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Bladfall, kortere dager og rimfrost
DET NÆRMER SEG

Høsten har innspurt og vinteren nærmer seg vår del av  

landet. Det betyr så mye forskjellig. At rimfrost og de første  

snøfallene melder sin ankomst. Også er det tiden for julebord og  

førjulsfest. I dette nummeret har vi snakket med bl.a. lederne av  

forretningshotellet Mitt Hotell, kunstneren Rolf Thomas Thomessen 

og mange flere. 

Og for et fantastisk sted å bo og være. Det beste fra hele  

Østfold. Her vil du finne stoff om moter, om mat, intervjuer 

av kjente og ukjente og mye mer - nesten som din egen lille  

oppdagelsesreise.

God lesning, og husk å dele linken med familie og venner.

AnsvArlige redAktører

Sylvia King og Bent Stoa

Modellene vi hadde med oss denne  
gangen er Elisabeth, Emil, Ronja og  
Christian, alle sammen lokale modeller.

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

Butikkene som bidro raust er Lindex, Match, 

Skoringen, Dressmann, Din Sko, Urban og 
Kapp Ahl.

Location for opptakene var Amfi Moss,  
Møllebyen, Kafe Brandstrup, Cafe  
Trappane og Kafe Riis.

Modell på forsiden er Ronja, i antrekk fra KappAhl på 
Amfi Moss. Foto: Bent Stoa

Foto: Madeleine Myrer Decollogny Orvik
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Når man maler i trykkfarger, må man tenke helt annerledes. Det er Rolf Thomas Thom-
mesen god til. Og når man i tillegg skal male på glass, for så å overføre bildet til et 
annet materiale, så blir hvert enkelt bilde helt unikt. Et slags trykket bilde i 1 eksemplar.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Vi ankommer Røed Gård en mørk og våt regnværs-
dag i oktober. I stor kontrast til det mørke høstværet 
utenfor er det lyst og varmt inne på Galleri  
Kvinnelist og vi tas hjertelig i mot av en utrolig blid 
fyr med hestehale. Innehaver og billedkunstner Rolf 
Thomas Thommesen. - Kom inn, kom inn. Vil dere 
ha en kopp kaffe?

Vi innretter oss ved et av kafè-bordene som står inne 
i lokalet og tar en runde i galleriet for å betrakte 
kunsten som henger på 
veggene og som er utstilt i 
glassmonter og podier.

Det er jo et veldig artig navn 
da, Galleri Kvinnelist... Vil 
du fortelle hvordan navnet ble til? Rolf Thomas  
forteller at han var lærer på en skole i Oslo i faget 
Kunst og Håndtverk før han flyttet til Moss. I 2001 
var han på en tur til Telemark der han møtte den  
norske grafikeren Terje Grøstad, fra Seljord i  
Telemark. Grøstad er bl.a. kjent som kirkekunstner, 
både med grafikk og glassmaleri.

Bekjentskapen mellom de to var at  
Grøstad har gått på skole sammen med læreren til  
Thommessen. Under en samtale, snakket Rolf  

Thomas om at han egentlig ville begynne å male 
på heltid. Dette fikk kona Ingunn med seg og gikk i 
gang med å forberede et og annet. En dag sa hun, 
“Nå skal vi starte galleri på Refsnes, under Kiwi. 
Det er ledige lokaler der. Her skal du ha atelieret 
ditt, rammeverksted og et galleri med kunstverk i 
kommisjon i tillegg til å selge bildene dine.”

Tidligere sendte Rolf bort bildene sine til  
innramming, men nå skulle han visst ramme inn 

selv, i følge Ingunn. “Dette 
er Kvinnelist!” sa Rolf, 
hvorpå Ingunn reiste seg, 
gikk bort til datamaskinen 
og registrerte domenet 
Kvinnelist.

Dette var i 2001 og det skulle bli 1,5 år på  
Refsnes, før han ble kapret hit til Røed Gård hvor 
han og Kvinnelist nå har vært i 11 år. Da de  
ankom Røed Gård, hadde de hele 2. etg. i låven. 
Dessverre brant den gamle ærverdige låven helt 
ned til grunnen i en tragisk brann i mars 2010.  
Et lydstudio, Harald Hougaards gitarverksted,  
studioet til fotograf Helge Eek og Galleri Kvinnelist 
var bare noe av det som gikk med i flammene. Det 
var kunst og utstyr til flere millioner kroner som gikk 

Symbolmesteren
ROLF THOMAS THOMMESEN

“Kvinnelist, det ble dèt navnet 
fordi det hele oppstod som et 
resultat av kvinnelist”
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opp i røyk den natten.

Nå, drøye 5 år senere er det endelig en ny låve under 
oppsetning på Røed Gård. Kvinnelist har meldt sin interesse 
for hele 2. etg i den nye låvebygningen. Med Galleri, Casa, 
Boutique og Cafe Kvinnelist, blir det nok å fylle lokalene med. 
- I tillegg til utsalgsstedene våre, trenger vi plass til mitt Atelie 
og rammeverksted og ikke minst et studio til avdelingen Media 
Kvinnelist som drives av min sønn Eirik, forteller Thommessen.

Det arbeides i herdig på den nye låven, som forhåpentligvis 
er ferdig til påsken 2015.

Til vanlig er det kafè-bord med sitteplasser på uteplassen foran 
galleriet, men dette er nå provisorisk satt opp inne på galleriet 
slik at de kan tilby gjestene noe å drikke og bite i når det 
kalde og ofte våte vinterhalvåret er her. – Nå kan vi tilby de 
besøkende en kaffe og noe å bite i når de har funnet veien til 
Røed Gård og Kvinnelist. En ting er sikkert og det er at det er 
spennende tider fremover på Røed Gård nå.

Men tilbake til kunsten Rolf Thomas. Hvordan begynte du 
egentlig med dette lurer vi på!? Thommesen har malt og 
stilt ut sine bilder siden1982. Men interessen for kunst ble 
vekket da han i en alder av 15 år ble intervjuet om kunst i et  
radioprogram. Og på hans første utstilling hvor han  
betraktet et meksikansk-inspirert maleri i rødt og gult med små 
fyrstikkmennesker, tenkte Rolf Thomas, - Detta kan jeg gjøre 
sjøl.

Senere på en vårutstilling i Kunstnernes Hus i 1989, ble han 
igjen provosert av en innretning. I et monter av glass var det 
plassert 16 jordbærkurver med ulike farger oppi. En kurv 
var plassert i en hylle under de andre og hadde en pen-
sel oppi. Kr. 50 000,- var prisen! Der og da bestemte han 
seg for å sette i gang. Han ville lage fargerike glade bilder.  
- På denne tiden jobbet jeg på et trykkeri som bokbinder, og 
hadde tilgang til rester av trykkfarger fra trykkmaskinene. Jeg 
begynte å male og eksprimentere meg fram med trykkfargene 
og fargeblandinger, og brukte monotypi som min uttrykksform.

Monotypi er en gammel trykketeknikk som gir et enkeltstående 
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grafisk trykk, hvor motivet er tegnet med trykkfarge på en glatt 
glass- eller metallplate og deretter overført til papir. Trykket 
lar seg ikke duplisere ettersom platen ikke er preparert på 
forhånd. Dette gjør hvert trykk og bilde til en original.

– Det er mange driver med monotypi, forteller han, – men 
da som oftes med akvarell- og akrylmaling. Jeg driver med  
trykkfarger. Det startet med sort-hvitt, men så begynte han 
å teste ut farger og fant etter hvert sine egne kombinasjner. 
Siden har han vært tro mot disse fargene. Det er ikke bare 
enkelt å skaffe til veie akkurat de fargene han ønsker, kan han  
informere oss om - Det er snart ikke trykkerier igjen.

Svært ofte inspireres Rolf Thomas av musikk, og slett ikke uten 
grunn. De som har kjennskap til denne mannen vet nemlig 
veldig godt at han også er en habil musiker og komponist og 
er vokalist i Kolbotn Bluesband som spilte på Moss Bluesklubb 
for 40 år siden, den gang da bandet het Sekt. De møtes  
fortsatt og holder konserter av og til.

Utstillinger som ‘Sommertoner ‘og ‘Nocturne’, (som betyr 
musikk inspirert av natten) er tydelig preget av musikk.

– Når jeg hører musikk, hører jeg farger og komposisjoner. 
Jazz og blues er som regel blå, forteller han.

– Jeg leser også mye lyrikk, og behøver ikke en gang å 
skjønne hva diktet handler om. En setning som “hvite lakener 
av snø” setter i gang en prosess hos meg. Da ser jeg for meg 
Harald Sohlbergs maleri “Vinternatt i Rondane”. Og de hvite 
lakenene som tanten og onkelen min alltid trakk over møblene 
før de dro fra hytta. Dermed begynner et bilde å ta form, sier 
Rolf Thomas.

Noen av bildene er blitt til på atelieret i Tuen, ikke langt fra 
Skagen. Her blir fargene annerledes og lysere.

Artikkelen fortsetter på neste side...



– Jeg går på stranda og plukker steiner og skjell, og 
blander farger med utgangspunkt i dem. Nå i november 
har Thommessen en utstilling på ‘Galleri & Atelier Art To 
Be’ i Tomter, som er i full gang. Fra den 8. november blir 
det også en ny utstilling her i Galleri Kvinnelist, hvor temaet 
denne gangen tar utgangspunkt i et dikt av den franske 
dikteren, Jacques Prevert; Denne kjærligheten, og som tar 
for seg alle kjærlighetens faser, den rare, den lengselsfulle, 
narraktige, fæle.

- Med god hjelp og støtte fra min kone og kreative livs-
ledsager, blir reisen fullstendig. Galleri Kvinnelist er mitt og 
Ingunns hjertebarn, det er vårt store samarbeidsprosjekt og 
livsverk.

Dette er et ektepar som har det fint sammen og  
lever ut det gode liv. De er ofte i det store utland, både  
Frankrike, Italia, Tyskland og Danmark hvor Rolf Thomas til 
og med har sitt andre atelier og verksted i ‘Det Gule Hus’ i  
Skagen-området.

Vi kjenner på at vi er litt sjalu, men slettes ikke misunnel-
ige. Vi inspireres nemlig av mennesker som våger å følge  
drømmen sin.

Vi forlater Rolf Thomas og Galleri Kvinnelist med dette vakre 
diktet som billedkunstneren selv har latt seg inspirere av til 
sin nyeste utstilling, og som vi håper er med på å inspirere 
deg til å gå og se den. 

Jacques Prevert - Denne kjærligheten

Så mektig 
Så skjør 
Så øm 
Så håpløs 
Denne kjærlighet 
Vakker som dagen 
Og fæl som været 
Når været er fælt 
Denne så sanne kjærlighet
Denne så vakre kjærlighet 
Så lykkelig 
Så glad 
Og så narraktig 
Skjelver av angst som et barn i mørket 
Og så trygg på seg selv 
Som en sindig mann i natten 
Denne kjærlighet som skremte de andre 
Som fikk dem til å snakke 
Som fikk dem til å blekne 
Denne kjærlighet så utspionert 
Fordi vi spionerte på dem 
Jaget såret knust drept fornektet glemt 
Fordi vi jaget såret knuste drepte fornektet glemte den 
Denne hele kjærlighet 
Så levende ennå 
Og solfylt 
Er din 
Er min 
Er den som har vært 
Og alltid er ny 
Som ikke forandres 
Rotfast som en plante 
Sitrende som en fugl 
Levende og het som en sommer 
Vi kan begge Komme og gå.

Fra boken - Når lyrefuglen kommer av Jacques Prevert

www.kvinnelist.no
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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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Tidligere skrev vi om et serveringssted der man føler at man er litt i London, litt i 
Paris og litt i New York, midt i Moss. Her er enda et sted som gir den følelsen. 
Og det er kanskje ikke så rart. De to serveringsstedene er jo naboer.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Det er alltid godt å komme inn på Moments, 
enten det er fra Amfi-senteret med sin kjøpesenter- 
belysning og kommersielle salgsapparat eller om 
det er fra gågaten, hvor en er i direkte kontakt med 
uteområdet i hjertet av Moss sentrum. 

Her inne har nemlig Per Arne Solberg og 
kona Lena klart å skape et varmt og kontinen-
talt miljø. En føler seg faktisk litt ‘grandere’ her 
inne, men likevel avslappet. Det føles som om 
jeg eier en villa, en Jeep Cherokee, et par  
skotske hjortehunder og en lekker Mercedes og be-
finner meg på en av mine utenlandreiser hvor jeg 
senker skuldrene i en kontinental restaurant.

Servitører haster opp og ned trappen med mat og 
bestillinger og kokkene som skimtes gjennom den 
lille luken inn til kjøkkenet presenterer matretter klare 
til servering.

Sjefen sjøl dukker opp bak disken, med forkleet på. 
Vi har avtalt tid med ham for et intervju som skal bli 
til en artikkel i vårt novembernummer av Det Skjer i 
Moss. Dette, til tross for at Moments har fått rikelig 
mediedekning siden oppstart. Men det er et så bra 
konsept og de er virkelig fine og lune mennesker, så 
vi må liksom ha dem med til glede for våre lesere 

også.

Vi liker spesielt godt at eierne selv som oftest 
er å se i full sving på arbeid i restauranten sin.  
Særlig Per Arne, og sønnen til Per Arne, Christian 
Solberg. Her sittes det ikke bak en kontorpult og  
administreres nei. - 

Vi ønsker å være tilstede, og ha kontakt med  
gjestene, sier Per Arne. - Det er en fin måte å  
utvikle seg på og bli bedre, med den selvopplevde  
informasjonen vi tilegner oss ved å være tilstede 
og ha direktekontakt med gjestene. Vi lærer mens 
vi går.

Vi leste i en artikkel i Moss Avis at Per Arne skulle ta 
servitørutdanningen sin her. Per Arne forteller at han 
har jobbet i finansbransjen i nærmere 20 år, men 
nå ville han noe annet. Lena har sin arbeidsplass i 
Oslo og deltar i driften på fritiden og når hun måtte 
ha anledning. Til sammen har ekteparet 2 andre 
barn som også må tas hånd om. Det blir lange 
dager når en er gründer.

På spørsmål om tilhørighet til Mosseområdet,  
omtaler Per Arne seg selv som en uskikkelig  
Mossing. - Jeg flyttet hit i 1987, fra Rakkestad.  

Minneverdige øyeblikk
SENK SKULDRENE OG NYT

SPISERIET MIDT I SENTRUM
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Min morfar Arne Bjørnland 
grunnla i 1963. Bjørnland  
Motor på Høyda, som  
etterhvert ble Datsun.

Ekteparet hadde ønske om 
å starte ett eller annet mat-  
eller kafékonsept. Noe med et  
urbant og kontinentalt miljø.  
Et sted hvor en som gjest kan ha 
en senke-skuldrene-opplevelse. 
De gjorde seg mange tanker i 
forkant.

- Må det være så dyrt og 
må det være så komplisert? -  
Hvorfor dekker ingen det hullet?
- Hva koster det å sette  
sammen middag? Var noen 
av spørsmålene de stilte seg.  
De studerte trender innen  
matbransjen og fant frem til at 
det er hamburgere og sunn mat 
som er ‘i tiden’ nå. Noe de  
virkelig har fått erfare når de på 
3 måneder har solgt 13 000
hamburgere, hvorav 25% er 
hamburgeren ‘Skikkelig Digg.’

Per Arne Solberg er en god 
venn av Arne Sandaker som 
har drevet moteforretningen  
Porto Bello i gågata i Moss 
med stor suksess gjennom 30 år 
og dermed lang erfaring med  
forretningsdrift med suksess- 
faktor i denne byen.

- Det var Arne som fikk dyttet oss 

i gang, sier Per Arne. Så snart 
‘katta var ute av sekken’ satte 
Sandaker straks i gang med 
å kontakte senterleder Baard 
Sundin på Amfisenteret i Moss 
sentrum. Da var ballen i gang. - 
Litt skummelt egentlig, vi hadde 
gått og tenkt på dette lenge. 
Nå var det endelig blitt konkret, 
smiler Per Arne.

Skriften på veggen
Navnet fant de på en helgetur 
til Gøteborg – i en klesbutikk – 
på veggen. Der stod det noen 
linjer om «moments you want to 
share» - og det var jo nettopp 
det de hadde lyst til med sitt 
konsept; dele det med andre…

Konseptet er enkelt og greit 
‘folkelig’. Fersk og kortreist 
mat. Grønnsaker fra Bama 
som henter fra gårdene rundt 
i lokalområdet. Fisk fra Fisk 
og Vilt Sentralen, hamburger 
kjøtt fra Krosby. Det meste la-
ges på huset. Tapenaden og 
dressingen brukes det timer på. 
Det tar naturlig tid å lage mat, 
dette må folk forstå. Vi er blitt 
så vant med fastfood. Mye mat 
er laget opp på forhånd, fryst 
og opptint. Dette går naturligvis 
raskt, men kvaliteten er det så 
som så med. Effektivitetstrollet...

Fremtidsplanene er å utvide 
både drift og konsept i samtlige 

Minneverdige øyeblikk
SENK SKULDRENE OG NYT

SPISERIET MIDT I SENTRUM
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Amfi-sentere. De har vært i 
møter med Amfi-ledelsen på 
landsbasis og er hjertelig 
velkomne i Amfi-senterne.

Det blir nok ikke et rent 
senterkjede-konsept, det  
kommer helt an på lokaliteten. 
- Det spiller en stor rolle for  
atmosfæren og helheten, kan  
Solberg informere oss om. - Det 
har gått over all forventning, 
sier en tydelig fornøyd og stolt 
eier.

Suksessfaktoren? Vel, vi tror 
lokaler og interiøret, maten, en 
kombinasjon av gode lokale 
råvarer og enkel ærlig mat i 
tillegg til priser samt lokalitet har 
vært utslagsgivende.

På de tilbakemeldings lappene 
de har lagt ut får de en god 
score på mat (4-5) og på pris 
(3-4). Lokaliteten får 5’ere.

Vi ligger midt mellom senteret 
og gågata. - Vi hører stadig folk 
sier at det ikke er folk i gågata. 
Men vi gjorde en undersøkelse 
hvor vi bokstavelig talt tellet  
antall mennesker i gågata. 
Og jo, det er folk i gågata, 
sentrum kan Per Arne og Lena  
konkludere med.

- Vi må begynne å snakke Moss 
opp og fokusere på alt det  

positive.

Moments Spiseri har ansatt 
Martin Svartberg Ruud, som 
produktutvikler og kjøkkensjef. 
Han bidrar med sin lange  
erfaring i et team bestående av 
tre kokker samt en konditor.

Disse serverer håndverk på 
fat. Per Arnes sønn Christian, 
som egentlig er utdannet in-
geniør har fått rollen daglig på  
Moments og gjør dette med stor 
iver og entusiasme.

- Han trives veldig godt i denne 
rollen, kan far Per Arne fortelle. 
Og det kan vi mer enn gjerne 
bekrefte. Han kan virkelig  
sakene sine, bare spør om hva 
som helst på menyen. Det er 
en fryd å være vitne til slik en 
kunnskap sitt virke.

Dette kan du selv erfare ved 
å legge turen til Moments i 
nær fremtid, det vil være verdt  
opplevelsen. Senk skuldrene og 
ikke forvent at maten skal være 
servert på 5 minutter. Ta deg 
en ‘moment’ og bestill en god 
drikke som du kan nyte mens du 
venter. 

Velbekomme!

www.momentsspiseri.no
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MARTINE LAURITzEN
Sminkør og Stylist

Vi ble tipset om Martine av hennes mor som er butikksjef på Porto Bello 
hvor vi hadde antrekk til modellene våre for oktober-nummeret.
 
Martine er 24 år gammel fra Moss. Hun har alltid hatt en litt over  
gjennomsnittet interesse for hår og makeup, og har jobbet med dette 
i tillegg til sin faste jobb i flere år. Hennes største drøm er å etterhvert 
kunne jobbe med dette på heltid. Det skal du ikke se bort fra Martine!

Stylistene og frisørene
som var involverte i denne utgaven av webmagasinet

KRISTINA JOHANSEN
Frisør og sminkør

Kristina ble vi introdusert for gjennom den ene modellen vår for  
november, Emil Henki Hauge 

Kristina er 26 år og bor i Moss. Hun har utdanning i frisørfaget og 
jobber hos Strax Frisør. Innen Make-up har hun massevis av kurs og 
opplæring. Kristina synes det er veldig spennende og givende å holde 
på med modellstyling ved siden av sin frisørjobb. Og vi er glade for at 

hun vil jobbe med oss.
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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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I Moss sentrum ligger Amfi Moss shoppingsenter med nesten 80 butikker og gratis park-
eringsplasser under tak for 900 biler. I tillegg er det en super gågate og flere smågater 
å kose seg i. Alle antrekkene du ser i denne artikkelen er fra butikkene på Amfi Moss. 
Det er lokale modeller som har de på seg, fotografert av lokale entusiaster, for at lokale 
beboere skal se de og finne sin stil. Med andre ord - dønn lokalt. 

Vi har besøkt nesten alle motebutikkene i shoppingsenteret og her er et utvalg av 

hverdagsantrekk og antrekk til julebordet, høstfesten og for deg som bare liker å være 

velkledd. Du finner alt som skal til i Moss sentrum.

Å være modell kan til tider være nokså slitsomt. Ronja, Elisabeth, Christian og Emil 

gjorde en fantastisk innsats for at dette skulle bli en flott serie, og stylistene Kristina og 

Martine sørget for at alt så bra ut og holdt oss alle litt i ørene. 

TEKST OG ARRANGEMENT: Sylvia King FOTO: Bent Stoa. 
MODELLER Ronja Ekstrøm Bjartan, Christian Eilertsen Randby, Elisabeth Schrøder og Emil Henki Hauge
STYLISTER: Martine Lauritzen og Kristina Kløfta Johansen
LOCATION: Amfi Moss, Moss Kino, Café Trappané og Cafe Brandstrup

Moss FASHION
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Emil
i antrekk fra Dressmann
Strikket jakke 499,-

Skjorte 199,-

Bukse 399,-

Belte 249,-

Sko fra Din Sko 
kr. 799,-
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E lisabeth 
har på seg antrekk fra Lindex 

Blazer 599,-

Oh Lala topp 199,-

Jeans 399,-

Skjerf 199,-

Godt kjøp på web

Hjerteveske 399,-

Støvlett fra Skoringen 
kr. 999,-
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NOVEMBER
FASHION
IN MOSS Christian 

i antrekk fra Dressmann
Rutete skjorte 399,-

Beige skjorte 299,-

T-skjorte fra 99,-

Jeans 499,-

Sko fra Skoringen 
kr. 799,-
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Ronja 
i antrekk fra Kapp Ahl fra Amfi Moss 

Jeans 299,- Dunjakke 699,- Smykke 149,-

Design by Hampton Republic 27:
Genser 399,- Skjorte 299,- Veske 299,-

Lue 149,- Hansker 399,-

Timberland blå boots fra Skoringen 
kr. 1599,-
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E lisabeth
i antrekk fra Match

Dunjakke 3499,-

Skjorte 699,-

Strikkejakke 1299,-

Bukse 799,-

Skjerf 399,-

Sko fra Din Sko 699,-

Match har lekre paraplyer til både dame og herre.
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Emil 
i antrekk fra Match

Skjorte 799,-

Strikkejakke 1699,-

Chinos  899,-

Skjerf 399,-

Skinnhansker 699,-

Sko fra Din Sko899,-

Match har lekre paraplyer til både dame og herre.



Ronja 
i antrekk fra Urban

Jakke 1299,-

Genser 699,-

Jeans 399,-

Skjerf 399,-

Sko 999,-
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Ronja 
i antrekk fra Urban

Jakke 1299,-

Genser 699,-

Jeans 399,-

Skjerf 399,-

Sko 999,-

Christian 
i antrekk fra Urban

Dunjakke 1499,-

Jeans 499,-

Veske 799,-

Sko 1099,-



Emil
i antrekk fra Dressmann

Dress 1590,-

Skjorte 399,-

Slips 99,-

Belte 299,-

Sko fra Skoringen 599,-

NOVEMBER
FASHION
IN MOSS
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E lisabeth
i antrekk fra Match

Kjole 599,-

Jakke 599,-

Ørepynt 79,50

Sko fra Skoringen 499,-



www.detskjerimoss.no   nr. 2 november 2014   27     



  28    www.detskjerimoss.no   nr. 2 november 2014

NOVEMBER
FASHION
IN MOSS

E lisabeth
i selskapsantrekk fra Lindex.

Sort kjole 349,-

Skinnjakke 599,-

Røde hansker 299,-

Røde lakksko fra Skoringen
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Ronja 
i antrekk fra Kapp Ahl

Kjole 599,-

Jakke 499,-

Veske 299,-

Sko fra Skoringen
kr. 499,-
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Christian
i dress fra Dressmann
Dress 1999,-

Skjorte 299,-

Sløyfe 199,-

Belte 299,-

Lommetørkle 149,-

Ecco sko er fra Skoringen
kr. 1799,-



Ronja 
har på seg antrekk fra Lindex

Kjole 399,-

Jakke 599,-

Halssmykke 149,-

Veske 299,-

Skoen er fra Skoringen
kr. 399,-
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at du har hatt glede av moteseksjonen og  
kanskje funnet litt inspirasjon til november- 
antrekket og antrekk til julebordet. Alle antrekkene 
fåes kjøpt i butikkene rundt Moss sentrum.

Vi håper

NOVEMBER
FASHION
IN MOSS
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Dette er noen av mine favoritt-skjønnhetsprodukter som jeg gjerne deler med deg. 
Kroppen er biologisk og leveres med en forfallsdato. Det perfekte ytre avtar med 
årene til tross for våre mer eller mindre høylydte protester og iherdige forsøk på 
å bevareungdommen. Heldigvis har jakten på evig ungdom opp gjennom 
århundrene resultert i ymse gode produkter. Noen holder hva de lover, andre 
ikke. Derfor er det veldig greit å få anbefalt testede produkter som andre har 
hatt gode resuktater av.

Tar du vare på kroppen din, 
               vil den ta seg godt ut for deg! 

SHISHEIDO sitt 
transparente løse pudder gir 
huden en fantastisk silkematt 

finish uten å se pudret ut. Egner 
seg like godt til menn som til 
kvinner. Den er veldig, veldig 

drøy i bruk. Jeg har hatt 
min i flere år.

COSOSA er hot 
om dagen. Den kan brukes 

til det meste og er supersunn. 
Mitt favoritt bruk er som 
nattkrem. Borte vekk er 

soverynkene om 
morgenen.

FOREVER BRIGHT 
er den eneste tannkremen 
jeg bruker. Den inneholder 

ikke fluor, men bipropolis og 
klorofyll som er to av naturens 

sterkeste antibakterielle 
stoffer

ALOE EVER- SHIELD er en av den beste investeringene jeg har gjort. Både for velværen og 
helsa. Denne deodoranten inneholder ikke det svært effektive, men også veldig skadelige 
aluminiumet som de aller fleste deodoranter inneholder. En del forskning har linket aluminium til 
brystkreft. Jeg har begynt med disse berømte hetetoktene, og jeg svetter MYE, men det lukter 
ingenting. De naturlige bakteriedrepende virkestoffene nøytraliserer avfallsstoffene og hindrer 
lukt.

Ønsker du å kjøpe Aloe Vera produkter, kan du klikke på denne linken og sende en e-post til 
Det skjer i Moss redaksjonen.
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Til tross for at Anne Kristin Bakke er sjokolademisjonær, serverer hun oss de 
søteste synder. Hun er herved tilgitt på alle mulige måter, for maken til kreativ 
smakskunstner og faglig tyngde om sjokolade har vi aldri vært borti.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Det er høst i lufta, og en nokså våt dag med  
regntunge skyer som gjør det litt mørkt ute, til tross 
for at tiden bare viser tidlig ettermiddag. Vi haster 
over plenen foran hovedhuset til Røed Gård på 
Jeløya i Moss.  Det er vått på bakken og føttene 
lager surklende lyder i en blanding av gjørme, 
løv og gresset som fortsatt er  
overraskende grønt.  Vi er 
på vei til kjøkkenet hvor  
sjokolademisjonær - Anne 
Kristin Bakke venter på oss. 
Det er nemlig på Røed Gård, 
i kjøkkenbygningen at hun  
holder hus og tilbe(reder) 
sjokolade i stadig jakt et-
ter spennende nye smaks- 
kombinasjoner.

Bank, bank...

- Kom inn, kvitrer det innefra de franske dørene 
med smårutet glass. Inne er det lunt og godt og det 
dufter.... !?  Nesene arbeider intenst.  

-  Jeg får bare beklage lukten, kommer det fra Anne 
Kristine, - jeg holder på å koke øl og malt til min 
siste sjokoladesmak.  Det nærmer seg farsdag og 

hun holder på å lage en ny Herresjokolade som 
far kan få.  Hun trenger virkelig ikke beklage, 
for det dufter vidunderlig av sjokolade, øl og  
maltekstrakt.  Begge fra Moss Bryggeri naturligvis. 
Det er sjokolade overalt, i former strødd utover  
arbeidsbenken, i kjelen på gasskomfyren som står 

midt i rommet og i sekker på 
benken.  

Anne Kristin snakker om  
sjokolade med en kunnskap 
og lidenskap som er vel verdt 
tittelen Sjokolademisjonær.  
Og lidenskapelig er virkelig 
den rette betegnelsen, etter-
som sjokolade ofte markeds-

føres i sammenheng med erotikk. 

- Det sies at Aztekerkongen Montezumas drakk 
mengder av kakaodrikken med en forventning om 
erotiske effekter før han gikk inn til sitt harem av 
koner,  foreller hun. 

Sjokolade er opp gjennom historien benyttet som 
et afrodisium og slett ikke uten grunn skulle vi tro. 
For i følge den kunnskapsrike Sjokolademisjonæren 
innehar kakaoen i sin reneste form, over 350 ulike 

mørke syndige bønnerSJOKOLADEMISJONÆRENS
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kjemiske virkestoffer som bl.a. utvider blodårene, og som 
igjen fører til en raskere blodgjennomstrømning. 

Faktisk har vi aldri hørt noen omtale sjokolade slik Anne 
Kristine gjør. Her snakkes det om duft, aroma, fruktighet, 
syrlighet, bitterhet, sødme. m.m.

Vi forstår plutselig hva Willy Wonka snakker om når 
han forteller om hvordan hans lidenskap for sjokolade  
begynte.  

Og akkurat som Roald Dahl’s Wonka begynte også Anne 
Kristine’s sjokoladeinteresse  i barndommen med mer eller 
mindre vellykkede eksperimentelle forsøk i mors kjøkken.  

- Dette handlet vel mest om å bli selvhjulpen på godteri-
fronten,  ler hun.  

Men, kakaospiren var nok allerede sådd, for en del år  
senere,  - Det er vel  13-14 år siden nå, forteller hun,  kom 
jeg over den svenske sjokolademesteren og VM-medaljør 
Jan Hedh og hans bok Chokladpassion. Hun  ble veldig 
rørt over hans lidenskap og enorme kunnskaper om  
sjokolade. Med et brennende ønske om å lære mer,  var 
ikke Anne Kristine snauere enn at hun tok direkte kontakt 
med Hedh. Hun reiste like ned til ham i Malmø.  Det var 
her hun ble kjent med kvalitetssjokoladen Valrhona som er 
sjokoladenes Rolls Royce og som hun siden har benyttet i 
alle sine produksjoner.

For det ER faktisk forskjell på kakaobønnene må en vite. 
En kakaobønne er slett ikke bare en kakaobønne. Det er 
mye som spiller inn i en kakaobønnes tilblivelse. Akkurat 
som med vin, kakaobønner er som druer og får smak, 
duft og tekstur ut i fra regioner, jordsmonn, gjærings- 
prosess etc.

Vi er inne i en tid hvor vinsmake-kurs  er trendy, Anne  
Kristine går sin helt egne vei og holder kurs i sjokolade-
smaking.  Nylig hadde hun 40 fra forsvaret og 40 fra 
Telenor på sjokoladesmaking.

Vinsmakekursene foregår for det meste på Refsnes Gods 

og Jeløy Radio, men også hjemme hos folk som har be-
stilt sjokoladesmaking til jentekvelder, bursdager eller  
utdrikningslag. Også firmaer bestiller kurs.  Nylig hadde 
hun 40 fra forsvaret og 40 fra Telenor. 

- Jeg tenkte å gi dere en liten innføring i hvordan jeg 
går frem når jeg holder kurs i sjokoladesmaking, sier  
Anne Kristine.  Hun har gjort klar et brett med et utvalg  
sjokolader, i tillegg til noen av sine ferdigproduserte, 
umiskjennelige konfektkuler. 

Joda, vi har vært borti Sjokolademisjonæren før vi, og 
hennes Dragelader, som er merkenavnet på konfekten 
hun skaper. Undertegnede kan ikke glemme den him-
melske smaken av hvit sjokolade med rosegele inni som 
smakte barndom. Så dette gleder vi oss til!

Vi skal ikke røpe altfor mye, til det skal du få lov til å 
prøve et smakekurs selv. Men vi kan fortelle at vi  
utfordres vi til å ta i bruk alle sansene under ‘seansen’.   
Sjokolademisjonæren kan i tillegg  lære bort saker og 
ting om sjokolade som du nokså garantert ikke visste 
fra før. Opplevelsen gir oss  assosiasjoner til nok en  
sjokoladefilm,  den hjertevarme og lune Chocolat med 
Juliette Binoche og Johnny Depp, som kan anbefales på 
det varmeste.

En av konfektkulene vi skal identifisere smaker aldeles 
himmelsk, først melder smaken av nøtter seg, pecan  
nøtter...!?   Deretter knekk, og.... salt.  En vil bare 
at smaksopplevelsen skal vare lenge, lenge og lar  
sjokoladen sakte smelte av seg selv i munnhulen. En  
annen kule fremkaller minner av en pose Nidar lakris-
båter....  Anis!?   - Ja, det er Anis, og lakris, kan hun 
bekrefte.

Det er en kjensgjerning at smaken av sjokolade gir oss 
en følelse av velvære.  Folk dytter i seg metervis med 
butikk-sjokolade i håp om å stille et behov. Derfor tar vi bit 
etter bit for å forlenge den gode smaken og opplevelsen 
som det gir. Men den masseproduserte butikksjokoladen 
har ingen nevneverdig ettersmak. Med kvalitetssjokolade 
som ofte er mørk fordi den består av renere kakao, så 
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opplever folk å bli tilfredsstilt etter 1-2 biter. Der sparer 
du de kaloriene!

Ved siden av sjokoladesmakingen har hun også en del 
bestillinger fra bedrifter. Drageladen lages og selges 
på Røed Gård,  i tillegg til Husfliden og i Kakegalleriet 
i Moss.  Det er også mulig å abonnere på herligheten.  
Da får man sjokoladen levert på døra 6 ganger i året.

I kjøkkenet til sjokolademisjonæren jobbes det iherdig  
for å få frem lokale smaker med tilknytning til Moss. 
Med kråke som byvåpen, har hun utviklet sjokolader 
som kråkereir og kråkegull. Hun har samarbeidet med 
”Moss i glasset” og smaksetter sjokoladene sine med 
byens edle dråper; Morsa Aqueavit, Christian Fred-
erik XO Cognac og Mosseølet. I tillegg til lokale rå-
varer som honning fra vår egen bigård, midt i Moss -  
Værlegatahonning.

Moss har historie både som en badeby og industriby. 
Med mossesjokoladene ønsker Anne Kristin  å bidra til 
forfriskende assosiasjoner til byen. Mosselukta er blitt 
et kulturminne.

- Tenk å lage en Willy Wonka-fabrikk ut av hele den 
gamle fabrikken på Peterson-tomta sier hun med 
et  skøyeraktig smil. - Det hadde vel vært en god  
erstatning for den gamle Mosselukta!?

Når vi er ferdige med intervjuet og begynner å gjøre 
oss klare til å gå, rekker Anne Kristine hånden ut mot 
oss. 

- Jeg vil gjerne gi dere noen smakebiter dere kan kose 
dere med, sier hun.  Konfekten ligger i en beholder av 
turkis gjennomsiktig plastmateriale omhyggelig utvalgt 
i et grafisk og minimalistisk design for å yte denne luk-
suriøse sjokoladen rettferd.  Det føles som en liten skatt! 

Hva kan vi si, annet enn at Sjokolademisjonæren har 
frelst oss, med sine kakaobønner.

www.dragelade.no
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En bit av jungelen, midt i Moss sentrum. Og du kan ha på deg denne biten av 
jungelen, for det er svært behagelig. 

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Liten & Trendy 3 kamerater, Ugur Yaman, 
broren Rahmir som opprinnelig er fra Tyrkia og  
kameraten Martin Blindheim driver den relativt nye  
forretningen Liten & Trendy. 

Forretningen har adresse Dronningensgate 14, 
men ligger i den lille sidegaten Kronprinsensgate 
omtrent midt i gågata 
i Moss sentrum. Her 
åpnet de dørene i 
mai måned.

Det er Ugur og Mar-
tin som er på jobb i 
dag og vi blir raskt 
henvendt til Ugur når 
vi spør om bambus 
som materiale i klær. 
Vi forstår raskt at han virkelig kan bambus-sakene 
sine... 

Han forteller villig i vei om hvordan bambus er en 
utrolig miljøvennlig kilde til råvare, fordi den er så 
hurtigvoksende. - Den største bambusarten kan bli 
opptil 40 meter høy og kan vokse nesten en meter 
på et døgn.
Her snakker vi høydeproduksjon hvor bare  

himmelen setter begrensninger. Ugur kan fortelle 
oss at bambus bl.a. inneholder stoffer som aktivt 
motarbeider sopp og holder deg tørr og luktfri.

- Det absorberer nesten fire ganger mer fuktighet enn 
bomull, og dobbelt så mye som ull. I tillegg inneholder  
bambus-fiber mikrohull som gir bambusk-

lær svært gode,  
pustende og  
isolerende egenska-
per. 

Bambus er også 
naturlig anti-allergisk 
siden det dyrkes og 
fremstilles uten bruk 
av sprøytemidler og 
kjemikalier. Bambus 

er det perfekte alternativet for deg med sensitiv 
hud, som sliter med psoriasis, eller allergi mot ull 
og andre tekstiler.

Men hvordan i all verden kom dere på å starte en 
butikk med salg av bambus-klær? Ugur forklarer at 
de allerede hadde planlagt å åpne butikk, dette 
hadde de tenkt på i 2-3 år. - Men det er rart med 
det, det skjer ingenting før en begynner, smiler han.

Litt jungel på kroppen
GODT Å HA PÅ SEG

BAMBUS-TEKSTILER
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En dag da brødrene satt utenfor Kafè Norli og tok seg 
en kaffe, forteller han videre, så de dette ledige lokalet 
fra hvor de satt. Det var et stort skilt i vinduet hvor det 
stod ‘Til leie’ og et telefonnummer. De ringte nummeret 
for å høre på pris og da var det gjort. 

At det skulle bli bambus var heller rene tilfeldigheter. 
Brødrene reiste til Tyrkia for å finne leverandører. 
De hadde bestemt seg for å drive med sokker og  
undertøy. 

De hadde hørt om bambus, men hadde ikke tenkt 
noe mer over det. I Tyrkia ble de vist noen unike 
sokker som var laget av bambusfiber. De som 
viste dem dette, lurte på om de skulle ta inn det.  
Kameratgjengen startet med div. sokker og undertøy i 
variable materialer, bl.a. bambus til både barn, dame 
og herre.

Da de så at det var bambus de solgte mest av,  
begynte de å undersøke om det var andre plagg i 
bambusfiber de kunne ta inn i forretningen, som nå 
mer og mer gikk mot et rent konsept. De fant bl.a. 
enda mer undertøy, boxere, t-skjorter, både med lang 
og kort arm. Dette har de nå tatt inn i butikk og har fylt 
opp begge veggene med disse produktene.

- Vi har som mål å bli bedre og bedre. nå venter vi 
f.eks. inn flere varer, sier Ugur. Bl.a. får de inn mere 
bambus til barn, bodyer til bebi, sparkebukser, nyfødt-
pakke med 6-7 plagg som lue, votter, body o.l, men 
også superundertøy til voksne. - Vi venter disse varene 
i midten av november, men det kan bli forsinkelser.

- Vi har egne folk der nede som designer for oss, 
forteller Ugur. Og forklarer at de også har sitt eget 
merke. På en fabrikk i Tyrkia blir bambusfibrene 
først til garn, deretter stoff som farges og klippes et-
ter deres egne design. Hele denne prosessen tar  
omlag 2 mnd. De forteller at mye av produktene på  
markedet er blandingsprodukter av bambus og 
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viskose. - Da er du i grunn like langt når det  
kommer til bambusens fine egenskaper. Og det er hel-
ler ikke så rart at sokker og undertøy kan selges på  
dusinet til meget lave priser. - en må nesten beregne at  
kvaliteten er deretter.

Vi kan skrive under på at disse tre herrene er svært 
dedikert og kunnskapsrike i sitt fag og det hersker  
ingen tvil om at de har satt seg inn i hva det  
innebærer. Vi håper det etableres flere spesial- 
forretninger som er gode på sine varer. I dag har f.eks. 
bensinstasjoner for det meste kioskvarer, men tilbyr 
også bensin. 

Og om du skulle ønske å få skiftet en vindusvisker el-
ler kjøpe riktig lyspære til ditt bilmerke, så kan ikke 
betjeningen i mange tilfelle hjelpe deg med det.  
Billige produkter. Vi er blitt så bortskjemte med at 
ting nesten ikke koster noen ting og det er nok en del 
barnearbeid bort etter som ikke er helt bra, eller lovlig 
for den saks skyld. 

Det er viktig at tilbyder har noe å leve av også.  
Vi har som mål å være rimelige, men med topp  
kvalitet. - Våre produkter er av god kvalitet til  
overkommelige priser.

Og vi anbefaler virkelig turen innom for å teste ut et par 
sokker til å begynne med. Vi kan nesten love deg at 
du blir ‘avhengig’. Det vil være vondt å ta dem av for 
å legge dem i skittentøysdunken. Så om du ikke skulle 
ha rene sokker, kan du hvert fall ha ren samvittighet, 
fordi bambus er en miljøvennlig råvare å produsere 
tekstiler av.

Da skulle vi tro at en del julegaver er i boks? Det er det 
i alle fall for oss.

www.litenogtrendy.no
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Gutta har på seg t-skjorte laget av bambus hver dag, og 
sier de ikke kan tenke seg å gå i noe annet til daglig. 
Det er veldig komfortabelt.
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Forretningshotell
En funkisperle, delvis fredet, diskret og likevel koselig. Og kort 
vei til alt i hele Mosse-området, inkl. flyplassen. 

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Vi ankommer hotellets foajè til avtalt 
tid og blir umiddelbar møtt av en 
smilende og vever kvinne med mørkt 
halvlangt hår. Vi kjenner henne igjen 
som Beatrice Van Der Lagen, den 
ene av de to eierne. Hun snakker 
med den vakreste norsk/franske  
aksenten. Hun kaller på sin mann 
Hans Christian Van Der Lagen, som 
kommer ut fra sitt kontor bak hotell-
resepsjonen. 

Det sitter 
også en 
h y g g e l i g 
resepsjonist 
bak skrank-
en som vi 
har snakket med tidligere, og med 
ett dukker også deres eldste sønn 
Nicolai frem fra et av kontorene i 
resepsjonen. Vi ‘smalltalker’ litt før 
ekteparet blir enige om å ta oss med 
opp i cocktail baren slik at vi kan 
snakke uforstyrret sammen. 

Vi blir vist mot den flotte trappen til 
2. etg, som har fått et magnifisent 
kongeblått velour-teppe som føyer 
seg elegant oppover trinnene, fra 

første til annen etasje. Det er nesten 
så en håper at en flott kvinne i lang 
aftenkjole og lange silkehansker skal 
komme glidende ned trappen. Det 
knytter seg en liten historie til denne 
trappen kan Hans Christian fortelle. 

- Hele den buede veggen er laget i 
marmor. Det var 2-3 italienere, som 
jobbet med veggen som var helt 
dekket til under prosessen, det var 

ingen som 
fikk se før 
den var fer-
dig. Selve 
trappen er 
original fra 
den tiden 

bygget ble oppført. 

Mange Mossinger husker kanskje at 
det var her det gamle lysverket holdt 
hus, fra 1954 og før den tid, fra 
1936 huset bygningen det gamle 
fylkeslegeskontoret. En av deres 
suiter er oppkalt etter Fylkeslegen og 
har fått navnet, Dr. Bjelkes Suite.

Paviljongen Cocktail Bar briljerer 
med utsikt mot rådhusparken gjen-

MITT

Mitt Hotell er diskret og elegant 
med den store trappen midt i 

resepsjonen.

MIDT I MOSS SENTRUM
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nom de enorme panorama- 
vinduene som strekker seg fra 
gulv til tak i hele rommets bredde. 
Det er en hyggelig og varm  
atmosfære her oppe. Beatrice 
tar imot kaffebestilling av oss 
og få minutter senere ankom-
mer en kelner med et brett deilig  
Nespresso-kaffe og  
k o m p l e m e n t æ r  
sjokolade.

Hans Christian Van Der 
Lagen innehar hotell-
utdannelse i Sveits, hvor 
han også har bodd. 
- Det ligger i familien, 
kan han meddele. Faren 
drev i hotellbransjen, 
så veien lå vel klar og  
ventet på at også  
sønnen skulle bestemme 
seg for å gjøre en  
karriere i hotellbransjen.

For 32 år siden kom 
Hans Christian tilbake 
til Moss med Beatrice 
og siden har de blitt 
boende. Før han startet 
Mitt Hotell, sammen 
med sin kone Beatrice 
har Hans Christian vært 
med og drevet kafeteriaen på 
Bastø-fergene. 

Beatrice er utdannet siviløkonom 
og sammen utfyller de hverandre 
i sine respektive kunnskapsom-

råder. Dette fungerer tydeligvis 
meget godt, for i april feiret Mitt 
Hotell sitt 25 års-jubileum.

Det å drive hotell krever at 
man til enhver tid fornyer seg,  
oppgraderer rom, senger,  
inventar. Ventilasjonssystemet er 

nettopp skriftet ut. Det kostet mil-
lioner

- Da Nicolai var bebi var han 
med oss på jobb, sier Beatrice. - 
Han måtte jo det, vi var her hele 

tiden en periode.

Hvem er deres gjester,  
undrer vi, og de forteller oss at  
hotellgjestene består av 80 %  
forretningsfolk, hvor 75% av disse 
representerer små og mellom-
store bedrifter hjemmehørende 

her i Mosseområdet. 

- Når bedriftene leier inn 
arbeidskraft fra Oslo, 
andre byer eller fra  
utlandet, dersom  
bedriften er utenlands-
eid, så innkvarteres de 
her hos oss. - 70% av 
gjestene er utenlandske 
og 50% fra Danmark og 
Sverige, skyter Beatrice 
inn. 

Hotellet har 55 rom og 
gjester har tilgang til 
blant annet audio-visuelt 
utstyr og døgnåpen  
resepsjon. På dette  
hotellet tilbys i tillegg 
4 møtelokaler for ulike 
typer møter og eventer. 
Dette er først og fremst 
et forretningshotell på 
grunn av den store  

andelen gjester fra lokale  
bedrifter.

Hotellet har egen restaurant hvor 
gjestene får sin frokost, men  
restauranten er ikke åpen utover 
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dette. - Tidligere hadde vi også 
middager, nå anbefaler vi  
gjestene våre de ulike  
restaurantene i sentrumsområdet 
når de ønsker å gå ut for å spise, 
forteller Beatrice.

Vi får en omvisning av Hans 
Christian og vises naturligvis  
Dr. Bjelkes Suite, og noen av 
de ordinære rommene. I suiten 
viser han oss den store flotte 
haven med flere frukttrær, som  
hotellgjestene kan bruke når 
været tillater det. - Det er ikke 
spesielt hyggelig der ute nå, 
smiler Hans Christian. Det er 
en våt og grå høstdag når 
vi er på hotellet og intervjuer  
eierne. 

- Men på våren og sommeren 
bruker gjestene vår ofte haven.

Et par ‘stuepiker’ holder på med 
å rydde og gjøre rent noen av 
rommene, og hotellsjefen hilser 
vennlig. Han fremstår som en 
varm og jovial sjef.

Vi får se møtelokalene og  
frokostrestauranten Atrium med 
peisestua i direkte tilknytning og 
hvor gjestene kan slappe helt av 
på kveldene. Det er også et lite 
treningsrom hvor gjestene kan 
opprettholde enkel trening mens 
de bor på hotellet.

Rommene har duse og lyse  
farger i behagelige toner, 
med rottingmøbler som kler  
bygningens arkitektur. Det er noe 
ved dette hotellet som får meg til 
å tenke på Hercule Poirot. Det 
er kanskje ikke så rart ettersom  
bygget ble oppført på 30-tallet 
og er i ekte funkis stil.

Hotellsjef Hans Christian Van Der 
Lagen må haste til et annet møte, 
men vi har det vi trenger og det 
har vært et svært hyggelig møte 
med Kongen og Dronningen av 
Mitt Hotell. 

Hotellet kan fremstå som en 
kjølig stram bygning med sin  
funkis-arkitektur, og sin funksjon 
som forretnings-hotell, men inni 
har den sjel og varme. Det er 
vi overbevis om er på grunn av  
ekteparet Van Der Lagens  
eierskap. Og de har ingen  
intensjoner om å legge in årene 
enda. - Vi holder nok på til vi ikke 
orker mer, er paret skjønt enige 
om.

Det aktive paret er en 
del ute og reiser både i  
Paris og mye i Sveits og  
Europa, og vi håper at de blir å 
drive Mitt Hotell i enda mange år 
fremover.
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BILDE TELEBODEN
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Det er en liten stund siden landet hadde superpopulære produkter, som jojo 
og Tamagoshi. Nå brer Loom-bands om seg her i landet. Blir dette årets store 
julegave-hit? Lag bikini, kjole, veske, belte, lue og dekorativ hårpynt, m.m.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Dette er uten tvil den nye farsotten for store og 
små i Norge. Og andre land også. Det fine er at 
Loom-Bands gir både voksne og barn litt fri fra da-
taskjermene og inviterer alle til å skape noe kreativt 
på en enkel og engasjerende måte. 

De mest fargerike og sjarmerende ting kan skapes 
med Loom-Bands. Arm-bånd 
er veldig populært å lage. 
Og materialet som dette la-
ges av er strikker i alle vari-
anter. Alle farger, selvlysende, 
perlemorfarger og til og med 
med nydelig duft.

I Moss er det Geir Johansen 
gjennom butikken TeleBoden i 
Dronningensgate som har det store utvalget. Han 
forteller at han importerer selv og kan dermed tilby  
de populære båndene til rimelige priser og i et 
stort utvalg. Han forteller videre at han også tilbyr 
kunder å kjøpe produktene gjennom deres web-
shop på www.strikkdilla.no.

Man kan begynne med en starterkit som selges 
for kr. 75,- og så utvide farger og typer etterhvert. 
Men Johansen tror at dette kommer til å bli en stor 

julegave-hit. Årsaken er de rimelige prisene og god 
tilgang på produktene. Dessuten er dette noe som 
engasjerer mennesker i alle aldre over hele verden, 
og av den grunn finnes det er hav av instruksjons-
videoer på f.eks. Youtube.com. 

Geir Johansen eier domenet  www.strikkdilla.no og 
har en populær Facebook-
side som han deler gode råd 
og tips på. Siden er pop-
ulær og brukes av hundrevis 
daglig. 

Og vi tror så gjerne at det blir 
flere etterhvert. For ikke bare 
er de fargerike, sjarmerende 
og fine, armbåndene, men 

selveste Prins William av Cambridge, Hertuginne 
Cathrine av Cambridge, Pave Frans og fotball-
legenden David Beckham går med de populære 
armbåndene. 

Og da gjenstår det å se om vi finner våre egne 
berømtheter iført fargerike armbånd laget av krea-
tivitet og glede.

Loom-bands i Moss
ENGASJERENDE FOR STORE OG SMÅ

NY FARSOTT I NORGE
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Interiør og
Vi tok en liten runde og spurte hva som 
er i skuddet for tiden. Hva er nytt fra  
produsentene, og hvilke overflater, farger 
og materialer er in akkurat nå?

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Tonje Moe Gulbrandsen hos Kremmerhuset forteller at 
mange liker røffe og rustikke overflater med en dose 
bling. Dette i kombinasjon med grov betong er for tiden 
veldig in. Puter og andre tekstiler med gullfarge og 
metalliske overflater går rett hjem for tiden. Dessuten 
går det unna med fater, vaser, bordlamper og andre  
interiørgjenstander med metalliske overflater.

Slike gjenstander fanger lyset og fyller rommet med  
glitrende gull og skimrende sølv som blir til gnistrende 
sukkertøy for øyet. Gull, sølv, kobber, bronse og  
metalliske overflater i alle varianter er rett og slett godt 
å se på.

Dette er en viktig trend som vi tror vil vare over flere 
sesonger. Vi vil også se mye bruk av malingseffekter 
med gull.

Andre populære farger er skitten turkis eller havgrønt, 
samt den tidligere populære Caffe Latte fargen, som 
nå skal spes ut med en skvett grått, slik at fargen kan 
omtales som Greige, altså grå og beige. Varmgrå er 
allerede inne hos mange og produkter som stålamper, 
hyller og skap i fargen varmgrå er ofte kjøpt.

Men også innrammede oppmuntringer bæres med hjem 
til mange stuer. Positive beskjeder er alltid godt å motta. 
Og henger de på en vegg du ser ofte på, gir det kun 
en positiv effekt. 
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Mossinger er som nordmenn flest - vi liker lune hjem, 
med passelig dose hjemmekoselighet, en god dæsj 
trygghet og massevis av levende lys.

Rett over gangen, hos Feel møter vi Reidun Hafstad 
Parks. Hun forteller at ugler i alle varianter selges som 
bare det for tiden. Men hun opplever som sin nabo, at 
metallisk er i vinden. 

I tillegg til det selges en del levende lys i kombinasjon 
med norsk natur. Lys med et skall av bjørk. Greiner 
med kongler, gevir i mange materialer er i skuddet. 
Og pledd og puter i naturfarger går fort unna. Oppi alt 
dette, så har LED belysning virkelig begynt å bli pop-
ulært. Neste måned skal vi ha en interiør-reportasje.

trenderI MOSSE-OMRÅDET
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DET ER JO NESTEN GRATIS

Det skjer i Moss er et mye brukt nettsted, der dine forretningsideer kan presenteres for 

hundretusener av lokale kunder.

DET ER SÅ RIMELIG AT DET ER MORSOMT Å 
BRUKE PENGER PÅ DET.
Og annonserer du i både webmagasinet og på nettsiden vår, så er det så rimelig at 
det er som at du ville brukt de pengene på kaker til kaffen.

RyggE, RåDE, VåLER Og SON

D
Et

 S
K

jE
R 

IMOSS

HOS DIN DAgLIgVAREBUtIKK

FåR DU ALt  DU tRENgER t I L  AL LE  SOMMERENS DE I L IgE  MåLt IDER

Bjørn Wischuf
Ferskvaresjef

Mosseporten Senter, Patterødveien 2, 1599  MOSS

telefon: 69210600, telefaks: 69210601, 

Epost: butikksjef.mosseporten@ngbutikk.net 

Hverdager 
09:00 - 21:00

Lørdag 
09:00 - 19:00

Søndag 
stengt

 

FANtAStISKE REISEMåL VENtER På DEg!

Moss Reiseburau er spesielalister på eksotiske reisemål. Vi vet at mange ønsker å reise til steder der 

få andre nordmenn har vært før dem. Dessuten vet vi at nordmenn setter stor pris på god service, ypperlig betjening og behagelige flyreiser.

Paradise Tours
gate 34, 1500 Moss, tlf 69 69 30 00

www.paradisetours.no

650.000 visninger 

pr. mnd fra kr. 500,-



NORGES NEST BESTE EPLEMOST

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

I 2013 ble EpleMoss kåret til 
Norges nest beste eplemost av 
Norsk eplefest og Aperitif.

EpleMoss er et naturprodukt fra 
lokale private hager, helt fri for 
tilsetningsstoffer. 

EpleMoss er perfekt i maten og 
som et alkoholfritt alternativ, den 
er også en forfriskende tørstedrikk, 
full av næringsstoffer kroppen din 
trenger daglig.

Stolt småskalaprodusenter av 
dette kortreiste produktet er Fredrik 

Tokerød Pettersen og Philip Holte 
Larsen. 

Sjekk ut EpleMoss på Facebook 
og instagram for oppskrifter og 
nyheter.
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Smaken av et eple som drikkes rett fra treet. Det er omtrent hvordan det føles å 
drikke EpleMoss. Helt naturlig, ingen tilsetningsmidler og veldig godt.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Så har gutta vært på ferde i alle mulige eple-

hager i Mossedistriktet igjen, og resultatet; en ny  

EpleMoss, årgang 2014. Rundere smak, litt 

mer sødme. I det den møter tungespissen er den 

rund, deretter følger en eksplosjon av smak i hele 

munnhulen. Joda, det er fortsatt som å drikke et 

nyplukket eple.

Vi elsker smaken av  

EpleMoss. Nå er eple godt 

i seg selv, men vi er litt fore-

lsket i konseptet også. Det er 

lokale epler, fra hager i vår 

egen by - det føles nesten litt 

sånn at vi alle har vært med 

på epleslangen. Noe de 

fleste av oss nok har vært med på en eller an-

nen gang i barndommen, kanskje har du vært på 

slang i en av de hagene som noen av EpleMoss-

eplene kommer fra!? 

Fredrik er egentlig fra Ås og Philip er fra Vestby, 

begge steder i nær tilknytning til Moss. Men 

begge gutta har gjort Mossinger av seg. Og det 

er vel ikke så vanskelig å trykke disse to tilflytterne 

til vårt Mossebryst, når de anstrenger seg for å 

gjøre så fine ting for Moss... For de som ikke fikk 

med seg første ‘episode’ av EpleMoss-eventyret, 

så ble Eplemoss i fjor kåret til Norges nest be-

ste eplemost av Matmagasinet Aperitif. Prisen ble  

tildelt av Landbruksminister 

Sylvi Listhaug og i smak-

spanelet satt de to norske  

nasjonalskattene inne mat, 

Ingrid Espelig Hovig og Arne 

Brimi.

I år har de hatt ‘organis-

ert’ plukkehjelp gjennom,  

work-away.com som er 

noe av det samme konseptet som woofing og  

couch-surf. En kan engasjere mennesker via 

nett som har registrert seg på disse sidene. De 

får kost & losj og blir vist byen mot å jobbe et 

par timer hver dag. I år hadde EpleMoss-gutta 

hjelp fra Tyskland og Spania av Miguel, Barbara,  

Mohammed og Sara.

Nest beste eplemost
DET VAR DOMMEN I FJOR

NORGES
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De var til veldig god hjelp , men dessverre ikke så 

interesserte i å kjøre det samme konseptet videre i sine 

respektive land, slik Fredrik og Philip ønsker. De vil 

nemlig inspirere andre til å gjøre det samme, i andre 

byer og andre land. Dette kommer de til å satse hardt 

på fra neste år.

Fredrik og Philip trenger enda flere trær i 2015.  

De steller trærne, raker og holder dem vedlike for deg, 

så dette er en vinn-vinn situasjon dersom du ikke orker 

arbeidet med eple-innhøstingen selv.

De trenger også frivillige plukkere til neste års  

organiserte epleslang i Mossedistriktet. Her ønsker de 

å få med folk som sliter litt i samfunnet. I følge Fredrik, 

produserer kroppen nemlig dopamin når du høster 

epler. En aldri så liten gledesrus med andre ord.

- Vi vil gjerne at folk gjenbruker flaskene, skyter miljø-

forkjemperen Fredrik inn. - Flaskene er veldig fine å 

gjenbruke til f.eks. olivenolje, vannflaske i kjøleskapet 

m.m.

Lag f.eks. eplegløgg og gi bort i julegave, med en 

fin rustikk til og fra merkelapp rundt flaskehalsen!?  

Vi har i dette nummeret laget både eplegløgg og  

eple-ostekake til ære for eplegutta våre. Dette kan vel 

med rette kalles smaken av Moss.

- Det er utrolig digg å servere ost og kjeks, til EpleMoss-

gløgg, informerer gutta oss. - Og med blåmuggosten 

fra den blinde ku, som har fått det kreative navnet; 

Blåmandag. Osten ble forresten kåret til verdens beste 

blåmuggost i 2010, så vi anbefaler en smak på den.

Foto: privat



Det selges også EpleMoss hos Den Blinde Ku, som har 

tilholdssteder i både Ås og Ski, smiler gutta stolte under 

henholdsvis skjegg og caps.

Her får du tak i EpleMoss:

Life - Amfi Moss

Norli - Amfi Moss

Moments - Amfi Moss

Varnaveien mineralvann

Café Trappané

Casa Kvinnelist

Villa Vestby

Den blinde Ku i Ås og Ski

Drøbak

I tillegg til gourmet-restauranter i Oslo.

Nytt i år er gårdssutsalg fra porten ved Fredriks leilighet 

i det passende navnet Haveveien 2 (ved jernbanen) 

Du kjenner igjen huset fra tegningen på etiketten til 

EpleMoss. 

Velkommen!



Champagnesmaking 
og boksignering på 
Moments Spiseri
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Store og små hendelser som har skjedd og skal skje i Mosse-området i 
november måned. 

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

Lørdag 25. oktober fikk vi oppleve noe så smak-
fullt som kurs i boblende drikke. Bobler betyr fest, 
og det var Norli Amfi Moss i samarbeid med 
Moments Spiseri som arrangerte et forrykende og 
morsomt boblekurs med Ingvild Tennfjord. Vi fikk 
vite alt om de forskjellige boblene, som forskjel-
len på cava, prosecco og champagne. Ikke at vi 
festet oss så nøye ved hva vi lærte altså.

Vi fikk ta del i en smakspakke med 4 forskjellige 
smaker, samt en svært smakfull rett bestående av 
smørstekte kamskjell med mangosalat. 

E-post adr. til Moments Spiseri: 
perarne@momentsspiseri.no. 

Stort og smått
OG HVA SKAL SKJE

HVA HAR SKJEDD
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Stort og smått fra Moss og området rundt.

Champagnesmakingen på Moments Spiseri i Moss sentrum samlet mange gjester



Legender på 
Tivolikjellern
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Sound 64 gikk rett hjem hos 
mange hundre fremmøtte gjester, 
og stemningen var høy.



Line Trondrud til venstre, og Thea Berg Olstad hos Kitch’n er tydelig fornøyd med ny beliggenhet.

Kitch’n 
har flyttet til 

nye lokaler
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25. oktober var litt av en dag i Moss. Da fikk vi et  
gjenhør med musikken som begynte i 64 og som egentlig 
aldri har stanset. Det virker i hvertfall som at de som spilte 
den kvelden aldri har gjort noe annet. Det låt så innmari 
bra, så bra at fotografen hadde problemer med å holde 
kameraet rolig.

Her er oversikten over kveldens begivenheter på Tivoli 
25.10.2014:
20.30 - Ogdens’ Rhythm & Blues med Groovy Horns
21.30 - Norwegian Wood
22.30 - Feldson Association
23.30 - Ogdens’ Rhythm & Blues

Om vi i redaksjonen skal gi terningkast til dette  
arrangementet, så kan vi bare si at slike terninger finnes 
ikke. Vi kan bare si at neste gang er det bare å møte 
opp og oppleve den fantastiske stemningen og supre 
musikken.

I Oktober skjedde det litt av hvert. Blant annet så flyttet 
butikken Kitch’n fra underetasjen på Amfi Moss og opp 
tvers over gangen for Råde Bakeri. Årsaken var et sterkt 
behov for større lokaler, men også beliggenheten passet 
godt, med andre interiørbutikker i området.

De nye lokalene er på hele 203 kvm. De gamle lokalene 
var 80 kvm mindre. Line trondrud Skedsmo forteller at de 
først trodde det var mindre trafikk i det nye området, men 
etter flyttingen har de opplevd at det er langt mere aktivitet 
ved den nye beliggenheten. 

Og det gjør jo ingenting.
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Denne gangen handler det om vår egen kjære EpleMoss, som i fjor ble 
kåret til Norges nest beste eplemost, med selveste Ingrid Espelid Hovig blant  
dommerne. EpleMoss har fått plass i hjertene til Mossinger flest, så vi har gjort 
noe mer med den smakfulle drikken.

TEKST: Sylvia King FOTO: Bent Stoa

EpleMossOstekake - Oppskrift
BUNN
1. pk. 400 gr Digestivekjeks
Ca. 1 ss kanel
200 gr meierismør
OSTEMASSE
250 gr Philadelphiaost
100 gr melis

1 ts vaniljesukker
1 beger lettrømme
¼ l kremfløte
4-5 gelatinplater
2,5 dl EpleMoss
GELELOKK
9-10 gelatinplater
5 dl EpleMoss

FREMGANGSMÅTE
Mål opp smøret og la det få 
romtemperatur. Klargjør en 
springform eller aller helst en 
ostekakeform på omlag 26 cm 
i diameter. Dersom du har mel-
lomleggspapir i plast er det lurt 
å kle kakeringen med disse, ved 

OppskrifterKAKER OG

VARME DRIKKER
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at de legges lagvis mellom ring og 
bunn til de dekker helt rundt. Stram 
form-ringen og mellomleggene sitter 
fast. Dette gir en penere ytterkant på 
kaken når den skal tas ut av formen.

Tøm hele pakken med Digestivekjeks 
i en brødpose. Knus kjeksen så fint du 
kan ved å kjevle utenpå posen. Ha 
det over i en bolle og tilsett ca. 1 ss 
med malt kanel. Arbeid smøret godt 
inn i kjeksblandingen med hendene. 
Hell over i kakeformen og press ut til 
en jevn bunn. hverken for løst eller for 
fast. Sett i kjøleskap eller fryser mens 
du lager ostemassen.

Legg gelatinplatene i kaldt vann noen 
minutter, mens du varmer eplemost 
opp til kokepunktet. Klem forsiktig 
vannet ut av de oppbløtte gelatin-
platene før de røres inn i den varme 
eplemosten. La det kjølne.

Ha lettrømme, melis, filadelfiaost og 
vaniljesukker i kjøkkenmaskinen og 
kjør i gang til en jevn masse. Pisk 
krem av fløten og ha den oppi sam-
men med det andre. 

Når eplegeleen er kald nok helles 
densakte i ostemassen under sakte 
omrøring. Ha ostemassen over kjeks-
bunnen i formen og sett til kjøling, 

helst natten over.

Lag gele på samme måte som til oste-
massen, men bruk 5 dl. eplemost og 
9-10 plater gelatin. Sett til kjøling før 
den helles over ostemassen i forma. 
Sett formen tilbake i kjøleskap til den 
er stivnet. Pyntes med pisket kremfløte 
og litt grovknust kjeks.

EpleMoss Gløgg

Til 1 liter EpleMoss trenger du:
2 kanelstenger
3-4 stjerneanis
5-6 nellikspiker
Noen hele pepperkorn
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Noen hele kardemommefrø
1/2 vaniljestang
Brun Rom av foretrukket merke.
Vi benyttet Jamaica Rom til vår 
gløgg, men Vinmonopolet anbe-
falte også Ron zacapa eller Ha-
vana Club. Alt etter smak eller lom-
mebok.

FREMGANGSMÅTE
Hell EpleMoss i en kjele og ha kry-
dderet oppi. Her kan en med hell 
benytte en krydderpose eller tesil 
slik at ‘rusk’ fra krydderet ikke grum-
ser til drikken. 

Varm opp til kokepunktet og la det 
trekke under lokk i ca. 30 min. Sil 
av krydderet før servering og ha det 
gjerne over i en gløggkjele med 
te-lys under slik at den holder seg 
varm. 

Gløggen kan gjerne serveres med 
kanelstang og en epleskive som 
pynt. Stjerneanisen setter mye 
smak, så dersom det er ønskelig å 
servere med stjerneanisen i glasset, 
anbefales færre stjerneanis i kjelen 
og ha de heller o glassene som 
pynt ved servering.

Smak til med en klunk rom i glasset 
for de som ønsker det, noen vil nok 
sikkert ha to.
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julemagasinet 
til neste nummer, med mer lesest-
off om  moter og livsstil, hoteller 
i Moss, kunstner, besøk på en ny 
restaurant, julehjem, førjulstips for 
øyet og ganen, portrett-intervju, 
høst-tur, oppskrifter på høst-snad-
der og annet stoff fra Moss.

Bor du i Rygge, Son, Råde eller 
Våler og synes at vi skal lage noe 
fra disse stedene, ta kontakt og 
fortell oss om det.

RyggE, RåDE, 
VåLER Og SON

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