpleMoss er et naturprodukt fra lokale 
private hager, helt fri for tilsetnings- 
stoffer. 

EpleMoss er perfekt i maten og som et 
alkoholfritt alternativ, den er også en  
forfriskende tørstedrikk.

NORGES NEST BESTE EPLEMOST - IGJEN!

nett-
side
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Shalimar

Indisĸ og Pakistansk

Våre oppskrifter er samlet fra India/Pakistan og reflek-
terer den enorme variasjonen i de to lands kjøkken. Hos 
oss får du retter med delikat mild smak fra de nordlige  
områdene med hint av persiske og orientalsk opprinnelse, 
så vel som ildfulle sterkt krydrede retter fra sør India. 

Kjøkkenet er åpent man-lør kl. 16-22 og søn. kl. 15-21
Vi holder stengt på Julaften, 1. Juledag, nyttårsaften og 

1. nyttårsdag.

Vi har selskaplokaler til alle anledning, take-away og catering.

Shalimar har alle rettigheter!

Storgata 4, 1531 Moss
tlf. 950 48 434, 69 25 25 88

shalimar@shalimar.no

Hele norges favorittrett
I hvertfall en av de mest populære rette i Norge.

Chicken Tikka Masala i Tandorisaus. Hot  
krydret og grillede kyllingbiter marinert i en delikat  
blanding av youghurt og tandorikrydder. 

Hos oss får du også glutenfrie og laktosefrie retter!



Julebord
Ribbe med alt godt tilbehør, 

samt gløggostekake
 Kr 299,-

 
Pinnekjøtt kr 399,-

 
Kom innom for bordreservasjon 

eller ring oss på 99 11 20 10

Plakat_50x70.indd   1 04.11.14   13:49
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Han vant alles hjerter i et TV-program. Alle ville ha en bit av Bjørn-Ali. I hvertfall 
av kakene hans. Så, en dag ble han lurt. Eventyret var over. Nå er han i gang 
igjen, denne gangen på hans egne premisser.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Bjørn-Ali er for de fleste mest kjent for sine søte 
saker og sin deltagelse i tv-programmet, Hele 
Norge Baker. Men denna gutten har faktisk holdt 
på med matlaging lenge før tv-programmet.  

Hele sitt liv har han vært 
glad i å lage mat. Det 
er så en kan undres 
over om han kan være 
født med et eller  annet 
bake-gen, for bare lyden 
av mamma’s bakemaskin 
fikk de små føttene til 
Bjørn-Ali til å sprinte inn 
på kjøkkenet for å hjelpe 
til.  Og det fikk han, for 
Bjørn-Ali er oppvokst med en mor som var glad i 
å lage mat.  

Og med en norsk mor og en marokkansk far ble 
det servert mat fra begge verdener  gjennom hele 
oppveksten.  Her ligger også årsaken til det noe 
uvanlige dobbeltnavnet Bjørn og Ali -  det måtte 
fungere både på norsk og marokkansk.  

Det er forøvrig mye mer til denne bakeglade 

herren enn søte saker og fargen rosa.  Sammen 
med pappa Omar, som jobbet for Cirkus Ar-
nardo, reiste moren verden rundt  med sirkuset før 
Bjørn-Ali ble født. Da moren ikke kunne reise rundt 
i verden lengre sammen med sirkuset, flyttet den 

lille familien til Rygge. 

Moren var veldig glad 
i matlaging, og med 
mye hjemmetid ble det 
anledning til  masse 
matlaging, som Bjørn-Ali 
naturligvis engasjerte seg 
i, noe som skulle bidra til 
å øke lidenskapen hans 
for matlaging.

Interessen for baking meldte seg først da han i 
16-års alderen gjennomgikk en større operasjon 
hvor han fikk fjernet en stor svulst i hodet.  I tiden 
etter operasjonen var det vanskelig for Bjørn-Ali å 
være sosial på samme måte som sine kamerater, 
noe som resulterte i at han tilbrakte mye tid alene. 
Han merket også at hans egne interesser hadde 
tatt en annen retning enn kameratene sine.  - Du 
vet, når du går gjennom noe sånt som jeg gjorde, 

Søtt som faen
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rokerer det litt om på verdiene. 
Bjørn-Ali er glad i tegneseriefigurer,  og i tiden 
rett etter operasjonen begynte han å modellere 
tegneseriefigurene i  fondant og marsipan.  Der-
etter begynte han med baking og fant ut at han 
likte det veldig godt.  Han bakte seg rett og slett 
tilbake til livet.  

Det er egentlig ikke tilfeldig 
at kakene til Bjørn-Ali er så 
detaljerte og ‘stylet’. Han 
har nemlig vært lidenska-
pelig opptatt av gatebiler 
og den styling som entusi-
aster gjør på bilene sine.

Bjørn-Ali kan fortelle at han 
over en periode på 10 år 
jobbet på gamle Støtvig Ho-
tell i Larkollen som ble lagt 
ned og revet 2010. Med 
sin ustoppelige interesse for 
matlaging  pleide han å 
bake under sine nattevak-
ter på hotellet. De andre 
ansatte gledet seg alltid til 
å komme på jobb dagen 
etter  at Bjørn-Ali hadde hatt 
nattevakt.  

- Jeg er helt selvlært, sier Bjørn-Ali.  Alt han kan 
har han tilegnet seg ved å se på youtube og han 
inspireres av alt mulig rundt seg. Noe som også 
gjenspeiler seg i den unike kakebakingen hans. 
Bjørn-Ali har også blitt spurt av Lærlingssenteret 
i Sarpsborg,  om fornyingskurs og er tilbudt å få 
svennebrev der.

Men det var først da Bjørn-Ali, våren 2013 ble 
vist på alle norske tv-skjermer i bake-programmet 
‘Hele Norge Baker’, at det ble skikkelig ‘brød og 

sirkus’.  

Produksjonen i Hele Norge Baker hadde informert  
deltagerne om at media ofte plukker seg ut en el-
ler flere yndlinger som de promoterer mere.  Dette 
har produksjonsteamet ingen som helst kontroll 
over.  Riktig nok valgte Tv3 seg ut tre av delt-
agerne, og den joviale Bjørn-Ali skulle altså bli en 

av disse. 

Han forteller at han var 
med på 2 audition-runder  
til utvelgelsen før han kom 
med.  

- Det fungerte sånn at vi 
skulle ta med oss en kake 
vi hadde laget og som 3 
personer skulle bedømme.  
4 av deltakere ble også 
plukket ut for å treffe dom-
merne, som skulle følges 
tettere med reportasjer o.l.  
Og jammen ble ikke Bjørn-
Ali også en av disse.  

- Jeg var hele tiden meg selv 
og likte å hjelpe de andre 

deltagerne underveis hvis de trengte det.  Og det 
var vel muligens  en av årsakene til at Moss’ egen 
Bjørn-Ali han ble en stor favoritt.

Dermed  var sirkuset i gang. Media ringte hele 
tiden, han gjorde mange intervjuer,  tv-program-
mer, cupcakes-show rundt omkring og mye mye 
mer. 

- Jeg  ble også spurt av Tv2 om hjelp til å lage 
finalespørsmålene til Farmen, smiler han.
Drømmen har lenge vært å åpne sin egen kafé 
med kaker, gjærbakst og cupcakes laget fra 
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egne oppskrifter.  Nå har Bjørn-Ali  jobbet med 
kakebaking i  4 år og etter den bitre erfaringen 
med driften på Rygge Storsenter og konkursen 
har han reist seg på sterke bakbein. Lørdag, 13. 
desember sitt helt eget sted på Halmstad i Rygge.  
Her er Bjørn-Ali sin egen Cake Boss.  

- Nå vil jeg bare drive med kaker, sier Bjørn-Ali.  - 
Det er det som er konseptet.  På Rygge Storsenter 
drev vi også med smørbrød og baguetter i tillegg 
til kakene.  Jeg ville bare drive med det jeg kan, 
nemlig å bake.

Bjørn Ali’s Kaker har endelig  blitt en realitet.  
Og i de gamle Narvesen-lokalene på Halmstad 
som har blitt rosa og fint,  hersker det ingen tvil 
om innholdet; søtt og for det meste rosa. I det 
gamle lokalet var kjøkkenet helt adskilt fra disken 
og kafè-delen og Bjørn-Ali opplevde at mange 
kom med et håp om å få et glimt av bakeren og 
tv-kjendisen. 

- Jeg var jo der jeg, på kjøkkenet men ingen 
kunne se at jeg var der. 

Det har de nå løst ved å sette inn et vindu bak 
kassasområdet hvor kundene kan se rett inn på en 
bakende Bjørn-Ali og være helt trygge på at det 
er hans kaker de finner i disken. 

Det er Ida Hegstad som møter kundene med et 
smil i kafèen og hjelper Bjørn-Ali med å skape en 
hyggelig kafè. Mens sjefen sjøl vil være å finne 

på kjøkkenet hvor han skal holde på med det han 
gjør best, nemlig baking.  

Lørdag 13.desember kl. 12.00, åpnes dørene 
for publikum, med masse moro og mye over-
raskelser. Det blir bl.a. gratis kake og kaffe til 
alle. Gratis gave til alle barn med nisselue og de 
15 første kundene får gavekort på  500,-.

Fremtidsvisjonene skorter det heller ikke på hos 
denne karen. Fra Januar 2015 er nemlig Bjørn-
Ali igjen å finne på skjermen, denne gangen i 
bakeprogrammet,  Kakekrigen, som skal sendes 
på Kanal Fem. Programmet har premiere 5.  
januar og vi kan se Bjørn-Ali på skjermen fra den 
19. januar.

Videre forteller han oss at han ønsker seg et norsk 
bakeprogram som går på tv hver uke, hvor folk 
kan få tips og råd om baking. 

Det som slår oss med denne unge mannen er 
hvor utrolig raus han er, til tross for den harde 
motstanden som livet har servert ham.  Under det 
rosa imaget, kakepynting og søte saker  er Bjørn-
Ali en hardhaus.  

Det som ikke tar livet av deg, er med på å gjøre 
deg sterkere, heter det.

Og vi kan konkludere med at Bjørn-Ali er tøff som 
faen!

Sjøgata 2
1516 Moss

Tlf. 94 00 72 04 

Åpent
Man - fre kl. 7 - 17
Lør - søn kl. 9 - 16Fossen 20

1530 Moss
Tlf. 69 25 69 28
www.caferiis.no



Boken om Edvard Munch i 
Moss, hos bokhandlerne i 
Mosse-området

Boken om Vansjø i hjertet av 
Østfold, hos bokhandlerne i 
Mosse-området

Minner fra arbeider-
strøk, hos bokhandlerne 
i Mosse-området

Skråblikk på lokalhis-
torien III, hos bokhan-
dlerne i Mosse-området

Lesbare julegaver

Christina F.  Hagen
Lille Otto kjeder seg, hos 
bokhandlerne i Mosse-området.

Christina F. Hagen
Lille Otto spiser middag, hos 
bokhandlerne i Mosse-områ-
det.

Christina F. Hagen
Lille Otto skal sove, hos 
bokhandlerne i Mosse-områ-
det.

Litteraturiske skatter skrevet av lokale forfattere
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Importeres og markedsføres av:

Dronningensgate 27 (Ved Parkteateret) Tlf. 46 59 66 66, www.strikkdilla.no

Vi har Loom-Bands strikker i: 
Perlemønster
Ensfarget
Selvlysende

Duft
Flerfarget
Metallic, m.flere.

Av tilbehør kan nevnes: 
Charms
C/S-clips låser
heklenåler

heklestoler
Analog/LCD-klokker
m.m.

Våre strikker inneholder ikke latex. 
Passer for alderen 7 år og oppover!

Størst utvalg på Loom-Bands i Mosse-området!

Vårt Loom-Bands Startsett inneholder:
600 stk. strikk i farger 
24 stk. S-klips låser

1 stk. vevestol  
1 stk. heklenål

TILBUD
Kr. 75,-
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Moss Hotell
Vi har en avtale om intervju med driverne av ærverdige Moss Hotel som 
ruver med sin vakre fasade mot inngangen av gågata i sentrum. Det er 
nesten som om den ønsker velkommen inn til gågata, selve hovedpulsåra 
til Moss by.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Som innfødt Mossing må jeg  
innrømme at jeg er en smule spent. 
Dette er første gangen jeg har vært 
på innsiden av Moss Hotel. Det er 
så en blir litt flau. Men så slår det 
meg at det er helt 
som det skal at  
innbyggerne i byen 
har lite eller ingen 
kjennskap til egne 
hoteller. Vi har 
jo ikke behov for  
overnatting på hotell 
i den byen vi bor.

Vi gir beskjed til  
resepsjonisten at 
vi er ventet. Det er 
en lun atmosfære 
i lobbyen selv om det ikke er helt 
som vi forestilte oss, men absolutt  
innbydende. I bar-området er det 
en varm rødtone som går igjen 
sammen med skifergrå vegger. En 
kontrast-vegg med striper i begge 
fargene i tillegg til hvit, tas igjen i 
front av baren. Det satt opp vegger 
som danner små sitteområder hvor  
gjestene kan sitte litt privat.

Øyvind Lorange møter oss i  
hotellets lobby og vi tas med på en  
omvisning før vi hagler på med 
spørsmål. Øyvind som er den ene 
av de to driverne, av hotellet og kan 

fortelle at hotellet er 
i en oppussingsfase.
- Da vi tok over  
driften i 2010, tok 
vi over et hotell 
som hadde store  
oppussingsbehov. 
Hadde vi vært del 
av en større hotell-
kjede ville vi stengt 
hotellet for total-
renovering. Det er vi 
ikke så vi er nødt til 
å ta ting underveis.

- På de 3 årene vi har vært eiere 
har Hotellet aldri vært stengt, kan 
Lorange fortelle. Og skal de holde 
dette ved hevd må de gjennom 
denne prosessen hele tiden vurdere 
hva som må gjøres først.
I løpet av denne tiden har de  
jobbet seg veldig opp og har på 
denne tiden opplevd en stor økning. 
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Fordi hotellet over en årrekke hadde forfalt, mistet 
også hotellet etter hvert en del av sine faste gjester. 
Nå opplever de at tidligere gjester ringer og spør 
om de snart er ferdige med oppussingen og ber 
hotellet varsle dem når de er ferdige.

Som en del av oppgraderingen her hotellet fått et 
nytt og godt fibernett. Dette er viktig for deres gjester 
som i stor grad består av bedriftskunder. Rommene 
pusses opp 
rom for rom. Vi 
blir vist både 
gamle og nye 
rom og det er 
en markant 
forskjell. Den 
nye stilen er 
minimalist isk 
og stilren, 
uten altfor 
mye mønster i  
interiøret.

Nettopp fordi 
Moss Hotel 
ikke tilhører 
en større 
hotel l -k jede,  
opplever gjestene at de straks vet hvor de er når de 
våkner i hotellsengen. - Med et respektabelt antall 
hotellovernattinger er dette en yrkesrisiko hos en del 
gjester, kan Lorange fortelle.

Hotellet vært i drift i over 200 år og har hatt 
flere eierskifter, hvor det nå er Øivind Lorange og  
partneren Ruben Bolstad som driver dette ær- 
verdige hotellet videre. Øyvind er Oslo-gutt og bor 
også der. Ruben er opprinnelig fra Sandefjord, 
men bor nå i Moss. Begge har studert hotellfaget 

i Sveits, og Ruben innehar mye erfaring fra hotel-
ldrift mens Øyvind har bred erfaring med hoteller i 
utlandet.

Det er naturligvis ikke til å unngå å berøre temaet 
vedrørende de gamle Nattoget-lokalene som ble 
en het potet i den lokale pressen. - Dette er en lei 
sak hvor det oppstod flere misforståelser, uten at vi 
ønsker å gå i detalj på dette. 

Vi er drivere 
av hotellet, 
det var eieren 
som ønsket en  
a v s l u t n i n g 
av leieforhol-
det med  
Nattoget. For 
vår del kunne 
de gjerne 
drevet videre, 
inntil vi en dag 
skulle ta i bruk 
lokalene.

Det kan tenkes 
i en eller  
annen setting 

at gjestene skal få nytte av disse arealene, hotel-
let har snaut med fellesarealer i dag. Ved siden 
av de 41 rommene har Moss Hotel 2 konferanse-
rom som kan ta fra 5 – 100 personer. Begge rom-
mene har gode tekniske innretninger for kurs og  
konferanser. Hotellet har sitt satsningsområde på 
forretnings-gjestene gjennom uka fra mandag til 
fredag . Det varierer også på typen prosjekter, hvor 
noen foregår over strekk og inkl. helger.

På fritids-siden er det for det meste venner og  
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familie av Mossinger som får besøk til f.eks jul,  
bryllup, konfirmasjoner eller andre anledninger.

- Vi er forøvrig det eneste hotellet som er åpent 
hele jul- og nyttårshelgen. De andre stenger til jul. 
Når vi spør hva som skiller Moss Hotell fra andre  
hoteller forteller de at de fokuserer på 5 punk-

ter som de ønsker å være gode på, og det er  
service, frokost, internett, standard og god comfort 
på senger. 

Øyvind kan fortelle at de sier nei til mange  
forespørsler, faktisk over halvparten av disse  
henvendelsene, fordi de vet det ikke blir 100% bra.

- Ta Scala f.eks. Vi serverer frokost og lunsj til våre 
gjester. For middagen henvises gjestene til byens 
øvrige spisesteder. Vi har hverken kapasitet eller 
behov for å kjøre åpen restaurant for allmennheten. 

Moss har gode tilbud ellers på kafe-siden . Men 
vi har åpnet opp hotell-restauranten mot publikum 
i sommerhalvåret og er særlig populære på 17. 
mai. Folk booker bord i uteserveringen måneder i 
forveien, smiler Øyvind.

Men de har et rikt utvalg av øl i baren på grunn 

av utenlands-gjestene som liker andre typer øl. 
Artig er det også at de to lokale anmelderne, 
Pølsa og Vaffer’n gav Cafè Scala best i test på  
restauranter i Moss.

Vi må innrømme at vi liker engasjementet som 
to dedikerte herrene nå legger i det gamle  
ærverdige Mosse-hotellet og vil følge spent med på  
oppussingen i årene fremover.
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Danser meD gitarer

- Portrett-intervju med Gunnar Stordahl 

fra 4Sound Moss

Spise ute i Moss 
- Vi smaker på majestetiske retter 

hos Le Café i Kongens gate

glaDe kjæleDyr 
- Sentrum Zoo, eneste fagbutikken 

for kjæredyr i byen

Skulptor
- små tykke menn og kvinner 

med store hoder og korte ben
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VI PRODUSERER GJERNE DINE TRyKKSAKER OGSÅ!
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Første gang vi møter Christina Friberg Hagen er på 
Norli, etter stengetid.  Hun holder på å henge opp 
utstillingen sin. 

På veggen henger allerede 2 store bilder i organi-
serte mønster. Cafè Norli har med det fått et annet 
uttrykk. Og det er det som er så spennende med 
disse månedlige utstillingene. Her får kunstnerne 
vise seg frem for folk i en avslappet atmosfære.  

Men det er ikke bare bilder som pryder  den store 
utstillingsveggen denne gangen. I kaffebaren ut mot 
gågata holder Christina på med å henge keramiske 
figurer i delikate pastellfarger og de har lys inni.  På 
skilleveggen mellom indre og ytre del av kafèen og 
bokhandelen finner vi enda fler keramiske figurer i 
de samme delikate fargene.  

Det er etter stengetid, og vi ser at damene er  travle 
med å få opp utstillingen, så vi avtaler å møtes i 
hennes verksted i kjelleren på Cafè Halina som hun 
deler med 2 andre utøvende kunstnere. Vi gleder 
oss til å se hvor alt dette fine blir til.

Christina ønsker oss velkommen inn i rotet.  Hun 
veiver, peker og forklarer at hun deler verksted  
med 2 andre damer, gullsmed og smykkekunst-
ner Camilla Kløftsrud og Cecilie Kløftsrud som er 
keramiker.  Jada, de er søsken.  

- Vær forsiktig hvor dere setter fra dere ting, det er 
fryktelig mye porselensstøv her, instruerer hun oss 
og viser vei til et overfylt kjøkkenbord som er hennes 
‘stasjon’ for øyeblikket. Alt rotet som beskrevet 
innledningsvis forteller oss bare at her jobbes det.

Christina F. Hagen er opprinnelig fra Bergen, noe 
det ikke råder noen som helst tvil om,  men forteller 
at hun har bodd i Moss nesten 15 år nå. - Jeg giftet 
meg med en Mossing,  forklarer hun og forteller at 
hun er blitt forferdelig  glad i Moss.  Sammen har 
de to barn på 9 og 13.  

- Jeg føler egentlig ikke at jeg kan kalle meg kunst-
ner, unnskylder hun seg. - Jeg er såkalt autodidakt, 
og blir vel ikke ordentlig kunstner før et galleri har 
validert arbeidene mine. Det har vi lov til å være 
uenige i, men forstår at det handler om aksept. 

Skulptør, innstallatør, grafiker, maler, barnebok-forfatter. Noen har det bare. 
Christina er en av de som bare har det. Hun har evner, masse evner.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Nokså Bergenser - 
skikkelig Mossing
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Christina er egentlig utdannet filolog, og har 
hovedfag i litteraturvitenskap, hvorpå hun bodde 7 
år i Tromsø.  4 av disse, jobbet hun som foreleser 
ved universitet der.  Så det er slett ingen stereotyp 
blondine vi har med å gjøre her. 

Vi kommer likevel aldri utenom spørsmålet om når 
det hele startet, hvordan hun kom til å ‘kunste’ og 
hvorfor i akkurat dette 
feltet...

- Jeg har bestandig   
tegnet,  I stor grad møns-
tre, som jeg alltid har vært 
fascinert av, svarer hun 
kontant. En kan kanskje 
være tilbøyelig til å si at 
hun tok skribleriene som 
de fleste av oss har gjort 
på skole-kladdebøkene 
våre helt ut.  Og med  
passeren som egentlig 
skulle benyttes i geometri 
timene, men som fant  en 
mer kreativ uttrykksform. 

“Legg merke  de mønstre 
som oppstår i naturen, de 
vil alltid legge seg i sitt 
mest energibesparende 
mønster.“

Sin første utstilling hadde hun i 2008 på Røed 
Gård. Denne døren åpnet seg fordi hun kjente Rolf 
Thomas Thommessen litt fra før.  For nye lesere, 
som er innflyttere, og kanskje ikke har en opp- 
arbeidet kjennskap til typiske Mosseting,  kan vi  
informere om at Thommessen driver Galleri  
Kvinnelist på Røed Gård på Jeløy og er selv  

utøvende og autodidakt kunstner.

- Jeg  hadde på dette tidspunktet tegnet opp ganske 
mange av noffel-figurene, 130 stykker.  Av disse 
solgte hun 100. Det bør man jo kunne si var en 
braksuksess.

Hva er noffel-figuren skynder vi oss å spørre, hvor-
på det avslører seg enda 
en kunstform fra denne 
uuttømmelige kreative  
Bergenseren.  - Jeg har 
skrevet noen barnebøker, 
sier hun smilende.   - Tre 
bøker om Lille Otto og èn 
om Prikken.  De er for barn 
i alderen 3-5 år. 

Det  begynte egentlig med 
at hun ville lage noen 
billedbøker til barna sine 
hvor hun tegnet  figurer 
med nebb eller avkappet 
snabel. - Det var sønnen 
min Axel (7 år) som  
navngav dem: - Vi kaller 
dem Nofler mamma, sa 
han. Og sånn ble det! 

  - Etter hvert  tenkte jeg, 
at kanskje jeg kunne gjøre 

noe med dette, fortsetter Christina.

En bekjent av Christina som har drevet med trykk 
og som selv gir ut bøker har vært hennes konsulent 
i utgivelsen av disse bøkene og i forholdet å sette 
tekst og bilder sammen.  
Norsk kulturråd vurderer hvert år bøker som skal tas 
inn på landets biblioteker. Det koster 6000 kroner 
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å melde seg på for vurdering og Christina satset 
med den første boken, “Lille Otto spiser middag”. 
Det resulterte i 1500 bøker til bibliotek og kapital 
til å gi ut bok nummer to. Nå gis bøkene også ut 
på Noffel Forlag, som er forfatterens eget og har til 
nå blitt 4 bøker. 

Men nå er vi altså her i kunstens ærend og lurer på 
hvordan hun kom i gang med Keramikk. 

- Jeg begynte med små Noffel-nåler av keramikk, 

forklarer hun og forsvinner innover i lokalet og 
kommer raskt tilbake igjen med en liten samling 
keramikkfigurer som hun viser oss.  

- Denne lille billen, som har 4 små ben i gull, synes 
jeg er morsom om man fester på skulderen. Så ser 
det ut som det sitter en liten bille på skulderen, sier 
hun og ler hjertelig.  Så det begynte altså med 

disse små figurene og oppdaget at hun likte å  
jobbe med keramikken.  

Christina går nå i lære hos Cecilie Kløvsrud,  som 
hun deler  verksted med her på Halinas. Cecilie 
har tidligere jobbet som kunst & håndverkslærer og 
har en solid forståelse for hva en kan og ikke kan 
gjøre med keramikk.  - Det er jo strålende, kvitrer  
Christine. - Jeg kan eksperimentere og  spørre  
Cecilie om ting underveis. Hva skjer hvis jeg..?  Så 
slipper jeg å bittert erfare det selv.

Fra de små keramikknålene, gikk hun over til å ‘leke 
med ballonger’, hvor hun fylte dem med diverse  
ting for å skape spennende former. Noen ble til 
skåler, større og større, og så ble det kuler, både til 
oppheng og til dekorasjon. Disse kan du nå kan se 
på Cafè Norli ut desember. 
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Det skjer i Moss webmagasinet november 2014 er hittil

LEST 29 300 GANGER

Det skjer i Moss er et veldig populært nettsted, der dine forretningsideer kan presenteres for tusener av 
lokale kunder. Alt produseres lokalt, med lokale modeller, til lokale lesere. Og annonsene er interaktive, 
med link til din nettside eller Facebook-side.

DET ER SÅ BILLIG Å ANNONSERE AT DET 
KNAPT MERKES I REKLAMEBUDSJETTET.
Bestiller du annonse i magasinet, får du både produksjon og banner på nettsiden vår uten tillegg i 
prisen. Og bestiller du annonseplass for flere måneder, er det ytterligere rabatter. Det er billig og effektiv 
reklame for det lokale næringslivet i Mosse-området.
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Imoss
Th. Petersons gt. 1, 1530 Moss. Tlf. 69 25 10 46

Åpent man-fre. 09-17, tor. 09-18, lør. 09-15



LEDIG

Julegaver
til venner med vinger, finner, nebb, fjær, labber, 

gjeller, snute, værhår...

Sentrum Zoo har gratis kundeparkering 
i bakgården. Kjekt for deg som skal handle 
store sekker med for og slikt.!

SENTRUM

ZOO
Th. Petersons gt. 1, 1530 Moss. Tlf. 69 25 10 46

Åpent man-fre. 09-17, tor. 09-18, lør. 09-15

Puten kan håndvaskes opp til 30 grader. 
Ett kloremøbel som katter elsker. Høyde 
54cm. Brun/Beige.

Flott klorestativ i beige og rød, med 
hule, lange klorestokker, seng og liggeflate. 
Bunnplate 50x37 cm, høyde 100 cm.

Cage sonia grey komplett med 
utstyr. Et enkelt og bra parakit-bur. 
Str. 61,5x40hx65 cm

999,-
Cage Rabbit 100 In& Out komplett m/
utstyr. For både kanin og marsvin. Str. 
95x57hx46 cm.

899,-

999,-
Samoa 30. 25 ltr. akvarium med LED lys og pumpe. 
Finnes i 3 størrelser.

Dyreutstyrsbutikken for alle som har hund, katt, gnager, fugler og akvaruim. Her finner du fôr som både er næringsrikt og smakfullt. 
Vi har over 30 års erfaring og gir deg gjerne gode råd om ernæring og stell.

Fugleburene er komplett med fugle-
sand, frøblanding og energikjeks av 
høy kvalitet.

Hamster, kanin og marsvinbur inneholder 
burstrø, mat og energikjeks av høy kvalitet.

søndAgsåpent
søn. 14. og 21. des. 

åpent kl. 14-18



  60    www.detskjerimoss.no   nr. 3 desember 2014



S
Få har en filosofi som Maria Torres har. Å drive butikk med fortjeneste og sam-
tidig hjelpe noen i andre deler av verden er en bragd å få til. Men hun og 
mannen har skapt en liten perle av en butikk. Maria er smilets eget fyrverkeri.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Maria Torres kom til Norge fra Chile sammen 

med sin mann Marcos, for over 20 år siden, 

da var hun 22. Her i Norge fikk de 4 barn, to  

gutter og to jenter som i dag er i alderen fra 17 

til 24 år. 

- Vi ville ha noe annet i livet, på grunn av  

situasjonen i Chile, forteller Maria. 

Helt siden de flyttet til Norge for godt har de vært 

bevisste på å ta med barna på ferier til Chile, slik 

at de også kunne få kjenne sin kultur.

- Alt var nytt og fint her i Norge og jeg var ung. 

Men på en av våre reiser til Chile etter at jeg 

hadde fylt 40, kom hjemmefølelsen igjen.  Og 

nå har Maria altså tatt med seg en liten bit av 

Chile hit til Norge gjennom det at hun valgte å 

jobbe med dette.  - Det tilfører livet mitt en helt 

annen mening. sier hun.

Tidligere har Maria arbeidet på kontor i mange 

år, men i 2010 ble hun sykemeldt og endte etter 

hvert på arbeidsavklaring. Hun stod plutselig i en 

situasjon hvor hun ble nødt til å finne ut hva hun 

ville gjøre med livet sitt, men hun hadde ingen 

aning om hva det skulle bli. Det eneste som var 

sikkert var at hun ikke orket en kontorjobb lengre 

og  at hun ikke hadde lyst til å jobbe med noe 

som innebar stress.  Men i 2012 skulle Maria bli 

enda mer syk hvor hun utviklet, magesår. I 2013 

begynte fysioterapeuten å presse på at hun nå 

måtte bestemme seg for hva hun ville gjøre.

- Jeg tror på Gud, sier Maria - og jeg bad mange 

ganger om hva jeg nå skulle holde på med. 

Maria forteller at hun ble kjent med dette konsep-

tet for 12 år siden da hun selv reiste til Chile for 

å kjøpe klær som hadde mer farger og som var 

mer feminint. Maria fant nemlig klærne i Norge 

så kjedelige i forhold til hva hun var vant med fra 

Chile. Hun fikk veldig mange komplimenter for 

klærne hun kjøpte i Chile og stadig flere spurte 

om hun ikke kunne ta med noe til dem neste gang 

Supernatural
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hun var der. Dermed  begynte hun å ta med litt klær hjem til 

Norge som hun solgte til venner, og noe beholdt hun selv.  

- Det skulle likevel gå et par år før jeg begynte å selge litt 

på markeder, forteller hun.

Det var i denne perioden at hun tok avgjørelsen om at hun 

ønsket å drive med disse klærne på heltid. Det skjedde 

noe helt merkbart i magen, og Maria opplevde at hun ble 

helt frisk igjen etter å ha tatt avgjørelsen.

- Det var en indre stemme som sa; - Ja, dette skal du drive 

med!  Det var en lykkefølelse som 

jeg endelig kunne gripe, smiler en 

tydelig lykkelig Maria Torres.

Natural - Kle deg med mening!

De som produserer klærne, som 

i all hovedsak er strikket og eller 

tovet, er små enheter, ofte fami-

liebedrifter i Chile. En gruppe 

kan f.eks. bestå av 13-15 damer 

som møtes 3 ganger i uka. Det er 

ca. 8 enheter, eller grupper som 

Marie jobber med. og de holder til i sør, i midten og  nord 

i Chile. 

- Dette er rettferdig handel, forteller Maria. - De regner selv 

ut hvor mye de skal ha betalt for varen.

Mange chilenske håndverkere får støtte av staten i form av 

utdannelse og startkapital og på den måten kan deres tal-

ent bli et levebrød for dem. Spesielt for voksne kvinner som 

har vært husmødre mesteparten av sitt liv. 

- Jeg er så glad for at chilenske kvinner får en mulighet til å 

se sin verdi og bruker sitt talent til å skape vakre ting. Dette 

gjør meg ydmyk og samtidig privilegert, sier hun.

Dette er helt håndlagede klær som blir laget på gamle 

rokker og vever og håndstrikkemaskiner. Materialene de 

bruker er lammeull, ull fra alpakka, silkegarn og bomull. 

De får ulla, rett fra dyret, som de vasker, farger, karer,  

spinner og lager garn av før de kan lage produkter. 

Link til bloggartikkel: http://natural-norge-chile.blogspot.

no/2014_10_01_archive.html

På et av plaggene i den lille butikken til Maria, fant 

vi en merkelapp som forteller at det er en mor med en  

handikappet sønn som gjør dette til hjelp for ham. Hun  

forteller at hun er blitt kjent med 

dem og har møtt sønnen.

- Det er helt unike plagg. Noen er 

det bare ett av, andre kanskje  to  

eller tre. Noen har hun flere av, 

populære varer, som de fine 

strikkede kjolene i flere farger f.eks.  

Og mye av det er naturfarget. Mar-

ia har anledning til å bestille opp 

flere av et plagg hvis det er veldig 

populært, så det er ingen krise hvis 

noen har kjøpt nettopp det plagget du ønsket deg, eller om 

Maria ikke har plagget i din størrelse. 

- Det fine med at det er få av hvert plagg, gjør at du som 

er unik som person, kan kle deg i helt unike plagg og 

samtidig vite at du har bidratt til å hjelpe en familie til å 

få det litt bedre i sin hverdag, smiler Maria med en varme 

og entusiasme som forteller at; jo, det ER virkelig dette hun 

skal holde på med.

Maria startet for alvor med sitt første første home-party i 

oktober 2013  Hun er veldig glad i å delta på markeder 

og messer og er ofte å finne på torvet i Drøbak hvor hun 

har fått seg en fast skare av fornøyde kunder. Andre steder 
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som Maria har vært er bl.a. på Jule Expo på Norges 

Varemesse i Lillestrøm, Julemessen i Norsk Folkemuse-

um, Mossekonvensjonens Jubileumsfeiring, Smaken av  

Rygge på Carlberg Gård, Askerdagene i Asker kom-

mune og nå siste helgen, i Gamlebyen i Fredrikstad.

- Jeg elsker å være på markeder, der møter jeg mange 

interessante mennesker. Jeg jobber og står på, men 

jeg får så mye tilbake at jeg er  

verken sliten eller kjenner noen 

form for stress, sier en tydelig 

fornøyd Maria. 

Hun tenkte mange ganger over 

hva det neste steget skulle være, 

enten måtte hun selge varene til 

butikker eller ha et eget utsalgsst-

ed. - Derfor ville jeg helst ha en 

liten butikk, hvor jeg kunne være meg selv og samtidig 

tilby noe unik og med en stor verdi.

Plutselig åpnet det seg en mulighet for henne til å leie 

et lokale i Storgata i Moss sentrum. Maria likte lokalet 

med en gang.  

- Det var akkurat som jeg hadde sett i mine drømmer. 

FANTASTISK!

Og i juni 2014, kunne endelig Maria Torres åpne 

dørene til sin helt unike butikk i Storgata i Moss.  

- Utviklingen har vært positiv, flere og flere kommer  

innom og blir overrasket når 

de ser og kjenner produktets  

kvalitet, farger og fasonger.

Ved siden av driften av bu-

tikken Natural og markedene,  

blogger også Maria om konsep-

tet, turene sine til Chile, klærne 

og menneskene som lager dem. 

Her kan en følge utviklingen - 

Fra den ene verden til den andre - som bloggen til Maria 

Torres heter. 

Vi kan ikke annet enn glede oss sammen med denne 

kvinnen som gjorde noe som mange av oss bare  

drømmer om - å gjøre drømmen sin til virkelighet!
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Julematen er noe som sitter tradisjonelt i de fleste av oss. Vi har ikke tenkt til 
å rokke ved akkurat det, men vi tenkte at vi kunne lage noen utradisjonelle  
presentasjoner av tradisjonell julemat. Og så har vi med et par søte saker.

MATSTyLIST/TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Så la oss se på den tradisjonelle ribba,  
medisterkakene og julepølsene med tilbehør. Det 
er jo veldig godt i seg selv, men vi synes maten ser 
enda litt mer spennende ut når den er servert som 
tapas. Og krydder - ja, det kan du velge selv, ut 
fra dine egne ønsker. 

En ting som begynner å feste seg i nordmenns 

bevissthet er den tradisjonelle engelske yorkshire-
puddingen. Den er enkel å lage og gir en super 
smak. Den kan serveres som et slags brød, eller 
stekes i muffinsformer som porsjonsbrød, slik vi  
valgte å gjøre.

Vi laget også små porsjonsbiter av julematen, slik 
at den fremstår som tapas. Da kan man jo kose 
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seg lenge med julematen.

Juleribbe, kokte medisterpølser, røkte medisterpølser, 
grove medisterpølser, potetpuree laget av mandelpoteter 
og kålrabistappe, i selskap med rosekål, surkål, rødkål, 
syltede agurker, syltede rødbeter og svisker. Her er det 
bare fantasien som setter grensene.

Desserten over alle desserter på julaften er riskrem med 
rød saus. Hvorfor ikke prøve å servere den motsatt?  
Altså, som rød gele med riskremsaus til. Vi prøvde, og 
synes det ble ganske fint å se på, og det smakte jo som 
riskrem med rød saus, bare motsatt vei.

Oppskrift Gløggostekake

400 gr. pepperkaker
200 gr. meierismør

200-250 gr. filadelfiaost
1 beger lettrømme
1/4 l kremfløte
100 gr. melis
1 ts vaniljesukker

2 pk gelatinplater

Sørg for at smøret er romtemperert. Legg pepperkak-
ene i en brødpose og kjevle over dem til de er finknust.  
Bland smør og pepperkaker med hendene inntil det er 
en godt blandet masse. Bruk en ostekakeform (omlag 
26 cm i diameter) og legg opp plastmellomlegg mellom 
bunnen og ringen, før den spennes sammen. Dette gir 
deg en fin finish når ostekaken skal ut av formen. Press  
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kjekksmassen ned i bunnen til det er jevnt fordelt. Sett 
hele formen(gjerne i fryseren) til kjøling mens du lager 
ostemassen. 

Bland ut gløggen med vann som anvist på flasken 
Det skal være 2,5 dl væske. Til dette trenger du noen 
blader gelatin. Her vil det stå på pakken hvor mange 
blader du må bruke pr. dl vann, det kan variere mellom  
merkene. Generelt, for en fast gelè, som det bør være i oste- 
massen, går det 16-18 plater pr.liter væske. 

La geleen stå til kjøling før den has oppi ostemassen. 

Ha ost, rømme, melis og vaniljesukker i kjøkkenmaskinen 
og sett den i gang. Pisk kremfløte passe stiv og vend 
det inn i resten. Rør inn den avkjølede gløgg geleen og 
bland godt. Hell ostemassen over kjeksbunnen og sett i 
kjøleskapet til den er stivnet, gjerne natten over.  

Når ostemassen er stivnet, gjentas prosessen med å lage 
gløgg-gele, men da med 5 dl. væske og tilsvarende 
med gelatinplater. Hell over ostemasse, pass på at du 
ikke løsner formen, det er viktig at det er helt tett mellom 
den stivnede ostemassen og formen. La dette stivne en 
time eller to før du tar kaken ut av formen og pynter. 



Mossekråke 
bort fra 
mossebråke’ 

Sitter i toppen 
på et tre

I hvertfall 
ikke i le

Prøver å være 
julestjerne 

Umulig, men den vil 
så gjerne
Bent Stoa

JULEGAVER MED MENING
Alle klesplagg er produsert av chilenske håndarbeidere og de skiller seg ut på grunn av kvaliteten,  
fargene og fasongene. Natural har vakre, feminine og unike klesplagg til kvinner i alle aldre. Hver kvinne 
skal finne noe som passer akkurat henne. 

Foto: Bent Stoa
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italiensk restaurant med vedfyrt steinovn. 
egen lunsjmeny og a la carte. 

Du finner typiske italienske forretter, 
mangfoldig pizza og pastameny, 

kjøtt og fisk, samt deilige desserter. 

Opplev en rustikk atmosfære og 
italiensk mat laget av italienske kokker 

midt i Moss sentrum. 

Divinum har alle rettigheter!
Hos La Botega finner du et stort utvalg i italienske ingredienser og delikatesser. 
Spesialiteter som spekemat, ost, pasta, olivenoljer, kaker, kjeks og småkaker, 
samt mineralvann og mye mer!
Skoggata 2, 1530 Moss
Tlf. 917 90 440



Store og små hendelser som har skjedd i Mosse-området i det siste. 

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Stort og smått
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I noen av vinduene ut mot 

gågaten i Moss sentrum er det 

en flott juleutstilling med tema 

fra Jul i Blåfjell. Nydelige 

kulisser og stemningsfulle 

omgivelser. 

Men... rørte de på seg..?

Safir Gullsmed i Amfi stengte dørene i en 

kort uke og pusset opp hele butikken. Re-

sultatet ble en lys og innbydende butikk. 

Vi gratulerer!



Som mange sikkert har fått med seg, 

har Mikrobryggeriet åpnet igjen Vi tror 

mange synes det er helt topp, for de er 

med på å skape liv i Møllebyen fantas-

tiske omgivelser.

I november åpnet også et nytt utested 

som kalles for Lux med 23-års aldersg-

rense som retter seg mot et voksent publi-

kum. Det er et utested med dansegulv for 

de danse-glade. Et kjærkomment tilskudd 

til mange i Mosse-området.

Forøvrig er det nå dekorert til jul alle 

steder i Mosse-området, og det er gode 

muligheter for å få jule-stemning, hvis 

man ønsker det. Det var åpning av ju-

legaten og tenning av julegranen foran 

Moss Kirke i månedsskiftet, med flott tale 

fra vår ordfører Tage Pettersen. 

13. desember åpner Blørn-Ali sitt nye 

sted i Råde. Der har han fått med seg et 

par investorer og skal drive bakeri, kafe 

ogutsalg av både ferdige kaker og bes-

tillings-kaker. 13. desember kan det være 

interessant å være hos Bjørn-Ali...
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Noe mange har lengtet etter er at Kaptein Rødskjegg skal ha 

butikk i Moss sentrum. Endelig har det skjedd, butikken har nå 

åpnet i andre etasje i Amfi Moss og inneholder massevis av 

spennende og rare ting fra Kaptein Rødskjegg og Sjørøvernes 

verden. Der får du også kjøpt t-skjorter, gensere, DVD’er og 

CD’er. Vi ønsker dem hjertelig velkommen.



Alexis Mote er butikkene for dere som vil ha god passform, noe mer unikt enn det kjedene 
har å tilby samt god service. Vi fokuserer på dameklær i str 38 - 56. Hos oss finner du alt fra 
det litt yngre og trendy til det mer klassiske og tidløse. Vi har hverdagstøy, pentøy, undertøy, 
treningstøy, yttertøy - kort og godt, noe for de fleste.

Alexis Mote, Dronningensgt 10 (Frisenfeldtbygget), 1530 Moss
Åpent 10-17 (15), Tlf 69 25 25 25

salg@alexismote.no

nett-
side

PEPPES PIzzA

Jeløygata 2, 1531 Moss  | Telefon.: 22 22 55 55

www.peppes.no

Åpent kl.12-23  
Fre og lør 12-24 

 
Vi har stengt 

julaften, 1. juledag 
og nyttårsaften.

Jeløygaten 2, 1531 Moss. 
Tlf. 976 99 969

God Jul

Åpningstider: 
Mand.-torsd. 17-24 
Fred. og lørdag 17-02

Stengt Julaften, 1. juledag og 
nyttårsaften.



For å være sikker på å få time i januar, 
er det best å bestille time allerede nå.



Opplevelser, kunst og kultur i 

torsdAg 11. desember
Trine Rein formidler et klart budskap 
i kirkene hun besøker, og denne 
kvelden har hun VESTBy BARNEKOR 
og VESTBy UNGDOMSKOR i tillegg 
til SON PIKEKOR med seg på laget 
for å sikre julestemningen i Såner 
Kirke. Gratis inngang for barn 0-5 
år. Dørene åpnes kl.17:30

torsdAg 11. desember
Teaterkråkene og Parkteatret presen-
terer: Musikalen Peter Pan. 
kl. 18-20:30

fredAg 12. desember
Julebord med Humorgalla. 
Kl. 18:00 - 02:00

fredAg 12. desember 
STILLE NATT, HELLIGE NATT – 
Elisabeth Andreassen, Tor Endresen, 
Marian Aas Hansen og Rune Larsen. 
Jeløy Kirke 
kl. 21:30

lørdAg 13. desember 
Luciakonsert Jeløy Kirkens Ungdom-
skor og Vokalensemble. Luciakoret 
Moss kirkes sangskole. Moss Kirke 
kl. 8:00

lørdAg 13. desember
Åpningsfest for Bjørn-Ali`s Kaker 
som åpner det nye bakeriet kl. 
12.00. Det blir masse moro og mye 
overraskelser. Gratis kake og kaffe 
til alle. Gratis gave til alle barn med 
nisselue. De15 første kundene får 
gavekort på 500,-

lørdAg 13. desember  
Luciatog med utdeling av lussekatter 
kl. 13.15 på Rygge Storsenter

lørdAg 13. desember
“Blånissene og Rødnissene på Ver-
ket” tar deg med på et lite vandret-
eater i den koseligste gata i Moss. 
Teater- og danseelever fra Kultursko-
len sammen med Kari Jenseg, Bård 
Johannessen og Fredric Molund gir 
deg forestillingen med mye sang og 
musikk. Kl.15:45

lørdAg 13. desember
Julebord med Humorgalla. 
Kl. 18:00 - 02:00

lørdAg 13. desember
Teaterkråkene og Parkteatret 
presenterer: Musikalen Peter Pan. 
kl. 18-20:30

lørdAg 13. desember 
Hanne Krogh og 3 tenorer - Moss 
Kirke kl. 18:30

lørdAg 13. desember 
Køddband gauler jula inn Tradisjon 
tro så kommer gutta i Køddband til 
Tivolikjeller’n før jul. I år som i fjor 
går alle pengene til Krisesenteret i 
Moss. Cc. er 100.- men her er det 
lov å gi så det svir!!

søndAg 14. desember
Nissejenta Cathrine maler nissefjes 
og deler ut nisseluer kl. 14-18 på 
Rygge Storsenter

søndAg 14. desember 
Juleshow på Mossemarka Heste-
senter. Pris kr. 100,- pr. person, 
inkludert grøt og godtepose til 
barna. Fra ca. kl 17-19.00

søndAg 14. desember 
VOCALIS Moss Kirke kl. 19:00

søndAg 14. desember
Teaterkråkene og Parkteatret presen-
terer: Musikalen Peter Pan. 
kl. 18-20:30

søndAg 14. desember 
Julekonserten på Røed Gård. Almost 
Irish med Harald Hougaard og 
David Harrisson.

tirsdAg 16. desember
HAUGTUSSA av Arne Garborg - 
Ane Dahl Torp & Sjur Miljeteig- Park-
teateret. kl. 20-21:00

torsdAg 18. desember 
Stand-up Moss. Tivolikjeller’n 
kl. 19-22:00

fredAg 19. desember 
Jon Michelet prater om ‘En sjøens 
helt’ serien, slår av en prat og 
signerer bøker etterpå. Norli Amfi 
Moss - Kl 15-17.00

fredAg 19. desember
Julebord med Humorgalla. 
Kl. 18:00 - 02:00

lørdAg 20. desember 
Juleverksted kl. 12-15 på Rygge 
Storsenter

lørdAg 20. desember
Jula ribbes inn på Queens Pub - 
Tombstones m/gjester. 
Kl. 15-18.30

lørdAg 20. desember 
The Cosmic Dropouts. Tivoli Amfi 
kl. 20-02:00.

søndAg 21. desember 
Juleverksted kl. 14-17 på Rygge 
Storsenter

søndAg 21. desember 
VI SyNGER JULEN INN - Moss Ko-
rforening, Jeløy Kirkes Aspirantkor, 
Jeløy Kirkes Barnekor, Ungdom-

moss
Verdt å få 
med seg
i julen 2014



Det skjer i 

Moss
skor og Vokalensemble. Dirigent Trond Egil 
Oftung. Solist Ingrid Oftun. Profesjonelle musikere. 
Jeløy Kirke. kl. 16:30 og 19:30

søndAg 21. desember 
Parkteatrets Julekonsert 2014 
Kl. 19-20.30

søndAg 21. desember 
Helene Bøksle Moss Kirke kl. 19:00

 

tirsdAg 23. desember
Julekonsert med Vocalis i Rygge Kirke kl. 23.00
Utstillinger i desember «Englene har landet» av 
tegner og Illustratør Annika Sylte

fredAg 26. desember 2. juledAg
‘Sofagruppa’ på Queens Pub. 

fredAg 26. desember 2. juledAg
80 talls party på Kontroret Bar. 
Kl. 20-02.00

 fredAg 26. desember 2. juledAg
Ribberock på Verket Scene med Dj’ene Svein 
og Jørgen Lauritzen (grunnleggerne av Sin City) 
Dørene åpner kl. 21.00
 
fredAg 26. desember 2. juledAg
RIBBEROCK med Discoflash på Tivoli Amfi. 
Kl. 20-23.00



Neste nummer publiseres 
i midten av januar 2015
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Foto: Bent Stoa

Som små var vi alle små løver. 
Som stor ble en av oss sjørøver.

Han heter kaptein Rødskjegg. 
Han smiler og hilser med bar legg.

Når vinteren kommer, går han 
ikke i hi. Da rigger han seg til, 
i selveste Amfi.

Han er elsket av alle barn - 
det er jo de som har’n.


