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Forside-modellen vår denne gangen er Madeleine Myrer Decollogny 

Orvik, som til daglig er å finne hos Norli Bok-kafe, og nå også som 

frilans gjesteskribent i magasinet.

DET SKJER I MOSS
Som skrevet er dette det siste magasinet som er laget kun for web. Nå 
går vi i gang med et nytt og spennende papirbasert livsstilsmagasin, 
som vi selvsagt også skal publisere på nett. 

Vi håper du vil sette pris på det og få utbytte av det. Og husk endelig at 
du kan bruke nettsiden vår til å planlegge hvilke kultur-aktiviteter du har 
lyst til å få med deg fremover. Vi forsøker å få med så mange 
arrangementer som mulig. Vet du noe vi ikke vet, så tips oss om det.

Ansvarlig utgiver:
NORWEGIAN DESIGN
Tlf. 9133 0151 - post@norwegian-design.no

Layout/produksjon
NORWEGIAN DESIGN - tlf. 9133 0151

Laoutt og tekst - sylvia@detskjerimoss.no
Grafisk design og foto - bent@detskjerimoss.no

Besøksadresse: Høienhaldgata 1, 1531 Moss
Tlf. 9133 0151 - www.detskjerimoss.no

Har du spørsmål om annonsering eller utgivelser, ta kontakt med
Sylvia King - tlf. 9888 4709 - sylvia@detskjerimoss.no
Bent Stoa - tlf. 9798 4464 - bent@detskjerimoss.no

Dette er det siste rene webbaserte magasinet som sådan vi 
lager. Vårt neste magasin skal trykkes på papir og distribueres 
til over 22.000 postkasser i Mosse-området, samt plasseres 
på hoteller, flyplassen, ferjene og flere andre steder.

Det har vært veldig interessant og lærerikt for oss. Vi har blitt 
kjent med veldig mange spennende og interessante 
mennesker, og fått se mye flott vi ikke visste om. 

Moss og omegn er svært så levende og maken til kulturliv 
er det langt mellom hver gang vi ser. En stor takk til alle som 
modig tør å stå på en scene, som synger og spiller av full 
hals, som maler bilder av alt det fantastiske som finnes i vårt 
område, teatralske skuespillere i alle aldre, og ikke minst de 
som får folk til å le så de rister. 

Vi retter også en stor takk også til alle de som satser alt 
de har for å starte sin egen bedrift, enten det er spisested, 
lakkerings-verksted, gårdsbruk eller butikk med flotte produkter.

Uten alle dere ville området vært langt fattigere.

AnsvArlige redAktører

Sylvia King og Bent Stoa

Foto: Madeleine Myrer Decollogny Orvik

Innhold
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Hotell Refsnes Gods  - en arena for kunst, vin og kultur. Likevel svært folkelig og inkluderende, akkurat 
slik denne stolte bygningen har vært i all sin levetid, helt siden oppføringen i 1767 av familien Chrystie 
frem til dagens vertskap. 

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Et hotell med historie tilbake til 1767
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Det er Gunn og Widar Salbuvik som nå er 
eiere, i den grad dette staselige og historiske 
bygget lar seg eie av noen andre enn seg selv.  
Det synes for oss, nesten som at bygget lokker 
til seg det helt rette vertskap som vil videreføre 
dets stolte arv.  

Chrystie familien som oppførte lystgården er 
forøvrig en familien som etter hvert skulle  
komme til å bety veldig mye for Moss: Ja,  
langt utover sitt virke av ‘Godset’,  som  
hotellet populært går under i dag.

I boken om Hotell Refsnes Gods, som vi 
forøvrig anbefaler enhver Mossing å lese  
gjennom, omtales Lystgården Refsnes som et  
gjestfritt hjem. Noe som skyldtes den unge 
Sofie Elisabeth Chrystie (f. Krefting)

 “Jeg seer gierne Selskab i mitt Huus, og er 
mest Glad naar de tumler sig mest -og sige alle 
at vort Huus er det morsomste i Byen.”

Dette har ekteparet Salbuvik lagt stor vekt på i 
sin drift av hotellet. Like ned til å føre flere av 
stedets tradisjoner videre, både når det gjelder 
gjestfrihet, vin og kunstopplevelser. Inkludert et 
årlig maskeradeball, som første gang ble  
arrangert i Lystgården Refsnes i 1816 av  
ekteparet David og Sofie Elisabeth Chrystie.  
Og som for første gang på 198 år, ble gjen-
innført av  ekteparet Salbuvik i 2014. Det var i 
forbindelse med 200-års jubileumet for Mosse-
konvensjonen i 1814 og det oppsatte ‘Spelet’ i 
Nesparken.

- Vi kjøpte hotellet i 1998, kan hotelldirektør 

På dette hotellet 
er både kunst og 
vin ivaretatt på 

beste mulige måte.
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Gunn Salbuvik fortelle, og skyter inn at hun 
foretrekker aller helst å omtales som daglig 
leder.  - Eier høres så høyt på strå ut, smiler 
hun og er slettes ikke det. Høyt på strå altså.   

- Widar var styreleder her i 5 år før hotellet 
skulle selges, fortsetter hun.

Gunn forteller oss at hun egentlig er fra 
Trøndelag, uten at vi kan spore noen dialekt, 
og at Widar opprinnelig er fra Fosen. Og om 
ekteparet ikke er født og oppvokst, vaskekte 
Mossinger så er de tilsvarende brennende og 
entusiastiske Mossepatrioter.  

Vi er veldig glade i å sitere Widar Salbuvik 
på noe han sa i et intervju med Moss Avis.  
At mossinger,  når de forteller at de bor i 
Moss, alltid skal bortforklare hvorfor det er 
slik. - Nei, du skjønner, det er jobben, eller 
familien...  I motsetning til bergensere, som 
nesten synes synd på alle som ikke er fra  
Bergen. Les gjerne artikkelen i sin 
helhet her.

Mossinger er derimot veldig stolte av å vise 
frem Refsnes Gods - det folkelige hotellet, her 
hvor alt kan skje. Inne i hodet til mosse- 
forfatteren Linda Strøm har det sågar foregått 
et drap på Weidermannsuiten i hennes bok 
‘Ekko av et Begjær’ hvor hele handlingen er 
lagt til Moss og Refsnes Gods under et kunst-
seminar.   
 
Link til artikkelen

Link til Paviljongen forlag 

Det er f.eks. det eneste stedet  i Moss hvor en 
kan komme og se så mye og så variert kunst. 
Og så vidt vi vet er det kun her i Mosse- 
området som en kan oppleve ekte verker av 
Munch på veggene. Hele syv originalverker 
kan du bivåne innenfor hotellets vegger, hvor 
også kunstneren selv har vandret.

- Vi er det hotellet i byen som har et åpent 
galleri og lokalbefolkningen er hjertelig 
velkomne til å ta en kaffe. De opplever ofte 
lojale mossinger som kommer forsiktig inn, og 
spør. - Vi har så lyst til å vise frem godset, kan 
vi det? 
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- Det ligger det en stolthet i, kan Gunn fortelle. 

- Vi har både venninnegjenger, pensjonister, 
Rotary Club, foreninger, etc., som kommer og 
har møter her, forteller Gunn.

Godset arrangerer også ulike aktiviteter som 
kunstkurs med ulike temaer som; Munch, 
naturligvis. En introduksjon til kunsthistorie. 
Refsnes-frisen, som var det siste temaet  og  
kunstomvisninger på høsten.

I tillegg til det sedvanlige fremkomstmiddelet 
bil har hotellets gjester ankommet hotellet 
både med båt, sjøfly og helikopter. 
Hotellet kan nemlig skilte med egen brygge, 
det er tross alt et sjønært hotell og har i alt 4 
båtplasser til gjester og ligger rett nedenfor 
hotellets have.

Ofte får de høre fra gjestene: ‘Jeg visste ikke 
at det var SÅ nærme Oslofjorden, eller 
- Jeg visste ikke at det var SÅ mye kunst her.‘ 
forteller en tydelig stolt hotelldirektør. 

Kunst
Hotellet kan med rette omtales som et  
kunsthotell. Det huser nemlig over 400 verk 
og blant disse er hele 90 kunstnere 
representert. Bl.a. Andy Warhol og Edward 
Munch for å nevne et par. 

Vår kjære og internasjonalt kjente Edward 
Munch har fått noe mer veggplass i hotellet 
og slett ikke uten grunn. Han var nemlig en 
hyppig gjest ved Lysthuset Refsnes under de 
tre årene han bodde på herregården 
Grimsrød på Jeløy fra 1913 til 1916.

Opp gjennom årenes løp har gården vært 
gjenstand for besøk av mange kjente  
personligheter og kunstnere, som bl.a. 
Camilla Collett, Christian Krogh, Henrik Ib-
sen, Theodor Kittelsen, Theodor Balke,  Hans 
Gude, (mest kjente verk: Brudeferd i  
Hardanger)  Edward Munch og naturligvis 
selveste Kong Oscar II, ved flere anledninger.
Også et knippe med samtidskunst er  
representert og som både speiler  
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nåtidens kunst og bidrar til å knytte sammen 
de historie epokene. Samtidig som den totale 
kunst-samlingen opprettholdes og videreføres.  
Widerberg-familen er representert med flere 
verker for samtidskunst, noe også Andy 
Warhol er. 

Alle de 61 rommene har fått tildelt sin 
kunstner og på hver dør er det skrudd opp et 
messingskilt med kunstnerens egen signatur 
inngravert. I boken om Hotell Refsnes Gods vil 
du finne en total oversikt over disse 
kunstnerne og hvilke rom bildene deres bor 
på. Hvert år arrangerer også hotellet 
sommerfest hvor kunstnerne er hovedgjester. 

Vinkjelleren på Refsnes Gods
- Har dere vært i vinkjelleren da?, spør Gunn. 
- Det må dere jo se. Hun svinser målrettet av 
gårde med oss to hakk i hel. Ned i kjelleren 
bærer det, og  inn gjennom smale ganger før 
hun låser oss inn i den berømte vinkjelleren. 
Det er som vi entrer en helt annen verden. 
Veggene er av gammel murstein, med tak-
hvelvinger fra 1700-tallet, gamle vintønner 
effektfullt fungerende som stilleben og 
smijerns-porter med snirklende mønster som 
forestiller vinranker.  

Om mulig enda mere stemningsfilt blir det når 
hotelldirektøren tenner alle de hvite lysene i  
smijernsholdere. 
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- Det er enda finere her når det er dekket opp, 
sier hun.  Og vi lover oss selv at vi skal ta 
oss en tur hit og oppleve det ved en senere 
anledning. Vinkjelleren kan nemlig leies for 
bespisning for inntil 20 personer og for grup-
per kan det arrangeres mat og vinkurs.

Eierne av godset fra 50- og 60-årene  
begynte den gang å samle på vin, og dette 
har ekteparet Salbuvik meget respektfullt   
videreført ved at vinkjelleren huser en  
imponerende samling viner. Hele 7000 i tal-
let, som faktisk er et av  Norges største  
vinsamlinger. Den eldste av vinene datert 
tilbake til 1822. I tillegg har kjelleren  en stor 
samling av Kunstnervinen, Chateau de  
Rothschild fra 1945 til 2000, i totalen 56  
årganger. 

Restauranten
Opprettet i 1938 av Ragna og Olav Fjeld, og 
som den gang ble kalt Slottsrestauranten, som 
Salbuvik har omdøpt til “Restaurant Munch”.  
Restauranten har blitt smykket med hele syv 
originale verk av Edvard Munch.

Fordi Munchs husholderske skrev ned i sine 
dagbøker hva Munch ville spise hver dag, er 
Grand Meny i restauranten basert på disse 
opplysningene. Og på denne menyen kan du 
finne bl.a. kalv, laks, vaktelegg, asparges,  
jordbær, bringebær og rabarbra. Til dette kan 
man også drikke deilig rødvin fra Chateau 
Munch. 

- Vi  lager all maten selv, helt ned til å koke 
kraftbein  til sausene våre, informerer hun oss.  
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Hotellet er i dag viden kjent for sitt kjøkken 
og sin vinkjeller i tillegg til sine  
arrangementer knyttet til mat og vin og med 
det trekker besøkende til seg. Her kan du 
også oppleve vinkurs,  vinsmaing, 17-mai 
buffet,  det årlige maskeradeballet og mye, 
mye mer. Selv om denne stolte  
bygningen bare 
har vært hotell i 
omlag 40 år er vi 
ganske sikre på 
at den er rimelig 
fornøyd med det, 
hvis sjel er pur 
gjestfrihet.

Med tanke på  
bygningens  
historie, kan vi 
konstantere at de 
nåværende eierne 
har vært svært tro 
mot hotellets arv. 
For hvilket annet 
sted kan en ønskes 
hjertelig  
velkommen som 
en ganske 
alminnelig 
innbygger og spise som en konge? 

Jo, i Kongesalen som tidligere ble benyttet 
når familien Chrystie holdt store middager, 
og også ved Kong Oscar II sine besøk på 
slutten av 1800-tallet. Salen ble totalt  

renovert i 2007, men er fortsatt en konge 
verdig. Innrammet på veggen i Kongesalen 
kan en se fotografiet som ble tatt den 4.  
august 1898 av Kong Oscar II ute på 
trappen, som vender ut mot haven.

Foruten Kongesalen, så har hotellet flere 
andre selskaps-
lokaler som leies 
ut,  den kjente 
vinkjelleren, Vanilty 
Fair og Soba. I 
tillegg til kurs og 
konferanserom 
og flere andre 
områder til mindre 
arrangement.

Som Mossinger 
burde vi kanskje 
bli flinkere til å 
bruke stedet, sånn 
helt til hverdags 
også. For det er 
allerede flittig 
benyttet opp
gjennom  
generasjoner av 
Mossinger til både 

barnedåp, konfirmasjoner, brylluper,  
familiejulebord og jubileumsfødselsdager. 
Folk kommer igjen og igjen med både barn 
og barnebarn. Under en minnestund, kan 
det gjerne fortelles om alle feiringer for 
avdøde som har vært holdt nettopp her på 
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Godset. “Ja, for det må jo være på Godset!” 

Dersom vi oppsummerer og betrakter byggets 
historie og eierskap, og i tillegg kjenner til 
historiene, så kan vi se hva den enkelte eier 
har tilført dette monumentale praktbygget opp 
gjennom historien. 

Det hele startet med Chrystie-familien som fikk 
bygget oppført og med sin gjestfrihet etablerte 
grunnlaget for mange besøk. Nettopp på 
grunn av stedets gjestfrihet har mange 
nasjonale kunstnere hatt tilhold her, og 
gjennom det lagt igjen en liten bit av sin 
kunstnerånd i korridorene. Konsul Lorenz 
Meyer og fruen tilførte de karakteristiske 
tårnene etter at de kjøpte det i 1855 og 
Slottsrestauranten ble etablert da ekteparet 
Ragna og Olav Fjeld kjøpte det i 1938. De la 
dermed føringen for dagens restaurantdrift. 
I 1955 overtok Armand Bjørn Christiansen 
stedet og etablerte hotell-driften i 1971 
sammen med Moss industri-forenings 
medlemsbedrifter. Og her er det vi ser 
Salbuviks introduksjon til dette svært  
historiske og høyst levende huset.

Oppsummert har ekteparet Salbuvik 
videreført all den tidligere historien i tillegg 
til sin tilknytning til industrien hvor Widar nå 
også har tilført sitt stempel med Refsnes-frisen.  

Refsnes frisen
I et fellesrom på hotellet har ekteparet valgt å 
skjenke en hyllest til industribyen Moss.  
Kunstneren Steinar Christensen forteller  
gjennom sine 10 kunstverk en liten historie om 

10 utvalgte industribedrifter hjemmehørende i 
Mossehistorien.

Ettersom Widar Salbuvik er leder ved Moss 
Industri- og næringsforening og innehar flere 
roller i en rekke selskaper, samtidig som at 
han også har en stor kunstinteresse, ble dette 
en naturlig sak for han å bidra med i hotellets  
historie.

Bildene er montert i Vanity Fair som  
rommet heter, huser inntil 90 personer og 
brukes både til bryllup med dans og moro, 
møter og konferanser. Ikke minst holdes alle 
Moss Industriforenings møter her. 

Som en anerkjennelse ble de i 2011 tildelt 
Olavsrosa,  for ivaretakelse og formidlingen 
av  det gamle hovedhuset kombinert med en 
utsøkt kunstopplevelse. Og vi kan vel bare 
undres på om dette ærverdige gamle bygget 
gjennom sin 248 år gamle eksistens har lokket 
til seg de rette ‘vertene’ opp gjennom tidene 
for så å bevare sin egenart.  

Link til Hotellets nettsider:
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Undertøysskuffen

Vi har nemlig satt kursen mot Rygge 
Storsenter og jentene der som driver denne 
lille undertøysforretningen med det 
velklingende navnet ‘Undertøysskuffen’. 

Det er Jeanine 
Myhr som er 
daglig leder her 
og sammen med 
Kristin Mehren 
er de likeverdige 
partnere i denne 
butikken. Begge 
har de mester-
brev, Jeanine som 
frisør og Kristin 
som blomsterde-
koratør. 

De hadde rett og slett lyst til å drive noe 
eget, men uten at de hadde sett for seg hva 
det skulle være. 

- Vi tenkte først på kafé, men er glade for at 

ikke det ble noe av smiler de og utveksler 
anerkjennende blikk. - Også kryr det jo av 
frisører. Så det var heller ikke aktuelt. 

For Jeanine, så 
lå det vel hele 
tiden i kortene at 
gründervirksomhet 
måtte blir hennes 
bane ettersom det 
er flere gründere 
i hennes familie. 
Vi kan nevne 
‘Hobbybutikken‘ 
i nabolokalet og 
‘Våre 4bente 
venner’ som 

ligger litt lengre borte i Varnaveien.

Jeanine hadde et brennende ønske om å 
være sin egen sjef, men ante ikke med hva 
hun ville sjefe. Så det endte med at hun 
rådførte seg med sin gründermor. 

Vi har tenkt til å ta deg med på et dypdykk i undertøysskuffen til Jeanine Myhr og 
Kristin Mehren. Og før du får produsert en eneste snuskete tanke, så kan vi in-
formere deg om at det dreier seg om en skuff på størrelse med et lite butikklokale.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa
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HVA DU HAR I

ER IKKE HELT UTEN BETYDNING



- Mamma hva er smart å starte? - Undertøys-
butikk, svarte mamma kontant. Så da ble det 
det.  

Nå har altså jentene holdt på siden åpningen, 
den 16. oktober 2013, og tilbakemeldingene 
de har fått er veldig positive, både på kvalitet 
og passformer. 

Mange av leverandørene bruker over 2 år på 
å utvikle en ny modell, det er for at produktet 
til slutt skal være perfekt tilpasset en ekte 
kvinnekropp. Og det er bunn solide firmaer. 
De kan fortelle om merker som PrimaDonna 
og Marie Jo som i år har 150 års jubileum. 

De er begge familieforetak og store deler av 
produksjonen foregår i Europa. - Da er det 
bra saker, konstanteres det. 

Siden ingen av dem har vært i denne 
bransjen før, har det vært veldig viktig å 
tilegne seg kunnskap. - Det er kundene vi 
lever for, er jentene skjønt enige i. Derfor har 
de valgt å se litt tilbake i tid på hva service 
innebærer. Og nettopp derfor har de vært 
veldig lydhøre for kundene samtidig som de 
har lært mye underveis. 

- Utvalget er viktig og servicen er nesten det 
aller viktigste, poengteres det. 2 ganger er de 
kåret til Månedens butikk i Rygge Storsenter. 

Når kundene titter og prøver selv kjøper de 
som oftest ikke noe, men når de får kyndig 
hjelp og veiledning, går nesten samtlige 
derfra, superfornøyde og med en bh som 
faktisk passer. Dette kan undertegnede signere 
på, som selv har vært en tur oppi ‘skuffen’ og 
fått både kyndig og verdifull veiledning av 
Jeanine. Det er virkelig å anbefale å ta imot 
den veiledningen som disse jentene har 
tilegnet seg etter at de gikk inn i denne 
bransjen. Dette er noe de kan!

Men jammen har det vært en bratt 
læringskurve også, særlig på bh-typer, 
størrelser, cups, etc. For ingen av dem hadde 
det minste peiling på undertøy. Men jentene 
lot seg slettes ikke skremme av det og begynte 
straks å studere. De leste seg opp, slukte alt 
de kom over og tok kontakt med ulike 
leverandører. På denne måten tilegnet de 
seg alt det er mulig og nødvendig å vite om 
de små plaggene vi alle bærer innerst på 
kroppen. Særlig brystholdere. Her var det 
et gapende hull i markedet som jentene ville 
fylle, ikke bare med masse undertøy, men med 
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riktig undertøy, passformer, stoffer og ikke 
minst god veiledning og service. 

Det er ekstremt givende å få inn en kunde som 
har et behov som ikke er 
blitt møtt tidligere. Og 
faktisk kunne hjelpe. 

De husker at de fikk inn 
en kunde som hadde en 
veldig stor byste, men 
var smal ellers. Hun 
hadde aldri gått med bh 
før fordi hun ikke fant noe som passet. Så tok 
de mål og bestilte til henne etter de målene. 
Da hun fikk på seg en bh som passet, så hun 
30 kg slankere ut.

Hele 85 % av alle norske kvinner bruker ikke 
riktig bh-størrelse. De er som oftest for store 
i omkrets og har i tillegg feil cup. Bh’en skal 
sitte lengre ned, det er omkretsen som skal 

støtte, bære og 
stabilisere, ikke 
stroppene. I tillegg gir 
de fleste feil råd, om de 
i det hele tatt gir råd. 
F.eks. er levetiden på 
en bh ca. 1 år. Det er 
klart, det kommer an på 
kvaliteten, bruken og 

ikke minst vedlikeholdet. - Vi har en kunde her 
som har brukt sin i over 10 år, kan de 
fortelle. Men det er altså unntaket som 
bekrefter regelen.
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“Det er slik i dagens samfunn at om 
man er lik normen i motebildet, har 
man et hav av muligheter når det 

gjelder utvalg av undertøy og badetøy 
i alle de store kjedebutikkene.”

Her kan du få helt spesielle 
gavekort, som Janine selv lager.



- Vi satser veldig på badetøy, ettersom det er 
vanskelig å få tak i utenom sesong. Folk reiser 
på ferie hele året, ikke bare i den norske 
sommersesongen. 

Akkurat nå har de mye badetøy, ettersom det 
er i sesong. Om vinterer f.eks.  går det mye 
i koseplagg og natt-tøy, men de har fortsatt 
badetøy, hele året.

- Vi hadde mye fargesprakende før, og folk 
reagerte med å si: - Så fine, jeg tar den i 
svart. Men fortsatt mye med farger og 
mønster. - Vi prøver å følge fargetrendene. 
Akkurat nå er det mye maritimt å skue i 
motebildet, så også i bademoten.

- Kroppene våre er det de er, noen har mer 
og noen mindre. Og jentene forteller at de 
har et stort hjerte for brystkreftsaken. Innerst 
i butikken til venstre for kassa og rett ved 
prøverommene finner vi beviset på dette. Vi 
får straks øye på den karakteristiske rosa 
sløyfa som har blitt en signatur for 
brystkreftsaken. 

- Det er brystkreftavdelingen vår, forteller 
Jeanine, fortsatt smilende, men med et 
alvorsdrag. - Vi har et stort hjerte for det. 

- Det er mulig å få tak i bh’er og badetøy 
til brystopererte, men det er vanskelig å få 
tak i noe som er lekkert og sexy. Og det er 
dette de skal prøve å gjøre noe med. Ting 
til brystkreftopererte har kun vært å få hos 
bandasjist. Er du over 80 år, så gjør jo ikke 
det noe, men det er mange unge kvinner som 
også får brystkreft.

- Vi har lyst til å gi de en friskemelding med 
lekkert undertøy. Og vi blir informert om at det 
kommer en del kule fashiongreier til høsten, 
alt fra lommer til proteser. 

Det ikke er størrelsen det kommer an på her. 
Det er passformen og ikke minst kvaliteten. 
Og jentene, de er topp serviceinnstilte. - Det 
vi ikke har, kan vi mest sannsynlig bestille, 
svarer de med store smil. Helt fra den største 
størrelsen som er 95 O, som er den største 
som blir masseprodusert, helt ned i 65a. Men 
det er også mulig å bestille både større og 
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mindre størrelser. De kan skaffe størrelser helt 
ned til 60. Så om du trodde at denne butikken 
bare var for store og barmfagre damer, tok du 
feil. 

Hvis du er mann og bare har hastet forbi 
denne undertøysforretningen, så vidt kastet 
et flyktig blikk inn i butikken og tenkt at dette 
ikke er noe for deg, så utfordrer vi deg herved 
til å tenke om igjen. Før det første, så er dét 
som kjæresten eller kona har på seg under 
tøyet, i aller høyeste grad ‘noe for deg’.

For det andre, så forteller vi deg nå at de etter 
hvert har fått et lite herremarked også hvor 
de bl.a. har boxere til menn. Muchachomalo, 
som betyr noe sånt som ‘bad boy’ på spansk. 
- Og er forøvrig noe av verdens beste kvalitet, 
skyter Jeanine inn.

Men herreutvalget består også av badeshorts, 
badekåper, nattøy, koseplagg, t-shirts, og etter 
hvert også sokker vil de få inn. Damer, her er 
gavetipsene mange! 

Magic Bodyfashion - er en serie som virkelig 
utretter mirakler. Vi kan vel med rette kalle det 
en hjelpemiddel hylle, for her finner vi bl.a. 
Seamless Dresses, Bh uten stropper, Hold-
inn til både kvinner og menn. kjole-tape som 

holder ting på plass der de skal være, div. 
silicon innlegg, Buttlift, og mye mer.

- Skal du ha utringning ned til navlen, så har 
vi denne, smiler Jeanine og holder opp en 
sort bh som er formet for å møte akkurat dét 
behovet. 

Vi er veldig glade for at disse to damene 
fulgte drømmen sin og i tillegg lyttet til en klok 
mamma. De har i våre øyne helt klart beriket 
Mosseområdet med sitt konsept. 

Vårt ønske er at etter at du som leser denne 
artikkelen, legger turen innom og hilser på 
damene, og ser med egne øyne hva de har å 
by på. 
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Å samle en gjeng korpsmedlemmer som 
varierer fra år til år og som kun samles for 
å øve dagen før dagen, er en oppgave 
nærmest umulig. Men vi møter 3 sentrale 
skikkelser i dette etter hvert så veletablerte 
korpset. Og det på det selvfølgeligste sted i 
verden, hos Gunnar på 4-Sound - Stordahl 
Musikk, rett utenfor Kirkeparken hvor hele 
moroa begynte for snart 21 år siden. 

Det er Olav Rygg, Odd Espen ‘Rødskjegg’ 
Skjærbekk og - Petter Kviltu, som fortsatt 
jobber hos Stordahl på ‘nte året. Han 
har selv uttalt at han er blitt en del av 
inventaret. Disse gutta har tilbrakt mye tid 
i dette lokalet, som så mange andre av 
musikerne i Moss. 

Vi begynner å spørre og grave... Og joda, 
historiene triller ut som perler på en snor, 
det er som å åpne slusene på Mossefossen 
etter regntunge dager. Her må vi bare følge 
med og skrive ned alt som kommer.

Galskapen starta for 21 år siden og i fjor, 

2014 kunne korpset skilte med 20-års 
jubileum.

- Vi stod oppi gata her, forteller Petter Kviltu 
og peker ut på paviljongengjennom det grå 
og våte været. Det var under innmarsj og 
samlingen i parken av alle byens skoler og 
korps som skulle gå i toget. - Vi stod bare 
og venta på rett øyeblikk til å kuppe toget. 
- Smilet er skøyeraktig.

- Plutselig var det noen som ropte at toget 
hadde begynt å gå. Så vi bare tura tvers 
gjennom hekken og måtte løpe etter toget, 
ler Petter. 

- Og på morrarunden, første eller andre 
året, skjena fanebæreren inn i en tilfeldig 
hage i Nesveien, hvor vi holdt en mini-
konsert mens vi øvde på tetravendinga, blir 
vi fortalt. Tetravendinga? spør vi...

 - Det er hvor vi går inn i hverandre, 
forklarer Petter, med armer og bein, mens 
han marsjerer frem, snur på hælen og 

Heftige samba-rytmer, el-gitar og drillpiker. Duskedamer med hjemmelagede dusker av 
strimlede Rema 1000-poser i rødt, hvitt og blått og rosa Flamingo-tøfler for å nevne noe. 
Dette et korps helt utenom det vanlige og vi er så heldige at vi har det her i Moss. 

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Kambo Kor og Kamping
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marsjerer prompte tilbake igjen. 

- Det var ikke tegn til liv inne i huset, mulig 
de var i sjokk, ler gutta og titter på hverandre 
gjennom smale lattermilde øyne.

Året etter skimtet de et par øyne bak 
gardinene i vinduet og året etter det igjen 
kom det folk ut i morgenkåper. 

I et intervju med Moss Avis kom de til å nevne 
at de godt kunne tenke seg servering i 
Nesveien 5, og siden har huseierne vartet 
opp med kaffe, te, saft, vafler, sjokolade- 
og rullekake. Derfra marsjerer de videre 
til Rosnes og fremfører ‘Drømmen om Elin’ 
utenfor gamlehjemmet, før det bar videre til 
frokostbuffet på Kafè Everts på Kanalen, nå 
Husmann.
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Og siden har det vært tradisjon.  
Hvert år må de innom hagen i Nesveien.  
- Og hu gamlemor, skyter Odd Espen inn.

Et år som de tura inn i hagen som vanlig fikk 
de vite av et familiemedlem at gamlemor var 
syk. - Skikkelig ille sjuk asså, poengterer Odd. 
Når de fikk beskjeden så beklaget de veldig, 
men fikk til svar at neida, hun lå oppe i senga 
og hørte på, dette hadde hun gleda seg til, så 
de måtte bare spille. Beboerne i Nesveien har 
med årene sågar bedt til seg folk på 17. mai 
for å få med seg dette sjarmerende 
opptrinnet.

Minnene bringer frem svære smil på ansikter. 
Her er mange år med morsomme minner godt 
lagret. 

- Men skal dere ha bakgrunnsstoryen bør dere 
snakke med Ole Jacob Lindberg, sier Odd 
Espen, og de andre er veldig enige. 

Så vi belager oss på å sette opp et møte med 

den travle mannen, som har tusen forskjellige 
hatter å bytte mellom til enhver tid. Bl. a. den 
energiske Kalle Kanon i trekløveret Kaptein 
Rødskjegg og Sjørøverne. 

Vi blir enige om å møte ham i Kaptein 
Rødskjegg-butikken på Amfi.

Ole Jacob Lindberg forteller.
- Egentlig begynte det i -93, forteller han. 
- Vi var en gjeng gamle korpsmusikere, som 
hadde så ille lyst til å spille i korps igjen. 
Flere av oss hadde ikke spilt i korps på 15 år. 
Noen hadde flytta, og ikke ble det noe særlig 
tid til så mye øving heller. 

Så da fant de ut at de måtte lage sitt eget 
alternative korps. Ole Jacob kan fortelle at de 
på det tidspunktet befant seg på et hyggelig 
lag på Refsnes og var rundt og rusla og 
bråka. Og derfra begynte bare ideen å 
spinne. 
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- Jeg husker jeg kontakta kommunen, forteller 
Ole Jacob. 

- Nei, det gikk ikke, var svaret de fikk. 

- Men vi slenger oss bare på bak, fortsatte 
Lindberg?

- Nei, det ligger økonomi bak dette skjønner 
du. 

- Åh, koster det penger? 

- Nei, men korpsene får penger for å delta. 

- Vi skakke ha noe for detta vi, forklarte 
Lindberg. - Vi vil ikke ta noe fra korpsa, vi vil 

bidra! Men det er bare sånn at dere vet at vi 
kommer, og politiet vet, osv. 

Selv om ideen var å brase tilfeldig inn i toget, 
måtte de for ordens skyld gjøre de rette 
instanser oppmerksomme på at det skulle skje. 
Så kontaktet han Remi Reinbakk (Mystiske 
Max) 

- Vi samla inn folk på Tivoli. Hva skal vi hete? 
Det var ingen som bodde på Kambo, ingen 
gikk i kor og ingen likte camping. Alle de 
andre het noe korps greier, som Janitsjar eller 
et-eller-annet, skolemusikkkorps, etc. Det ville 
vi ikke. 

Korpset ble stiftet den 16. mai 1994, klokken 
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20.00, for å være helt nøyaktig.

- Vi lagde en fane med én gang, forklarer Lindberg. 
- Vi hadde noen flinke malere, og så tok ve skiltet til 
Statens Veivesen. Det er faktisk den samme fanen i 
dag. Vi har bare pimpa litt på det etterpå. Eller jo, vi 
hadde dusker på fanen det første året, men...

- Noen av deltagerne hadde også barn med seg, i 
toget. Og da vi ble stående og vente litt i kø, hadde 
noen barn i kjedsomhet bundet fast duskene til skiltet 
vi tilfeldigvis stod ved og vi hang fast da vi skulle gå. 
Det tok oss noen minutter å løsne dem, det var ikke 
vanlig knute må en vite. Så måtte vi løpe etter toget. 
Synderen er fortsatt med i korpset, kan Ole Jacob 
informere. 

Etter hvert ble de flere og 
flere og de fikk omsider 
morgenrute, kl. 07.00. De 
ble også invitert til å være 
med på flaggheising på 
Krossern. De måtte opplyse 
om at de ikke spiller “Ja vi 
elsker” etc. - Det er vi ikke flinke nok til. Vi tuller ikke 
med dét, sier en bestemt Lindberg.

- Vi er et morsomt korps, fortsetter han, og vi ønsker å 
bidra til korpsrekrutteringa. Det skal være gøy å gå i 
korps. Det var noen som ikke var like positive og som 
mente at de fikk for stor oppmerksomhet... 
- Det er derfor vi går bakerst, poengterer han.

Folk ser at de spiller enda, og det er en motivasjon 
for lettere å akseptere det de gjør. 

Ole Jacob spilte selv i korps som barn. Hele 12 år 
har han tilbakelagt i korps. Den gang var korpsene 
i Moss svære. I dag har vi 8 korps inkl. Kambo Kor 
og Kamping. - Folk tror det er så mye jobb å være i 
korps, men det er det ikke, sier Ole Jacob.

Pappa Lindberg har også vært innom dette med 
korps og rekruttering i så måte. I forrige utgave av 
webmagasinet, var vi så heldige å få intervjue ham 
som en del av en artikkel om ‘Torsdagsklubben’. 
» Les den her

Ikke bare skjenket han Moss denne store gaven det 
har vist seg å være at Ole Jacob ble innlemmet i 
korps som liten. Men han har også ført den samme 
tanken og hjertet for korps videre og arbeider nå 
med å rekruttere barn til korpsmiljøene. 

Ole Jacob er selv med rundt og spiller rekrutterings-
konserter. Beskjeden skal være: SE, det er gøy å 
være med i korps! 

- I februar var vi på 3 
skoler og klarte å rekruttere 
12-15 stk. Det er veldig 
bra! Vår kongstanke er den 
at det vi ser på som korps, 
det skal MYE høyere opp, 
sier en engasjert Ole Jacob 
Lindberg. Og er det noen 

som får til dette, så er det nettopp denne 
ressurssterke og ‘ekte Mossianeren’, som pappa 
Lindberg pleide å si.

Men det er også rekruttering til kultur, musikk og 
teater som ligger bak. Det er veldig mange i 
kulturlivet i Moss som har korpsbakgrunn. 

“Gå ikke rundt og pust til ingen nytte, blås i trompet.”

Likevel har korpset respekt nok til ikke å delta på 
arrangementer som krever seriøs fremføring av 
tradisjonell korps musikk. De spiller korte snutter, 
kjent fra reklame og sånt.

Øving skjer kun 16. mai bare få timer i forkant av 
nasjonaldagen og pågår i ca. halvannen time. Noter 
får de fremmøtte på stedet. - Også går den første 
kilometeren under morgendagens tog til øvelse – så 

Ikke alle byens borgere var like begeistret 
for togmarsjen på 17. mai. Men da vi ga 
oss i 2004, var det derimot en helt annen 
tone. Da ville alle at vi skulle fortsette. 
Brede Bøe til Moss Avis.



sitter det meste resten av dagen. Øvinga pågår i ca 
halvannen time. 

Hvem som helst kan være med. - I begynnelsen var vi 
veldig sære på hvem som fikk være med, det måtte 
være en av gjengen. Men etter hvert har vi sleppt helt 
opp for hvem som helst. Det er jo litt for å rekruttere 
til korps, legger han til. - Det må være litt morro. Et år 
hadde vi med drillpiker, med drill, og dusker på. 

- Men en må vel kunne traktere et eller annet 
instrument i det minste, spør vi. 

- Nei, egentlig ikke, sier en skøyeraktig og tydelig 
entusiastisk Kviltu. - Et år var det en som gikk i toget 
med en liter melk. Han helte ut en skvett her og der. 
Han spilte melk!! Alle de tilstedeværende ansiktene 
bryter opp i latter.

- Men vi stiller krav til slagverk, poengterer Olav, som 
selv spiller trommer. Trommemarsjen må høres riktig 
ut hvert år. Trommerekka er selve bærebjelken. Et år 
hadde de hele 7 skarptrommer hvorav 5 hadde spilt 
i garden. 

- Blåsen har derimot hengt litt etter, det er tungt å 
gå og blåse. Du har like vondt i kinna som i føttene 
etterpå. 

- Forøvrig er vi vel det eneste korpset som kjører taxi 
rundt til de stedene vi ikke rekker. 

17. mai-dagen avsluttes med en konsert på 
Brandstrup etterpå med påfølgende lunch i den store 
inngjerdede hagen. 

Det er i alt 30 musikanter som er med på å lage 
moro for både seg selv og andre. Bl.a. har alle 
medlemmene i Dusty Cowshit vært innom og noen er 
fremdeles aktive. 

Og for å nevne noen nøkkelpersoner.
· Jan Erik Aasgaard (Fanebærer)
· Odd Espen Skjærbekk (As Rødskjegg himself)
- Ole Jacob Lindberg (litt à hvert)
· Remi Reinbakk
· Petter Kviltu, (trommer/slagverk)
· Olav Rygg (trommer/slagverk)
· Leif. A. Strømme, (trompet)
· Morten Jørgen Didriksen, (trompet) 
· Frank Skjærbekk (trommer) 
· Arne Kristian Løvik Stellander, (trommer)
· Rolf Lennart Mostrøm, (trommer)
· Aleksander Haugland Ormvold
· Tom Jarle Dehkes (trompet)
· Brede Bøe

Noen sentrale kvinneskikkelser som også må nevnes 
er: Tamburmajoren Pia Pernille, Linn Olsen, Anja 
Klock, Ingeborg Rebecca Podhorny, m.fl.

Det artige programmet på høyre side, sakset vi fra et 
Facebook-arrangement for ‘Kambo Kor og Kamping’ 
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for 2011 og som er krevet av Morten Jørgen Didriksen:

Kl 0645 Oppmøte Bellevue, Jeløy
Kl 0650 Noen blir urolige av at det er så få der
Kl 0653 Det blir ringt febrilsk
Kl 0655 Alle blir beroliget
Kl 0659 Ole Jacob blir rørt over at så mange av veteranene har kommet
Kl 0700 Vi stiller opp, smeller til med trommemarsj og går mot Nesveien
Kl 0721 Petter Kviltu velter ut av en taxi i Gimleveien 
Kl 0743 Vi tråkker inn den sedvanlige hagen og gir en kort konsert til disse herlige menneskene
Kl 0800 Fremme ved Rosnes Eldresenter sjokkerer vi undrende beboere med noen merkelige sanger, fremført 
på måter de aldri har hørt gjennom et langt liv.
Kl 0815 Vi blir kjørt av biler, busser eller noe sånt til Mors Kafe for frokost
Kl 0930 Avreise til Melløs. Melløs ligger der oppe ved fotballbanen, syd for Ørejordet
Kl 1015 Vi fronter Melløs skole og går mot byen, trolig mot Rådhusbroa først
Kl 1100 og utover går det slag i slag: TRØKK I GÅGATA - NESPARKEN - BRANDSTRUP og hvem vet hvor det 
ender!

Som vanlig - pent antrekk, men rare hatter og rare instrumenter! Dette gjelder imidlertid ikke Superwoman 
Ingeborg Rebecca og Tamburmajoren Pia Pernille. Spre budskapet! Vi trenger basun-, trompet-, saksofon-, 
trekkspil-l, urkule-, phangdongh og raslespillere og alle andre!

Åpent
Man - fre kl. 9 - 20
Lørdag kl. 9 - 19

Søndag kl. 11 - 18

Gratis parkering!
Varnaveien 39

1526 Moss
Tlf. 69 26 53 20
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Café
Jeg må innrømme at det er en stund 
siden jeg gikk hit jevnlig og fryder meg 
over at stedet i stor grad har beholdt sin 
sjarmerende stil slik det er kjent for min 
generasjon. 

Det mørke treverket i varme farger, går 
igjen i gulvet, så vel som bord, stoler og 
brystningspanel. Over har murveggene  
fått en lys sandfarge for å bryte opp det 
ellers tunge solide treverket. Bardisken 
har et solid messing-rekkverk, både oppe 
og nede og de tre store og velkjente 
taklampene som ruver over baren og er 
blitt et kjennetegn på Cafè Brandstrup.

Vi blir tatt imot av brødrene Chris og 

Vi ankommer Henrik Gernes gate 7, som 
huser både Cafè Brandstrup og Galleri 
Henrik Gerner. 

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Brandstrup
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Tommy Sørensen som har eid og drevet dette 
etablissementet siden 2007. Men historien 
strekker seg mye lengre enn det. Det har 
vært servering her siden 1876 og kan 
vel nesten påstås at er det lengst levende 
serveringsstedet i byen. Vi anbefaler forøvrig 
å lese om stedets historie på  
» hjemmesidene til kafèen. 

Driften som sådan og navnet Brandstrup, har 
vært her siden 1997. Og begge brødrene 
har jobbet der siden den gang. 

- Hadde det ikke vært for Familien 
Brandstrup, så hadde det ikke vært noen 
Cafè Brandstrup her heller, forteller 
brødrene. Galleri F15 ble nemlig i sin tid 

startet av Kim og Ellen Brandstrup, som flyttet 
virksomheten sin fra Galleri F15 og hit i 
1991. Og i -95 ble Cafè Brandsrtup slik vi 
kjenner det, etablert i bygget.

Her kan du faktisk få Albykringla i sin 
opprinelige form. Det var Ellen Brandstrup 
som lærte dem å lage den kringla nemlig. 
Og selv om det er gjort justeringer i forhold 
til den originale oppskrifta opp gjennom 
årene, så har brødrene holdt seg til 
originalen, som fortsatt er hemmelig altså. 
Bare så det er sagt.

- Interiøret er fra Oslo, kan brødrene fortelle, 
direkte inspirert fra Cafe Amsterdam 
for å være eksakt. Det var kona til Kim 
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Brandstrup, Marit Gillespie som ble så 
begeistret for interiøret og gikk rett og slett 
og spurte hvor innredningen var fra. Deretter 
bestilte de materialer fra de nederlandske 
leverandørene i tillegg til håndverkere fra 
samme land, som bygget en tro kopi av 
baren i Oslo.

Vi prøver å få fatt på målgruppen til kafèen 
og spør og graver litt ut i fra tidligere 
erfaringer.

- Her er det romslig, og åpent for alle, er 

begge brødrene skjønt enige om.  - Vi prøver 
likevel å bli kvitt Rødvin og jazz-stempelet, 
som stedet var kjent for i en periode, forteller 
de. 

Det har i mange år vært en trubadurscene 
i lokalet fra tidligere drift, men den er ikke 
så mye i bruk nå. De fortsatte litt, men fant 
at det ikke var så lønnsomt. I dag benyttes 
den mest til sitteplasser, men den er der, om 
behovet skulle melde seg. 

I følge historien begynte nemlig lokale 
musikanter å dukke opp på kveldstid, etter 
at Brandstrup ble etablert og en over 100 år 
gammel tradisjon ble dermed holdt i hevd; 
kunst, musikk og kafé i skjønn forening.

Undertegnede kan huske å ha vært her 
under fjorårets ‘The too late night show’ med 
Petter Kviltu og Odd Espen Skjærbekk. Her 
ble vi presentert for et aldeles uforglemmelig 
øl fra Tyskland som er røkmalt over bøk. 
Navnet klarer vi ikke engang å uttale: Aecht 
Schlenkerla Rauchbier, men det spiller ingen 
rolle, nå har vi det skriftlig om behovet skulle 
melde seg. Dessuten vet vi nå hvor vi kan 
få det servert. Det var Odd Skjærbekk som 
ville at vi skulle smake på det, et skikkelig 
sjørøverøl med en etikett som er en pirat 
verdig. 

- Vi har hele vårt fokus på nordeuropeisk 
øl, kan Chris fortelle. Og de har en 
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imponerende meny. Bl.a dette såkalte 
røyk-ølet fra Tyskland. Etablissementet 
kan fortelle at de også har fått installert 
et belgisk øl på fat som heter Delerium 
tremens og som jevnlig rangeres som et 
av verdens beste. Det er et lyst belgisk øl 
og er rake motsetningen til det mørke og 
røkte som vi fikk smake på.

Chris er slett ikke overbevist om at denne 
trenden med hjemmebrygging er særlig 
vellykket. Det krever mye humle for å lage 
noe forutsigbart, og en bør ha 20-30 
års erfaring for å få til virkelig smakfulle 

resultater. 

 - Det er veldig enkelt å lage øl egentlig 
og beskrive det... Men er det godt? 

Cafè Brandstrup huser hvert år et 
populært juleølarrangement, hvor Chris 
tidligere har sittet i panelet. - Delerium har 
forresten et veldig spesielt juleøl, skytes 
det inn og avslører dermed  entusiasmen 
for særlig smakfullt øl. Her skal det først 
og fremst nytes, det er ikke om å gjøre å 
drikke for å oppnå en rus. 

Stedet drives som kafè og pub i ett, 
ettersom det ikke var så veldig mange 
andre kafèer og puber i området den 
gang og slik har det bare fortsatt. 
Kjøkkenet er i store grad basert på 
smørbrød hvor Clubsandwichen troner 
som selve signaturretten. Men de har 
også noen andre ting på menyen, som 
salater, og suppe. Det var forøvrig 
Brandstrup som innførte begrepet 
‘Blingser’ til menyen og som er sjenerøst 
tykke brødskiver delikat lagt opp. 

Brødrene tror ikke folk er bevisste nok på 
mulighetene sine, og forklarer, - Vi har for 
eksempel fått mye gode tilbakemeldinger 
på vår baconsandwich. Disse 
tilbakemeldingene har vært på hvor godt 
baconet er. - Ja, det er fra Ertnes, forteller 
de kundene. Hvorpå de responderer, 
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- Å, finnes det enda?

- Vi merker en kulturforandring. Folk 
har vanskelig for å forlate bilen sin. Vi 
forteller om at det både er parkering inne 
i parkeringshuset, i tillegg til plassen på 
den andre siden av gaten her, men folk vil 
parkere rett utenfor der de skal. Så da går 
de heller inne på kjøpesenteret isteden.

- Galleriet ved siden av her, spør vi, får 
dere gallerigjestene inn her når det er 
utstillinger eller utstillingsåpninger?  

- Joda, vi lever i en slags symbiose, når 
det er utstillinger der er kommer jo folk hit 
etterpå som oftest. 

Likevel skjønner vi at vi har kommet til et 
sted som i stor grad drives av eiere som 
ikke blindt følger driftsmetodene i dag.  

- Vi vil at folk skal finne oss den naturlige 
måten, at de er ute i gatene og finner 
oss på den måten. Chris er ingen stor 
tilhenger av nett-livet. Facebook-konto 
hverken har han eller ønsker å ha. Tommy 
virker å være litt mer ‘tilstede’ på dette 
mediumet og kan fortelle at de har en  
» Facebook-side for kafèen.

Det skjuler seg forøvrig en imponerende 
historie bak dette bygget. 

Første gang dette var et offisielt 
serveringssted var under navnet Hotell 

Victoria, og vi har kopiert teksten fra 
en annonse datert 22. april 1876 om 
åpningen av hotellet og restauranten.

‘Jeg tillader mig herved for de ærede 
reisende og andre, der have beæret mig 
med sin søgning, at anbefale mit idag 
under navn af ‘Victoria’ i gaarden nr. 
25 i storgaden aabnede hotel, samt min 
restauration. Lunch serveres fra kl.8 til 
kl.1 formiddag, forøvrigt spise a la carte 
hele dagen, samt vine og spirituosa fra de 
beste huse’. 

Og for de som ikke kjenner like godt 
til Cafè Brandstrup og fasilitene her, så 
kan vi informere om at de har en romslig 
uteservering bak høye gjerder som 
demper for støyen fra biltrafikken. På 
varme sommerdager er det et yrende liv 
der ute. 

Nå som du vet det, synes vi at du bør 
unne deg en tur og hilse på det trivelige 
vertskapet bak den Nederlandske baren 
og prøve ut noe fra den spennende 
menyen. Vel bekomme!



Det er vår. Vi våkner om morgenen av solen mot 
kinnene en time før vi må, drar oss opp som 
sommerfugllarver og får større vingespenn for 
hver soloppgang som går. Om ikke lenge kan 
vi ta dusjen som morgenbad i sjøen, så fint det 
skal bli. Solskinn i bokhyllene så støvet viser seg, 
solskinn i håret og solskinn mellom tærne. 

Alle er vårglade virker det som. Folka på radioen 
ler mer enn vanlig, alenemødrene blir plutselig 
ikke så alene lenger når alenefedrene ser dem 
og smiler gjennom solbrillene. Det blomstrer. Vi 
blomstrer. Hadde det ikke vært for våren ville vi 
ikke vært noen ting. Evig grå poser under øya og 
uttørka orkideer i vinduet. Svanene i luften minner 
oss på at dette er tiden for å fly, kan de, kan vi. 

Utepils. Shorts og singlet. Treningssentrene oser 
overmot og tighte lår. Digg. Måkene er noen 
hormonelle beist, proklamerer sin rett til å kakle 
rått når det passer dem, og alle skal kjøpe sløyfer 
til 17.mai. Vi tar en joggetur så vi har plass til en 
kroneis under bunaden. Femtenåringene sykler til 
kirken en søndag og kommer tilbake igjen med 
kors rundt halsen og nye penger på 
sparekontoen. 

Våryr
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Våren er valgets tid, skal, skal ikke. 
Under kanalbrua sitter de med bikkjer og 
pils, våren er vanskelig, alle skal ha en 
plass i solen. Høytrykksspyler verandaen 
så den skinner mer enn naboens. Vi skal 
vise oss så jævlig frem om våren, som om 
den er vår fortjeneste. Som om vi lager 
hvitveisen og marihønene. Sommerdekk og 
lange solnedganger, snart kommer camp-
ingvognene. Klarer ikke motstå de hagene 
hvor det er magnoliatrær, står og beundrer 
dem og ønsker jeg kunne klatre opp og bo 
der med blomstene for alltid. Folk kjøper 
sykkelpumpe og fløteis på samme handletur. 
Lykke til. 

Det beste jeg vet er å se på mennesker som 
har funnet seg et sted i solen, de sitter med 
lukkede øyne på en benk og blir bedøvet 
av varmen. Russen ruller, glemmer at de har 
matteeksamen. Bikkjene er våryre. Logrer 
vilt, snuser hverandres haler, små kjærtegn 
overalt. Plutselig kan man sykle uten 
støttehjul, hele verden er din. Så tryner man 
på nylagt asfalt, får skrubbsår og tårer i 
øynene og vil aldri sykle igjen. 

Hvitveisteppene er over hele skogen, det er 
som å stå midt i en drøm. Ofte står jeg der 
alene, det er altfor få i skogen. En million 
hvitveis og femti folk som går ut for å se 
dem. Vann i fontenene, blader på trærne, 
isbilen som ringer hver fredag halv sju, full 
jubel. Ferjekø, bilkø, buss for tog, men vi 
har tid til å vente, det er vår, hele 
verden venter. Mannskoret selger vafler 
hver lørdag. Barna sparker sparkesykkel, 
blåser såpebobler og spiser softis. Snart vil 
de få sine første vepsestikk. 

Folk planlegger om våren. Resten av året, 
resten av livet. Før klokken har snudd og 
dagene har vist seg lenger, snur tiden igjen 
motsatt vei og vi forbereder oss på mørket. 
Men enda er den her, vakre våren, hvit-
veisen står og solen skinner og mannskoret 
selger vafler og bikkjene logrer og joggerne 
jogger og barnevognene skriker - til alle 
som ønsker den, vakre våren. 

Madeleine er en kreativ og interessant ung kvinne, som ofte observerer hverdags-
hendelser og gjenforteller dem som en Petit, på en lun og god måte, slik at vi som 
lesere kjenner oss igjen i våre egne observasjoner.

TEKST OG FOTO: Madeleine Myrer Decollogny Orvik

_ Madeleine
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Petit
: en kort, kom

m
enterende, helhetlig, ofte hum

oristisk, alltid personlig og poengtert betraktning om
 alt i livet.



Home style

Vårtrender for hjemmet

Vi gikk innom 3 butikker som 
har med interiør og slikt å gjøre, 
og spurte uformellt om trendene 
og hvilke farger som gjelder for 
tiden. 

Linn Veronica Simensen Fjeld hos 
Kremmerhuset fortalte engasjert 
at alt som har med litt sånn 
tropisk å gjøre, er veldig 
populært, og inne hos Feel tvers 
over gangen, fortalte en blid 

dame at røft treverk og duse 
farger på puter og stoffer slår 
godt an hos dem. 
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Inne hos Kitchn i samme etasje, 
fortalte Marte Brenna om 
koke og stekeserien le Cruset i 
støpejern, som fortsatt lages på 
samme lest som i 1925. Det er 
en ny og fargesterk serie som nå 

er i vinden i Norge. Og ellers 
viste hun frem noen porselens-
serier, Vik og Valsøe’s nye serie 
“Slåpe”, Jasper Conrad’s 
Platinum fra wedgewood i hvitt 
med sølv, samt Vik og 

valsøe serien “Alv”. 

Vi anbefaler selvsagt alle å ta 
turen innom og se trendene med 
egne øyne, og samtidig snakke 
med de kvalifiserte ansatte.
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BUNN:
400 gr. kjeks 
200 gr. meierismør

Til denne kaken bruke 
vi lyse og lette 
Danish buttercoockies 
til å akkompagnere 
‘champagnen’.

OSTEMASSE
200-250 gr. Philadelfiaost
1 beger lettrømme
1/4 ltr. kremfløte
100 gr. melis
1 ts. vaniljesukker 
8-10 plater gelatin
2,5 dl. musserende. 

Til denne oppskriften brukte vi Magnum fra 
Herljunga. Den har så fin farge og godt med 
bobler. Dersom det ikke er ønskelig med an-
nen smak i ostemassen benyttes ca. 5 gelatin-
plater løst opp i 1/2 dl varmt vann.

ChampagneMusserende

ostekake
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ARRANGEMENT OG TEKST: Sylvia King 
FOTO: Bent Stoa



Denne kaken bør lages dagen 
i forveien. Enten på morgenen 
slik at  ostemassen har god til å 
stivne før gelelokket skal over, 
eller på kvelden slik at den kan 
stivne over natten og gelelokket 
kan legges på om morgenen. 

Det kommer an på hvilken tid 
på dagen den skal serveres. 
Gelelokket trenger bare et par 
timer eller så på å stivne. Denne 
oppskriften bruker vi som basis 
for våre ulike ostekaker.

Ha kjeks over i en brødpose og 
knus godt med en kjevle. Ha det 
over i en bakebolle og bland 
mykt smør godt inn i kjeksen til 
en jevn masse. Bruk hendene.

Dette skal trykkes ut i en 
ostekakeform, eller springform. 
For å få ytterkanten på ostekaka 
perfekt når ringen skal fjernes  
har vi tatt vare på plast-
mellomlegg som er mellom 
lagene på ferdig oppskjært ost, 
og bare vasket disse med litt 
zalo og vann. De klemmes fast 
mellom bunnen og ringen, før 
den strammes til. 

Etterpå kan du trykke kjeks-
massen på plass. Ikke trykk for 
hardt, da blir kaken hard å 
skjære i, men nok til at den ikke 
smuldrer ved oppskjæring. Sett 
til kjølig mens du lager 
ostemassen.

Legg gelatinplatene i bløt i 
kaldt vann. Mål opp 2,5 dl 
musserende og varm opp 1-1,5 
dl, akkurat nok til å løse opp 
gelatinplatene i, bruk en liten 
kjele. Klem vannet forsiktig ut av 
gelatinplatene og rør inn i den 
varme væsken. Når det er helt 

oppløst, fyller du på resten av 
den musserende, for så å kjøle 
ned geleen litt. La den stå kaldt 
mens du starter på ostemassen

Pisk kremfløten i en egen 
beholder. Ha ost, rømme, melis 
og vaniljesukker oppi kjøkken-
maskinen og bland godt før du 
forsiktig rører kremfløten inn. 

Når geleen er minst rom-
temperert blander du det inn i 
resten av massen. Ta frem 
formen med kjeksbunnen og hell 

dette over. Settes i kjøleskap 
noen timer for å stivne. Gjerne 
natten over. Det skal nemlig et 
lokk av sprudlende gele over til 
slutt. 

Når ostemassen er stivnet, kan 
du lage gelelokket på samme 
måte som geleen til ostemassen, 
men med 5 dl. væske og øke 
mengden på gelatinplater. 

Ønskes et tynnere gelelokk enn 
hva vi har brukt her, så reduser 
væske og gelatin tilsvarende. 

Ettersom det er en del kullsyre i 
væsken, vil det skumme litt, men 
sørg for at skummet har roet 
seg helt ned før du setter kaken 
til kjøling, hjelp til ved å røre 

litt forsiktig i det øverste laget 
av geleen slik at skumboblene 
sprekker. 

Det vil likevel danne seg 
kullsyrebobler inne i geleen i 
løpet av kjøling. Hell geleen 
oppå, mens formen står i 
kjøleskapet. 

Slik unngår du at geleen 
skvulper opp på kantene og det 
blir en fin jevn avslutning på 
gelelokket når plast-
mellomleggene skal fjernes. 

Vi la en liten rose av jordbær 
direkte på ostemassen før den 
hadde stivnet helt, slik at den 
satt fast. 

Når geleen blir helt over og 
stivner vil du ha en fin rose 
under geleen. Jordbær og 
musserende harmonerer jo så 
godt sammen.  

Lykke til! 
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Vi la turen til Matland som ligger 
i Osloveien, på en dag hvor de 
hadde smaksprøver på tapas-
retter og lot oss inspirere.

Her har vi lagt opp et knippe 
inspirasjonsretter til festbordet.

- Grissini
- Potetsalat
- Eggerøre m/laks
- Asparges og Brie, surret 
  med spekeskinke
- Fylt tomat med fetaost i 
  olje. 

Amadinepoteter vendt i 
olje og urter.
Vend de kokte potetenei olje fra 
fetaosten og krydre med urter og 
litt flaksalt.

Avokado m/reker 
Del avokado i 2, bland reker 
med rømme og legg oppå. Evt. 
kok eggene, grovhakk og bland 
med rømme og reker. Pynt med 
en liten kvast dill. Og gjerne en 
liten dæsj deilig oransje 
fiskerogn. 

Waldorfsalat (4 porsjoner)
50 gr. valnøtter
3 epler
3 stilker selleri
200 gr. blå druer
Fersk ananas i biter 
Sitronsaft
Ca. 1,5 dl majones 
Ca. 1,5 dl pisket kremfløte

Rasp gjerne noe sitronskall i 
salaten også. Gjør det før du 
klemmer ut sitronsaften.

Grovhakk noen av valnøttene, 
skjær opp eplene, ananasen 
og stilkselleri i passe store biter. 
Del druene i to og ha alt oppi 
en bolle. Vend forsiktig inn 
den stivpiskede kremfløten og 
majonesen. Salaten serveres 
best med det samme mens den 
er luftig og lun. Dryss over noen 
halve blå druer og valnøtter før 
servering. 

Pestopone dipp
1 boks mascarpone 
2 ss rømme
2 ss grønn pesto 
2 vårløk 
1 ts. grovmalt pepper

Bland mascarpone med rømme 
og finhakk vårløken. Blandet til 
en jevn masse. Rør forsiktig inn 
pestoen, og smak til med 
pepper. Pynt med et par blader 
fersk Basilikum.

Denne oppskriften fikk vi av 
bloggeren Renate Schjolden 
som hadde ansvaret for 
sammensetningen av smak-
sprøvene ved Matland denne 
dagen. Bli gjerne inspirert av 
matbloggen hennes: 
www.snikgjest.com

Produktene fra Matland
Pesto: Alla genovese fra Scala 
Italia. 
Mascarpone fra LATBRI. 
Spekeskinke fra Gran Reserve La 
Prudencia. 
Grissini fra Gualino med 
hvitløkssmak

Spennende italienske varer fås 
også kjøpt hos:

- Casa Kvinnelist og 
- La Botega ved Divinum.

Tapas på festbordet
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Vi er klare  
for sommeren!  
Velkommen!

Følg oss på

@caferiis #ukensdrikke

Cafe Riis    Fossen 20    Tlf: 69 25 69 28    Facebook:caferiismollebyen    E-post: reservasjoner@caferiis.no    www.caferiis.no

Hos Losen er det plass til alle som vil kose seg 
enten innendørs eller utendørs på fine dager.

Grilling i gågaten i sommer



Vi er klare  
for sommeren!  
Velkommen!

Følg oss på

@caferiis #ukensdrikke

Cafe Riis    Fossen 20    Tlf: 69 25 69 28    Facebook:caferiismollebyen    E-post: reservasjoner@caferiis.no    www.caferiis.no

Åpent 
man - tors 09.00 - 21.00, 

fre - lør 09.00 - 23.00, 
søn stengt

Plakat_50x70.indd   1 04.11.14   13:49

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

————————————————————————————

Her kan du lese 
våre menyer

Kom innom oss i gågaten i sommer og smak på våre deilige grillede lunsjretter

Vi inviterer til en spennende kveld med mange smaker fra to av verdens ledende mat- og vinland, den 
30. mai kl 20.00. Vi får besøk av Mons Helmenbakken, fra House of Wine. Han er utdannet vin-kelner, 
og skal glede oss med sine kunnskaper om hva som smaker best til hva og hvorfor. 

Vi serverer forfriskende bobler ved ankomst, akkompagnert av en liten smakebit fra sjøen fra samme 
land. Utover kvelden blir det ulike biter av tapas som for anledningen blir laget for at smaksløkene skal 
dirre.

Grilling i gågaten i sommer

Spansk aften med Fransk åpning

Vi skal gjøre det verdt besøket; kr 450,- for alt av mat og 
drikke. Velkommen til uforglemmelige øyeblikk hos oss. 
Ring oss for påmelding – Per Arne på tlf. 99561991, Cecilie 
på tlf. 95474665, eller send en mail merket “Spansk Aften” 
til post@momentsspiseri.no. 

Du kan også ringe Per Arne eller Cecilie for mer 
informasjon om kvelden.
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Stort og smått
TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Har du fått med deg at Bok-
lageret har flyttet på seg inne i 
Amfi Moss? 

Fra lokalene mellom Cubus og 
Narvesen har de nå flyttet noen 
få meter bort til de tidligere 
lokalene til Brandstad, vegg i 
vegg med b.young.
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Johnny Krosby, som vant TV-
programmet «Norges Grill-
mester 2014» besøkte 

Moments Spiseri fredag 24. 
april med sin 5 meter lange 
grill, som han kaller Smoker. 

Den glade grillchef’en 
laget BBQ-retter, slik de skal 
smake, og Krosby laget sin 

fantastiske pulled pork-rett som 
han vant VM med i 2011. 



Vegg i vegg med Rema 1000 på 
Tigerplassen, finner du Matland, 
som har et stort utvalg i spanske 
dagligvareprodukter. 

Fredag 8. mai hadde de en 
matblogger på besøk, som 
demonstrerte tapasretter og 
smaks-sammensettinger.

Matland på Facebook
Snikgjest på Facebook

17. mai er såvidt over, og våren har fargelagt naturen for 
oss. Du har antagelig hatt din første grillkveld og vært ute i 
bare t-skjorte og bukse. 

Rundt i Mossedistriktet skjer det litt av hvert. På senterne 
flytter noen til andre lokaler, andre flytter inn og beriker 
utvalget av butikker for oss. 

På sidene her ser du noen av endringene på Amfi Moss.

På Mosseporten har vi registrert at 2 nye butikker er på vei 
inn, men det har ikke lykkes å få bekreftet hvem som skal 
åpne der. 

På Rygge Storsenter har vi ikke fått vite om det er endringer 
føre sommeren setter inn, men er glade for tips.
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En helt ny sportsbutikk flytter 
akkurat nå inn i Amfi Moss, 
i lokalene til den tidligere 

sportsbutikken. Butikken heter 
Sport Outlet og åpner i slutten 
av mai. Til venstre på bildet 

ser vi Thea Berg som blir å 
finne i butikken. Hun får hjelp 
av Elise Nygård, som jobber 

i avdelingen i Fredrikstad. De 
skal selge kjente merkevarer 
til lave priser.

PU
LS

Vi har tatt pulsen - stort og sm
ått i M

oss og om
egn



22. MAI
Bok-kafé på Moss Bibliotek, 
kl. 11.30
Fossen 22, 1531 Moss

22. MAI
Tivolikjeller’n
Razorbats + Pappasaft, kl. 22.00
Storgata 13, 1531 Moss

22. MAI 
Lageret Pub
Musikk, dans, evt. karaoke.
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

22. MAI 
Mr. Pianoman på Fiskebasaren, 
kl. 22.30-01.30
Jeløygata 2, 1501 Moss

23. MAI
Torghandel
Son Torg, kl.10.00-16.00
Son, Vestby

23. MAI
Kambo Super, kl. 12.00
GRAFF et GRILL 2015 @ Kambo 
Super (GRATIS / FRI ALDER)
Graffiti, fotballcup, grillings, djs/
musikk og sosialt samvær.
Gratis adgang, ingen aldersgrense
Moss

23. MAI
Punkt Ø - Galleri F 15
Separatutstilling med Dora Garcia, 
kl. 14.00-17.00
“A letter from Joyce to Ibsen. The 
Inadequate.”

23. MAI
Hølen kunst og bokcafe, kl. 15.00
Gratiskonsert med gruppa Chili
Store Strandgate 9, Hølen

23. MAI
Losen
Kråkeby - Allsang og underholdning, 
kl. 20.00
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

23. MAI 
Mr. Pianoman på Fiskebasaren, 
kl. 22.30-01.30
Jeløygata 2, 1501 Moss

23. MAI 
Lageret Pub
Karaoke, kl. 22.00-02.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge 

23. MAI
Nachspiel med Blue Beat 
(etter Jo Nesbø konserten som er 
utsolgt) Quality Spa & Resort Son, 
kl. 23.00. Gratis inngang!

24. MAI
Punkt Ø - Galleri F 15
Separatutstilling med Dora Garcia, 
kl. 14.00-17.00
“A letter from Joyce to Ibsen. The 
Inadequate.”

26. MAI
Quiz på Kontoret Bar, kl. 19.00
Storgata 1, 1531 Moss

27. MAI
Mosseskogen Vel, kl. 18.00
Line Dance kurs med Wild Horse 
Line Dancers

27. MAI
Lageret Pub
Dart-kveld på, kl. 18.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

27. MAI
Premiere Sirkus Østfold, kl. 18.30
Tommy Steine, Maria Mohn, Vigdis 
Wisur, m.fl.
Det blir sang, humor og ablegøyer i 
sirkusteltet.
1640 Råde

27. MAI
‘Ull & Omtanke’ - strikke-kafè på 
Losen i Larkollen, kl. 18.00-21.00
Støtvigveien 2, 1560 Larkollen

27. MAI
Fiskebasaren
VårQuiz, kl. 20.00
Jeløygata 2, 1501 Moss

28. MAI
Moments Spiseri 
DEN STORE SALATDAGEN, følg 
med på nettsiden vår for klokkeslett
Dronningensgate 3-7, 1530 Moss

28. MAI
Kontoret Bar 
Strikk & Drikk’, kl.19.00 
Storgata 1, 1531 Moss

28. MAI 
Lageret Pub
Quiz-kveld, kl. 20.00-23.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

MOSS
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28. MAI
Tivolikjeller’n
Pep Torres, kl. 21.00
Storgata 13, Moss

29. MAI
Tivolikjeller’n
Hot Rod Double, kl. 22.00
Storgata 13, 1531 Moss

29. MAI
Cafè Riis
Lounge Cafè, kl. 19.30-
Fossen 20, 1530 Moss

29. MAI
Røed Gård
FolkPortkonsert i kulturlåven
Røed Gård, Jeløy, Moss

29. MAI
Hot Rod Double
Tivolikjeller’n, kl. 22.00
Storgata 13, Moss

29. MAI
Lageret Pub
Musikk, dans, evt. karaoke.
Stasjonsveien 1, 
1580 Rygge 

30. MAI
Svinndal
Hundeutstilling med valpeshow, kl. 
09.00. Dommer er Ewa Jönsson. 
Svinndal, Våler
Elektronisk påmelding via NKK 
sin terminliste innen 15.05.2015. 
Kontaktperson: Inga Engblom

30. MAI
Herredshusets park, Våler
Landhandelens barnefestival, 
kl.11.00-16.00
Fledsberg Landhandel i Våler inviter-
er til barnas festival - fylt med deilig 
glede og aktiviteter som menneske 
sirkus, sirkusskole, lesetelt, 4h gård, 
mat og helse, fokus på Friluftslivets 
år, musikk, stuntman-skole, m.m.
Våler kommune, Herredshusets park, 
kjosveien 1

30. MAI
Moments Spiseri 
Spansk Aften med Fransk Åpning
Dronningensgate 3-7, 1530 Moss

30. MAI 
Bryggerhuset Kallum Sondre 
Vernissage - Sommerutstilling med 
Marie Blom, kl. 11.00-16.00 
Rabekkata 38, 1526 Moss

30. MAI
Punkt Ø - Galleri F 15
Separatutstilling med Dora Garcia, 
kl. 14.00-17.00
“A letter from Joyce to Ibsen. The 
Inadequate.”

30. MAI
Cafè Riis
Lounge Cafè, kl. 19.30-
Fossen 20, 1530 Moss

30. MAI
Røed Gård
Konsert med DeLillos, kl. 20.00, 
innslipp kl.18.00
Billetter kjøpes på billettservice.no
Røed Gård, Jeløy, Moss

30. MAI
Kontoret Bar
Konsert med ‘Small Town Tommy’ 
Kl. 21.00  (20 års grense )
Storgata 1, Moss

30. MAI 
Lageret Pub
Karaoke, kl. 22.00-02.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge 

31. MAI
Punkt Ø - Galleri F 15
Separatutstilling med Dora Garcia, 
kl. 14.00-17.00
“A letter from Joyce to Ibsen. The 
Inadequate.”

3. JUNI
Mosseskogen Vel, kl. 18.00
Line Dance kurs med Wild Horse 
Line Dancers

3. JUNI
Møllebyen Mikrobryggeri - Gas-
tropub. Temakveld med bryggeriet 
Nøgne Ø, kl 18.00
Fossen 21-23, Moss

3. JUNI - 7. JUNI
Parkteatret
Tornerose - Eldbjørgs ballett- og 
dansestudio
3-5. juni kl. 18.00 - 20.30
6. juni kl. 14.30 - 16.45
6. juni kl. 18.00 - 20.30
7. juni kl. 14.30 - 16.45
7. juni kl. 18.00 - 20.30

5. JUNI
KNA Varna
Herbie Memorial Run #4, kl. 16.00-
20.00. Et av Norges råeste treff for 
luftkjølte Volkswagen og Porsche.
KNA Varna, Vålerveien 1870, 
1592 Våler i Østfold

5. JUNI
Bakgården på Tivolikjeller’n, KL. 
20.00. Premiere! Stand-up Moss 
presenterer: Kvinner og barn først!
Storgata 13, Moss

5. JUNI
Carlberg Gaard, fra kl. 18.00
Carlbergfestivalen 2015 gjentar 
suksessen fra i fjor med en 2 dagers 
festival med spennende artister, som 
Johnny Cash Machine, Belfast mus-
lims, Staut, Trond Granlund Band, 
Torgeir og kjendisene, Plumbo.
Carlbergvn. 100, Moss
Dagsbillett eller helge pass.

5. JUNI
Lageret Pub
Musikk, dans, evt. karaoke, kl.
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge 

5. JUNI - 7. JUNI
Råde Idrettspark, fra kl. 16.00
Østfold Truckers Treff 2015. Sosialt 
samhold. Kr. 200 pr. bil. Dusj og 
wc. Matservering. Konsert på både 
fredag og lørdag. Blir kåring av tref-
fets fineste biler. Convoy med inntekt 
til barneavdelingen blir også i år. 
ostfoldtruckerstreff@gmail.com

Et lite utvalg av 
arrangementer 

- tips oss om flere!



5. JUNI
Festivalen Sin, Verket
Backstreet Girls - Film + Konsert, 
kl. 19.00-02.00
kl 20.00 Tilbake til Muotathal (Film)
kl 23.00 Konsert
Moss Verk 1, 1534 Moss

6. JUNI
Moss Gamle Brannstasjon, kl. 10.00
Cars & Rock’n Roll + Nasjonal 
Motordag
Kl. 15.00 blir det felles cruise til 
ACOC, Verftsgata 3

6. JUNI
Melløs Skole
Loppemarked med pakistansk mat-
utsalg og pakistanske festklær, 
kl. 10.00-18.00.
Gymsalen ved Melløs skole, inngang 
fra Viggo Hansteens allé (vis-à-vis 
parkeringen til Melløs stadion)

6. JUNI
KNA Varna
Herbie Memorial Run #4, 
kl. 16.00-20.00
Et av Norges råeste treff for luftkjølte 
Volkswagen og Porsche.
KNA Varna, Vålerveien 1870, 1592 
Våler i Østfold

6. JUNI
Hølen kunst og bokcafe, kl. 18.00
Konsert med Florrie & Nattergalene
Store Strandgate 9, Hølen

6. JUNI
House of Foundation, kl. 20.00
Dobbel utstillingsåpning: Julie 
Lillelien Porter & Jens Stegger Ledaal 
(V1) og Torgrim Wahl Sund (V2)
Henrik Gerners gate 12, Moss

6. JUNI
Tivolikjeller’n
Moderna Tider, kl. 21.00
Storgata 13, 1504 Moss

6. JUNI
Hos Naboen, kl. 22.00
Konsert med Ragdolls
Bergersborgveien 3, Jeløy, Moss

6. JUNI
Lageret Pub
Karaoke, kl. 22.00-02.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge 

7. JUNI
Melløs Skole
Loppemarked med pakistansk mat-
utsalg og pakistanske festklær, 
kl. 10.00-18.00.
Gymsalen ved Melløs skole, inngang 
fra Viggo Hansteens allé (vis-à-vis 
parkeringen til Melløs stadion)

7. JUNI
KNA Varna
Herbie Memorial Run #4, 
kl. 16.00-20.00
Et av Norges råeste treff for luftkjølte 
Volkswagen og Porsche.
KNA Varna, Vålerveien 1870, 1592 
Våler i Østfold

10. JUNI
Mosseskogen Vel, kl. 18.00
Line Dance kurs med Wild Horse 
Line Dancers

12. JUNI - 14. JUNI
Jazz & Litteraturhelg i Son
Fredag fra kl.16.00 til søndag 
kl.18.00
Storgata, Son

12. JUNI
Lageret Pub
Musikk, dans, evt. karaoke.
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

12. JUNI
Tivolikjeller’n
Andre Holstad and the Saints, 
kl. 21.00
Storgata 13, 1504 Moss

13. JUNI
Kontoret Bar
Konsert med ‘Pegasus’ 
Kl. 21.00  (20 års grense)
Storgata 1, Moss

12. JUNI
Storgata, Son
Jazz & Litteraturhelg, start 
kl. 16.00-18.00

13. JUNI
Storgata, Son
Jazz & Litteraturhelg, Jazz &amp; 
Lyrikk i Gallerihagen, kl 13.00

13. JUNI
Bryggerhuset Kallum Sondre
Vernissage - skisser og malerier av 
Angelika Zajac.
Rabekkata 38, 1526 Moss

13. JUNI
Lageret Pub
Karaoke, kl. 22.00-02.00
Stasjonsveien 1, 1580 Rygge

14. JUNI
Bryggerhuset Kallum Sondre
Vernissage - skisser og malerier av 
Angelika Zajac.
Rabekkata 38, 1526 Moss

14. JUNI
Storgata, Son
Jazz & Litteraturhelg, avslutning kl. 
18.00

MIDTEN AV JUNI 
(følg med på nettsiden vår for dato 
og klokkeslett)
Moments Spiseri 
Den Velutstyrte mannen - kokkeler-
ing. Dronningensgate 3-7, 1530 
Moss

MOSS
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Flere arrangementer:

www.detskjerimoss.no



www.detskjerimoss.no



Neste nummer kommer til din postkasse omkring 17. juni 2015

MAGASIN OM DET GODE LIV I MOSS, RYGGE, RÅDE, VÅLER og SON, HELE ÅRET

M
OSS

DET SKJER I

Sommer kommer, sommer kommer, 
sol og regn og latter og sang! 

Sol og regn og latter, ha-ha-ha, 
     latter, sol og sang


