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CInnholdH
FEBRUAR 2015 Dagene blir lengre, mildvær og 

sollys er på vei...

SNART ER dEN MIRAKuløSE VåREN hER

I fjor startet våren ganske tidlig og det var rekordvarmt allerede i 

april. det er like fantastisk hvert eneste år. Temperaturene stiger, 

dagene blir lengre, sola står tidligere og tidligere opp for hver 

dag. Og våren setter i gang for fullt om noen uker, helt 

uanstrengt, uten at vi trenger å løfte så mye som en finger.

hittil har det ikke vært så veldig hard vinter her i Moss. litt snø og 

noen kuldegrader har det jo vært, men langt ifra store snømengder 

og sprengkulde. Isen la seg ikke på fjorden i år heller. Kanskje 

våren kommer ekstra tidlig?

Vi håper mange har opplevd en herlig Valentin day, kinopremiere, 

Fastelavnssøndag, vinterferie og ellers får en opplevelsesrik 

februar og mars måned. 

AnsvArlige redAktører

Sylvia King og Bent Stoa

denne gangen har vi ikke med noe mote-
seksjon, for det har jo ikke vært så mye nytt 
som har kommet i butikkene.

Men i neste nummer vil vi ha med nyheter 
fra butikkene, slik at du kan sitte i ro og fred 
og se hva som er siste nytt på motefronten 
denne våren

Damen på forsiden er Virginia Mellum, et 
fyrverkeri av en kvinne, med omfattende 
kjennskap til turisme og ellers alt som er bra 
i Mosse-området. 

Hun er en ekte fremsnakker, og vi har 
gleden av å presentere en artikkel der vi 
snakket med henne. 

Foto: Madeleine Myrer decollogny Orvik
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Eierne av Alexis Mote, ekteparet Elisabeth Smith holmberg og daniel holmberg.



Kanskje bruker du klær litt opp i størrelser, men ønsker å kle deg individuelt og 
kvinnelig likevel? da er Alexis Mote midt i gågaten i Moss vel verdt et besøk. der 
finner du en rommelig butikk med et raust utvalg av stilfulle klær for kvinner i størrelse 
38-56. Fokuset er på personlig service, god passform og et unikt utvalg som skiller 
seg fra det du finner hos de store kjedene.

TEKST og FOTO: Sylvia King og Bent Stoa

Alexis Mote drives av ekteparet Elisabeth og 
daniel holmberg på det åttende året, og har i 
tillegg til Moss en flott butikk i Skippergata 23 i 
Oslo, noe som beboerne i området rundt 
hovedstaden er glade for. Butikkene er to av 
Norges største innen dette segmentet og er på 
hele 250 kvm hver. 

hos Alexis Mote finner du klær til alt fra det litt 
yngre og trendy, til det mere klassiske og tidløse, 
om det så er hverdagsklær, penklær, undertøy, 
treningsklær eller ytterklær du leter etter. I starten 
førte de klær fra størrelse 42 og oppover men 
har de siste 3 sesongene begynt på størrelse 38 
i Moss. Elisabeth forteller at «vi opplevde at flere 
kunder som brukte mindre størrelser kom innom 
butikken, spesielt i Moss der vi ligger midt i gå-
gata, og syntes at vårt utvalg var spennende og 
noe utenom det de store kjedene tilbyr men ble 
skuffet fordi vi ikke hadde små nok størrelser.» 
Og dette er jo forskjellen på egeneide butikker 
og kjeder, at man i større grad kan kjøpe inn det 
kundene lokalt ber om. «Det er jo vår butikk og 
sammen med kunder og medarbeidere kan vi ta 
inn hva vi vil, når vi vil» sier hun.  

Ekteparet forteller entusiastisk at deres konsept er 
godt mottatt. de har stamkunder i butikkene fra 
hele østfold i tillegg til kunder fra Akershus, Vest-
fold og Buskerud. Til butikken i Oslo kommer det 
også kunder langveisfra, da mange setter av noen 
ekstra timer i forbindelse med fly og ferje-reiser fra 
hovedstaden.

I tillegg har de en brukervennlig nettbutikk som 
sender varer til hele landet. «Vi sender varer fra 
Evje helt opp til Longyearbyen. Det er jo ikke alle 
som bor så nærme en butikk som også fører store 
størrelser» sier daniel. Videre forteller eierne stolt 
at de har nesten 16 000 følgere på Facebook 
og dette har blitt en viktig del av driften. de 
får tilbakemeldinger og tips på utvalget og har 
mange ganger lagt ut produkter på nettbutikken 
etter at kunder har bedt dem om det på Face-
book. det er også mange som orienterer seg om 
utvalget på nett, før de besøker en av de to fysiske 
butikkene. Slikt kalles jo god service, ikke sant?

daniel forteller at det var hans mor som startet 
Alexis Mote. Med lang erfaring innenfor stor 
mote segmentet startet moren sin egen butikk i 
August 2007. dessverre døde hun brått etter bare 

Alexis Mote - store størrelser
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to måneder og fremtiden til butikken var uviss. Andre 
aktører ble kontaktet men interessen var lunken, mye 
grunnet en tidligere konkurs av en veletablert aktør i de 
samme lokalene.

Elisabeth hadde jobbet mange år innen klesbransjen, 
bland annet som butikksjef for Neste Stopp og Match 
men var for tiden i fødsels-permisjon med deres andre 
datter. daniel hadde ingen 
erfaring med bransjen 
men avbrøt en karriere 
som eksportsjef hos Noral, 
en Norsk verdenskjent 
produsent av utebelysning, 
for å satse 100% på det 
nystartede konseptet. 

- Alle sa at vi var gale! 
Det var jo en kjemperisk! 
Elisabeth var hjemme med 
barn, og da var det jeg 
som skulle stå i butikken 
til begynne med. Vi var 
nyetablerte med mye lån 
og kunne ikke satse på å ta 
ut lønn i en ny bedrift. Det 
var kanskje ikke det ideelle 
tidspunktet for å hoppe på 
noe nytt ler daniel. Men på 
den annen side snakket vi 
ofte om å en gang bygge 
opp noe sammen med 
foreldrene mine. Nå kom 
jo aldri dette til å skje. Så 
vi stolte på at mammas ide var god, regnet på hvor 
mye vi måtte selge for at det skulle gå rundt, brettet opp 
armene og tok bussen inn til Oslo for å drive butikk. 
Med tiden har vi ikke bare overlevd men også blitt en 
betydelig 
aktør innenfor store størrelser og det føles godt på 
mange måter, forteller han videre.
undertegnede ble litt nysgjerrig, og spurte forsiktig 

om hvordan det gikk da han forsøkte seg som selger 
av dameklær i butikken? daniel svarer med et stort 
smil at joda, det gikk bra. Kundene våre er ikke bare 
trivelige men også engasjerte. Ved å lytte til kundene, 
og vise dem klær jeg oppfattet at de var interesserte 
i, gikk kundene sjeldent ut hverken misfornøyde eller 
tomhendte. Og vi fikk masse verdifull informasjon om 
hva vi skulle kjøpe inn til nest sesong. Etter hvert begynte 

også Elisabeth å jobbe i 
butikken. Ikke bare ville hun 
hjelpe kundene, men også 
hadde mye kunnskap om 
klær og passform. I tillegg 
ble de kontaktet av tidligere 
kollegaer og tidligere ansatte 
hos moren, som også kunne 
bransjen godt.

Butikkene er nå kjente for 
merker som Igigi, Kiyonna, 
Samoon by Gerry Weber, 
totalt mellom 25-30 ulike 
merker. Og blant de norske 
merkene finner du Boheme 
og dia dia, og ellers mange 
danske og tyske merker. 

Alexis Mote har god plass, 
både i prøverommene og 
salongen foran prøve-
rommene. Og har du lyst på 
en kopp kaffe, si bare ifra, 
så får du selvsagt en kopp 
nybrygget kaffe. 

Folk er blitt mer bevisste, både på hvor klærne kommer 
fra, og på prisene. Og i et samfunn med overflod av 
kjedebutikker, der forskjellene er marginale, gjelder det å 
stikke seg ut som noe unikt.

I Moss er det Ann Charlotte Olsson som er butikksjef. 
Ann Charlotte begynte i februar 2013 og ble butikksjef 
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butikksjef hos Alexis mote i moss, Ann Charlotte olsson
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fra 2014. hun har tidligere jobbet i samme bedrift som 
daniel, så de kjente hverandre godt fra før av. 

Ann Charlotte er en initiativrik kvinne som finner på mye 
for butikken og deres kunder. hun har sin egen lille 
kundebok i butikken, - en slags form for kundeklubb, 
smiler hun varmt. 

Takket være boken, kan hun blant annet arrangere 
kundekvelder. Butikkens dører låses og kundene kan 
handle i ro og fred. da gir Alexis Mote noe rabatter, litt 
å bite i, som ost, snacks og drikke, samt at de lodder ut 
premier. 

Slike kvelder er også fine for servicesentere, med 
ledsagere. Kambo servicesenter er blant de som har 
vært på kundekveld. Ann Charlotte sier at det er bare å 
ta kontakt og booke.

Alexis Mote arrangerer mannequin oppvisning i ny og 
ne. Akkurat nå de er de inne i en salgs-periode, før 
vårens moter kommer til butikkene. de skal vises på 
neste mannequin oppvisning i april. Og vi kan 
konkludere med at Elisabeth og daniel er blant de som 
skaper liv i gågaten, og som gjør livet enklere for veldig 
mange mennesker.
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Åpningstider
man - tors 09.00 - 21.00

fre - lør 09.00 - 23.00
søndag stengt

Det skjer på Moments
ølkveld med Jørn i. A. kvig

lørdag 28. februar får vi besøk av Jørn idar 
Almås kvig, forfatter av “ølboka”. det blir 
en spennende kveld med ølsmaking og egen 
meny, og kvig forteller om ølets egenskaper.

“ølboka er den inspirerende og unike 
historien om øl og bryggerier i norge, 
sverige og danmark. i denne praktboken 
finner du over 100 bryggerier, som alle 
lager gode og spennende øl.

under denne spennende ølreisen serverer vi 
over 700 forskjellige øl og de fascinerende 
og engasjerende historiene om menneskene 
og bryggeriene som står bak dem.“

velkommen til oss!



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 «harddisken» 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 Caffe Mocca, og en bringebærmuffins, 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.

Nyt øyeblikkene.

dronningens gate 6, 1530 moss
Tlf. 99 11 20 70, momentsspiseri.no

Når skuldrene skal senkes
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hvis BBC’s programleder Rick Stein skulle begynne sin programserie Rick 
Stein’s India i dag, burde han begynne hos Shalimar i Moss. For der starter 
en svært smakfull kulinarisk reise - gjennom India og Pakistan.

TEKST/FOTO: Sylvia King og Bent Stoa

Ekteparet Khalid Mohammed og Kishwar 
Khalid begynte i det små i 1997, med et indisk 
gatekjøkken i litt av de lokalene de har nå. 

Samme året fikk de 
bevilgning og utvidet til 
en restaurant med alle 
rettigheter øl, vin, 
brennevin og mat-
servering. den gangen 
måtte de dele stedet i to 
deler med en baravdelig 
og en restaurantdel. 
Baren ble kjent som 
den beste brune baren i 
byen. 

Mange besøkende 
betraktet Shalimar som 
sitt andre hjem. 
Restauranten “limpinen” 
holdt det gående til rundt 
år 2000. Etter det ble 
det mer liv hos Shalimar 
der de satte i gang med 
dansegulv i kjelleren, til mange Mossingers glede. 

Når motebutikken Xl-Mote stengte dørene i 2004, 

kjøpte Khalid og Kishwar hele næringsdelen av 
bygget de nå er i og hele første etasjen ble 
restaurert til en moderne restaurant med nytt inter-

iør. Shalimar slet litt i den 
perioden med satsing 
kun på mat, men valgte 
å ikke bytte navnet som 
de hadde innarbeidet 
gjennom årene. 

de gamle bargjestene 
likte ikke så godt at 
puben ble stengt. Men 
ekteparet ville noe mer. 
de ville få frem den 
gode smaken som deres 
mat inneholdt. 

det fine var at 
Mossingene begynte gå 
på restauranten for å 
smake på deres 
eksotiske matretter. 

Shalimar ble en populær 
restaurant. I dag reiser nordmenn mye mer enn før 
og er blitt vant med mat fra andre steder i verden, 
enn det norske kjøkken. Gjestene nevner ofte noe 

Kaldt land - varmt vertskap
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om det til servitørene.

Shalimar ønsker å ta vare på byens vin-entusiaster 
med spennende viner fra hele verden. dette er et sted 
der man kan treffe venner i en hyggelig atmosfære og 
bestille noe å bite i, eller for de litt mer sultne gjestene, 
og som har tenkt seg en tur ut i byen. 

Kjøkkensjefen i restauranten er en begavet og erfaren 
kokk. I dag tilbyr Shalimar mat til alle anledninger, som 
bursdager, bryllup, konfirmasjoner, firmafester, 
julebord, til store og små selskaper, og catering. 

I restauranten er det i utgangspunktet 120 sitteplasser, 
men med mulighet til enda flere. det er mulighet til å 
bestille lukket selskap på den ene siden av 
restauranten. 

det skjer i Moss redaksjonen forsøkte noen av 
rettene på menyen. Til forrett fikk vi servert en King 
Prawn Pakora, Bhaji, som er innbakt og frityrstekt 

scampi, og en Aloo Samosa Vegetar, Bhaji, med 
frityrstekte poteter og erter. Meget velsmakende 
forretter. Som hovedrett fikk vi servert en Chicken Tikka 
Masala Tandoori, som bestod av grillede biter av 
heftig krydret kylling, marinert i en blanding av yoghurt 
og Tandoori krydder, og en lamb Curry Vindaloo, 
som er sterkt krydret lammekjøtt, woket i ingefær, løk, 
paprika, koriander og chilli. En av de mer kjente 
klassikerene i det indiske kjøkkenet. Alt ble servert med 
flerfarget safranris som ble holdt varm på en lekker 
orientalsk anretning, samt østfolds aller beste Naan-
brød, en herlig Raita, smakfull Mango chutney med 
krydret sødme og Indiske Chili Pickles som gjorde oss 
veldig tørste.

Rettene Chicken Korma og Chicken Tikka er utviklet 
i Storbritania, av tilflyttede Indere. dette var som en 
tilpasning av rettene mot den britiske gane. Og som et 
resultat av at skandinavere er svært glad i saus, er de 
indiske rettene blitt mer sausete. Originalt foretrekker 
indere egentlig mindre saus i rettene sine. 
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Forskjellige typer krydder har alltid vært en hoved-
bestanddel i indisk mat, og de viktigste indiske 
krydderrettene er basert på gurkemeie og koriander. 
Andre kryddertyper er spisskarve og safran. Indiske 
krydderblandinger går gjerne under samlebetegnelsen 
Masala.

Shalimar er den eneste restauranten i Moss som tilbyr 
ekte indisk og pakistansk mat, som forøvrig også tilbyr 
glutenfrie og laktosefrie retter. Restauranten er nå til 
salgs, men innehaverne kommer til å drive helt frem 
til de får solgt, for de selger jo ikke for enhver pris.

Oppskriftene hos Shalimar er samlet fra India og 
Pakistan og reflekterer den enorme variasjonen i de 
to lands kjøkken. det er retter med mild smak fra de 
nordlige områdene med hint av persiske og orientalsk 
opprinnelse, så vel som ildfulle sterkt krydrede retter fra 
det sørlige India. 

Ekteparet Khalid Mohammed og Kishwar Khalid er et 
varmt vertskap i et kaldt land som Norge er om 
vinteren, vennlige og imøtekommende.

Vi anbefaler Shalimar på det sterkeste!

www.shalimar.no
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Norwegian design lager nettsider, webannonser, bannere, annonsekampanjer, dMer, brosjyrer, flyers 

og annet du trenger til web og trykk. Vi er opptatt av at du skiller deg ut fra konkurrentene dine. 

NORWEGIAN dESIGN PROduSERER

dET SKjER I MOSS
VI PROduSERER GjERNE dINE TRYKKSAKER OGSå!

Høienhaldgt. 1, 1531 moss
Tlf 9133 0151, 
post@norwegian-design.no

norwegian-design.no

foto: bent stoa



Senk skuldrene!

Åpningstider
man - tors 09.00 - 21.00

fre - lør 09.00 - 23.00
søndag stengt

Se våre 2015 menyer her

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

Plakat_50x70.indd   1 04.11.14   13:49

dronningens gate 6, 1530 moss
Tlf. 99 11 20 70, momentsspiseri.no





www.detskjerimoss.no   nr. 4 februar 2015   19     

Virginia Mellum er Mossing, vel, nærmere bestemt 
Rygge og årefjorden da, men blodet som pumper 
gjennom årene på denne dama er ikke traust 
vikingblod, men varm, eksplosiv og meksikansk, 
som en habanero. 

hun er opprinnelig fra Chihuahua, Mexico, som 
er den største staten i Mexico, og litt større enn 
Storbritannia.

det er dumt å skue denne Chihuahuaen på 
hårene, hun er kanskje liten og nett i tillegg til å 
være blendende vakker, men hun har også en 
imponerende utdannelse å skilte med. Virginia 
har nemlig en mastergrad i internasjonal ledelse, 
utdannelse i finans fra Mexico, markedsføring i 
uSA, latinamerikanske studier i Bergen, 
pedagogikk i halden og turisme fra Treider, men 
den gnistrende utstrålingen er nok garantert 
medfødt.

hun flyttet til uSA, Texas i 1987. Og like etter at 
hun hadde flyttet dit, møtte hun pilot jan Petter 
Mellum som skulle bli hennes ektemann. de giftet 

seg i uSA før de flyttet til Norge i 1992. 
- Vi er skikkelig internasjonalt gift, smiler hun lurt. 
åh, hva mener du spør vi? - Jo, vi har hatt 3 
bryllup, vi giftet oss èn gang i USA, èn gang i 
Mexico, og èn gang i Norge. Veldig inter-
nasjonalt, forklarer Virginia med det aller bredeste 
smilet.

Ektemannen, jan Petter er egentlig fra Elverum, 
men jobbet som jagerpilot på Rygge, det var der-
for paret bosatte seg i Rygge. Sammen har de 3 
nesten voksne barn. de er begge aktive i golf, og 
er ofte å finne på banen på Evje Golf, ikke bare 
som spiller, men hun har innehatt en rolle i junior 
komitèen. Med så mye engasjement og energi, 
tror vi ikke hun klarer å la være. 

Virginia er generelt veldig aktiv og har vært 
involvert i alle aktivitetene til barna i skoletiden, 
både som foreldrekontakt, klassekontakt, Polen-
Tur-arrangør, golf, fotball, trening, fester, osv. 
En dag overhørte hun et barn si til sin mamma: 
“Mamma, Vikky er overalt jo!”

Vi treffer mange forskjellige og herlige mennesker når vi er rundt omkring i Mosseområdet 
på jakt etter gode historier og spennende innbyggere. Men sjeldent har vi møtt et sånt 
fyrverkeri av et menneske som bobler over av god energi, glede, positivitet.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Verdensborgerhun er en

og lærer på Kirkeparken Videregående Skole



Og vi, ja vi var så heldige å bli kjent med Virginia på 
denne tiden i fjor, da vi var ute og ruslet med journalist-
blokk og kamera. Vi trekkes jo naturlig til ting som skjer 
i Moss og oppdaget at det var noe som pågikk ved 
inngangen til Amfisenteret ved life-butikken. Virginia fikk 
øye på kameraet og trodde kanskje vi var fra avisa og 
skulle skrive noe om reiselivsmessen som hun hadde 
arrangert for sine studenter på reiselivslinja. Naturligvis 
ville vi det. Og da ble det 
sånn. du kan lese om det 
her.

12. februar i år arrangerte 
hun sin 3dje reiselivsmesse 
av og med studenter fra 
de ulike reiselivslinjene 
ved østfoldskolene; 
Mysen vgs, St. Olav vgs i 
Sarpsborg, drømtorp vgs. 
i Ski og naturligvis hennes 
egne elever ved 
Kirkeparken vgs. 

Rett i forkant av årets 
reiselivsmesse for studenter, 
kontaktet hun oss for å 
spørre om vi kunne være 
meddommere i kåringen 
av elevenes prestasjoner, 
hvor de skulle bedømmes 
etter beste stand, beste 
vert/vertinne og beste 
brosjyre. 

Vi fikk det ærefulle oppdraget, sammen med unn Bøhm 
Tveito som har jobbet i Visit Moss i en årrekke. det 
perfekte trekløveret til denne oppgaven.

det var virkelig gøy å se disse unge elevenes kreativitet 
og entusiasme og hvordan de ulike personlighetene 
taklet utfordringen. Vi merket at nervene lå tjukt utenpå 
hos mange av elevene denne dagen.

Virginia har tatt alle fagene innen reiseliv og bruker 
denne kunnskapen i sin jobb som lektor og lærer. hun 
elsker å reise, prate med folk, smake på mat fra ulike 
kulturer - Kultur er min passion, sprudler det fra dette 
vakre vesenet. 

hun har vært i over 36 land, og med rette kaller hun 
seg selv en verdensborger. Virginia forteller at hun bruker 

all sin kunnskap og erfaring 
på å vise mennesker alt det 
vakre som finnes i verden. 

- Det er min livsstil, my 
passion, sier hun med 
entusiasme i stemmen. Som 
om denne kvinnen er kapabel 
til noe mindre enn det.

Virginia, populært kalt Vikky, 
blant venner, bekjente og 
blant sine elever, forteller 
oss at hun startet med denne 
lokale reiselivsmessen for 
studenter første gang i 2013. 

- Dette gir dem en reell 
mulighet for praksis, å få 
vist frem hva de har lært og 
bedømmes av et ekte 
publikum, forklarer hun. 
I tillegg til denne lokale 
reiselivsmessen, blir det også 
studietur til Barcelona og 
internasjonal reiselivsmesse 

hvor de kombinerer turen med skolebesøk. hun har også 
en avtale med en videregående skole i reiselivslinja. I 
tillegg til en fast avtale med Whotel Barcelona hvert år.

der blir det også arrangert en egen “Amazing Race”, 
som Vikky og de andre reiselivslærerne har satt sammen 
for elevene. 
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- Racet er et opplegg vi lager rundt i Barcelona hvor 
elevene får premier etter innsats, forteller hun. Mye likt 
det populære tv-programmet ved samme navn.
I løpet av studietiden blir elevene også utplassert i 
hotellene og restaurantene rundt omkring i østfold. 
- Jeg klarer å skaffe alle mine elever praksisplasser i 
hotell og restaurantbransjen i Østfoldområdet, sier hun. 
hotellene i området kjenner godt til Vikky og vet hva 
elevene hennes er gode 
for. hun legger stor vekt 
på uniformer, det er ikke 
aktuelt å representere uten 
uniform, sier Vikky. - Det 
gjør noe med 
presentasjonen og med 
representasjonsrollen som 
vertskap, forklarer hun oss.

Vi tenker at elever ved 
reiselivslinja som har fått 
Virginia Mellum som 
sin lærer har fått servert 
absolutt alle forutsetninger 
for å lykkes i faget og i sin 
vertskapsrolle. Vikky holder 
nemlig ikke igjen i sin 
formidling. 

- Jeg lærer dem at det er 
viktig med stemmebruk, 
øyekontakt og kroppsspråk. 
her følger hun opp den 
enkelte elev, gjennom hele 
skoleåret. 

Ser hun at en elev henger litt med hodet, er hun raskt på 
plass og får haka opp og ryggen rett. Vi tror mange går 
ut av skoleåret rakere i ryggen og med en større selvtillitt 
innenbords enn hva de kom inn med, takket være denne 
læreren.

Virginia forteller oss at hun drømmer om å sette i gang 

en stor reiselivsmesse her i Moss med studenter fra hele 
landet som tar reiselivsfag. hun ønsker å samle alle 
videregående skoler med disse fagene i hele Norge. 
- Det finnes ikke noe sånt i dag, sier hun og verker 
tydelig etter å få det i gang.

En annen ting som dette fyrverkeriet brenner for er 
kulturer og integrering, og gjennom sitt eget firma; Cross 

Cultural Communications, 
holder hun foredrag i by og 
fylke.

På den internasjonale 
kvinnedagen den 8. mars 
2014 holdt hun et foredrag i 
et av de ledige lokalene hos 
Amfi - Moss Sentrum. 
Foredraget hadde hun kalt 
‘The heart and Mind of 
Cultural Integration’ og med 
seg hadde hun liv Nina 
Myklebost. det handler om 
identitet, hvem er du, under 
alle rollene.

det råder i hvert fall ingen 
tvil om at Virginia Mellum er 
svært engasjert, og oppriktig 
bryr seg om de menneskene 
hun omgir seg med. 

Klokka virker til å litt ekstra fort 
når en er sammen med 
mennesker av denne kaliber. 

- Vi MÅ få tatt noen bilder av deg før du forsvinner av 
gårde, presiserer fotografen. Vikky har en skoletime 
kl. 12 og kan ikke akkurat la elevene vente. 

- Jeg må jo gå foran som et godt eksempel, ler hun og 
kaster med hodet så det lange ravnsorte håret flagrer. 
det er nesten så en kan bli misunnelig, men det er vi slett 
ikke. Vi unner henne nemlig alt mulig godt!
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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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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
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Pensel  og  blyant er i teknologiens navn byttet 
ut med avanserte digitale tegneredskaper som 
omformer de kjedeligste piksler til kunst.

vi er invitert hjem til nikolai lockertsen (36) 
og sandra Pilny-lockertsen (38) og gleder oss 
stort til å lære 
mer om en ny 
type kunst vi har 
fått nyss om. vi 
har nemlig hørt 
noen rykter, 
om mossinger 
som er involvert 
store norske 
filmproduksjoner 

som «Trolljegeren» og helt nye begreper 
som iPad-kunstner. mer enn dette vet vi ikke 
når vi ankommer parets ringe bolig, sentralt 
beliggende i moss.

ekteparet lockertsen kan ved første øyekast 
se ut som et helt vanlig ektepar,  med 

borettslagsleilighet i et barnevennlig 
boligområde og to sønner på 5 og 6 år 
som krever det som enhver 5 og 6 åring 
krever.  men bak familierollen skjuler det seg 
langt mer enn hva en kunne ane. vi er i ferd 

med å åpne en 
skattekiste av 
overraskelser og 
storhet. og det 
midt i byen vår, 
moss.

i entrèen 
utfolder det 
seg et mylder 
av jakker, sko, 

barnetegninger og ishockeyutstyr til småfolk,  alt 
i skjønn forening og som ordløst vitner om at 
dette er hjemmet til en travel barnefamile.

vi  får en omvisning i boligen, hvor hjemmets 
vegger tidvis er preget av arbeidene til 
ekteparet og som avslører at dette hjemmet 

Pensel og blyant er i teknologiens navn byttet ut med avanserte digitale 
tegneredskaper som omformer de kjedeligste piksler til kunst.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Ipad som lerret

utsnitt av plakten som begge to laget for sin høstutstilling i fjor
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også fungerer som arbeidsplass. 

- Det er veldig greit å ha muligheten til 
å arbeide hjemmefra i en småbarns-
periode, forteller ekteparet, - Det gir oss den 
friheten vi trenger i forhold til kvalitetstid med 
barna. Også gir det rom for å produsere på 
kveldstid når barna er i seng. 

nikolai forteller 
at han frilanset en 
stund, frem til 2008. 
så meldte det første 
barnet sin ankomst 
og han ønsket å 
ha en litt roligere 
arbeidshverdag 
derfor valgte han å 
gå tilbake til å ha en 
arbeidsgiver. men fra 
og med 1. februar 
2015 startet han sin 
frilans tilværelse igjen.

vi blir ledet inn i 
‘det aller helligste’, 
arbeidsområdet, 
som er konsentrert i 
kjellerstuen og som 
også fungerer som 
tv-stue.  På veggene 
henger det store 
innrammede bilder 
i plakatstørrelser fra 
produksjoner som de har gjort. og jammen har 
de ikke en rad med 6 dyp røde kinoseter som 
stammer fra saga kino den gang da de skulle 
bytte ut alle setene.  det kler rommet svært godt.

På en av veggene har de et rikt utvalg av filmer 

i dvd-biblioteket sitt og vi er svært nysgjerrige 
på hvilke de har bidratt i. vi snakker litt løst og 
fast om filmer og en eller annen nevner filmen 
‘enemy of the state’...  - Tony Scott... smeller 
det fra nikolai, og med den kunnskapen røper 
han hvilken side av industrien det er han jobber 
for. Tony scott er nemlig filmregissør og nikko 
jobber ofte svært tett med disse, så navnene 

sitter godt.

når vi nå har fått en 
innføring i de ulike 
bildene og hvilke 
produksjoner de 
er laget for, synes 
vi  at dette føyer seg 
mer enn godt nok 
inn under begrepet 
kunst. vi er likevel 
veldig klar over at det 
vil være de som er 
uenige i dette. 

men nå er det en 
kjensgjerning at 
det er få ting som 
vekker så store 
meningsforskjeller 
som nettopp begrepet 
kunst.  

det er faktisk helt 
utrolig hva dette 
talentfulle ekteparet 

er i stand til å skape på digitale og analoge 
enheter.

og nikko, som han gjerne kalles, omtales med 
rette som iPad-kunstner.  for det han presterer 
å skape på en iPad, er langt på høyde med 
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definert kunst. ved siden av sitt arbeid som 
illustratør for filmbransjen, produserer nikko 
også egen kunst som han stiller ut på Galleri 
Lauritzen. 

- Det er en veldig analog prosess, forteller 
nikko. - iPad’en er mitt lerret, my weapon 
of choise om du vil, så det er jo absolutt et 
håndtverk.

Han tegner altså for det meste på iPad, og til 
det benytter han en app som heter ProCreate 

sammen med en trykkfølsom penn: Adonit Jot 
Touch with Pixelpoint. farger og størrelser 
på streken bestemmes gjennom programmet 
ProCreate. 

iPad-tegning og animering er fortsatt ganske 
nytt, iPaden kom jo ikke før i 2010. det er 
derfor ikke rart at dette ikke fullt og helt er 

oppfattet og akseptert som kunst. men til 
gjengjeld har utviklingen på denne korte tiden 
vært formidabel. det kan på mange måter 
sammenlignes med overgangen fra analogt til 
digitalt kamera, det var i lang tid stor uenighet 
om ‘ekteheten’ i digital fotografering. 

nikolai visste allerede som 14 åring at han 
skulle drive med noe som hadde med tegning 
eller animering å gjøre. de 3 første skoleårene 
gikk han på steinerskolen og hadde en lærer 
som la stor vekt på nettopp tegning.  - Det er 

mulig dette har vært med på å dytte meg i den 
retningen, sier nikko. men mye ligger nok 
også i genene. med en far som jobber i tv- og 
filmproduksjon og en mor i teknisk tegning 
og arkitektur var nok veien staket ut allerede 
i embryo-stadiet hos nikolai. noen er født 
med ski på bena, andre med hendene fulle av 
blyanter. 
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Et av Nikko’s nyeste bilder
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nikko forteller videre at det var først i 2005 
at han begynte å tegne digitalt.  - Før det, satt 
jeg med akvarellblokka på toget, sier han, og 
forklarer hvordan han først tegnet opp med 
blyant før han gikk over med akvarell.  
- Jeg drømte faktisk om iPad før den kom. 
Jeg så for meg et bærbart elektronisk  
tegnebrett som kunne erstatte akvarellblokka. 

Han savnet noe som kunne 
erstatte Wacom, som er et tegnebrett, koblet 
opp mot mac og Pc, men ikke særlig mobilt.  

- Lesebrettene var jo kommet på den tiden, 
men kunne ikke brukes til tegning, forteller 
nikko. når iPad endelig kom i 2010, var 
han så utålmodig at han ba Harald Zwart 

om å ta med seg en iPad tilbake til han fra 
usA.  nikolai har nemlig jobbet sammen med 
Harald gjennom mange produksjoner siden 
2002 og de kjenner hverandre godt.

da han var i begynnelsen av 20-årene søkte 
nikolai jobb i Storm Studios, som den 
gang gikk under navnet Animagicnet, og 

som ble etablert i 1996. det er et såkalt 
‘etterarbeidshus’ som jobber med visuelle 
effekter til fjernsynsproduksjoner, spille- og 
reklamefilmer og for animasjonsfilmer og 
dataspill. storm studios er for øvrig det største 
i norge innenfor live-action og featurefilmer 
og står bak en rekke store norske produksjoner 

et velkjent motiv for mossinger



som; Trolljegeren, max manus, død snø, kon-
Tiki, m. fl.  vi er nokså sikre på at nikko kan ta 
en andel av æren for denne suksessen, uten å 
påstå noe som helst.

de sa til nikolai at de egentlig ikke trengte flere 
tegnere. “Men får du deg en 3D utdannelse, så 
snakker vi.”

det var ikke akkurat utfallet han hadde håpet 
på, men nikko var ikke snauere enn at han 
tok dem på ordet og søkte seg inn på et kurs 
i Tyskland, og det uten å kunne et eneste ord 
tysk. 

nå skulle kurset vise seg å være mest klassisk 
animasjon, og ikke så mye 3d som nikko 
hadde håpet på men det gav ham i alle fall 
bl.a. innblikk i Adobe After Effects som er et 
video redigeringsprogram. Her lærte han seg 
nok til å gjøre ting på egen hånd. 

dette var noe den unge lockertsen 
ville, og ingenting skulle stå i veien for 
animasjonsdrømmen. det var forøvrig her i 
Halle an der saale i Tyskland at han møtte sin 
sandra, som skulle bli hans kone og ‘partner in 
crime’.

etter kurset kom han tilbake til norge og fikk 
jobben hos Animagicnet.  de var da inne i 
det første produksjonsåret av ‘free Jimmy’ når 
nikko begynte hos dem. Han jobbet i Amn i 4 
år, før selskapet ble omdannet til storm studios.

- Jeg holdt på et par år med appen «Brushes», 
før jeg gikk over til «ProCreate». 

siden har nikko vært og fortsatt er med på 
å utvikle programmene hos ProCreate. det 
er også han som lager tutorials for selskapet 

Artstudy Online.  

Han har selv lært mye fra tutorials, som har 
hjulpet ham videre i sin utvikling innen Consept 
Art og Matte Painting. i dag er nikko en av 
lærerne og mottar forespørsler fra hele landet 
om å holde iPad-kurs.

den unge lockertsen har allerede en 
imponerende portfolio hvor han bl.a. har 
illustrert store norske filmproduksjoner som 
Trolljegeren, død snø, kon-Tiki og mange, 
mange fler.

i 2002/03 begynte han å jobbe med østfolds 
store sønn, Harald Zwart, og har sammen 
med kona sandra hatt de talentfulle fingrene 
sine borti produksjonen av både ‘lange flate 
ballær’ 1 og 2, ‘skyggejegerne’ i tillegg til 
konseptarbeid for å «pitche» Harald’s filmideer 
og har storyboardet et respektabelt antall av 
reklamefilmer.  

i et intervju med Harald Zwart i Fredrikstad 
Blad sier han at han setter stor pris på sine 
illustratører fra moss, som i Hollywood blir 
skrytt opp i skyene. denne artikkelen er fra 
2007 og vi kan bare forestille oss hvordan de 
anses i Hollywood i dag, 8 år senere.

nikolai forteller at han frilanset en stund, 
frem til 2008, da deres første barn meldte sin 
ankomst. da ønsket han å ha en litt roligere 
arbeidshverdag og gikk tilbake til storm. fra 
1. februar 2015 ble han igjen frilanser og 
gleder seg i enda større grad til å styre sin egen 
arbeidsdag.  

På spørsmål om tilhørigheten til moss forteller 
nikolai at han har flyttet mye rundt omkring, 
men har også bodd litt i Tyskland, hvor han ble 
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introdusert for sin kone sandra. men nikolai 
måtte bare komme seg tilbake til sin hjemby, en 
avgjørelse han fikk full støtte for hos sandra.

Sandra Pilny-Lockertsen, er nemlig langt 
fra dårligere enn sin iPad-kunstneriske ektemann 
nikolai. sandra som er fra münchen, bavaria, i 
Tyskland har en vel så imponerende utdannelse 
og arbeidserfaring.  
- Det er hun som har 
utdannelsen av oss 
to, sier nikko, tydelig 
stolt.  
- Jeg er for det meste 
selvlært.

- Utdannelsen min tok 
jeg i et gammelt slott 
faktisk, smiler sandra, 
med en tydelig 
stolthet og kjærlighet 
for sitt østtyske 
utdanningssted, burg 
giebichenstein, som 
er design- og kunst- 
universitetet i Halle an 
der saale. - De feirer 
sitt 100-års jubileum 
i år, kan sandra 
fortelle. - Universitetet 
er sterkt knyttet til 
Bauhaus-tradisjonen i 
sin opplæringsfilosofi. 
- «Å lære å se», var 
et vel brukt mantra, 
forteller hun.

og det var nettopp her, i Halle hvor sandra og 
nikko møttes for første gang. - For en nordmann 
i Tyskland og en vesttysk pike i det som var DDR 

for ikke så mange år tilbake, kunne det ikke 
ha vært et mer spennende sted å treffes og å 
studere, smiler hun.

sandra begynte sitt virke innen fine Art 
graphics, men fant  ut at design linjen var 
riktigere for henne og byttet til Communication 
design. Her oppdaget  hun alle de spennende 

fagene som ventet 
henne: illustrasjon, 
fotografi, kalligrafi, 
grafik design, tegning, 
kunsthistorie og mye 
mer. et dAAd stipend 
fra den tyske staten 
ga henne muligheten 
til å fordype seg 
i animasjon ved 
edinburgh College of 
Art i skottland.  

ved siden av 
studiene var hun 
med på å etablere 
Danseteateret 
Ellah i Halle an der 
saale i Tyskland. 
danseteateret var 
svært vellykket 
og preger fortsatt 
kulturlivet i byen i dag. 
- Ellah feirer sitt 20-års 
jubileum neste år, kan 
sandra stolt fortelle 
oss.

der var ingen tilfeldighet at hennes vei penset 
inn på animasjon, ettersom hun har en sterk 
kjærlighet til bevegelse. det handler om gleden 
i bevegelse, i uttrykk via dans og skuespill. 

sandra Pilny-lockertsen



det er derfor ingen overraskelse at hun har en 
grunnutdannelse som fitness-instruktør og har 
undervist i både yoga, bodyballance og Pilates.  
dette skulle forøvrig bli sandras levebrød i de 
første årene hennes i norge hvor hun jevnt og 
trutt opparbeidet seg en vei inn i filmbransjen.  

i dag, arbeider hun for Filmkameratene 
- selskapet bak tv suksessen «kampen om 
Tungtvannet». - Akkurat nå jobber jeg med 
storyboard til ‘Løvekvinnen’, som er basert 
på en reell person fra 
1920-årene, forklarer 
hun.  den gang var 
det helt vanlig med 
freakshows og folkeshow. 

- Det kom faktisk veldig 
mange mennesker på 
disse showene og mange 
kom langveis fra. Noe 
som forteller en hel del 
om underholdningen på 
den tiden.  Det var ikke så 
fryktelig mye av det rett 
og slett, smiler sandra.

sandra jobber som 
nikko, mest i ProCreate 
men også en del i 
Photoshop, hvor hun først 
setter opp dokumentet. og 
selv om de begge arbeider med illustrasjon og 
animasjon, arbeider sandra i stor grad med 
storyboard, konsept-design og som grafisk 
designer for prosjektpresentasjoner, logo og 
layout. vi kan f.eks. nevne at moss’ egen isA 
studios logo er det sandra som har laget.

storyboard og Consept Art,  kan best forklares 

ved at det lages et visuelt bilde på miljøet som 
skal skapes. visualisering av stoffer, farger, 
lyssetting, kostymer etc. Her har hun ofte helt 
frie tøyler. noe som henger sammen med det 
høye kvalitetsnivået som sandra er kjent for å 
levere. det foregår slik at hun først leser manus, 
går i møter og hører hvordan regissørene tolker 
manuset, før hun setter seg ned og tegner. 

Hun har også en imponerende Portfolio hvor 
hun bl.a. har jobbet med morten Tyldum, i 

hans nyeste reklamefilm 
og ‘The mortal instruments: 
City of bones’ av Harald 
Zwart. Her flyttet ekteparet 
og barn til Canada 
for å jobbe på denne 
produksjonen i en periode. 
i tillegg har hun bl.a. gjort 
arbeide for tv-serier som: 
‘okkupert’, ‘Halvbroren’ og  
‘lilyhammer’. 

Hun forteller om en scene 
fra ‘lilyhammer’ hvor det er 
et stort slagsmål med den 
britiske skuepilleren Paul 
kaye. - Jeg storybordet denne 
scenen over telefon med en 
av regissørene,  den svenske 
Tuva Novotny.  – Disse 

bildesekvensene blir et slags teknisk dokument 
som hjelper hele produksjonen: produsenter, 
regissører, stuntmenn, lyssettere etc.  Alt 
skal klaffe for å skape det endelige utrykket, 
forklarer hun.

-  Spesielt moro var det å få lov til å tegne 
konsept-design for Gjensidige sin reklamefilm 
‘Olsen Banden’. Det er sjelden at man er borti 
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storyboard for kaptein sabeltann
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karakterer som er så elsket av så mange.

vi er rett og slett veldig stolte over å ha en 
bitteliten ‘eierandel’ i disse to talentfulle 
mosseborgerne.

og vi aner konturene av noe potensielt stort 
her i moss, med de allerede Hollywood-          
anerkjente illustratørene lockertsen, vår egen 
stuntmannsskole på verket, American College 
of norway og studiemiljøet Campus moss, 
begge på verket, kanskje det er rom for en 
egen fame-skole?  

byen har allerede et godt teater, kultur- og 
musikkmiljø. kan det skapes et norsk Hollywood 
midt i hjertet av moss?

Her er i alle fall store muligheter og potensialer 
til å sette moss på kartet som filmbyen.

Phil Collins datter, lilly Collins alias «Clare» som tegner sandra’s tegning i filmen «The mortal instruments». 
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konsept tegning til «olsen banden», for storm studios

nikko og sandra sammen med Jardar Haddeland og Hanne lysaker utkledd som shadow hunters 
for Harald’s «The mortal instruments» på den røde løperen, fredrikstad kino



mAT for suPPeHuer



det er årstiden for kleenex, halspastiller og sykemeldinger. Forebygging er 
naturligvis det aller beste, og da er naturens eget matbord proppet med gode 
antistoffer. denne suppen innheholder alt du blir anbefalt når du søker råd mot 
din forkjølelse. just what the doctor prescribed.

FRemgAngsmåte

Begynn med å grovhakke løk, hvitløk, chilli og litt fersk 
ingefær, det skal likevel kjøres i blender etter steking 
hvor vi får frem aromaene. Forholdene her er en smaks-
sak, men ingefær har lett for å dominere dersom det 
brukes for mye, så her kan du prøve med ca 1 ts. det 
samme gjelder chilli. her i heimen liker vi det litt hot 
og bruker 2 hele chilli, men er du ikke vant med heite 
saker, så hold deg til 1. 
 
ha alt i en passe stor kjele eller gjerne en stor jerngryte 
sammen med litt rapsolje eller meieri-smør og stek det 
mørt. deretter har du oppi tomatpurè, hermetiserte 
tomater og friske tomater, som du enten har kjørt en 
rask runde i blender. Eller for å få en ekstra god smak, 
ovnsbakt dem i skiver i stekeovnen på forhånd med 
litt olje, salt og pepper. Rør godt sammen og ha oppi 
kremfløten og kokosmelken. Smak til med salt, pepper, 
basilikum og oregano, evt. provance krydderurter. Gi 
det et oppkok og server! 
 
her hjemme liker vi kremete supper, så vi kjører gjerne 
blandingen gjennom blender og revarmer litt før 
servering med et dryss krydderurter. 
 
Server med pannestekte grove brødskiver, stekt i oliven-
olje eller meierismør med litt smeltet ost på toppen.

OppskRiFt

4-5 friske tomater
1-2 bokser med hermetiske tomater
1 glass tomatpurè
1/4 ltr kremfløte
1 boks med kokosmelk
1 løk
2 kinesiske hvitløk
1-2 frisk rød chilli
Ca. 1 ts fersk ingefær
Smak til med salt, pepper, basilikum og oregano

Tomatsuppe med futt
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Velbekomme!
...og god bedring.
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mAT for kJøTTelskere



I ny og ne er det godt å kunne unne seg litt luksus. Og en helstekt indrefilet av 
okse er for mange noe av det beste som finnes. Vi laget en variant med en 
hollandaisesaus vi smakte til med Trøffelolje, inspirert av noen kokker vi møtte 
på Mauritius.

Til en biffrett som dette, trenger du en hel filet 
av storfe, helst okse. Til 4 porsjoner.

OPPSKRIFT BIFFMIDDAG:
1000 gr. indrefilet av okse/storfe
1 bunt ferske aspargestopper
1 fersk rødbete
500 gr. poteter

sett stekeovnen på 125 grader.

først skjæres bort noe av fett og hinner fra 
indrefileten, men ikke alt, for en god biff skal 
være litt marmorert. da blir den saftigere.

gni inn salt og pepper og brun fileten i steke-
panne med smør på høy varme, på alle sider.  
når stekeovnen har nådd 125 gr. legges 
fileten i en ildfast form og plasseres midt i 
ovnen i 45 minutter. da har den oppnådd 
omtrent 57 graders kjernetemperatur og er lett 
rosa inni. 

Ta ut fileten av stekeovnen og la den hvile i 
20-30 minutter, før du skjærer den opp og 
serverer.

HOLLANDAISESAUS:

Her er link til en god oppskrift på saus.

Husk å ha i 10-12 dråper med Trøffelolje.

Er du er litt mindre engasjert, så kan 
Hollandaisesaus på pose fra Toro gjøre 
brukbar nytte.

Potetene skjæres i skiver og stekes gyllenbrune 
i panne med meierismør og estragon, salt og 
pepper.

Aspargestoppene stekes raskt på høy varme i 
meierismør, rett før servering. de er aller best 
når det er litt tyggemotstand i dem, så de må 
ikke stekes lenge.

På neste side finner du en veldig god dessert, 
som er meget enkel å lage.
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Helstekt indrefilet
MEd EN TOuCh AV TRøFFEl



OppskRiFt

1/2 banan pr. porsjon

1/2 avokado pr. porsjon

Bakekakao etter smak

Serveres med hjemmelaget vaniljesaus

FRemgAngsmåte 
 
du vil bli overrasket over hvor enkel denne desserten er. 
du trenger bare noen få ingredienser
 
Fjern skall og stein fra avokadoen, skrell bananen 
og ha det oppi en blender. Kjør til det er en kremet 
lysegrønn masse. ha deretter oppi litt og litt ren 100% 
bakekakao, for det sunneste resultatet. 

Hjemmelaget vaniljesaus
 
1 dl sukker eller tagatesse
5 eggeplommer
5 dl helmelk
½ vaniljestang
 
ha melken oppi en tykkbunnet kjele. Skrap ut frøene fra 
1/2 vaniljestang og ha både stang og frø oppi kjelen 
sammen melka.
 
Kok melkeblandingen opp og hold den varm mens du 
pisker sukker og eggeplommer kraftig i 3-4 minutter. 
Bruker du Tagatesse, så bruk litt mindre mengde.
 
hell den kokende melken i eggeplommene i en tynn 
stråle mens du fortsetter å piske. hell blandingen i en 
kjele og sett den over svak varme mens du hele tiden 
rører godt med en treskje.
 
Når sausen kommer opp i ca 75 grader (bruk steke-
termometeret for å måle), er den blitt passe tykk, den 
må ikke bli varmere. Ta kjelen av varmen. Overfør til 
en plast- eller glassbolle og fortsett å piske ennå noen 
minutter.

“Mamma sier du blir tjukk hvis du spiser sjokolade”, sier jenta i reklamen. det trenger 
du ikke bekymre deg over med denne versjonen. Sjokolade er supersunt, når vi ikke 
ødelegger den med store mengder sukker og fløte. de andre hovedingrediensene i 
denne desserten er også spekket med gode stoffer, så her er det ingen grunn til å slite 
med samvittigheten.

Kremet sjokolademousse
MEd AVOKAdO



søTT og sunT



HELE FEB. OG MARS
galleri kvinnelist, røed gård
utstilling av monotypier av 
rolf Thomas Thommessen
åpent lør-søn kl. 11-16

16-21. FEBRUAR 
Aktiviteter for barn hele vinter-
ferieuka, på moss bibliotek - 
møllebyen 

20. FEBRUAR
sugar louise
Tivolikjeller’n

20. FEBRUAR
Punk union-Tour 2015 
Tivolikjeller’n kl. 21

20. FEBRUAR 
groove mission
Queens Pub kl. 22

21. FEBRUAR 
eftablues med Jims Combo
lucky luke saloon i moss  kl.15-18

24. FEBRUAR 
åpent møte – «sykkelbyen moss 
rygge» moss bibliotek kl. 18-19.30

25. FEBRUAR
ull og omtanke
losen i larkollen kl. 18

25. FEB - 8. MARS
galleri Henrik gerner
malerier av kari rindahl endresen
åpent ons-søn kl. 12-16

26. FEBRUAR 
magnolia jazzband 
Parkteateret kl 19

26. FEBRUAR
stand up moss
Tivolikjeller’n kl. 20

27. FEBRUAR
mikrobryggeriet gastropub åpnes i 
møllebyen. 

27. FEBRUAR 
krig - Terje sporsem (Tv-opptak) 
Parkteateret kl. 20
 
27. FEBRUAR
irish vikings
Tivolikjeller’n

27. FEBRUAR 
rune rudberg band
lucky luke saloon i moss

27. FEBRUAR
kings of rolls
Tivolikjeller’n

27. og 28. FEBRUAR
lounge cafe på Cafe riis, 
møllebyen

28. FEBRUAR 
rock´n roll Adventure 1964 - 1975 
Parkteateret kl. 20

2. MARS
Quiz 
losen i larkollen kl. 19.30

6. MARS 
strikkekonsert - åpning ved ord-
føreren. Cafè Trappanè kl. 18-21

7. MARS 
strikkefestival møllebyen bibliotek 
moss, hele dagen.

7. MARS 
margrethe ek 50 år
veldedighetskonsert og kunstauksjon 
til inntekt for kirkens bymisjon og 
Jobb1-prosjekt i moss
Parkteateret kl. 17

7. - 22. MARS
galleri Hadeland, rygge
utstilling Trygve engebraaten, bilder
åpent lør. kl. 13-15 søn. kl. 12-16

7. MARS 
vann & Avløp på puben
Queens Pub kl. 21.30

7. MARS
konsert med Jazztrio 09
kafé f15, Alby, kl. 14-16
fri entré

TIL 8. MARS
Jubileumsutstilling
galleri varden 30 år
åpen lør-søn kl. 12-16

8. MARS 
spektakulært! 
eldbjørgs ballett og dansestudio
Parkteateret kl. 15.30 og 18.30

MOSSOpplevelser, kunst og kultur i 

foto: bent stoa



10. MARS
krimkveld på 
skihytta i mossemarka kl. 19

11. MARS 
detektivbyrå nr. 2 med Jørn lier 
Horst og Hans Jørgen sandnes 
møllebyen bibliotek moss 
kl. 18

13. - 29. MARS
galleri Henrik gerner
nico Widerberg
åpent ons-søn kl. 12-16

14. MARS
Queens Pub - never The bride 
kl. 21.30

TIL 15. MARS
galleri f15
siksi -The nordic miracle revisited
åpent tir-søn kl. 11-17

16. MARS
Quiz på losen i larkollen 
kl.19.30

19. MARS 
forfatterkveld med Claus Hagerup 
og bibbi børresen møllebyen 
bibliotek, moss kl. 20

20.-22. MARS 
my fair lady - Applaus
Parkteateret kl. 19

21. MARS 
lørdagsfilm for barn - ole brum, 
vårsprell med kengubarnet 
møllebyen bibliotek moss - kl. 13

21. MARS
eftablues med Jims Combo
lucky luke saloon, kl. 15

21. MARS
James at last - konsert  
Queens Pub kl. 22

25.-28. MARS 
my fair lady - Applaus
Parkteateret kl. 19

26. MARS
stand up moss
Tivolikjeller’n kl. 20

27. og 28. MARS
lounge cafe på Cafe riis, 
møllebyen

30. MARS 
Påskeverksted møllebyen bibliotek 
moss - Hele dagen

31. MARS 
Påskeverksted møllebyen bibliotek 
moss - Hele dagen

Shalimar

Indisĸ og Pakistansk

våre oppskrifter er samlet fra india/Pakistan og  
reflekterer 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. 

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!

Et lite utvalg av 

arrangementer 

- tips oss om flere!

foto: bent stoa
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