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Haakons 
Hatter20

28 Høytidens nytelser54

innhold:

10

leker fortsatt 
med biler48

Please go 
to gate36Hideaway 

Hotell Viken4

Jørn Hoel242. krim fra 
linda strøm44festtidens moter og stiler

PlankeadelPalasset 
På Jeløy

i området siden sist 
- Moss Puls 

s. 62

Få oversikt over hva som skjer 
i Mosse-området i julen

s.66
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forsiden er fotografert av bent stoa på torderød gård på Jeløy. 
therese i antrekk fra alexis mote, sølvtopp og leggings fra dny. 

sko fra eurosko soma. 

det skJer i moss
Opplag: 35.000 eks. 

distribueres med amedia distribusjon 
i moss, rygge, råde, Våler, 

samt via rådhuset i moss og sentrale steder i hele distriktet.

følg oss på facebook og instagram

Ansvarlig Utgiver/layout/produksjon: 
norwegian design

tlf. 91 33 01 51 - post@norwegian-design.no

Redaktør og tekst: 
sylvia king - tlf. 913 30 151 - sylvia@detskjerimoss.no

Grafisk design, tekst og foto: 
bent stoa - tlf. 979 84 464 - bent@detskjerimoss.no

Journalist og historiker:
Haakon Hattevig - tlf. 482 54 625 - kontakt@haakonhattevig.no

 
Besøksadresse: Høienhaldgata 1 - 1531 moss

tlf. 913 30 151 - www.detskjerimoss.no

Trykk: VestJysk rotation as
Papir omslag: 250 gram wfC glatt med utvendig uvlakk

Papir innmat: 70 gram mwC
 

annonsering
Har dere spørsmål vedrørende utgivelsene, 

bestilling av annonser eller annet, ta kontakt med 
bent stoa - tlf 979 84 464 - bent@detskjerimoss.no

 

541      364
Tryksag

det finnes noen som snakker stygt om moss, av en eller annen grunn. 
“mosselukta”, “ikke noe skjer”, og slikt. det er ganske meningsløst, for 
den gamle lukta er borte og den nye dufter vanilje fra mølla ved havna. 
dessuten skjer det veldig mye i hele mosse-området.

det er derfor vi har kommet for å bli. Vi skal strekke oss etter fremtiden, 
og vi skal snakke pent om dette herlige området. Vi skal aldri gi opp med 
å lete etter magien i kreative menneskers evner til å begeistre, som får 
andre til å le, eller gråte av glede. Vi skal fortelle deg om det som er bra 
ved mosse-området!

sitatet til steve Jobs inspirerer oss hele tiden, les det selv:
“Dette er en hyllest til de gærne, originalene, opprørerne, bråkmak-
erne, de runde naglene i de firkantede hullene, de som klarer å tenke 
annerledes, de som ikke liker regler, og de som ikke har respekt for 
det etablerte.

Du kan sitere dem, være uenig med dem, lovprise dem, eller bak-
snakke dem. Det eneste du ikke kan gjøre med dem, er å ignorere 
dem, for de endrer ting. De skyver menneskerasen fremover. Og mens 
noen ser på dem som gale, ser vi genier.

For de som er gale nok til å tro at de kan forandre verden, er de som 
gjør det”.

Vårt magasin er en hyllest til alle dere som bor, studerer og jobber i 
mosse-området. dere er forskjellige individer. dere har forskjellige måter 
å leve på, har forskjellig smak, er forskjellige å se på og har forskjellige 
skjebner. men alle født med samme verdi. så la oss sette pris på 
forskjellene, og la oss gjøre hver-andre så gode som mulig. for det vi har 
felles, er at vi bor her.

gå ut og opplev mosse-området. det har mye mer å by på enn du 
kanskje tror.

Vi ønsker alle en fin jul og vinter!
Hilsen det skjer i moss-redaksjonen

Det handler ikke bare om 
Moss, men om stoltheten, 
takknemligheten og gleden 
over å bo i dette fantastiske 
område!

Sylvia og Bent
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det ligger litt bortgJemt, et stykke unna rundkJøringer, fortaus kafeer og sHoPPingsentre. men det er likeVel 

ikke så langt unna dersom man ønsker det mer urbane liVet innPå. Viken Hotell er et moderne Hotell med alle 

de fasiliteter en gJerne Vil finne der. du er omkranset aV Høye og brusende trær, eksotiske geiter og 

fantastisk natur På alle kanter. det er faktisk mulig å kJøre dit med båt nesten fra moss sentrum.

tekst: sylvia king • foto: Bent stoa

norwegian hideaway
Viken hotell

Det er en strålende lørdag og vi er på tur 
bort fra larmen i sentrum. Kursen går øst-
over langs Rv 120 i retning Våler. Vi skal 
ut på Dillingøy, som teoretisk sett tilhører 
Moss, men den eneste fastlands adkomsten 
går gjennom Våler. - Oslofjorden het jo Viken 
her i gamle dager, forteller Kjell og det synes 
som et godt navn å ta i bruk igjen.   
For  mange Mossinger er 
nok Dillingøy likevel mest 
kjent som en sivilarbeidsleir 
og enda før den tid var 
Viken Hotell opprinnelig 
Dillingøy Gård som i 1946 
ble overtatt av staten. Like 
etter krigen ble det brukt 
som fangeleir for lands-
svikere, og fra 1966 og frem 
til 2012 benyttet staten stedet 
til administrasjonen for 
sivile tjenestepliktige. 

vertskapet og historien
Men det var da. Nåtidens 
konge og dronning av Viken 
Hotell heter Kjell og Lisa Aanerød og 
sammen driver de dette hotellkomplekset 
midt i naturskjønne omgivelser. Også huset 
de bor i befinner seg på hotellområdet. 
 
- Det er en livsstil å drive hotell og det er 
alltid noe som må gjøres, sier Kjell.  Det er 
noe vi får førstehånds erfaring med under 
oppholdet. Mens vi intervjuer  Kjell 
Aanerød, flyr nemlig kona Lisa rundt på 
hele det  35 mål store området som en 
strikkball. Det er både bryllup og konfir-
masjon på gang denne lørdagen og da 

holder det ikke med mobiltelefoner, nei her 
går det naturligvis i walkie talkie hvor ymse 
drifts-beskjeder mellom stedets personell 
tikker inn i tide og utide. Joda, vi ser absolutt 
at det er både praktisk og greit  å bo på om-
rådet. I tillegg er det jo fantastisk vakkert her 
oppe. Men hvordan har det seg egentlig at 
de fant på å opprette og drive et hotell midt 

ute i skogen lurer vi? 

Vel, kan Kjell fortelle,  - Jeg er  nær sagt født 
og oppvokst i Vansjø og familien var ute 
på vannet hver helg. Også har vi hatt hytte 
her i alle år. I tillegg har Kjell som guttunge 
tilbrakt mye tid på leiren og har et nært 
forhold til stedet. Så når han fikk nyss om 
at det skulle selges, så nølte han ikke ett 
sekund med å kjøpe det.  Ekteparet tok over 
i 2012, starta i 2013 og brukte halve 2014 på 
å bygge om og finne ut hvilken retning de 
skulle gå.  Under planleggingen har 

ekteparet vært innom både  leirskole, mat-
opplevelsessenter og naturskole men til sist 
falt loddet altså på hotell-drift. Dette henger 
nøye sammen med at de har som hovedmål 
å gjøre Vansjø mere tilgjengelig for folk flest, 
hvor bl.a. et av aktivitets-tilbudene er 
guidede turer med båtene.  - Om du vil kan 
vi hente deg med båt i Nesparken 

sentralt i Moss, smiler 
den joviale hotell-
direktøren.  En tur som 
tar deg opp den 
idylliske Mosseelva til 
Vansjø og helt frem til 
hotellets egen brygge.

miljøfyrtårn og grønne 
konferanser
Helt fra dag 1 har de 
hatt fokus på miljø og 
gjenvinning.  Hotellet i 
seg selv er gjenbruk av 
siviltjenesten i Norge 
sine gamle lokaler, og det 
har utover det gått i mye 

gjenbruk. Alle innkjøp gjøres med miljøfokus 
og vekt på gjenbruk fremfor nytt.  
- Takket være Finn.no. har vi funnet bl.a. 
grill og lavvo også fikk vi tak et smykke av 
en båt, men vet ikke helt hva vi skal bruke 
den til enda, humrer Kjell Aanerød 

De har hele tiden vært opptatt av å 
bevare noe av historikken her, men at det 
også skulle være moderne. Under plan-
leggingsfasen så de raskt behovet for bedre 
romfasiliteter og her har de har klart å bygge 
om hele hotellet uten å flytte en eneste vegg.  
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vDet er investert i elektriske snekker, det er  
utleie av elektriske sykler og det finnes hele 8 
ladestasjoner for elbil på anlegget.

- Vi har også bygget om den gamle oljefyren 
slik at den nå går på gammel matolje (frityr), 
forteller Kjell, som tidligere har bakgrunn 
innen avfallshåndteringsbransjen. Så det er 
slett ingen overraskelse at han viderefører den 
ideen.

Og med denne innsatsen har Viken Hotell som 
mål å bli miljøsertifisert. Med sine grønne 
konferanser er dette virkelig en ferskvanns-
perle i sitt rette og grønne element.

fasiliteter og aktiviteter 
Hotellet har en total sengekapasitet for inntil 
100 personer og fasiliteter for kurs og 
konferanse som er egnet for grupper fra 5 og 
opp til 70 personer. Dette fordeles over Hoved-
bygningen, Konferansesalen og 
Familiehotellet, som er stedets gamle kaserne, 
og som har 9 romslige familierom i tillegg 
til et selskapslokale som kan bordsette inntil 
120 spisegjester.  Samt et selskapstelt som kan 
dekkes opp med 100 sitteplasser. 

Hotellets Loungebar åpnes for sesongen 
allerede 16. mai, og er åpen for alle. Ikke bare 
hotellgjestene, men også de som bor i nær-
området, eller Mosseområdet for den sakens 

skyld. Åpningstidene er 12-22.00, søndag-
torsdag, samt fredag og lørdag fra 12-02.00.  
De har alle rettigheter og egen sommermeny. 

selskapelige viken
Utenom den ordinære hotelldriften så er 
bryllupsmarkedet helt enormt forteller 
Aanerød.  - Bare i sommer har vi hatt 12 

brylluper, hvorav 6 vielser på stedet.  
Akkurat i dag, i et strålende sommervær, 
ankom brudeparet vielsesplassen i hver sin 
lydløse el-snekke akkompagnert av vakker 
musikk.  Seremonien ble gjennomført på en 
gressbakken mellom ‘Arresten’ og brygga.  
Det var satt opp et romslig partytelt nede ved 
brygga som var dekket til bryllupsfest og uten-
for ble brudefølget servert pølse i vaffel like i 
etterkant av vielsen. Bryllupsnatten tilbringes 
i ‘Arresten’, som er den helt spesielle brude-
suiten, på Viken Hotell.  Fra gammelt av,  var 

denne lille frittstående hytta brukt som arrest 
i den tidligere arbeidsleiren. Det har fortsatt 
gitter for vinduene og som en historisk gest, 
henger det håndjern på sengegavlen. Hotellet 
benyttes mye til selskaper. Til tross for at 
hotellet åpnet i 2014 har de i år hatt mye store 
grupper og gjennom hele vinteren det er 
firmafester, selskaper, bryllup og 
konfirmasjoner, som de har hatt hele 11 av i år. 
Minnestunder er det også blitt mye av.  
Hotellet lager alt av mat og catering og de har 
et kjøkken med satsning på lokale råvarer og 
kvalitet. Det er fisk fra innsjøen, hjort fra 
farmen på den andre siden av vannet, og elg 
fra skogene rundt.

aktiviteter og  arrangementer 
Dette hotellet med sin naturnære beliggen-
heten innbyr til ro, senkede skuldrene og en 
oppfordring til å puste med magen.  Men det 
er absolutt ingen grunn til panikk dersom du 
er av typen som kjeder deg lett. Dette hotellet 
kan nemlig by på et mangfold av både 
aktiviteter, enten det er roligere aktiviteter som 
en kajakk- eller kanotur i naturskjønne om-
givelser, eller en gruppetur i en lydløs 
el-snekke som har sitteplasser for inntil ti 
personer. Det er en særegen sauna nær vannet 
som også kan kombineres med isbading på 
vinterstid eller om du foretrekker en sykkel-
safari på øya for å bli bedre kjent med området.
Har du har mere lyst på fart og villskap, 
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så har hotellet samarbeide med flere tilbydere 
av fart og spenning i nærområdet.  Eller 
kanskje Gjeddefiske i Vansjø, som er både en 
spennende og spektakulær opplevelse. 
 
Nordøst ved adkomstveien og parkerings-
plassen står det en generøs og rommelig lavvo 
som tar 100 stk.  Det er her ekteparet Aanerød 
steller i stand til ulike events og inviterer hele 
Mosseområdet til både storslagen St. Hans fest 
for innbyggerne, viltaften, oktoberfest, lute-
fiskaften og årets store julemarked m.m.  
På større arrangementer  har de innført ‘Hjem 
for 50’ med egen minibuss som både henter 
og bringer gjestene til og fra aktivitetene uten 
å bekymre seg nevneverdig over hvordan de 
skal komme seg hjem etter en fuktig aften.

teambuilding, kurs og konferanse
Viken Hotell på Dillingøy er helt eksepsjonell 
når det kommer til teambuilding, kurs og 
konferanse med sine 70 kinooppsett, 45 klasse
rom, 1 møterom og 4 grupperom. 

Det er et godt samarbeid mellom de ulike 
tilbyderne i Våler, til tross for at Viken teknisk 
sett tilhører Moss. Her har konkurranse viket 
plassen for et samarbeide som alle tilbyderne 
nyter godt av. For utenom sine egne kan 
Viken Hotell tilby et utvalg av aktiviteter 
utenfor hotellområdet hos samarbeids-
partnere som bådeVåler Kick-off-senter, hvor 

det tilbys paintball, klatrepark, taubane, 
mekanisk rodeo, og mye, mye mer. Hos KNA 
Varna er det kjøring med Go-kart på bane. 
Hotellet kan også tilby gunstige golfpakker i 
samarbeide med Mørk Golf.  Eller hva med 
pistolskyting, el-bilbane og presisjonskjøring 
med gravemaskin? 

Hver gang vi møtes i ville vakre våler
Gjennom tv-programmet som har satt Våler i 
Østfold på Norgeskartet nyter ekteparet 
Aanerød og hotellet et godt samarbeide med 
Berit og Per A. Kjærnes ved Vestre Kjærnes 
Gård. For andre året på rad, i tillegg til 
ordinære hotellgjester, kurs og konferanse så 
fylles nemlig hotellet opp med det 70 ‘mann’ 
store produksjonsteamet som står bak 
filmopptakene til ‘Hver gang vi møtes’,  

og som filmes på Vestre Kjærnes Gård i Våler 
og rundt om i Mosseområdet. Mens de syv 
artistene overnatter på Vestre Kjærnes så 
innkvarteres tv-teamet  her på Viken Hotell. 
I år har det vært artistene Admiral P, Wenche 
Myhre, Unni Wilhelmsen, Jørn Hoel, Ravi, Eva 
Weel Skram og Henning Kvitnes som skal vises 
på norske skjermer med start i mars måned.

det skjer i våler
Selv om ekteparet Aanerød valgte å satse på 
hotelldrift, så er driften likevel innom både 
leirskole, matopplevelsessenter og naturskole 
og mere til. Her kan vi si at innbygdingene 
virkelig har gjort seg nytte av ‘matfatet’ rett 
utenfor døra. Med en god porsjon kreativitet, 
innsatsvilje og pågangsmot har de gjort seg 
skyldige i å gjøre denne naturperlen av et sted 
tilgjengelig for folk flest.

Det skjer ikke bare i Moss, det skjer i aller 
høyeste grad i Våler også, takket være 
mennesker som Kjell og Lisa Aanerød ved 
Viken Hotell, Ole Paulshus ved Våler 
Aktivitetssenter og Berit og Per A. Kjærnes 
ved Vestre Kjærnes Gård. Og vi er helt sikre 
på at det er andre ildsjeler som vi ikke har 
oppdaget enda, og som vi nokså garantert 
kommer til å presentere for leserne 
etter hvert. 
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midt i HJertet aV gågata i moss sentrum finner du en bedrift som Har lange tradisJoner i moss. Hele 84 år Har eVensen & 
rønning gJort mossinger brillefine. midt På 90-tallet da de ble medlem aV interoPtik-kJeden beHoldt butikken det kJente og 
innarbeidede naVnet og ble til interoPtik eVensen & rønning.

tekst: sylvia king • foto: bent stoa

følg oss På 

faCebook og 

instagram

I 2015 kjøpte og overtok optiker Are 
Karlsen den velrenommerte butikken. 
Karlsen har tidligere drevet Onsum 
Synsam som lå i Kongensgate og da 
Onsum ble slått sammen med Synsam 
på Amfi fulgte han ’med på lasset’ og har 
vært ansatt hos Synsam Amfi fra 2010.

Men optikeren hadde et gryende ønske om 
å drive sin egen butikk igjen. Han ønsket å 
komme seg ut av tilværelsen inne på 
senteret for å se dagslys og allslags vær. 
Så da det gamle ærverdige Evensen & 
Rønning med lokaler var for salg i 2015 var 
det ikke noe å lure på.

Nå viderefører optiker Are Karlsen den 
gode håndverkstradisjon som Evensen & 
Rønning har vært kjent for i alle år, i 
kombinasjon med høy faglig satsing og 
gode produktkunnskaper. Interoptik 
Evensen & Rønning leverer et bredt 
spekter av kvalitetsprodukter innen briller, 
solbriller og kontaktlinser.

For å yte den enkelte kunde den gode 
servicen som den renommerte optiker-
forretningen er kjent for, har Are med seg 
optikerne Tone Abrahamsen, Hilde H. 
Larsen samt brillestylistene Maria Sahlin 
og Trine Skog.

Briller er blitt mote og hos Interoptik 
Evensen & Rønning er du garantert god 
veiledning i hvilke briller som er best for 
ditt ansikt og din personlighet. Her får 
kunden god og profesjonell hjelp av Maria 

Sahlin, som i tillegg til å være optiker også 
er brillestylist.

Materiellet som brillene er laget av har 
også mye å si for individuell passform og 
komfort. Interoptik Evensen & Rønning 
fører mange typer innfatningsmaterialer 
som Monell (metall), Nysølv, Titan og Beta 
titan, som gir en lettere innfatning. 
Også Acetat som er et organisk materiale 
bestående av 75% bomull og Optyl/
injected, som er enda 20% lettere enn 
Acetat.

Optiker Are Karlsen er glad over å se at 
både gamle og nye kunder finner veien til 
forretningen hans i Dronningensgate 14. 
Inne i hyggelige lokaler får den enkelte 
kunde personlig service i rolige 
omgivelser. Butikken har adkomst enten 
fra parkering i Skoggata eller Amfi-
senterets uteparkering, på det gamle 
Domus-torvet.  
Hjertelig velkommen!

an
n

on
se
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MODELLER: Mari, Christina, Therese, Kaja og Vegard. 
ARRANGEMENT: Sylvia King
LOCATION: Møllebyen og Torderød Gård, Moss.  

tekst: sylvia king • foto: Bent stoa

Lekre
VinTERMOTER
til fest og fritid
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VinTERMOTER
til fest og fritid

therese i bluse og cashmere cardigan fra Hemisphere, ulljakke 
fra bitte k. rand, ullbukser fra mos mosh og cashmere skjerf fra 
Hemisphere. støvler fra H&H. alt fra Husfliden moss.
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Therese i fuskepels-jakke fra Etage og sorte tights fra Handberg. (Topp privat)
Alt fra Alexis Mote
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FinE hVERdagsMOTER

Christina i sort og hvit kjole fra boheme (curvysizes) hos 
lilla mys. sko fra eurosko soma.

kaja i topp med print og bukser fra Ciso. skinnveske fra 
boheme. armbånd fra memic. alt fra alexis mote.

therese i jakke fra Què, bukse fra laurie og polo fra Handberg. 
smykke fra memic. sko fra ulla Popken. alt fra alexis mote

kaja i bukser og jakke fra Ciso. skinnveske fra boheme. alt fra 
alexis mote. sko privat.

mari i grå lue fra svenske ‘i dig demin’. skjerf fra norske barfota. 
alt fra lilla mys. 

kaja i kjole og jakke fra mette møller, skjerf Hemisphere, jeans 
mos mosh. Veske siri brodersen, tyrihans skoletter. 
alt fra Husfliden.
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FEsT Og høyTid

therese i silkekjole og jakke fra bitte kai rand, fra Husfliden 
moss. sko fra eurosko soma.

Vegard i ullfrakk fra Pierre Cardin. Herreavdeligen kase. therese i kjole fra Ciso, paljettveske, armbånd og halskjede fra 
memic. alt fra alexis mote. sko fra eurosko soma.

mari i paljett jakke fra nÜ denmark og kjole fra Carmakoma 
(curvysizes) alt fra lilla mys. 

Vegard i dressjakke og bukse fra Pierre Cardin, skjorte fra etern, 
belte fra Philipson og slips fra skandia. Herreavdelingen kase. 
sko fra eurosko soma.

therese i jakke, skjørt og sløyfebelte fra bitte kai rand fra 
Husfliden moss. topp fra dny, alexis mote. 
sko fra eurosko soma.
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therese i kjole fra Ciso, paljettveske, armbånd og halskjede fra memic. alt fra alexis mote. sko fra 
eurosko soma.
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Vegard i jakke fra Hansen & Jacob, skjorte og genser fra Polo 
ralph lauren og sko fra u.s. Polo. alt fra Herreavdelingen kase. 

detaljer fra Hansen & Jacob jakken. Vegard i oilskinjakke fra barbour, skjorte og genser fra Polo 
ralph lauren, bukser fra meyer og sko fra u.s. Polo.

Vegard i dunjakke fra Polo ralph lauren, bukse fra Hansen & 
Jacob, sko fra u.s.Polo. Herreavdelingen kase.

Vegard i genser fra Polo ralph lauren - bukse fra Hansen & 
Jacob,. Herreavdelingen kase.

ullskjerf fra skandia - Herreavdelingen kase.

sTilig MOTE FOR hERRE
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Åpent 
man-fre. 10.00 - 17.00, 
lør. 10.00 - 15.00

Dronningensgt. 10, 
i gågaten i Moss. 
Tlf. 69 25 25 25

www.alexismote.no

Alexis Mote tilbyr disse merkene:

Klær for Kvinner 
i Alle AlDre, Til enhver 

AnleDning, og
i sTørrelsene 38-56

• Aprico 
• Boheme
• Blæst
• Ciso
• DnY
• etage
• handberg
• igigi
• KirstenKrogh

• laurie
• loft
• no secret
• Qneel
• Que
• sammon
• sempre 
• m.fl

H E M I S P H E R E
C a s h m e r e

Dronningens gate 4, 
1530 Moss
Tlf. 69 25 52 36

Hverdager 09.30 - 17.00
Torsdag 09.30 - 18.00
Lørdag 10.00 - 15.00
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Bråtengata 64, 1515 Moss | Tlf. 69 02 11 40
Åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 - 17

torsdag kl. 10 - 18, lørdag kl. 10 - 16

FØLG OSS PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM

STYLE FOR MEN

Dronningens gate, Moss. Tlf. 69 25 10 35
Åpent man-ons: 9-17, tor: 9-19, fre: 9-17, lør: 9-16

Polo 
Ralph Lauren

Gant
Hansen & Jacob

Barbour
Sebago

Pierre Cardin
Lindeberg

Giovani
Cavaliere

Eterna
Frislid
Meyer
Digel

Åpent  man. - fre. 
10-18. lør. 10-16

Midtveien 8, 
1524 Moss. 

Tlf. 47672598

god passform og 
unik stil. størrelser 
fra 36-48. 

velkommen innom 
for en “mysig” 
handel.

lik oss på
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Little Bend Over
by
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haaKOns
PROGRAMSKAPER, PROGRAMLEDER, ANTIKVITETSSAMLER, JOURNALIST OG KULTURFORMIDLER SAMT IHUGA FASAN-ENTUSIAST ER NOEN AV HATTENE OG 

ROLLENE DEN 25 åR GAMLE HAAKON HATTEVIG SJONGLERER MED. HAAKON ER DOG KJENT FOR MOSSINGER FLEST SOM EN GLAD HISTORIEFORTELLER OG 

HAR OFTE GUIDEDE TURER OG FOREDRAG RUNDT OMKRING I MOSSEOMRåDET.  FøDT I 1989 ER NOK HAAKON DEN yNGSTE HER TIL LANDS SOM HAR BLITT 

VALGT INN I EN 17-MAIKOMITTEE. Nå OGSå FOLKEVALGT POLITIKER SOM SUSTE INN I BySTyRET OG VIL JOBBE FOR ByENS KULTURLIV OG KULTURMINNER.

 

tekst: sylvia king • foto: Bent stoa

Vi ønskes hjertelig velkommen og vises inn i 
en funkisbolig fra 1952. Inne i leiligheten til 
Haakon i 2. etg. ser vi at dette  er noe helt 
annet enn hva en kunne forvente fra et 
utvendig perspektiv.  - En herregaard forkledd 
som et funkis hus, humrer han.  Det er åpent 
og lyst men langt fra innredet som den 
gjennomsnittlige 25-årings bolig. Her har 
Haakon primært møblert med svenske 
gustavianske møbler fra 1790-årene. Rundt om 
på møbler og vegger  er det også innredet med 
endel empire-gjenstander som han er en stor 
fan av, deriblant dagboken til statsminister 
Hielms barnebarn fra 1800-tallet. Gardinene 
har et litt mere moderne snitt, og er i et tykt 

striesekk-stoff  men står likevel godt til den 
gamle stilen og er et av flere elementer som er 
med på å forhindre museumspreget hvilket 
boligen lett kunne fått.  - Antikviteter har jeg 
samlet på fra jeg var en knyttneve stor og jeg 
har så lenge jeg kan huske interessert meg for 
lokalhistorie og stilhistorie , forteller  Haakon 
ivrig i vei.

Men den unge Hattevig er utover denne 
uvanlige interessen også som de fleste andre 
25-åringer. Derfor har han det siste halve året 
jobbet med å innrede loftsetasjen i en litt mer 
moderne stil. - Hvor stilen nede er ganske 
formell, så er det en mer ledig stil oppe på 

loftet, forteller Haakon.  Her kan han slappe av 
med seg selv og beina i sofaen eller med 
venner og pizza. 

Etter omvisningen får vi servert  te i kopper 
fra 1760-årene. - Nei, kanelsnurrene er fra 
Kiwi, ler Haakon, på spørsmål om han har 
bakt.  - Jeg hadde ikke noe i skapet,  forklarer 
han. Den unge Hattevig er nemlig ikke så mye 
i ro, og kom nettopp tilbake fra en weekendtur 
til en antikvitetsmesse i Katrinetorp, i Malmö 
sammen med Vera Jacobsen. På turen kjøpte 
han et gammelt speil fra 1820 og en uniform-
sjakke fra omtrent samme tid. - Jeg tenkte å 
bruke den hvis jeg holder foredrag eller andre 

mange hatter
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ting. Skal bruke den på maskeradeballet, 
informerer Haakon.

Vera er en god venninne av Haakon og som 
deler hans lidenskap for historie og 
antikviteter.  Hvert år, i mars, arrangerer de to 
en antikvitetstur til Brösarp i Sverige sammen. 
- Vi har akkurat fått vite at et produksjons-
selskap har lyst til å lage et tv-program om 
turen vår, forteller Hattevig med glød. Men 
tv-produksjon er slett ikke et ukjent fenomen 
for Hattevig, for han har nemlig vært både 
programskaper og programleder bak Østfold-
arven, som ble vist på Tv-Østfold i 2010 og som 
du nå kan finne på Vimeo.

Toppen Bech er også blitt en nær venn av 
Haakon, ettersom de deler den samme 
lidenskapen for herregårder.
 - Jeg møtte også Toppen Bech da hun laget 
‘Herskapelig’ fra Røed og Grønli i 2003, 
forteller han og fortsetter,  -  Jeg fikk være med 
i programmet og hjalp henne med research. 
Vi ble straks gode venner og hun har helt siden 
den gang vært “ekstramamma” for meg. 

Har vært heldig å få reise rundt i hele Norge 
med henne. 

Haakon er bosatt i Moss og har kultur-
landsskapet i Rygge og på Jeløy sitt hjerte 
nærmest. En annen stor interesse er vernede 
anlegg og gårder. Spesielt Grønli og Torderød 
Gård.  Det står fortsatt 11-12 lystgårder og 
herregårder, bevart bare i Moss og Rygge som 
innebefatter Konvensjonsgaarden, Torderød 
Gård, Refsnes Gods, Reier Gård, Røed Gård, 
Chrystiegården, og Værne Kloster som er de 
mest kjente for de fleste Mossinger, men også 
Grønli, Evje Herregård, Balke Gård, 
Kubberød Gård, Gipsund Gård, Ramberg 
Øvre og Huseby. Pluss mange andre gamle 
hus og villaer. Hvorav de fleste oppført og 
bebodd av borgerskapet på 1700-tallet. 

- For meg er fortiden en nøkkel til 
framtiden. Hvis ikke du vet hvor du kommer 
fra - hvordan skal du da vite hvor du er på vei?

Om noen husker å ha sett filmen om Mozart 
sitt liv, så er det fristende å sammenligne unge 

Hattevig med datidens Mozart, et aldri så lite 
geni i sin egen levetid. Haakon er nemlig et 
unikum på sitt felt. Det er ikke mange, om 
noen i 20-årene som har så bred kunnskap og 
interesse innen dette feltet som ham. Med sin 
unge alder, bringer han et perspektiv til denne 
genren som eldre historikere nok ikke evner å 
tilføre.  Det er nemlig ikke mange menn på 25 
år vi vet om som kan så mye om området de 
bor i som Haakon Hattevig. Han kan fortelle 
det aller meste om det du måtte lure på av 
historie om Moss og omegn og på en slik måte 
som vekker en nysgjerrighet du ikke ante at 
du hadde for akkurat det emnet.  

Helt  fra første stund vi ble introdusert, vil 
Haakon Hattevig for alltid i våre øyne stå som 
Moss’ egen Espen Askeladd. Og vi faller for 
fristelsen å omtale ham som forvalter av Moss 
sitt arvesølv.

Besøk Haakon her:
www.haakonhattevig.no
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Byplanlegging i samråd med innbyggerne. 
Bylab Moss er et informasjonssenter og plankontor 
i Moss kommune. Byplanleggingen legger føringer 
som preger byen på både kort og lang sikt. Bylab er 
ment å skape engasjement, dialog og medvirkning fra 
så mange som mulig underveis i de ulike prosessene. 
Her kan nemlig innbyggerne komme innom og se 
fysiske modeller, bilder, plantegninger, få mer 
informasjon, komme med innspill eller få svar på 
spørsmål.  

speakers Corner
Kommuneplanlegger Terje Pettersen er opptatt av at 
befolkningen engasjerer seg i byutviklingen. – Vi er 
her for å lytte til innspill fra mossingene om hvordan 
de ønsker å bruke byen i framtida. Mange by-
utviklingsprosjekter kan være vanskelig å se det 
endelige resultatet av. Vårt håp er at vi greier å svare 
på kompliserte spørsmål på en måte som gjør det 
mulig for folk å engasjere seg i byutviklingen, sier 
Pettersen. For å senke terskelen for deltakelse og 
innspill har.  Bylab har satt opp en forslagstavle som 
går under navnet Speakers Corner. Her kan alle skrive 
forslag  på en tavle. Forslagene fra Speakers Corner 
brukes aktivt av kommuneplanleggerne i arbeidet 

med nye planer og prosjekter, men blir ikke formelt 
saksbehandlet. Pettersen understreker derfor at for-
melle klager og/eller innspill til konkrete hørings-
runder må sendes som e-post eller brev til Moss. 

Jernbane og sentrumsoffensiv
Moss kommune har mange store byutviklings-
prosjekter foran seg, Jernabaneprosjektet med ny 
stasjon og ny togtrasé er kanskje det største. -  Nå er 
det om å gjøre å få toget på riktig spor, sier Pettersen.  
Mange føler uro og informasjonsbehovet er stort. 

Hos oss på Bylab kan du få informasjon om hva som 
er planlagt og når. I tillegg kan du få vite hva, 
hvordan og når du kan påvirke. 

Forslag til reguleringsplan oversendes fra Jern-
baneverket til kommunene til politisk behandling på 
nyåret i 2016. Da vil vi vite hvordan utbyggingen vil 
skje og hvilke bygninger som må rives for å gi plass 
for jernbanen. Det legges opp til offentlig høring av 
planen våren 2016 med vedtak i bystyret sommeren 
2016. 

Sentrumsutviklingen er et annet prioritert område. 
For å følge opp den vedtatte sentrumsplanen arbeides 
det nå med en ny sentrumsoffensiv fram mot by-
jubileet i 2020. Sentrumsoffensiven skal gjennomføres 
i samarbeid mellom kommunen og private aktører og 
bidra til liv og røre i Moss sentrum. 

team Bylab
Til daglig finner du kommuneplanlegger Terje 
Pettersen på Bylab Moss.  Sammen med seg på laget 
har han også ingeniør Ola Wiborg, Berit Kolden som 
er byantikvar, og arealplanlegger Vibeke Arnesen.  

SUKSESSEN MIDT 
I MOSS SENTRUM

Terje Pettersen ønsker alle velkommen til ByLab i Moss sentrum

Den 14. februar 2013 åpnet Moss kommune dørene til Bylab i Moss sentrum.
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fakta om Bylab
Bylab Moss er et informasjonssenter 
og plankontor i Moss kommune. 
Vi er her for å lytte til dine innspill, 
svare på spørsmål og informere om 
planleggingen av byen vår Moss for 
framtida. 

Dronningensgate 15, Moss sentrum.  
Åpent man-lør kl. 10 - 14

Terje Pettersen
Kommuneplanlegger
Mobil: 959 74 608
E-post: 
terje.pettersen@moss.kommune.no

Moss kommune
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jørn hoel
Vi har vi fått en gylden mulighet til å treffe 
en norsk musikerlegende for å portrettere 
ham i magasinet Det Skjer i Moss, med 
innfallsvinkelen, Vestre Kjærnes Gård i 
Våler og ‘Hver gang vi møtes’. Jørn Hoel er 
nemlig en av deltagerne i denne sesongens 
program. Et tv-
program som har 
gitt Mosseområdet 
landsdekkende 
medieomtale.

- Det kan æ si med en 
gang, det var veldig 
hyggelig å være på 
den gården. Per og 
Berit er outstanding 
hyggelige 
mennesker. Det var 
veldig avslappanes og 
en fin avvæpnande 
stæmning. 
Hoel forteller 
at han fikk mye 
skryt for humoren 
sin. - Der kom det 
7 passelig ego sjeler 
ruslende, forteller 
han, 
- Noen av oss kjente 
ikke hverandre fra 
før og humoren 
gjorde det litt enklere å slappe av sammen. Alle 
mulighetene for et vellykket program er 
absolutt tilstede, og han håper at interessen 
for programmet opprettholdes i mange år 
fremover.

Det er Jørns oppriktige mening at Vestre 
Kjærnes Gård er en skjult hemmelighet. 
Han har tidligere vært veldig mye rundt om 
i indre Østfold, men synes at det er veldig 
vakkert akkurat der. - Æ kjørte mye Go Cart 
en periode, på Varna. Han mener Østfold har 

ekstremt mye å tilby turismen, som de ikke 
får se.

Jørn Hoel er utrolig overraska over hvor 
fint det er i Moss. - Men én ting må dere få 
gjort, skyter han inn. - Og det er å få skikk 

på fotballklubben i Moss. Hvilken divisjon 
ligger de i nå?

BLUES & SJELFULL MAT
I programmet bidrar deltagerne med ulike 
aktiviteter som de skal involvere de andre i. 
- Mine handla om mat, sier Jørn og forteller at 
han også fikk plukke ut viner og bestemme 
hva de skulle spise gjennom de ukene som 
opptakene varte.

Bakgrunnen for at Jørn Hoel har en slik 

brennende interesse for mat, startet på 
slutten av 80-tallet da han reiste mye rundt 
og turnerte. Etter å ha fått sin dose med 
stusselige matopplevelser, begynte han å 
lage sin egen. Bob Johnston, produsenten til 
Bob Dylan, har fortalt Jørn at han aldri 

kommer til å 
glemme all den 
gode maten.

Den liden-
skapelige nord-
lendingen har 
også sin egen 
hjemmeside 
som han har 
kalt Trøffelhelt, 
og som 
virkelig er 
verdt 
gjentagende 
besøk. Han har 
bl.a. opptrådt 
som gjestekokk 
hvor han har 
kombinert mat 
og musikk, 
skrevet mat-
artikler for 
Dagsavisen, og 
litt i avisa 
Nordland. 

Men de færreste vet kanskje at Hoel har en 
utdannelse innfor vin og at han har vært 
med på å åpne en mat-hall i Tromsø!? 
Innfallsvinkelen er likevel annerledes som 
hjemmekokk. 

Vanlige folk som lager mat, har heller ikke 
noe kokkekjøkken. Likevel dykket Jørn inn 
i det mest kompliserte. - Her har du møtt din 
overmann, sa Arne Hjeltnes en gang til Arne 
Brimi.

T R ø F F E l h E l T
NåR JøRN HOEL DUKKER OPP SOM DELTAGER I DET POPULæRE PROGRAMMET ‘HVER GANG VI MøTES’ OPPSTåR DET MUSIKK, MAT OG HUMOR. 

DENNE JOVIALE NORDLæNNINGEN SOM ER KJENT FOR DE FLESTE GJENNOM SLAGERNE; ‘HAR EN DRøM’, ‘EI HAND å HOLDE I’ OG ‘LOST IN THE 

TANGO’, EVNER LIKE GODT å SKAPE MAT FOR KROPP SOM FOR SJEL.
 

tekst: sylvia king • foto: Bent stoa
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Vi søker

FOSTERHJEM, FAMILIEHJEM 
OG BEREDSKAPSHJEM
noen barn og ungdom får ikke den starten på livet som mange andre tar for gitt. ønsker du å 
være en betydningsfull voksen for et barn som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos sine fore-
ldre? har du plettfri vandel, raushet, trygghet og evnen til å stå i en krevende og meningsfull jobb 
over tid?

Da kan dette være jobben for deg!

Vi søker deg/dere som:
• er et stødig voksent par med tid og anledning til å påta dere en viktig og krevende jobb
• gjerne har erfaring fra fosterhjems- eller beredskapshjemarbeid
• har plettfri vandel og god helse
• en av dere har om nødvendig mulighet til å være hjemme på heltid
• ønsker å være en tydelig og god voksen rollemodell, med omsorg og overskudd til å bidra til å 
ivareta barn 
   som ofte krever ekstra omsorgskompetanse over kortere eller lengre tid

Vi tilbyr:
• Arbeidsgodgjøring (med fullt frikjøp) fra 500.000,-
• individuell veiledning
• Kurs og kompetanseutvikling
• gruppeveiledning
• vakttelefon
• fast fagkonsulent tilknyttet hjemmet
• Avlastningsordning
• et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer

Nygårdsveien 9,  
1911 Flateby

CONNEXA BARNEVERN AS er et privat firma som på oppdrag for statlig og kommunalt barnevern tilbyr plass i fosterhjem og beredskapshjem til barn og 
ungdom. Plasseringene kan var i alt fra noen dager til flere år. 

Vi har i dag ca. 30 fosterhjem og familiehjem som er tilknyttet vår virksomhet, lokalisert på det sentrale Østlandet. Etter gjennomført intern godkjenningsprosess 
får alle nye hjem hos oss et omfattende grunnkurs i fosterhjems- og beredskapshjem arbeid. Samtlige hjem godkjennes for den enkelte plassering av kommunal 
barneverntjeneste. 

Hos oss får du gode lønns og arbeidsvilkår og tett veiledning og oppfølging fra våre fagkonsulenter. Etter endt plassering kan alle hjem ta så lang friperiode 
som de selv ønsker før de stiller seg til rådighet for en ny plassering.

Vi søker  

FOSTERHJEM, FAMILIEHJEM OG BEREDSKAPSHJEM
Noen barn og ungdom får ikke den starten på livet som mange andre tar for gitt. Ønsker du å være en betydningsfull voksen for et barn  
som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos sine foreldre? Har du plettfri vandel, raushet, trygghet og evnen til å stå i en krevende  
og meningsfull jobb over tid?

Da kan dette være jobben for deg!

Vi søker deg/dere som:
• Er et stødig voksent par med tid og anledning til å påta dere en viktig og krevende jobb
• Gjerne har erfaring fra fosterhjems- eller beredskapshjemarbeid
• Har plettfri vandel og god helse
• En av dere har om nødvendig mulighet til å være hjemme på heltid
• Ønsker å være en tydelig og god voksen rollemodell, med omsorg og overskudd til å bidra til å ivareta barn  

som ofte krever ekstra omsorgskompetanse over kortere eller lengre tid

Vi tilbyr:
• Arbeidsgodgjøring (med fullt frikjøp) fra 500.000,-
• Pensjonsordning
• Individuell veiledning 
• Kurs og kompetanseutvikling
• Gruppeveiledning
• Vakttelefon 
• Fast fagkonsulent tilknyttet hjemmet
• Avlastningsordning
• Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer

Spørsmål kan rettes til:
Daglig leder Espen Lilleberg
974 25 595
espen@connexa-barnevern.no

Faglig Leder Line Mundal
951 35 204
line@connexa-barnevern.no

Skriftlig søknad, vedlagt CV og referanser sendes på epost til:
post@connexa-barnevern.no
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Nygårdsveien 9,  
1911 Flateby

CONNEXA BARNEVERN AS er et privat firma som på oppdrag for statlig og kommunalt barnevern tilbyr plass i fosterhjem og beredskapshjem til barn og 
ungdom. Plasseringene kan var i alt fra noen dager til flere år. 

Vi har i dag ca. 30 fosterhjem og familiehjem som er tilknyttet vår virksomhet, lokalisert på det sentrale Østlandet. Etter gjennomført intern godkjenningsprosess 
får alle nye hjem hos oss et omfattende grunnkurs i fosterhjems- og beredskapshjem arbeid. Samtlige hjem godkjennes for den enkelte plassering av kommunal 
barneverntjeneste. 

Hos oss får du gode lønns og arbeidsvilkår og tett veiledning og oppfølging fra våre fagkonsulenter. Etter endt plassering kan alle hjem ta så lang friperiode 
som de selv ønsker før de stiller seg til rådighet for en ny plassering.

Vi søker  

FOSTERHJEM, FAMILIEHJEM OG BEREDSKAPSHJEM
Noen barn og ungdom får ikke den starten på livet som mange andre tar for gitt. Ønsker du å være en betydningsfull voksen for et barn  
som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos sine foreldre? Har du plettfri vandel, raushet, trygghet og evnen til å stå i en krevende  
og meningsfull jobb over tid?

Da kan dette være jobben for deg!

Vi søker deg/dere som:
• Er et stødig voksent par med tid og anledning til å påta dere en viktig og krevende jobb
• Gjerne har erfaring fra fosterhjems- eller beredskapshjemarbeid
• Har plettfri vandel og god helse
• En av dere har om nødvendig mulighet til å være hjemme på heltid
• Ønsker å være en tydelig og god voksen rollemodell, med omsorg og overskudd til å bidra til å ivareta barn  

som ofte krever ekstra omsorgskompetanse over kortere eller lengre tid

Vi tilbyr:
• Arbeidsgodgjøring (med fullt frikjøp) fra 500.000,-
• Pensjonsordning
• Individuell veiledning 
• Kurs og kompetanseutvikling
• Gruppeveiledning
• Vakttelefon 
• Fast fagkonsulent tilknyttet hjemmet
• Avlastningsordning
• Et trivelig arbeidsmiljø og gode kollegaer

Spørsmål kan rettes til:
Daglig leder Espen Lilleberg
974 25 595
espen@connexa-barnevern.no

Faglig Leder Line Mundal
951 35 204
line@connexa-barnevern.no

Skriftlig søknad, vedlagt CV og referanser sendes på epost til:
post@connexa-barnevern.no

Nygårdsveien 9,  
1911 Flateby

CONNEXA BARNEVERN AS er et privat firma som på oppdrag for statlig og kommunalt barnevern tilbyr plass i fosterhjem og beredskapshjem til barn og 
ungdom. Plasseringene kan var i alt fra noen dager til flere år. 

Vi har i dag ca. 30 fosterhjem og familiehjem som er tilknyttet vår virksomhet, lokalisert på det sentrale Østlandet. Etter gjennomført intern godkjenningsprosess 
får alle nye hjem hos oss et omfattende grunnkurs i fosterhjems- og beredskapshjem arbeid. Samtlige hjem godkjennes for den enkelte plassering av kommunal 
barneverntjeneste. 

Hos oss får du gode lønns og arbeidsvilkår og tett veiledning og oppfølging fra våre fagkonsulenter. Etter endt plassering kan alle hjem ta så lang friperiode 
som de selv ønsker før de stiller seg til rådighet for en ny plassering.
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post@connexa-barnevern.no

CONNEXA BARNEVERN AS er et privat firma som på oppdrag for statlig og kommunalt barnevern tilbyr plass i fos-
terhjem og beredskapshjem til barn og ungdom. Plasseringene kan var i alt fra noen dager til flere år.

Vi har i dag ca. 30 fosterhjem og familiehjem som er tilknyttet vår virksomhet, lokalisert på det sentrale Østlandet. Etter 
gjennomført intern godkjenningsprosess får alle nye hjem hos oss et omfattende grunnkurs i fosterhjems- og bered-
skapshjem arbeid. Samtlige hjem godkjennes for den enkelte plas- sering av kommunal barneverntjeneste. 

Hos oss får du gode lønns og arbeidsvilkår og tett veiledning og oppfølging fra våre fagkon-
sulenter. Etter endt plassering kan alle hjem ta så lang friperiode som de selv øn-
sker før de stiller seg til rådighet for en ny plassering.

skriftlig søknad, vedlagt Cv og referanser sendes på epost til: post@connexa-barnevern.no

Daglig leder espen lilleberg
974 25 595
espen@connexa-barnevern.no

faglig leder line Mundal
951 35 204
line@connexa-barnevern.no

Spørsmål kan rettes til:
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PlanKE
adEl
PalassET
På JEløy

med utsikt over by og fjord ligger torderød gård. 
Huset som sto ferdig i 1760 ble bygget som lystgård for 

trelasthandler david Chrystie den eldre. 
tekst: Haakon Hattevig • foto: Bent stoa
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På 1700-tallet var det en liten invasjon av utenlandske 
grundere til Norge og spesielt rundt Oslo-fjorden 
blomstret etterhvert industrien som følge av dette. 

fulgte moten
I store deler av Europa var naturressursene omtrent 
brukt opp, men i Norge var skogene frodige og 
muligheten lå spesielt godt til rett der hvor elver og 
innsjøer løp ut i Oslofjorden. I Moss lå forholdene 
ekstra godt til rette. De utenlandske grunderne tjente 
raskt store penger og fulgte moten skapt av dronning 
Marie Antoinette som ville søke landlivets gleder. 
Den franske dronningen hadde sett seg lei på det 
stive og teatralske livet på Versailles og bygde seg 
like godt en lekebondegård i parken på slottet. Dette 
ble selvfølgelig mote og til og med i lille Moss i lille 
Norge bygget man lystgårder. 

gården blir lystgård 
Året 1739 kjøpte den skotske innvandreren Andrew 
Christie Torderød. Andrew var sønn av hospital-
forstander og magister David Christie i Dunbar. 

Andreas tok etterhvert navnet Anreas og navnet 
«Chrystie» fordi hans tidligere navn Christie 
minnet mossingene om «Kristus». Han kjøpte den lille 
gården som hadde vært vanskelig å drive på grunn av 
sandjord og tørke for å avle bygg til maltgjøreriet sitt 
i Storgata.

Men det var ikke før David Chrystie den eldre (1729 - 
96) satte i gang at gården fikk sitt herskapelige 
utseende. Han overtok gården etter faren, Andreas 
i 1756. David Chrystie rev sannsynligvis den gamle 
bebyggelsen på Torderød, og i årene 1758 - 60 bygde 
han den nåværende hovedbygningen i rokokkostil. 
Gården hadde den gang en fabelaktig flott utsikt over 
byen og fjorden hvor grønne marker og store eiketrær 
minnet familien om sitt hjemland. David Chrystie 
var gift med Sophie Elisabeth Thaulow (1739 – 79) 
som var datter av Anne Cathrine Tyrholm og general-
veimester Hans Henrik Thaulow.

David Chrystie hadde bestemt seg for at han skulle 
overgå Thaulow med et enda flottere hus og slik ble 
det. Torderød ble distriktets vakreste sommerbolig. 
Rokokkohuset på Torderød var noe helt nytt i Moss 
da det ble bygget utstyrt med mansardtak med 
skinnende sort glassert takstein fra Holland. 

I 1770 bygde David Chrystie seg nok en lystgård på 
Jeløy, Refsnes. En av forklaringene til dette, er at 
Sophie Elisabeth syntes at det luktet «ko» på 
Torderød. Den egentlige forklaringen er nok at han 
både hadde råd og hadde lyst til å være byggherre til 
sin egen og mer moderne lystgård på Jeløys vestside. 

møkkadynge
Selv om Torderød i dag forbindes med prakt og 
velstand har ikke navnet en særlig sjarmerende 
betyd-ning. Navnet Torderød er ikke et rud eller 

rød-navn men betyr rett og slett gjødselhaug eller 
møkkadynge. Torderød nevnes allerede første gang i 
skriftlige kilder ca. år 1300, da Reidar på «Thordrug» 
skulle vitne i en rettsak mellom to bønder i Rygge. 

I 1779 ble dessverre David Chrystie enkemann men 
bare et snaut år senere giftet han seg igjen med den 
vakre 21 år gamle Frederikke Elisabeth Motzfeldt fra 
Trondheim.. Chrystie var da 51 år gammel. David 
Chrystie var så forelsket i sin unge kone at han ga 
henne hele Torderød i morgengave. I 1796 døde 
Torderøds byggherre. 

David Chrysties siste hustru omtales som “Hans høist 
bedrøvede enke“ på gravplaten hans som nå ligger 
ved foten av åsen i Torderødparken. 

Bedrøvelsen var allikevel kanskje ikke så stor da, 
denne «bedrøvede» enke var gift på nytt med oberst 
Georg Wilhelm von Drecksel ni måneder etter David 
Chrysties død.

Frederikke, eller Oberstinde Drecksel, drev gårds-
bruket på Torderød på en så suveren måte at det i 
1805 ble sendt rosende omtale om henne til kongen i 
København. 

I 1810, da hungers-nøden for folk flest var stor, flyttet 
Oberstinde Drecksel inn på Torderød for godt, etter å 
ha blitt enke for andre gang. 

I 1820 døde Oberstinde Drecksel på Torderød og i 
1823 overtok Consul David Chrystie jr. (1791 - 1857) 
gården. Han var sønn av krigs-assessor Hans Chrystie 
og Dorothea Louise Harboe og sønnesønn av David 
Chrystie den eldre.

Consul David Chrystie jr. var gift med sin danske 
tremenning, Juliane Krefting (1804 - 71). Han innledet 
Torderøds mektigste periode. Gården besto etter hvert 
av 436 mål jord, og anneksbrukene Grimsrød, 
Framnes, Thorbjørnsrød (Hoppern), Bergersborg, 
Charlottenborg, Tronvik og Vangen. Han eide halve 
Jeløy, sa mosse-folk, og det var ingen løgn. 

Som avslutning på den noe kompliserte familie-
krønike er det interessant å gå litt innpå den glitrende 
perioden gården nå går inn i. 

Torderød ble det ledene midtpunktet for 
Mossesosieteten på Consul Chrysties tid. 
Rommene var praktfulle, innredet med møbler i 
nøttetre, purpurrøde gulvtepper, speil og glitrende 
lysekroner.

Juliane og David Chrystie jr. hadde tre døtre: Elisa 
Angelique (1831 - 1904), Ida Therese (1832 - 61) og 
Jutta Emmy Cathinka Josefine Chrystie (1839 - 60). 
Søstrene lærte seg tidlig å representere ved 
foreldrenes mange ball og selskapeligheter.
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De lykkelige årene tok etter hvert slutt på 
Torderød. I løpet av 14 år døde Consul 
Chrystie, hans hustru og de to yngste døtrene 
hans, de ble henholdsvis 29 og 21 år gamle. 
Tilbake var bare Elisa Chrystie, eller «frøken 
Chrystie» som hun kaltes. Hun ble stadig mer 
og mer isolert. Hun var den siste av familien i 
Moss.

De siste årene bodde frøken 
Chrystie alene på gården 
sammen med selskapsdamen sin, 
Hanna Davidsen. Hun bodde i 
Kristiania om vintrene, men hver 
sommer kom hun tilbake til sitt 
kjære Torderød. Hun døde der i 
1904. 

I 1905 var det stor auksjon på 
gården, og hele det praktfulle 
Chrystie-hjemmet ble spredt for 
alle vinder. Nesten 200 år med 
minner etter familien Chrystie 
forsvant da. I forkant av auksjo-
nen fikk Kunstindustrimuseet i 
Oslo forsyne seg med 
«godsakene» og noe står nå i 
faste utstillinger på museet. 

Fra 1907 - 38 eide ingeniør Einar Morterud 
gården. Fra 1938 - 1952 eide Esther og Mogens 
Oppegaard Torderød. Oppegaard var direktør 
på glassverket og ga Torderød sin siste storhet-
stid. 

I 1952 kjøpte Moss Kommune gården og en 
turbulent tid med mye og rar bruk var i gang. 

I dag er fortsatt Moss Kommune eier med 
Moss Kommunale Eiendomsselskap som 
husvert med kontorer i andre etasje. Dessverre 
medfører utleie og hard bruk unødvendig stor 
slitasje på gården. 

Torderød Gårds Venner jobber hele tiden for 
å finne en løsning til bruk som ikke skader de 
verdifulle interiørene. Venneforeningen er ikke 

motstandere av bruk, tvert i mot bør gården 
brukes så mye som overhode mulig. Men på en 
måte den tåler og ikke tar skade av. 

Parken på Torderød er antagelig byens eldste 
grøntanlegg. Hoveddelen er Mosseregionens 
eneste rendyrkede barokkhage. Parken er en 
særpreget blanding av barokk- hagens strenge 
symmetri og den engelske landskapshages 

løsslupne form. 

Siden 1999 har Torderød Gårds Venner hatt 
faste omvisninger i hovedbygning og park. 
Venneforeningen har også vært pådrivere for 
en omfattende restaurering av interiøret i 
stasrommene i første etasje. 

Det jobbes nå mot en istandsetting av hele 
anlegget frem mot byens 300-års 
jubileum i 2020. 

Venneforeningens leder Arnulf 
Johannessen er den som har 
fulgt gården lengst og sitter inne 
med enorm kunnskap om dens 
historie. En stor takk til Arnulf 
for de historiske fakta i denne 
artikkelen. 

- Mange, ikke minst utenbys fra, 
har funnet veien til Torderød. 

Overraskelsen er stor over at man 
finner et slikt anlegg i Moss. Det 
er kanskje på tide at politikere og 
kommunale fagsjefer også beg-
ynner å forstå hvilken reklame 

eiendommen er for Moss, og i enda større grad 
kan bli! Det fokuseres mye på Mossefossen. 
Familien Chrystie la grunnlaget for sin rikdom 
i fossen. På en enestående måte, viser Torderød 
hvordan det storborgerskap som grunnla han-
dels- og industribyen Moss, levde og virket, 
sier Arnulf. 

kontakt@haakonhattevig.no
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LINDA IRENE STRØM

I skyggen
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I SKYGGEN AV ELITEN er den andre boken i en krimtriologi om 
kunsthistoriker Line Ridder Sand.

Forholdet mellom Line og Erlend blir satt på prøve da sønnen Carl-
August blir kidnappet. Line skyver alle gode råd til side i et forsøk 
på å få barnet tilbake. Hun involverer den nylig pensjonerte politi-
etterforskeren Anton Linder i saken og må etter hvert innse at fall-
høyden er stor.

Utenriksminister Erlend Sand søker hjelp hos utenriksråden og resten 
av sitt team i departementet, da forsvinningssaken settes i sammen-
heng med arbeidet for å avdekke svindel med norske bistandsmidler. 

Hos Anna Ravnås i ØKOKRIM dukker det opp en hemmeligstemplet 
rapport med antydninger om korrupsjon i Oslo kommune. Kan 
Anna, som finner informasjon på tvers av politibyråkratiet, finne en 
korrupt nål i en politisk høystakk? Og vil Anton, som er Annas store 
kjærlighet, komme helskinnet gjennom oppdraget han påtar seg  
for Line?

Sakene knyttes stadig tettere sammen i et konglomerat av politiske 
og byråkratiske beslutningsprosesser, og i skyggen av eliten er det 
noen som trekker i trådene. 

Bokens hendelser og persongalleri 
kunne vært fra virkeligheten. Men 
historien er utelukkende et produkt 
av forfatterens fantasi. Mye tid er 
derimot lagt ned på kildearbeidet 
for at romanen skal være troverdig.
  

9 788299 926942

ISBN 978-82-999269-4-2

 

 

Linda Irene Strøm er født i 1965. 
I skyggen av eliten er hennes andre 
roman. Forfatteren arbeider til 
daglig som økonomisjef på 
Nasjonalmuseet i Oslo. 

  

Foto Jeanette Veiby

I skyggen av elIten
ny roman fra Linda irene Strøm

Den andre boken i en krimtrilogi om Line 
Ridder Sand. Bak enhver kynisk 
handling står det et eller flere mennesker 
med sterke drivkrefter. Boken tar for seg 
mellommenneskelige utfordringer, tillit 
og svik i politikkens verden.

I skyggen av eliten er hennes andre roman. 
Boksignering Lør. 31. okt. kl. 14.00 – 16.00 
i baren på Hotell Refsnes Gods. 
Hjertelig velkommen!

Boken (isBn 978-82-999269-4-2) er i salg fra uke 44 gjennom bokhandel. 
Den kan bestilles fraktfritt på forlagets hjemmeside www.paviljongenforlag.no 
eller ved å sende e-post til paviljongenforlag@gmail.com, e-boken kan bestilles 
gjennom norske bokhandlere eller på amazon.no

BOKSIGNERING HER KAN DU KJØPE BOKEN

Forfatteren er bosatt 
på Jeløy. Hun arbeider 
til daglig som 
økonomisjef på 
Nasjonalmuseet 
i Oslo. 
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Moss | Tlf.: 69 61 23 66 | www.flp.no

STORT  UTVALG 
DAME- OG HERREDUFTER
Ord. pris opptil 580,- • Uansett førpris

199,-
EN MENGDE DEO STICK

Til herre. Verdi opptil 245,-

99,-

Julegavene alle elsker 
      får du hos oss

151201_F&L_moss_210x125,5.indd   1 01.12.2015   10.23

Slettvoll Moss: Ekholtveien 114, telefon 69 02 06 00  
Åpningstider : 10-17, to. 10-18, lø. 10-15   www.slettvoll.no

Butikken er pyntet til jul. Velkommen innom.

Dronningensgt. 12, 1530 Moss
Tlf: 69 25 37 25 | www.anderssons.no

Åpent man-fre 9-17, lør 9-15

Blomster i Moss – siden 1880
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“Ryan Air 678...
Wind is 110 degrees, 12 knots, 
runway 12 cleared for take-off...”
litt reisefeber. lettelsen når en er kommet gjennom innsjekkingen og sikkerhetskontrollen. 
sitringen når en kommer til avgangshallen der taxfree-shoppen, o’leary’s og utsikten til 
flyene er. den følelsen en får når avgangen annonseres over høyttaleren og man går til gate. 
ombord i det moderne flyet og sikkerhetsbeltet er på. man har taxet til enden av flystripen 
og kjenner at flyet dreier 90 grader mot sør. så hører man lyden og kjenner suget... take off!

 
tekst: sylVia king • foto: bent stoa

Flygeleder:



d
e

t
 s

k
J

e
r

 i
 m

o
s

s
  

Ju
l

e
n

 2
0

1
5

37



d
e

t
 s

k
J

e
r

 i
 m

o
s

s
  

Ju
l

e
n

 2
0

1
5

38

De aller fleste innbyggerne i Mosseområdet 
har et forhold til flyplassen på Rygge og mange 
husker nok støyen fra både Hercules og F16 
den tide det var militær lufthavn. Det var et 
relativt dagligdags syn å møte på uniformerte 
soldater som avtjente verneplikten sin på 
Rygge og det var helt vanlig med militære 
kjøretøyer på veiene i tillegg til de øvelser 
som ble holdt i området.  Men i 1997 ble det 
foreslått at det burde være sivil rutetrafikk fra 
Rygge flystasjon og den 19. november 2004 var  
konsesjonen på plass. 17. oktober 2007 lettet 
det første Norwegian-flyet, fra Rygge med 
destinasjon Gran Canaria. Mosseområdet  
hadde nå fått  sin egen sivile lufthavn. 

Flyklubben for flyentusiaster har et område 
tilrettelagt hvor de har egne hangarer til de 
gamle småflyene sine. Her sameksisterer de 
med den sivile lufthavnen gjennom et fastsatt 
system.  Alle som tar av her må få tillatelse fra 
tårnet for å komme opp i luftrommet. Tillatelse 
blir enten gitt, eller de må vente dersom det 
kommer et rutefly inn for landing eller take-off.  
Her kan man titt og ofte observere flyspottere 
men også ved flyplassen sitter de i kafeen bare 
for å se på flyene.

MLR eventyret begynte med Norwegian og 
på åpningsdagen var både Bjørn Kjos  og Olav 
Thon på flyplassen og klippet snorer.  I  2008 

hadde de 16 reisemål , men så forsvant flere av 
disse utover året og det var da at MLR inviterte 
Ryan Air inn i bildet, noe som skulle vise seg 
å bli et bra valg.  Men det er ikke til å stikke 

under en stol at denne lille private flyplassen 
har slitt sine kamper mot statlige regulativ.  
Her har politikerne på Østfoldbenken ved 
Stortinget gjort en fabelaktig jobb for tilrette-
legging av like vilkår konkurransemessig kan 

markedssjef Silje Thoresen ved lufthavnen 
fortelle oss. 

Ryan Air er faktisk det største lavprisflyselska-
pet i Europa, med den nyeste og mest moderne 
flyflåten. I tillegg har de nå mange nye fly på 
vei inn. De ‘gamle’ flyene blir byttet ut etter 
bare noen få års drift. Det går på antall flytimer 
og gjøres av sikkerhetsmessige årsaker, 
forteller Thoresen. De er et internasjonalt  
selskap med mange baser i Europa og hoved-
basen i Irland. De har ansatte fra alle euro-
peiske land, også flyverne er fra alle land i 
Europa. - Det er mange norske faktisk, skyter 
hun inn.  Mange av besetningsmedlemmene 
bor i området, noen helt siden 2009.  Personalet  
er lenge i Ryan Air men noen skiftes regel-
messig ut til ulike baser, for så å opparbeide 
seg bred internasjonal erfaring. Lønna justeres 
i forhold til basen de bor, hvorvidt det er et 
høykost eller lavkostland. 

Det irske selskapet har tidligere vært kjent for 
å være veldig strenge mot passasjerene, men 
har nå innført en mye mere kundevennlig 
tilnærming.  Mye av dette har de lagt inn i sin 
nye nettside som nå skal være superenkelt for 
brukeren.  Det vi ser nå et mye vennligere Ryan 
Air.  - De tilbyr en lav pris på et godt produkt 
og på punktlighet er Ryan Air best,  sier 
Thoresen bestemt. - Sier du at RA er dårlig nå, 

silje thoresen
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så følger du ikke med. Flyselskapet har også 
de største basene i Norden. Inntil fem fly står 
parkert her på sommeren forteller Thoresen.  
Hvis Ryan Air ikke hadde etablert seg i Rygge i 
2009 hadde det ikke vært noe flyplass her.

Norwegian har også base her, og  er i stor grad 
Spaniafokuserte med ruter  til bl.a. Alicante, 
Gran Canaria og Malaga.  En ting som 
kjennertegner Ryan Air og Norwegian er at de 
har ensartede fly. Dvs. at de kan ha én type 
sertifiserte teknikere i stedet for mange, 
dermed blir kostnadsbildet bedre.  

Det er 450 ansatte som er involvert i det 
daglige virket på MLR, noe som gjør denne 
lille sivile flyplassen til den største arbeids-
plassen i området. Og nå  skal vi få et innblikk 
i hvordan en flyplass fungerer, hvorfor sikker-
heten er så høy og alle de regler vi som 
passasjerer må forholde oss til og gjerne 
irriterer oss over. Vår egen guide for dagen 
er markedssjef Silje Thoresen, men før vi kan 
komme på innsiden må vi sjekkes inn og 
sikkerhetsklareres etter alle kunstens regler.  

Flyplassen er bemannet hele døgnet og det er 
nokså stor bredde i personell på en flyplass. 
Det er alt fra serveringspersonell til toll, politi 
og drivstoff personell, flygelederne i tårnet fra 
Avinor, teknikerne, catering, renhold, buss/

taxi, tog m.m. I terminalen er det parkering og 
bilutleie, mens handlingselskapet tar seg av 
innsjekk, servicesenteret og boarding. Så er det 
Securitas som har det overordnede ansvaret 
for overvåkning av alt som skjer i terminalen 
og som skal passe på og ivareta sikkerheten til 
passasjerene. 

BRP som er en forkortelse for brann, redning 
og plasstjeneste, er ansvarlige for flere ting. 
De er viktige for å holde en trygg og åpen 
flyplass. De skal holde rullebanen ren og 
foretar inspeksjon etter vilt og fugler eller 
annet som kan forstyrre.  Fugler som befinner 
seg i luftrommet til rullebanen når et fly skal ta 
av eller lande, blir skutt. 

- Om det er elg innafor gjerdet, må alle flyene 
sirkulere i lufta, til de sier det er klart, forklarer 
Thoresen.  

Om vinteren går det mest på måking og 
salting. BRP skal hele tiden påse en klar bane 
for takeoff og at det foreligger en god bremse-
lengde. Det er også til enhver tid et beredt 
brannpersonell som kan være tilstede med et 
stort korps i løpet av 90 sekunder. Personalet i 
tårnet holder orden på flytrafikken, de gir 
tillatelse til å ta av og lande og holder til 
enhver tid et våkent øye med radarer som 
viser hvor andre fly er.  Farris kontrolltårn på 

Røyken f.eks. kontrollerer et lag og Rygge et 
annet lag. - Mye av jobben er faktisk manuell 
i kombinasjon med automatikk, kan Thoresen 
fortelle oss.

Ute på rullebanen er det et mylder av diverse 
‘dingser’ som hver har sin tekniske funksjon.  
Det er en hel masse navigasjonslys som et 
lyssystem av farger og koder, landingslys, et 
eget ILS* belysning, m.m. 

*Instrument landing system, på norsk 
Instrumentlandingssystem, som er et system 
som sender ut signaler som gir luftfartøy presis 
navigasjonsinformasjon for innflyging til en 
rullebane for landing. Systemet var opp-
rinnelig utviklet for landing i dårlig vær, men 
brukes nå stort sett alltid, uansett værforhold. 
(kilde: Wikipedia)

MLR har klaring for kategori  2, hvilket betyr 
at de har mulighet for å drive i nokså dårlige 
forhold, som tåke, vind, crossvind etc. Faktisk 
kan fly på andre flyplasser be om å få lande på 
MLR dersom værforholdene ikke tillater dem å 
lande på sin egen destinasjon eller base.

Ved Rygge kjøres det lavprismodeller, dvs. at 
flyet skal være minst mulig på bakken. Bakke-
tiden skal helst ikke overstige 25 minutter før 
flyet er oppe i lufta igjen. I løpet av den tiden 
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skal ankommende passasjerer ut av flyet og 
bagasjen deres av. Det være rengjort, fylt opp 
med mat og drikke og den tekniske 
kontrollen være foretatt, drivstoff skal fylles 
for neste tur før nye passasjerer kan sjekkes 
inn med sin bagasje. På sommerstid er det 15 
avganger på det meste på én dag. Dette starter 
gjerne rundt halv fire tiden på 
morgenen til omlag ett på natta. På en 
god sommermåned er de oppe i 200 
000 passasjerer hvorav 63% kommer 
fra Oslo området og 20% fra Østfold-
området. Resten er svensker, men også 
passasjerer fra Buskerud, Telemark, 
Trøndelag og Nord-Norge. Trøndelag 
har lite direkteruter fra Værnes, så de 
kjører heller hit fremfor å bytte fly. 
Også er det kanskje noen som synes at 
Gardermoen blir litt stort. 
- De lokale er veldig trofaste mot 
flyplassen sin og reiser helst herfra,  
forteller Thoresen. - De sjekker først 
med Rygge om deres reisemål går, hvis ikke 
bestiller de fra andre flyplasser. 

Når du ankommer flyplassen og skal sjekke 
inn blir bagasjen kontrollerer om den veier for 
mye før den blir sendt ned i bagasjesystemet, 
hvor de har en del scannere.  Her blir bagasjen 
og innholdet kontrollert om det er noe som 
utpeker seg.  Ofte er det en kombinasjon av 

stikkprøver eller at det slår ut på en eler annen 
alarm. 

- Det er 3 kontroll-nivåer, den siste er at vi 
åpner og sjekker ved mistanke. Men de fleste 
går bare rett gjennom, forklarer Silje. Etter 
dette havner bagasjen din i  sortertings binger. 

F.eks. i London båsen eller Milano båsen og 
derfra lempet opp på traller. Trallen går så 
til sitt destinasjonsfly hvor en person sender 
bagasjen inn på båndet som går inn på flyet og 
inne i flyet sitter det en annen og tar i mot og 
fordeler lasten jevnt. Dette er veldig viktig for 
drivstoff forbruket og balansen i flyet. Og det 
er nettopp derfor det er så nøye at bagasjen din 
ikke veier for mye.  Så nå vet du det!

Det er veldig mye sikkerhet knyttet til fly-
plasser og flyreiser  og det er vel flere enn oss 
som har irritert seg over at det ikke engang er 
lov til å ha med seg en flaske med vann  eller 
brus ombord.  Men det er faktisk en veldig god 
grunn til dette.  - Årsaken er at det finnes fly-
tende sprengstoff og dette er ikke noe vi ønsker 

at noen skal få anledning til å smugle 
ombord, forklarer Silje Thoresen. - Også 
visse typer pasta fordi noen  kan forsøke 
å gjemme sprengstoff i tannkremtuber 
medbrakt på fly.  Bagasjen din kan bli 
‘sniffa’.  En analysemaskin vil gi beskjed 
om bagasjen har vært i kontakt med noe 
sprengstoff.   

Både hos Norwegian og Ryan Air  har 
du lov til å ha med ti kilo håndbagasje. 
Du må få plass til alt som inneholder 
væske i en pose som rommer én liter. 
Posen får du ved sikkerhetskontrollen 
på flyplassen. Ingen enheter i posen kan 

inneholde mer enn 100 milliliter. For at du skal 
kunne vedlikeholde sminken din på turen får 
du med deg både hudutjever, hudkrem, 
foundation, neglelakk, lipgloss, eyeliner og 
parfyme. 

Men før du hytter med neven til sikkerhets 
personalet kan vi opplyse om at det faktisk 
er Luftsfartstilsynet som setter disse reglene i 
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Norge, og over dem et annet overordnet organ 
som bestemmer den helhetlige sikkerheten. 
- De stiller veldig tøffe teknologiske krav til  
sikkerheten. Vi har helt enkelt et langt større 
terrorbilde å ta hensyn til i dag, forklarer hun. 
Og det er for alles sikkerhet!  

Så er det den hersens tiden som du MÅ være 
på flyplassen før flyet ditt går.  Thoresen 
forklarer at det først og fremst er for at 
passasjerene skal ha en behagelig reise. - Det 
er gjort pulsmålingstester som bl.a. viser at når 
folk må stå i kø, stiger pulsen.  Ved innsjek-
king, kan det hende at du blir tatt ut i ekstra 
kontroll, da er det bra at det er tid til dette slik 
at avganger ikke blir forsinket,  informeres vi. 

Har du noen gode råd til reisende Silje?  

- Vær forberedt,  det viktigste er  pass og 
billetter. Sørg for at passene er i orden, at de 
faktisk er med.  Nødpass kan skaffes, men det 
tar også tid og kan koste deg turen om du har 
beregnet for liten tid. 

- Når du reiser med barn, så sørg for under-
holdning  til barna. Drikke og en liten matbit 
uten for mye sukker. Igjen, vær ute i god tid, 
det skjer alltid uforutsette ting med barn. 

- Ankommer du i bil, finn rimeligste parkering. 

Vær kollektivt ute i god tid, legg inn et kvarter 
til hjulskift. 

Etter innsjekk, vel inne på den andre siden, når 
du og dine er sikkerhetsklarert og  bagasjen 

er sendt av gårde på bagasjebåndet, så kan du 
senke skuldrene og nyte av de butikker, ki-
osker, mat og drikke. Her kan du kose deg og 
få ned hvilepulsen. Her finner du bl.a. 

O’ Leary’s, en skikkelig amerikansk sportsbar 
med et typisk irskamerikansk tema med brunt 
og grønt interiør og storskjermer som viser 
sport. Veggene er formelig tapetsert i bilder 
av sportsidoler fra Nwew-England lag som 
Boston Celtics.

- Et av bildene henger opp-ned, forteller 
Silje med et lurt smil. Det er en greie på alle 
O’Leary’s puber rundt omkring i verden.  

Så forbered deg godt, møt opp i gooood tid 
med et smil og se deg rundt neste gang du skal 
ut og reise. Betrakt alle de ansatte på flyplassen 
som styrer rundt som flittige maur for å gjøre 
din flyreise så sikker og behagelig som mulig. 
Vi er utrolig heldige, som i tillegg til alt det 
andre fine som Mosseområdet har å by på, 
også har vår helt egen sivile flyplass som står 
beredt til å frakte frosne Mossinger til varmere 
steder langt vekk, slik at de kan komme tilbake 
igjen og være takknemlige for alt vi har her. 

Vi som er så heldige å bo i Mosseområdet, kan 
virkelig skilte med at vi har kort vei til langt 
vekk, selv om det er et annet flyselskap som 
ikke har basen sin her som fant opp det 
ordtaket.

Sjekke avganger og ankomster?
www.ryg.no
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fersK fruKT og 
grønT Til 

hverDAg og 
fesT!

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

del ditt Bilde På instagram og tagg det:

#detskjerimoss

Fotokonkurranse

3. Premie
Overnatting for 2 personer 
i suite, inkl. inng. til SPA 
og trening. 
Verdi kr. 3000,-

1. Premie
Dagpass for inntil 15 pers. 
hos Våler Klatrepark i 
2016. Verdi kr. 4500,-

2. Premie
1 års trening inkl. startpa-
kke - 1 time m/personlig 
trener, bag, flaske og 
håndkle. Verdi kr. 3226,-

ta det 
fineste Bildet

av mosse-området!

vinnerne blir kåret i 

novemBer 2016 
og vinnerne annonseres i 

det skjer i moss’ juleutgave.

Følg oss på Instagram @detskjerimoss
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Rhodos

ENKELT, RASKT OG 
RIMELIG UT I EUROPA

NB! Endringer kan forekomme. 

07 m
edia / M

oss

45 MIN FRA OSLO SENTRUM • BUSS- OG TOGFORBINDELSE • PARKERING VED TERMINAL • WWW.RYG.NO

   Fra Moss lufthavn Rygge kan du reise til mer enn 30 spennende steder over hele Europa. 

   Vi garanterer ledig parkeringsplass til bilen din.

   Du kommer også enkelt til Rygge med tog, buss eller taxi.

   På vår lille og oversiktlige flyplass foregår alt kjapt og effektivt.

   Vi har koselige serveringssteder og kjempegodt vareutvalg i vår nye, store duty free butikk.

Ikke så rart kanskje, at Moss lufthavn Rygge ble kåret til NORGES BESTE FLYPLASS i 2014.

Se flyruter og mye mer på www.ryg.no

Moss lufthavn Rygge_Riisnæs_Det skjer.indd   2 23.10.15   14.34
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knapt har suksessen med ekko av et begjær lagt seg, så har forfatter linda strøm neste bok klar. denne 
boken “i skyggen av eliten” handler om et annet sted, men det er ingen grunn til å tro at du ikke skal 
bite negler, for dette er spennende lesestoff som for deg til å trekke bena opp i sofaen og lese en side 
til, og enda en side....

tekst: sylvia king foto: bent stoa

i skyggen av elitenLINDA I.  ST RøM MED Ny BOK

Vi møtte mosseforfatteren linda irene 

strøm (50) en deilig sensommerdag på 

refsnesstranda. Vi skal snakke med henne 

om hennes  neste bok, ‘i skyggen av 

eliten’, som blir lansert med boksignering 

på Hotell refsnes gods, den 31. oktober.  

ute på bryggeanlegget som tilhører godset 

setter vi oss ned og nyter restene av 

sommersol og får høre hvordan det gikk til 

at hun ble forfatter. 

Hennes debutroman ‘ekko av et begjær’ 

ble publisert i 2013 og  handlingen er lagt 

til ærverdige Hotell refsnes gods på Jeløy.  

Her blir bjarne Holt, finansmann,  musiker 

og en kvinnejeger  funnet drept i ett av 

rommene på hotellet under et kunstfore-

drag.  boken er den første i en trilogi om 

kunsthistorikeren line ridder sand som 

også eier et galleri i oslo.det er slett ikke 

tilfeldigheter som har vært med på å føde 

denne romanen. linda selv har jobbet hele 

16 år ved Hotellet som er kjent for sin store 

kunstsamling og som jevnlig har 

kunstomvisninger for både hotellets gjester 

og innbyggere eller andre interesserte. 

til daglig arbeider hun som økonomisjef 

ved nasjonalmuset i oslo, men hun har 

også bakgrunn som valutamegler i nordea.  

så her er mye kompetanse og forståelse 

å hente fra egen erfaring. linda har alltid 

vært fascinert av skrivekunst og har både 

publisert artikler og vært aktiv med 

debattinnlegg i media. men linda begynte 

for alvor å skrive  etter et skrivekurs. sam-

men med sin mann Christian strøm startet 

hun Paviljongen forlag i slutten av 2012 og 

de har ambisjoner om å utgi romaner fra 

både nye og etablerte forfattere, med vekt 

på at skrivekunsten skal gi gode leseop-

plevelser.

i  bok nr. 2 følger vi nok en gang line 

ridder sand i nye intriger gjennom  et 

nettverk av relasjoner, kidnapping, svindel, 

korrupsjon og politikk. lines mann er uten-

riksminister og når deres sønn blir kidnap-

pet trekkes inn i både økokrim  og politiske 

prosesser . rett og slett et godt kjøp til å 

legge under juletreet i år til noen som liker 

spenning. 

www.paviljongenforlag.no
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Ny BOK FRA REFSNES-FORFATTEREN

gaVetiPs til 
Julen 2015!
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BaZaRhUsET

Kongensgt 24, 1531 Moss. Tlf. 405 35 595

B  y  e  n  s    f  l  o  t  t  e  s  t  e    u  t  e  s  t  e  d

følg oss på facebook

skoggata 2, 1530 Moss, tlf. 69 25 12 34
Åpent man - lør kl. 11 - 24, søn kl. 15 - 22
facebook.com/divinummoss

Divinum - en smak av italia i Moss sentrum! stort utvalg av delikatesser fra italia

importør av tradisjonell mat og råvarer.
skoggata 2, 1530 Moss, tlf. 917 90 440
Åpent man - lør kl. 10.30 - 16, søn via Divinum

hos oss får du julegaver 
som smaker fantastisk!

På hjørnet av Kongensgate og Torggaten finner 
du La Botega, en av de spennende butikkene i 
Moss, som har ekte italienske råvarer. 

Og skulle du ønske å slippe å tilberede ditt 
italienske måltid, så kan du overlate den delen 
til Divinum Restaurant. Her finner du pasta i 

alle varianter, olivenoljer, trøffel, bakst, 
italienske oster, spekemat og kaker som 
importeres direkte fra opphavslandet. 
Dermed bevares smakene helt fra Italia og helt 
til ditt kjøkken.

Og du kan glede deg over de beste smakene 

fra det samme landet, der spagetti, pasta og 
pizza kommer fra. Det beste av alt er at 
betjeningen er fra Italia også, og snakker 
italiensk, om du skulle ha glede av det, men 
det gjør seg også forstått på norske og engelsk 
i tillegg.

iTaliEnsKE RåVaREREkte
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Moments Spiseri
kommer

Plakat_50x70.indd   1 04.11.14   13:49

              Velkommen til Moss’luneste  krok

Den koselige atmosfæren er som før, 
men betjeningen og menyen er endret til, 
om mulig, enda hyggeligere. 

Velkommen til

Dronningens gate 3-7, 1530 Moss, tlf. 406 23 748facebook.com/momentsspiseri
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lEKER
de er bare blitt større og dyrere.
Eddie King er bilentusiast med spesiell interesse for eldre farkoster. han har også sans for å bruke deler av bilvrak til noe 
nyttig. han kommer til å skrive for oss i magasinet og presentere spennende kjøretøy, bruksgjenstander laget av eldre biler 
og annet som har med farkoster å gjøre. her presenterer han seg selv med en liten story.  tekst: eddie king • foto: Bent stoa

Det høres ut som om vi aldri ble voksne og det 
er vel også en del av sannheten. Med vi, mener 
jeg alle oss som har et annet forhold til bilene 
våre enn å ta seg fra et sted til et annet. Vi er 
mange og vi er forskjellige men har en ting til 
felles... Lidenskap for kjøretøy.

Mange så drømmebilen da de var små, andre 
har hatt opplevelser som har 
satt varige spor. Et eller annet 
sted har vi sett noe som har gjort 
sterkt inntrykk og plassert en 
spire til lidenskapen. 

Helt siden den første hesteløse 
kjerra har folk med lidenskap 
forsøkt å uttrykke seg gjennom 
design og ytelser for å skape 
den ‘perfekte’ bilen. Det har 
blitt mange ikoner opp igjen-
nom historien. Og de har blitt 
viktig historie, for det er virkelig 
et eventyr av kreativitet og 
ingeniørkunst som har utfoldet 
seg opp igjennom årene. Det som 
også er så fantastisk er at denne 
utviklingen har blitt ivaretatt av 
slike som oss. Det hadde vært tragisk om alle 
de gamle bilene hadde blitt spiker. Gammel 
kjærlighet ruster ikke, sies det og det er en 
sannhet med modifikasjoner. Vi som har slike 
lekebiler passer ekstremt godt på dem. Til stor 
glede for oss selv og ikke minst andre.

Noen av mine nærmeste mener at lidenskapen 
min er på kanten til besettelse, men det tar jeg 
som et kompliment. Jeg hadde som liten gutt, 
en respektabel samling med Matchbox biler, 

som de ble kalt. Jeg pleide å stille dem på rekke 
og rad, helt fra stua og ut i gangen. Hadde 
alltid en lekebil i nærheten. 
Etter hvert som årene gikk begynte jeg å kjøpe 
modell byggesett og satt i timevis og limte 
sammen alle de bitte små delene, og malte 
sirlig på detaljer. Har sikkert litt i blodet også 
fordi fatter’n hadde også bildilla. Han drev 

med gamle Mini Morriser som han trimmet 
motorene på og bygde om. 
Da jeg ble 18 fikk jeg min første bil. En 1970 
Opel Ascona 16 S med 1,9 ltr. rekordmotor og 
med en lakk som var alt annet enn diskré. Det 
ble mange harryrunder i Moss hvor jeg traff 
andre med samme interesse. Jeg husker at jeg 
drømte om de fete Amerikanske bilene som 
den gang var milevis unna min økonomiske 
rekkevidde. Den gromme lyden av V8 med 
nok plåt til å dekke et låvetak gjorde inntrykk. 

Effektlakk og en design som gjorde at øynene 
aldri ble mette. 
Jeg fikk etter hvert kjøpt en gammel 1969 
Ford LTD Country Squire stasjonsvogn av 
en bonde i Våler, som jeg startet min første 
restaurering på. Det var nesten bare skolebus-
sen som var større. Ung og uerfaren men med 
høyt ambisjonsnivå gikk jeg i gang. Det ble 

sveiset, sparklet, pusset og lakkert 
og gamle slitte deler ble byttet ut 
med nye. Seter ble trukket om og 
til slutt visning hos biltilsynet. Det 
ble forresten både 1 og 2 visninger 
før jeg kunne rusle ut med blanke 
fine skilter, men da var jeg så stolt 
at jeg gikk 20 cm over bakken. 
Jeg dro på treff og hadde det helt 
konge. 

Etter utdannelsen fikk eventyr-
lysten overhånd og jeg reiste 
selvfølgelig til USA. Det var jo der 
drømmebilene mine kom fra. Jeg 
skulle bo hos en familie i ett år og 
var jo spent, for jeg hadde knapt 
vært utenfor kommunen siden vi 
flyttet til Mosseområdet. 

I ankomsthallen på BWI i Maryland stod det en 
kar med et skilt med navnet mitt på. Etter å ha 
unnagjort den obligatoriske hilsenen måtte jeg 
bare spørre, - So Jerry, what kind of car do you 
drive? Hvorpå han stolt kunne meddele, 
- I drive a Saab! Jeg holdt på å svime av, her har 
jeg reist 5000 km bort fra kalde Scandinavia for 
å kjøre... svensk bil!?

Men unge King hadde andre planer. 

fortsatt med biler
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Min ankomst var på en lørdag og allerede 
dagen etter spurte jeg Jerry. - Show me the auto 
adds. I would like to buy a car of my own. Jeg 
skummet annonsene og sirklet ut tre biler som 
hadde vært helt etter min smak. Den første var 
en Mercury Cougar men den var i så dårlig 
forfatning at den ble umiddelbart strøket av 
lista. Den andre bilen hadde heller ikke hatt et 
greit liv. Jeg husker det som det var i går da vi 
rundet hjørnet nede i Baltimore sentrum. Der 
stod den og bare ventet på meg. 

- That’s the one, that is the car I’m going to 
have, utbrøt jeg. En 1974 Cadillac Eldorado, 
like stor som stasjonsvogna men uten tak og et 
forkrommet glis. Den hadde utstyrt som kunne 
måle seg med mange av dagens biler. Og bare 
for å nevne noe, så var det fiberoptikk på alle 
lys slik at føreren kunne se fra førersetet om en 
pære var gåen, cornering lights som ble slått 
på når du satte på blinklys slik at området du 
skulle svinge inn på ble opplyst, automatisk 
nedblending av fjernlys ved møtende trafikk, 
lys gikk på automatisk når det ble mørkt eller 
du kjørte inn i en tunnel.

Følg meg hjem’ lys med trinnløs regulering, 
el. åpning og lukking av bagasjerommet, som 
alene kunne huse en familie på 4. Automatisk 
nivåjustering om du skulle være så heldig å 
få svigermor i baksetet. 6 askebegre med egen 
sigarettenner i hvert askebeger, tilt og teleskop-
ratt, Cruise Control, air condition, fenderskirts, 
8,2 l V8, osv osv. Og det er her det passer å 
minne om at dette var en 1974 modell. 
Etter en kort visitt i geitost og melkesjokolade-
landet ble det nok en tur over dammen. 6 mnd. 
i Florida hos en annen familie. De hadde nå i 
alle fall amerikanske kjøretøy. En Buick Electra, 
og en 1986 Mustang Fox Body med 5.0 l motor 
den var langt fra pen, men pen langt i fra. 
Den gikk relativt greit også. 

Etter dette var det en del år med diverse 
kjøretøy som ikke er noe å nevne. Hadde en 
Toyota HI Lux 1992 mod som var morsom. 
Kunne parkere nesten hvor som helst og 
brøytekanter var ingen hindring. Familie og 
venner synes det var greit å kjenne noen med 
pick up når de skulle flytte og det siste året 
jeg hadde den ble det litt vel mye flytting noe 
som resulterte i at jeg kjøpte meg en Chrysler 
Neon for å slippe å kjøre flyttelass. Den var 
en av de første med 132 HK - det var som å 
kjøre gokart, kunne kjøre så fort jeg ville inn i 
svingen og den satt som flue på fluepapir. Kan 
med hånden på hjertet si at det var en trist dag 
da jeg solgte den. Det var svigerfar som mente 
at jeg måtte skaffe en mer praktisk bil... Det ble 
stiftet familie så da ble det stasjonsvogn. 

En Volvo for sikkerhetens skyld. Men arghh, så 
kjedelig for en bilentusiast. Var ikke fullt så lei 
meg for å se den gå. 

Men nå skulle det bygges på huset, og for en 
glimrende anledning til å handle inn noen 
praktiske hjul. Man må jo ha noe som kan dra 
tungt må vite, for her skal kjøres både plank 
og stein. Det ble en Chevrolet Tahoe 6,5 l 
Turbodiesel. Det må vel være praktisk nok (og 

bitte litt morsom). Fant en på finn som hadde 
rette fargen og det ble handlet før noen rakk å 
komme med innvendinger. Bakhjulstrekk, det 
var lenge siden jeg hadde kjent den følelsen. 
En snøtung dag i februar kona og eldste poden 
skulle på plantasjen og handle inn noe stæsj, 
satt jeg og minsten igjen i bilen... på en nesten 
tom og snøfull parkeringsplass... Bør jeg si noe 
mer!? Vi lagde smultringer så snøføyka stod. 
For de uinnvidde, å lage smultringer med bil er 
å spinne rundt i ring. Minsten lo så han skrek. 
Vi hadde noen minnerike minutter før resten 

av familien troppet opp og lurte på hva i all 
verden vi drev med.

Så en vakker dag i et lystig lag fant en kompis 
og jeg ut at vi skulle bli bilforhandlere. Vi 
hadde hørt at Chevrolet Corvette praktisk talt 
solgte seg selv og risikoen for å gå på en smell 
var liten. Vi fant en forhandler på ebay som 

var villig til å gi slipp på et strøkent eksemplar 
fra 1978 for en hyggelig sum. Han hadde til og 
med avtaler med containerfrakt til Europa. Nå 
hadde det seg slik at dette var rett før finans-
krisa la seg som tjukk morgentåke over hele 
landet, noe vi ikke kunne forutse. 
Bilen ble levert på kaia i Oslo og vi reiste av 
gårde for å hente. Etter litt frem og tilbake og 
utførte endringer for at biltilsynet skulle føle 
seg sånn passe fornøyd ble bilen registrert og 
annonse lagt ut på Finn. Vi smurte på med 
masse bilder og la oss på en pris som var helt 
grei men fikk ingen til å komme å se på den 
engang. En av våre nye landsmenn lurte på om 
det fulgte med vinterdekk til bilen. Jeg sa bare 
at den bilen her vil du ikke kjøre på norske 
vinterveier hvis du har planlagt å kjøre den til 
neste år også. Du sitter praktisk talt i baksetet 
og kjører og er nærmere bakakselen enn frem-
hjulene. Å sladde med denne er som å kaste en 
slegge med skaftet først. Det kommer fort og er 
omtrent like lett å ta inn igjen som en kuleis på 
vei ut av kjeksen en varm sommerdag. 

Tiden gikk og kompisen ble utålmodig, ville 
gjerne ha igjen det han hadde lagt ut. Jeg 
bestemte meg for å beholde den inntil videre 
og løste ham ut. Etter å ha kjørt den èn sesong 
mente jeg den trengte litt oppgradering. Kjøpte 
et “complete front end kit” som inneholdt alt 
det jeg trengte for å stramme opp den slappe 
forstillingen. Det ble plukket ned, deler som 
skulle gjenbrukes ble sandblåst og lakkert med 
understellslakk og alle slitasjedeler ble byttet 
ut. Etter en tur hos Naf for forstillingskontroll 
var den klar for ny sesong. Fikk til og med 
skryt av karen på Naf for arbeidet jeg hadde 
utført. Det hjalp godt på humøret. 

Bilen ble helt nydelig å kjøre. To fingre på rattet 
i 110 km. Nå er jeg sånn skrudd sammen at jeg 
liker at ting er i orden og når forstillinga var 
blitt oppgradert måtte jo oppheng bak også få 
litt oppmerksomhet. Dette var litt mer utfor-
drende enn jeg hadde forestilt meg, og måtte 
lage spesialverktøy og så på undervisnings-
videoer på Youtube. Angret innimellom at jeg 
startet på det men ble ferdig til slutt. Det er 
fantastisk givende å kjøre rundt og vite at alt er 
på stell. Forrige vinter ble det motorskift pga. 
noen ulyder. Det ble avgjort å sette inn en long 
block bytte-motor som ble lakkert i original-
farge og slanger byttet ut. Motorrommet ble 
lakkert og alt ble strøkent. 

Neste år blir det forhåpentligvis nye setetrekk 
og mange fine turer på treff for å møte andre 
som også leker med biler.

Håper å se deg der!

Veien fra lillestrøm gjennom enebakk til moss er en 
perfekt tur for en Chevrolet Corvette sting ray.

eddie bak rattet i Corvette’n en solskinnsdag i 
lørenskog.
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Vi har mange års erfaring med 

MEGLING AV BRUKTBILER
ønsker du å selge eller bytte inn din gamle bil, hjelper vi deg med reperasjon,  
annonsering, fotografering, forsikring og finansiering i salgsprosessen.

Lever inn din bruktbil hos oss, så slipper du å tenke noe mer på salget før du får  
oppgjøret i hånda!

På UTKIKK ETTER Ny BIL?
Vi har mange flotte bruktbiler til salgs. Kontakt oss på 69 87 87 70 / 95 43 88 34 for en hyggelig 
bilprat, eller gå inn på www.øklandbil.no under «biler til salgs» for noe av utvalget vårt. 

Kontakt oss på tlf. 69 87 87 70  
eller tlf. 95 43 88 34

KJøP - SALG - UTLEIE - SERVICE

Velkommen til oss!

Varnaveien 1, 1524 Moss - post@oklandbil.no
Nye og brukte biler: www.øklandbil.no

www.øklandbil.no
for bruktbiler: 
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Vingparken ligger på Høyda i Moss Rygge. 
Hele området gjennomgår en transformasjon 
fra gammelt industriområde til en moderne 
bydel, det gjør det til Østfolds mest 
spennende vekstområde.

Vingparken består av Sydsiden Handelspark, 
Rosenvinge Park - den grønne boligparken, 
Lilleeng Helsepark og Forum Moss Business 
Center. I tillegg til dette har Vingparken egen 
restaurant, konferansesenter, elbil lading, stor 
flott naturpark og en spennende industrihis-
torie som er godt ivaretatt med restaurerte 
bygninger. 

I Rosenvinge Park bor du høyt og solrikt og
har det aller meste av det du måtte ha behov
for rett på utsiden av stuedøren.

Prøv boligvelgeren på www.rosenvingepark.no 
eller besøk vårt flotte Visningssenter i parken:
Varnaveien 30b, Moss.

www.vingparken.no
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Hele området gjennomgår en transformasjon 
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Rosenvinge Park - den grønne boligparken, 
Lilleeng Helsepark og Forum Moss Business 
Center. I tillegg til dette har Vingparken egen 
restaurant, konferansesenter, elbil lading, stor 
flott naturpark og en spennende industrihis-
torie som er godt ivaretatt med restaurerte 
bygninger. 

I Rosenvinge Park bor du høyt og solrikt og
har det aller meste av det du måtte ha behov
for rett på utsiden av stuedøren.

Prøv boligvelgeren på www.rosenvingepark.no 
eller besøk vårt flotte Visningssenter i parken:
Varnaveien 30b, Moss.
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Prøv boligvelgeren på www.rosenvingepark.no 
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Varnaveien 30b, Moss.

www.vingparken.no
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Vingparken ligger på Høyda i Moss Rygge. 
Hele området gjennomgår en transformasjon 
fra gammelt industriområde til en moderne 
bydel, det gjør det til Østfolds mest 
spennende vekstområde.

Vingparken består av Sydsiden Handelspark, 
Rosenvinge Park - den grønne boligparken, 
Lilleeng Helsepark og Forum Moss Business 
Center. I tillegg til dette har Vingparken egen 
restaurant, konferansesenter, elbil lading, stor 
flott naturpark og en spennende industrihis-
torie som er godt ivaretatt med restaurerte 
bygninger. 

I Rosenvinge Park bor du høyt og solrikt og
har det aller meste av det du måtte ha behov
for rett på utsiden av stuedøren.

Prøv boligvelgeren på www.rosenvingepark.no 
eller besøk vårt flotte Visningssenter i parken:
Varnaveien 30b, Moss.

www.vingparken.no

Restauranten vil bli basert på et fransk/
italiensk brasserikonsept, med et gjennom-
ført og lekkert interiør med et urbant touch 
som i seg selv vil være en attraksjon, forteller 
restaurantetablerer Yngvar Andreassen.  
Restauranten er nå under oppføring i den 
gamle TrioVing-kantinen, med eget vinrom 
og egen avdeling for lukkede selskaper. Med 
uteserveringen inkludert, vil restauranten 
ha en kapasitet på 150 gjester inne og 100 
helårsplasser ute – med mulighet til å utvide 
ytterligere ved behov. 

Barnefamilier 
Barnefamilier vil få ekstra stor oppmerksom-
het i helgene. I tillegg til sunn og god mat 
for både liten og stor, vil de små ha tilgang til 
eget barnerom med aktiviteter i restauranten. 
På godværsdager står hele parken til dispo-
sisjon for lek og moro. Her kan de voksne 
nyte maten og sitt eget selskap mens barna 
får aktivisert seg i trygge omgivelser innen 
synlig rekkevidde. Dette blir med andre ord 
et svært barnevennlig spisested.
For de som bosetter seg i Rosenvinge Park, 

vil restauranten naturlig nok være ekstra lett 
tilgjengelig. Det er ”bare å ta heisen ned” for 
de som ikke ønsker å  lage middagen selv, 
eller for å nyte en flaske god vin. 

Kurs og konferanse
I restauranten vil det tilbys mat til lukkede 
arrangementer på kvelds- og helgetid, som 
barnedåp, konfirmasjon, bryllup, minnestund 
etc. Her vil arrangørene kunne bestille den 
menyen de måtte ønske å tilby. 
Med Vingparken Konferansesenter vegg-i-

vegg, vil Restaurant Ro også levere mat og 
drikke til gjestene her, basert på en egen 
kurs- og konferansemeny. 
I tillegg vil det tilrettelegges for det eksister-
ende næringslivet i området. I restauranten 
kan man innta et godt måltid mens det dis-
kuteres forretninger, eller man kan få levert 
mat til et forretningsmøte. 

Lokale ansettelser
Ledergruppen til restaurantdriften er allerede 
ansatt. I nær framtid skal de øvrige i staben 
på rundt 20 personer ansettes, og Yngvar 
Andreassen ønsker seg mange lokale per-
sonligheter på laget. Her er det bare å søke!
- Mange arbeidsplasser gikk tapt da TrioVing 
ble lagt ned. Dette blir første steg på mange 
nye – og flere kommer, påpeker Yngvar, og 
lover en  storstilt og smakfull åpning i parken 
4. januar. 

Det er bare å glede seg! 

Yngvar Andreassen har fått svært mange gode 
tilbakemeldinger på det folkelige restauranttil- 
budet i Vingparken. – Her skal vi skape en hyggelig 
møteplass i naturskjønne omgivelser, sier han. 

Med beliggenhet midt i idyllen i Vingparken skal ”Restaurant Ro” friste med et attraktivt mat- 
tilbud til beboere og nærings-livet i regionen – basert på høy kvalitet, topp service og  
hyggelige priser. Her skal du kunne nyte både maten og livet i fantastiske omgivelser! 

- en godbit i Vingparken!

www.vingparken.no

Restaurant og 
boligprosjekt 
med veldig 
mye ekstra

Vingparken ligger på Høyda i Moss Rygge. 
Hele området gjennomgår en transformasjon 
fra gammelt industriområde til en moderne 
bydel, det gjør det til Østfolds mest 
spennende vekstområde.

Vingparken består av Sydsiden Handelspark, 
Rosenvinge Park - den grønne boligparken, 
Lilleeng Helsepark og Forum Moss Business 
Center. I tillegg til dette har Vingparken egen 
restaurant, konferansesenter, elbil lading, stor 
flott naturpark og en spennende industrihis-
torie som er godt ivaretatt med restaurerte 
bygninger. 

I Rosenvinge Park bor du høyt og solrikt og
har det aller meste av det du måtte ha behov
for rett på utsiden av stuedøren.

Prøv boligvelgeren på www.rosenvingepark.no 
eller besøk vårt flotte Visningssenter i parken:
Varnaveien 30b, Moss.

www.vingparken.no
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JULETAPAS

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

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

YORKSHIREPUDDING
4 porsjoner

125 g hvetemel
1,5 dl melk
1,5 dl vann
2 stk egg
0,5 ts salt
3 ss smeltet smør

Lag denne røren omtrent slik du vil lage en panne-
kakerøre. Ha smeltet smør i porsjonsformer. Helst skal 
formene varmes i ovnen med stekefettet i, før man har 
i røren. Dette for at det skal bli lettere å få 
“puddingene” ut av formen, og for at de skal få den 
karakteristiske formen. Fordel røren i formen/formene 
og stek på 225° i ca. 25 minutter til de har hevet seg 
godt og fått en fin, mørk brunfarge.

I bakerste rekke på det første bildet ser du York-
shirepuddingen. Her har vi laget porsjonsbiter av 
julematen, slik at den fremstår som tapas. Da kan man 
jo kose seg lenge med julematen. 

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

EPLEMOSS GLØGG

Til 1 liter EpleMoss trenger du:
2 kanelstenger
3-4 stjerneanis
5-6 nellikspiker
Noen hele pepperkorn
Noen hele kardemommefrø
1/2 vaniljestang
Brun Rom av foretrukket merke.
Vi benyttet Jamaica Rom til vår gløgg, men ble også 
anbefalt Ron Zacapa eller Havana Club. 

FREMGANGSMÅTE:
Hell EpleMoss i en kjele og ha krydderet oppi. Her kan 
en med hell benytte en krydderpose eller tesil slik at 
‘rusk’ fra krydderet ikke grumser 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 i glassene som pynt ved servering. Smak til med 
en klunk rom i glasset for de som ønsker det, noen vil 
nok sikkert ha to. 

Julematen er noe de fleste av oss har et forhold til. Vi har ikke tenkt til å rokke ved akkurat dét, men vi tenkte at vi kunne lage 
noen utradisjonelle presentasjoner av tradisjonell julemat. og så har vi med et par søte saker.

 
matstylist/tekst: sylvia king foto: Bent stoa

Tradisjonelt utradisjonelt, og veldig

sMaKFUllT  Til  JUlEn



gløgg-OsTEKaKE

Oppskrift Gløggostekake

400 gr. pepperkaker
200 gr. meierismør

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

2 pk gelatinplater

Sørg for at smøret er romtemperert. Legg 
pepperkakene i en brødpose og kjevle over dem 
til de er finknust.  Bland smør og pepperkaker 
med hendene inntil det er en godt blandet masse. 

Bruk en ostekakeform (omlag 26 cm i diameter) 
og legg opp plastmellomlegg mellom bunnen og 
ringen, før den spennes sammen. Dette gir deg 
en fin finish når ostekaken skal ut av formen. 
Press kjekksmassen ned i bunnen til det er jevnt 
fordelt. Sett hele formen(gjerne i fryseren) til 

kjøling mens du lager ostemassen. 

Bland ut gløggen med vann som anvist på 
flasken Det skal være 2,5 dl væske. 

Til dette trenger du noen blader gelatin. Her vil 
det stå på pakken hvor mange blader du må 
bruke pr. dl vann, det kan variere mellom merk-
ene. Generelt, for en fast gelè, som det bør være i 
ostemassen, går det 16-18 plater pr. liter væske. 

La geleen stå til kjøling før den has oppi 
ostemassen. 

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

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

det skjer i Moss’

aldri serVeres det så mye gløgg som i desember. Vi tenkte at den samme smaken kan Passe i en ostekake, så Vi laget en ostekake med smak aV 
gløgg og med PePPerkakebunn. kaken slo Veldig godt an Hos restaurantgJester Hos moments sPiseri ifJor desember, og familien Har sPist oPP 
rubel og bit. Her er oPPskriften. . tekst og oPPskrift sylvia king foto: Bent stoa
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winTER wOndERland

Oppskrift WinterWonderland
 

Bunn:
50 gr Bixit kjeks 
200 gr pepperkaker  
80 gr meierismør, smeltet
 
Knus kjeks og pepperkaker til fine smuler i en 
kjøkkenmaskin med knviblad eller i en brødpose 
og knuse dem med en kjevle.  Bland smulene 
godt med det smeltende smøret.

Hell smuleblandingen i en springform på ca 20 
cm. Fordel smulene jevnt over bunnen og bruk 
fingrene eller en skje til å trykke bunnen lett 
sammen slik at den blir fast og fin. Sett formen i 
kjøleskapet mens du lager ostefyllet.

Ostefyll:
1 dl ferskpresset appelsinsaft 
2 ss finrevet appelsinskall 
400 gr Philadelphiaost 
70 gr sukker 
2 dl fløte 
5 gelatinplater 
150 gr hvit sjokolade
 
Start med å rive appelsinskall og press saften 
ut av appelsinene etterpå til du får 1 dl. Bland 
deretter sukkeret med det revne appelsinskallet, 
bruk fingrene til å gni skallet godt inn i sukkeret.

Legg gelatinplatene i bløt i kaldt vann i ca 5 
minutter. Varm opp appelsinsaften i en liten kjele 

til den når kokepunktet. Trekk kjelen fra plata, 
klem vannet ut av gelatinplatene og tilsett dem i 
den varme saften.

Smelt hvit sjokolade over vannbad på medium 
varme. 

Visp Philadelphiaosten og sukker/appelsinskall 
sammen i en kjøkkenmaskin og tilsett 
gelatinblandingen og smeltet hvit sjokolade. 
Bland godt. 

Pisk fløten til krem og vend den forsiktig inn 
i osteblandingen. Hell massen i formen over 
kjeksbunnen. 

Sett kaken i kjøleskapet over natten slik at den 
stivner helt. Når kaken er ferdig dekoreres den 
med kokosmasse og friske bær eller det du ellers 
måtte ha for hånden som passer som pynt på 
julens ostekake.

Kilde: sivbakerogsteiker.com

et fint navn som vi synes passer til denne svært smakfulle kaken, som siv baker og steiker har lagt ut på sin blogg. Julen og vinterens ostekake med appelsin, hvit 
sjokolade og bunn med havrekjeks og pepperkaker. smaken fra revet appelsinskall hever smaken på denne fantastiske ostekaken og revet kokos får den til å se 
veldig flott ut. tekst ogbaking sylvia king foto: Bent stoa

det skjer i Moss’
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Postadresse: Tømmeråsen 3, 1555 son
Besøksadresse: slettaveien 21-23, 1555 son
Tlf. 48101159, e-post kenneth@kkauto.no facebook.com/KKAuToAs

følg oss på

Fotokonkurranse

3. Premie
Overnatting for 2 pers. i 
suite, inkl. inng. til SPA 
og trening. 

Verdi kr. 3000,-

1. Premie
Dagpass for inntil 15 
pers. hos Våler Klatre-
park i 2016. 

Verdi kr. 4500,-

2. Premie
1 års trening inkl. 
startpakke - 1 time m/
personlig trener, bag, 
flaske og håndkle. 
Verdi kr. 3226,-

ta det fineste Bildet av mosse-området og del 
det på instagram med taggen #detskjerimoss

vinnerne blir kåret i november 2016
og vinnerne annonseres i det skjer i 
moss’ juleutgave samme år.

@detskjerimoss
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MANO BAD

14 085,-
Veil. utsalgspris er for skap, benkeplate og vask. 
Prisen omfatter derfor ikke alle de viste produktene.

MANO GARDEROBE

19 416,-
Veil. utsalgspris er inkl. skap og sokkel.

Senti by Kvik er vårt helt nye kjøkkenkonsept med Push Open-funksjon til skuffer 
og skap, slik at du bare trenger dytte lett med hånden, kneet eller hoften for å åpne.
Les mer på kvik.no eller stikk innom din lokale Kvik-butikk.

Kvik Moss: Årvoldveien 2, 1529 Moss, tlf. 974 06 900

* Gjelder sammenlignbare tilbud fra spesialiserte kjøkkenbutikker. Bli klokere i butikken eller på kvik.no ** Veil. utsalgspris er for skap med Push Open-funksjon, sokkel og benkeplate. Prisen 
er ekskl. vask, blandebatteri, hvitevarer, belysning, samling, levering og montering. Push Open-funksjon til kjøleskap, fryser og oppvaskmaskin kan kjøpes i tillegg.

DANSK
DESIGN

#SENTIBYKVIK 

31 716,-**
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facebook.com/queens.moss
Åpent man. - tor. kl. 12 - 02, fre. - lør. kl. 12 - 02.30, søn. kl. 13 - 02

Den lille puben med den store musikken. Åpen alle dager!

god stemning - hyggelig miljø
Alle rettigheter - stort utvalg
Dartmiljø - Z-bulls Dartklubb
livemusikk og Torsdagsjam

“The only proper pub in Moss” - britisk stamgjest

skoggata 48, 1532 Moss, 
tlf. 69 20 60 00, 

åpent tir-tor. 15-22, 
fre. 15-23, lør. 14-23, søn. 14-22, 

man. stengt

God mat oG drikke i hiStoriSke omGiveLSer
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Tlf: 69 25 69 28   Facebook: caferiismollebyen 
E-post: reservasjoner@caferiis.no   caferiis.no

 
 

Følg oss på

Tlf: 69 25 69 28   Facebook: caferiismollebyen 
E-post: reservasjoner@caferiis.no   caferiis.no

 
 

Følg oss på

Vi er så klare 
for julen og 
vinteren. 

Tlf. 69 25 69 28 | facebook: caferiismollebyen 
e-post: reservasjoner@caferiis.no | caferiis.no
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I høst åpnet endelig låven på Røed Gård. Cafe Røed Gård er åpen hele 
uken, for de som ønsker seg en matbit, eller kake og kaffe. Der serveres 
litt sunnere retter, for din skyld. Men tro ikke at det smakker mindre 
godt av den grunn. Flere nye firmaer har også åpnet og flere åpner 

fremover. Det blir et spennende 
kulturelt senter fremover.

låven på Røed gård
er gjenoppbygget og åpen!

I høst hadde Mosse-ølets venner og Morsa-foreningen for første gang et møte 
sammen. Dette arrangerte de på en  hyggelig måte som samlet alle. Det ble 
arrangert en Quiz som alle fikk være med på og etterpå underholdt vår alles 
kjære Torgeir. Trivselen var topp. Forøvrig gjentok de en samling på Kontoret 
Bar i begynnelsen av desember sammen med Mossefossens Venner.

Morsa og Mosseøl
med etterlengtet fellesmøte

dobbeltkonsert med 
Oda Og PETTER
Denne opplevelsen fikk vi takket være et tips. Og for en aldeles deilig 
musikalsk opplevelse fra 2 engasjerte artister. 

Oda’s vakre stemme og egenkomponerte låter fikk de fleste i et 
nynnende modus. Hun tok oss med på en muskalsk tur med bare gi-
taren sin og en venninne som ble med og sang på de siste låtene. 
Helt herlig.

Mens Petter startet sin konsert med å dele ut servietter til å tørke tårene, 
da han med et smil mumlet noe om “rørende” og “følelser”. Vel, tårene 
kom, men det var nok heller gledestårer, for det ble en del latter og 
moro fra den karen

“norges beste” 
EpleMoss
Det er ingen tvil - EpleMoss er nå 
kåret til Norges beste eplemost. 
Og kameratene Fredrik Tokerød 
Pettersen og Philip Holte Larsen 
har høstet epler i hagene i Mosse-
området i høst, noe som nå har gitt 
dem den store æren av å 
presentere landets beste eplemost. 

Vi tipper at det friske drikken blir 
bra etterspurt i butikkene og på 
restaurantene i Moss og omegn 
fremover. Det Skjer i Moss 
gratulerer de to engasjerte herrene.
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Med ren skjær musikkglede ble Hot Rod Double’s CD sluppet hos Stordahl 4Sound Musikk, med en aldri som liten konsert i kjelleren. Der fikk vi alle 
oppleve Terje Kinn, Bjørn Haglund og Aleksander Haugland Ormvold’s musikalske evner i full blomst. Og det svingte helt utrolig bra!

PulsMoss

Cd-slipp med hot Rod double hos 4sound Stordahl musikk

For en dag, for en flyplass, og for et publikum. Vi fikk oppleve Forsvarets F16, Vampire - Luft-
forsvarets første jetfly, Harvard - et av luftforsvarets første treningsfly, Akroflyvning med klubbens 
fly - rundflyvning med klubbens fly, rundflyvning med helikopter, Politihelikopteret, Forsvaret Safari, 
Brannstyrken på Rygge, og så overraskelsen - en flott Spitfire. Dessuten serverte de grillmat, mineral-
vann, kaffe, vaffler og annet - til manges glede.

FlydagEn
 på Moss Lufthavn Rygge høsten 2015

Per G. Strømmen, Norges aller blideste pilot

Moments spiseri 
gJEnåPnET
Det var veldig mange som ble glade da Moments 
Spiseri gjenåpnet i august 2015 i regi av Kjetil Zazzera, 
som også driver Cafe Riis.

Det er noen fra den forrige staben der, og en del nye. 
Menyen er også fornyet, og utvalget av småretter og 
kaker er veldig bra. 

Vi gleder oss stort over at det flotte konseptet igjen 
er åpent i sentrums koselige gågate.
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PRØV VÅR POPULÆRE LUNSJ!
hverdager fra kl. 10.00-14.00

LUNSJ   109,-
MIDDAG FRA 152,-

Det nye navnet holder husets historie i hevd 
når de har valgt navnet Bazarhuset. Brødrene 
Gezgin Natan Ottoman,  Fatih Demir og 
Cankat Demir tar oss i mot i arbeidsklær fulle 
av maling, lakk og sparkel. Selv om noe av den 
gamle innredningen er beholdt har de gjort det 
aller meste av oppussingsarbeidet selv. 
Det er bar med uteservering i 1. etg. som har 
vært åpen siden 17. mai. 

Nå har brødrene også åpnet en cafèbar helt til 
høyre i bygningen. Bazarhuset har både mat-
servering og alle rettigheter og i 2. etasje er det 
nyåpnet restaurant. Hver avdeling har sin egen 
meny som vil bli forandret jevnlig. Lokalene er 
meget velegnet som selskapslokaler og vil være 
mulig å leie til private arrangementer. 

Innredningen kler den gamle Bazarbygningen, 
en får følelsen av å ha kommet til et server-
ingssted i en Indiana Jones film. Bazarhuset 
skal satse på ulike happenings i caféen som 
quiz, lønningspils, karaoke, Fifa-turneringer 
og fotball på skjerm, men de er også åpne for 
forslag fra publikum. Noen torsdager i høst har 
det vært stor suksess med Latin-kveld og det er 
godt mulig at dette innføres på fast basis.

BaZaRhUsET i ny dRaKT
bazartaket - den store mursteinsbygningen på øvre torv med adresse kongensgate har fått nytt navn og ny drift. 

 

tekst: sylvia king • foto: Bent stoa

69 26 68 00
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Dronningensgate 30, 1530 Moss, 
tlf. 69 20 79 90, 

www.kebab-huset.no

ditt pizza oG kebab-paradiS i moSS!

stort utvalg i pizzaer 

i flere  størrelser. 

Åpent man-tor. 11-23, 
fre-lør. 13-03, søn. 13-22.30

utkjøring kr. 60,-
Man-tor. 13-23, fre-lør. 13-02, 
søn. 13-22.30

Prøv vår smakfulle og populære

LUNCH
Man - tor kl. 11-14 
inkl. salatbuffet, 
drikke og kaffe

99,-Ku
n 

kr
. 
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mosse-Opplevelser, kunst og kultur i 

området

det skJer

Desember
LØRDAG 12. DESEMBER

Kl. 21.00
Ivers og Køddkællane skriker jula 
inn - Tivolikjeller’n

SØNDAG 13. DESEMBER

Kl. 15.00
Elevforestilling - Brevik danse-
verksted - Grevlingen Skole i Son

Kl. 18.00
Jul i Østfold - En uhøytidelig 
høytidskonsert - Jeløy Kirke
Av Sirkus Østfold - Tommy Steine 
Maria Mohn og Stian Joneid.

Kl. 19.00 
“It was a lovely story” - Sang, spill 
og bildeforedrag om Piaf og 
Chopine. Fremført av Alice 
Holmen - Røed Gaard

ONSDAG 16. DESEMBER
Med Vocalis, dirigent Elitsa 
Simonska og pianist/organist 
Dan Rene Dahl

LØRDAG 19. DESEMBER 

Kl. 16.00
Konsert - A Festival of Nine 
Lessons and Carols - Moss Kirke

Kl. 17.00 
Kammerkonsert med Maria, 
Thomas og Nadja - Røed Gaard

Kl. 21.00
Konsert med  PJ & The Creamtops - 
Hos Naboen

SØNDAG 20. DESEMBER

Kl. 15.00
Juleshow 2015 på Gyldermyra 
Ridesenter 

Kl. 17.00 
Røeds egen Julekonsert med 
TRIO - Rebecca, David og Harald 
Hougaard
- Røed Gaard

LØRDAG 26. DESEMBER

KL: 22.00
Ribberock - Øre Villa Kro i Moss

Kl. 20.00
Ribberock - Tivolikjeller’n 
Med The Nomads og Major 
Maraccas. Support: Mental Utid

Kl. 20.00
Ribberock på LOSEN - Losen i 
Larkollen

KL. 18.00  
Julequiz på LOSEN - Losen i 
Larkollen

SØNDAG  27. DESEMBER

Kl. 21.30 
3. juledagsrock med Daddy Frank 
& The Family Combo - Øre Villa 
Kro i Moss

MANDAG  28. DESEMBER

Kl. 18.00
Julequiz på LOSEN - Losen i 
Larkollen

LØRDAG 9. JANUAR

Kl. 18.00
Tapasaften - Hos Naboen på Jeløy 
(bordbestilling senest torsdag)

FREDAG 29. JANUAR

Kl. 18.00
Lutefiskaften - Hos Naboen på 
Jeløy

Kl. 20.00
Konsert med Folk Port og Moss 
Bluesband - Cafe Røed

Februar
FREDAG 12. FEBRUAR 

Kl. 18.00
Skreiaften - Hos Naboen på Jeløy

LØRDAG 13. FEBRUAR

Kl. 18.00
Mossemusikantenes juletrefest 
Anno 2016 - Tivoli Amfi i Moss

LØRDAG 30. JANUAR

Kl. 19.30
Helaften med The Soul Orchestra 
og SoulTown - Tivoli Amfi

FaSTe arraNGeMeNTer
TIRSDAGER
Kl. 19.00
Quiz - Kontoret Bar i Moss 

ONSDAGER
Kl. 18.00
Åpen Stasjon - Moss og Omegn 
Motorhistoriske Forening  i Moss

Kl. 18.00 
Dart-kveld - Lageret Pub i Rygge

Kl. 18.00
Ull & Omtanke (annenhver 
onsdag) – Losen i Larkollen
Sosial strikking av lappetepper til 
kreftpasienter under behandling.

TORSDAGER
Kl. 19.00
Strikk & Drikk - Kontoret Bar i 
Moss

Kl. 19.00
Latin Kveld - Bazarhuset

Kl. 20.00
Quiz-kveld - Lageret Pub i Rygge

Kl. 20.30
Torsdags Jam - Queens Pub i Moss

FREDAGER
Kl. 19.00
Fredags-Quiz - Øre Villa Kro i 
Moss

Kl. 20.00
Quiz (annenhver fredag )- Hos 
Naboen på Jeløy 

Kl. 21.00
Karaoke - Øre Villa Kro i Moss

Kl. 22.30
Mr. Pianoman - Fiskebasaren i 
Moss

LØRDAGER
Kl. 22.30
Mr. Pianioman - Fiskebasaren i 
Moss

Vi gjør oppmerksom på at det kan 
være avvik på disse faste 
arrangementene i forbindelse med 
ferier og høytider. Følg med på vår 
nettside for ferske oppdateringer.
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Få med deg alt det supre som 
skjer i Mosse-området. 
Skann strekkoden med 
mobilen eller gå til 

www.detskjerimoss.no.

1. Viking 
posuere massa ut mollis sollicitudin. 

2. Cowboy 
euismod id turpis eu ultrices. 

3. Hawaii
Nulla sit amet odio volutpat, 

4. Donec id 
Mauris 

5. Donec id 
et lorem venenatis dignissim. 

6. Donec id
sapien tortor, eu sagittis massa efficitur. 

7. Donec id 
aliquet mauris, non fermentum justo.

8. Donec id 
turpis semper, mattis nibh sed, tempor. 

9. Donec id 
mollis nisi non tempor dictum. 

10. Donec id
pulvinar, eleifend velit quis, ullamcorper. 

11. Donec id 
elementum magna. 

12. Donec id 
fermentum neque sodales diam. 

13. Donec id 
potenti. Vestibulum euismod aliquet. 

14. Donec id
amet sapien ipsum. 

15. Donec id
vitae quam gravida aliquam. 

16. Donec id 
iaculis dignissim urna sed congue. 

17. Donec id
sapien ut arcu ultrices imperdiet.

18. Donec id 
ex ut lorem tincidunt blandit. 

19. Donec id 
condimentum, nulla ut pretium euismod

20. Donec id 
metus quis ex vulputate interdum. 

21. Donec id
enim in sollicitudin scelerisque. 

22. Donec id  
iaculis dignissim urna sed congue. 

Glutenfri 
sapien ut arcu ultrices imperdiet.

PIZZAMENY

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

155,- 205,- 255,-

180,-

Medium Stor Ekstra stor
30 cm 40 cm 52 cm

Åpent
Man-tor 14.30-22.00
Fre-søn 14.00-22.00

Tlf. 69 25 20 00
Kongensgt. 20a, 

1530 Moss

www.solveigspizza.no

Ekstra ost / Ekstra kjøtt:
Medium 15,- / Stor 20,- / Ekstra stor 25,-

Pizzasaus:
Tomat 12,- / Hvitløk 17,-

HOS NABOEN
hjemmelaget mat, koselig atmosfære, alle rettigheter, Åpent i hele julen

Bergensborgvn. 3, 1530 moss. tlf. 69 27 10 45

Vår dj. spiller dine ønsker og den beste musikken fra de siste 
4 tiårene, alltid høy stemning.

Byens beste utvalg av sportskanaler (2 visnings soner) 
norges største dart klubb.  

Quiz fortsetter etter nyttår.
 julebord, firma-eventer.
karaoke og live musikk

ryggeveien 46, 1523 Moss. 
Man-tor.17.00-00.30, fre. 15.00 - 02.30, 
lør. 13.00 - 02,30, søn. 13.00 - 00.30
facebook.com/villaKro

gleden er VÅr, for din skyld
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ønsker alle lesere
En Riktig God Jul og Vinter

Neste nummer av Det Skjer i Moss kommer i mars 
2016, rett før påske facebook.com/detskjerimoss

Følg med på www.detskjerimoss.no og bli 
oppdatert om det som skjer i Mosse-områdetww

w Følg oss påInstagram - 
#detskjerimoss

De
t 

sk
je

r 
i


