
 
 

SVINNDALUKA 
2005 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
lørdag 17.- søndag 25.september 

 
er et samarbeidsprosjekt for og av næringsliv, foreninger, institusjoner og 
enkeltpersoner i Svinndal. Med SVINNDALUKA , i år for 10.gang,  viser vi 
fram Svinndals kultur og lokalbefolkningens handlekraft og innsats for 
fellesskapet. Uka skal tilføre oss kunnskaper og erfaringer på forskjellige 
områder, skape moro og glede for ALLE som bor her eller besøker oss. 

VELKOMMEN TIL SVINNDAL 
 
 
BYGDESENTRALEN SVINNDAL A/L er koordinator for Svinndaluka. 

Ring tlf. 69286316 / 97069027 for mer informasjon. 
E-post: jtinglum@online.no 

 
Svinndalukekomitèen 2005: Harald Alfredsen, Kjell Austad, Arvid Lundem,  

Hilde Unum, Anne Marie Listerud, Jorunn Tinglum 
 



Alle har vært i Svinndal for å plukke tyttebær. Vi spør derfor: 
HVOR MYE TYTTEBÆR ER DET I SVINNDAL I ÅR? 

 
VEIESTASJON er opprettet på Svinndal Meieri (SPAR) f.o.m. lørdag 
17.september t.o.m. lørdag 24.september kl.18.00.  Vei tyttebærene – enten 
du har 5 gram eller 50 kg! Du beholder selvsagt bærene.   Det kan være 
lønnsomt å veie bær!   Vi premierer 2 stykker, uavhengig av bærmengde, som 
har vært innom veiestasjonen. Premiene er spesiallaget Svinndaluke-krus. Kun 
noen få eksemplar er laget i samarbeid mellom keramikerne Randi Duborgh, 
Son  og  Tone Bydal, Svinndal. 
 

KÅRING AV SVINNDALS TYTTEBÆRRETT 2005 
For 10. - og siste gang- kårer vi Svinndals tyttebærrett. I år håper vi på 
rekorddeltakelse!        Nå skal vi samle alle oppskrifter i en tyttebærbok.    
Konkurranseregler: 
• Alle kan delta med en eller flere retter med tyttebær som ingrediens.   
• Oppskriften på tyttebærretten kan være fra kokebøker, ukeblad eller 

selvkomponert. Tyttebær kan brukes til mer enn rørt tyttebær eller kaker! 
Bruk fantasien.   

• Tyttebærretten lager du hjemme. Evnt. bruk av Bygdesentralens kjøkken for 
tilbereding de siste minutter før konkurransen må avtales.  

• Retten m/oppskrift, navn, adresse og tlf.nr. leveres på Bygdesentralen lørdag 
24/9 senest 1 time før  konkurransestart. En jury bedømmer rettene. Kun 
navn på vinner blir offentliggjort.  Premiering.  

 
UTSTILLINGER 

 
Utstilling på Fredheim (tirsdag – lørdag):  

”VÅLER FOR OMTRENT HUNDRE ÅR SIDEN”.  
Fokus på Unionsoppløsning ( hva skjedde i Våler?), friluftsliv (utstyr, ski, 
fiskeredskap, jakt osv.), hus og hjem ( håndarbeid, bilder, julekort, postkort, 
julepynt, husgeråd, redskap  osv.) Har du ting eller historie å bidra med til 
utstilling? For avtale om innlevering ring Bygdesentralen, tlf 97069027 eller 
Våler kommune v/ Åse Ombustvedt, tlf 69289100  SENEST fredag 16/9.    
Arrangør: Våler og Svinndal Historielag, Våler kommune v/virksomhet kultur, Våler 
Forsvarsforening, Svinndal Bygdekvinnelag, Svinndal Jeger og Fiskeforening, Våler og 
Svinndal Bondelag, Bygdesentralen Svinndal. 
 
Utstillinger på Bygdesentralen: 
Salen:  Salgsutstilling med VÅLER MALEKLUBB.   
Kafè(midtrom): Utstilling av elevarbeid ved SVINNDAL SKOLE. 
 



JUBILEUMSDAG  onsdag  21/9  
Dagskonferanse og bursdagfeiring: 
Svinndaluka arrangeres for 10.gang. I 1996 markerte uka at Svinndalprosjektet 
var slutt og Bygdesentralen levde videre som et knutepunkt i bygda for 
samarbeid på kryss og tvers. Østfold Fylkeskommune arrangerte en konferanse 
om nærmiljømobilisering på Bøndenes Hus. I 2005 blir det dagskonferanse på 
jubileumsdagen. Foredragsholdere er bl.a. Kulturdep. v/Berit Øksnes Gjerløw, 
Miljøverndep. v/ Asle Motumyr, Fylkeskommunen v/ Gunn Mona Ekornes og 
Arvid Wangberg, mesterkokk Brith Bakken, Senterpartiet v/ Åslaug Haga, 
forsker/formidler Åse Vigdis Festervoll.   Kontakt Bygdesentralen for 
informasjon/program/påmelding.   
Bygdesentralen åpnet døra 21.september 1995, samme dag som unionsstafetten        
Moss- Karlstad stoppet i Svinndal. Utenfor og innenfor Bygdesentralen krydde 
det av folk, Svinndal skole løp en stafettetappe,Terje Engen gikk på rulleski, 
svenskesuppe ble servert av Elinor og Grethe, varaordfører m.fl. holdt tale, 
marsipankake og kaffe ble servert til alle på Bygdesentralen. 
 
Onsdag 21.september 2005 fra kl.17.00 inviterer styret i Bygdesentralen til 
jubileumsfeiring, 10års bursdagselskap( av det barnlige slaget)  og markering av 
100 år siden unionsoppløsningen. Våre svenske venner i Strømstad og Tanum 
fra Interregprosjekt-samarbeid m.fl.inviteres. DU inviteres også!   
• ”Verdens lengste spisebord” strekker seg fra Bygdesentralen og nedover 

mot gang/sykkelstien (håper styret..). Fellesbordet er et spleiselag. Ta med 
kake eller noe annet spiselig til spisebordet. Pølser og mineralvann kan 
kjøpes. 

• Kle deg gjerne ut, enten ugjenkjennelig, eller à la 1905.Utmerkelse til 
verste og beste kostyme (voksne) og morsomste kostyme (barn under 15 år). 

• Alle som har bursdag i Svinndaluka (17/9- 25/9), og deltar i 
bursdagselskapet, får en liten oppmerksomhet om de gir beskjed til 
Bygdesentralen Svinndal senest 20.september.   

• Kontakt jubileumssjef Anne-Merethe Karlsen, tlf 69286222/48272682, om 
du har programinnslag å bidra med. Detaljert program fåes ved henvendelse 
til Bygdesentralen. 

 
TYTTEBÆRDAGEN torsdag 22/9 

Vi starter dagen med en tyttebærtur. Dagens lunsj/ middagsrett selges 
på Bøndenes Hus: Vålers Nærmiljøtallerken, en tallerken bestående av 
elgsteik (fra elg skutt i Svinndal) med tyttebærkrem, tyttebærgravet ørret,  
gjeddekaker (råstoff levert fra Vansjøfisker Geir Arne Hansen, Svinndal),  
rømmepoteter, eggerøre og hjemmebakt Vålerbrød. Dessert: Svinndals  
tyttebærfromasj. Til kaffen blir det kanskje et glass tyttebærlikør? De  
fleste oppskriftene er fra den årlige Tyttebærrettkonkurransen. I år, som i fjor, 



kommer en buss med haldensere for å kjøpe med seg tyttebærretter hjem.  
Rettene skal deles ut på institusjoner i Halden. Øvrige program på Bøndenes  
Hus: se torsdag 22/9. 
 

SVINNDAL GRAND PRIX  lørdag 24/9  
Vi har den glede av å invitere til ”Svinndal Grand Prix” på markedsdagen 24. 
september. Dette er en fartsfylt bilbane-opplevelse for store og små, der alle kan 
delta på ”Pig Valley International Raceway”. Banen er en stor bilbane, bygget 
med realistisk landskap, tribuner, masse mennesker og virkelighetstro detaljer. 
Ta gjerne med deg din egen favorittbilbanebil og delta, eller lån en av oss. 
Vi kjører i 3 klasser: inntil 9 år, 10-14 år, over 15 år. Flotte premier til de tre 
beste i hver klasse! Premieutdeling skjer på ordentlig seierspall, akkurat slik du 
har sett på TV fra Formel 1 osv.! Kanskje blir det nettopp du som blir årets  
vinner av Svinndal Grand Prix, og kan høste heder og ære! 

      Arrangør/bane-eier: Jon Ertnes m/medhjelpere. 
 

MAT  MÅ VI OGSÅ HA….  
TYTTEBÆR,selvsagt: kaker, fromasj, vaffel, trollkrem m.m. …Selges på 
Bygdekafèen.  
MIDDAGSSERVERING alle dager. NB! Salg så langt beholdningen rekker. 
DESSERTBORDET står dekket på Bygdesentralen mandag, tirsdag og fredag.   
Ta med oppskriftfolder hjem og prøv selv! Bidragsytere til dessertbordet og 
oppskriftene er enkeltpersoner i Svinndal. Hva som står på bordet vil variere litt 
fra dag til dag.      NB! Salg så langt beholdningen rekker.    
      
LØRDAG  17. SEPTEMBER 
Kl.  8.00-18.00 Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. 
Kl.14.00 - Streif-arrangement:  

”VILLMARKSMAT I SVINNDAL-LANDSKAP”.  
FAMILIETUR til Svinndal 4H`s leirsted v/Svinndal Varde. 
Gå eller sykle fra Lundems Bildeler i Bråtebygda. Det er skiltet 
bilvei helt fram til leirplassen for de som ikke kan gå. I leiren har 
vi hytter i trærne, utekjøkken og bålplass. Nå bygger vi 
røykeovn. Du kan bl.a. benke deg rundt bålet, drikke kaffe, 
spikke, delta i leker og konkurranser eller lære litt mer om 
røyking av kjøtt. Smaksprøver på villmarksmat, bl.a. nyrøkt 
kjøtt, kremet poteter, vardeflak.       
TIL TOPPS MED SVINNDAL 4H!    Besøk Svinndal Varde     
på samme turen!  Følg merket tur-og sykkelløypa og skilting til   
Varden. Besøker du både 4H-leiren og skriver navnet i 
gjesteboka   på Varden,  kan du bli dagens turgåer og vinne et 
Svinndalukekrus.                         Arr.: Svinndal 4H 



SØNDAG  18. SEPTEMBER        
Kl.11.30            Familetur til Svinndal Varde. Avreise fra Fredheim kl.11.30.  
        Ta med matpakke. Markering av Nepalprosjektet. Ballongslipp   
                          kl 13.                Arr.: Godt Nytt, Søndagsskolen og  Svinndal Normisjon.  
Kl.14.00 Bøndenes Hus. Vi blåser Svinndaluka i gang!   Åpning 

v/Harald  Nordli. Konsert med musikkorpset LJOM og 
gjestekorps.  

Kl.14.00-17.00  Bøndenes Hus. Kjøp deg middag: Lapskaus. Kaffe og kaker.    
                           Arr.: Husstyret Bøndenes Hus  
Kl.15.00       Svinndalbanen. A-kamp mellom V/S og Askim 2.  
                    Arr.: Vansjø/Svinndal IL 
Kl.16.00            OLABIL-LØP i svingen ved Fosseberget.  Ikke-motoriserte  

Ola-biler kan være med. Alle må stille med hjelper. Hjelm 
påbudt. 3 klasser: Barn/unge t.o.m. 16 år, herre- og dameklasse. 
Påmelding v/ start. Premiering.          Arr.: Bjørn Aasen m/ hjelpere 

Kl.19.00 Fredheim. Ungdomskveld.  Svinndal- ungdommer m.fl. 
underholder med sang og musikk.                                      Arr.:UNG 2 

 
 
MANDAG  19. SEPTEMBER 
Kl.  8.00-20.00  Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. 
Kl.11.00-15.00  Bygdesentralen. BYGDEKAFÈ.                        Arr.: Kafegruppa    

UTSTILLINGER: Våler Maleklubb og elevarbeid Svinndal              
skole.  

Kl.12.00-14.00  Bygdesentralen. BINGO med  bl.a. Svinndaluke-krus som   
                          gevinst.        Arr.: Bingogruppa 
Kl.16.00-18.00  Bygdesentralen. Kjøp deg middag: Stekt flesk og  brune 
                 bønner(el. kålrabbistappe).       Arr: Grete Roos/ Elinor Lundem  

       DESSERTBORD v/dessertbordgruppa   
Kl.18.00 Husmannsplassen Holtet, Helgedal.  Holtet er kanskje Vålers 

(og en av Østfolds) eldste husmannsplass. Plassen er ryddet og 
oppsatt skilt skal avdukes. Trekkspillmusikk v/ Arvid Lundem, 
foredrag om  arkeologiske utgravninger v/ arkeolog Morten 
Hanisch, Østfold Fylkeskommune, bålkaffe m.m. Ta med hele 
familien, kopp og mat til en opplevelseskveld. Veien er skiltet 
fra Skjønnerødtoppen og Fosseberget (mot Lunner).                
                                    Arr.: Svinndal skole og Husmannsplass-prosjektet 
 
Har du lyst til å bli kjent i området?  
Turforslagark (turer på 2-3 km) får du på Bygdesentralen 
Svinndal.    
 
 



TIRSDAG  20. SEPTEMBER 
Kl.  8.00-20.00  Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. 
Kl.11.00-15.00  Bygdesentralen. BYGDEKAFÈ.                    Arr.: Kafegruppa    

UTSTILLINGER: Våler Maleklubb og elevarbeid Svinndal              
skole.  

Kl.16.00-18.00  Bygdesentralen. Kjøp deg middag: Komle (raspeball, klubb..) 
        m/salt kjøtt, pølse, kålrot og poteter         Arr.: Jan v/Origo-senteret                      

      DESSERTBORD v/ dessertbordgruppa  
Kl.18.00-19.30  Svinndal skole. Tirsdagstrimmen (for folk i alle aldre). Alle  
        deltakere får lodd/trekning av gavekort. Arr.: Vansjø/Svinndal IL 
Kl.18.00 Fredheim. UTSTILLINGSÅPNING. ”Våler for omtrent 100 

år siden”. Åpning v/ Åse Ombustvedt. Foredrag av Ivar Hauge. 
Foredrag om Kragh-Jørgensen geværets rolle i 1905 v/Trond 
Gustavsen.   

Kl.18.30- 21.30 Bygdesentralen. KVELDSKAFÈ.                   Arr.: Kafegruppa 
 
 

ONSDAG  21.SEPTEMBER    (Jubileumsdagen) 
Kl.  8.00-20.00  Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. 
Kl.  8.30-15.15  Bøndenes Hus. Dagskonferansen  ”Framtida eier vi jo  

SAMmen”. Konferansen retter seg primært mot Østfold-
kommunene: politikere, kommuneansatte,foreninger, nærings-
drivende og frivillige ressurspersoner som er opptatt av å skape 
samarbeid for levende bygder og gode bymiljø. Lunsj/kaffe kr 
150,-. Program/påmelding v/ Bygdesentralen Svinndal senest 
onsdag 14.september.    Arr.: Bygdesentralen Svinndal A/L i godt  
samarbeid med frivillighetssentralene i Østfold,  Våler kommune og 
Østfold Fylkeskommune 

Kl.11.00-17.00  Bygdesentralen. BYGDEKAFÈ.                   Arr.: Kafegruppa    
      UTSTILLINGER: Våler Maleklubb og elevarbeid Svinndal                    
      skole.  

Kl.11.00-14.00  Bygdesentralen.   BOK-KAFÈ                  Arr.: Våler Bibliotek 
Kl.12.00-18.00  Ingulstad Gård. Grethes Gårdsbutikk selger gaver, tekstiler,  
                           klær m.m.  
Kl.13.00-19.00  Fredheim. UTSTILLING  ”Våler for omtrent 100 år siden”   
Fra Kl.17.00      Sentrum Svinndal. 10 års bursdagselskap for  Svinndaluka  
        og Bygdesentralen med  ”verdens lengste spisebord” (ta med        
        kake eller annet spiselig til fellesbordet). Pølser og mineralvann        
        kan kjøpes. Øvrige program, se side 3.Arr.: Styret Bygdesentralen  
 
 
 
 



 

TORSDAG  22. SEPTEMBER      
 (Tyttebærdagen) 
Kl.  8.00-20.00  Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. 
Kl.  9.30-       Ut på tur med smilet på lur: TYTTEBÆRTUR. Oppmøte hos  
        Hans og Eva Sukke i Fløterkroken.     
Kl.11.00-15.00  Bygdesentralen. BYGDEKAFÈ.                      Arr.: Kafegruppa    

      UTSTILLINGER: Våler Maleklubb og elevarbeid Svinndal                    
      skole.  

Kl.12.00       Bøndenes Hus.  Spis lunsj sammen med gjester fra  
Halden. SENIORDANS v/seniordansere fra Våler og Halden. 
Visegruppa ”1881” fra Halden underholder. Utlodning.  

Kl.12.00-17.00  Bøndenes Hus. Kjøp deg lunsj/middag (eller ta med hjem):  
        Vålers Nærmiljøtallerken                            Arr.; Tallerkengruppa 
Kl.12.00-18.00  Ingulstad Gård. Grethes Gårdsbutikk selger gaver,  
                          tekstiler, klær m.m  
Kl.13.00-17.00  Fredheim. UTSTILLING ”Våler for omtrent 100 år siden”      
Kl.18.00-21.30  Svinndal skole. SANDVOLLEYBALL-TURNERING.  
                          Ungdommer, barn, voksne og foreninger oppfordres til å stille  

      lag. Påmelding til Bygdesentralen senest 22/9 kl. 16.00.  
      Grilling, kiosk.                                   Arr.:Fritidsklubben PigStop.  

 
FREDAG  23. SEPTEMBER 
Kl.  8.00-20.00  Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. 
Kl.11.00-15.00  Bygdesentralen. BYGDEKAFÈ.                    Arr.: Kafegruppa    

      UTSTILLINGER: Våler Maleklubb og elevarbeid Svinndal                    
      skole.  

Kl.12.00-14.00  Fredheim. UTSTILLING ”Våler for omtrent 100 år siden”  
Kl.12.00-18.00  Grethes  Gårdsbutikk selger gaver, tekstiler, klær m.m.  
Kl.16.00-18.00  Bygdesentralen. Kjøp deg middag: Fiskesuppe fra  
                          brødrene Skogen i Engelsviken.   

                  DESSERTBORD v/ dessertbordgruppa 
Kl.17.00-19.00  Fredheim. UTSTILLING ”Våler for omtrent 100 år siden” 
Kl.20.00-  1.00  Bygdesentralen. BLUES/PUBKVELD for aldersgruppen 18- 
        100 år. ”Doktor Blå” fra Moss kommer.             Arr.: Pubgruppa
  
 
LØRDAG  24. SEPTEMBER     (Markedsdag) 
Kl.  8.00-18.00  Svinndal Meieri (SPAR). Veiestasjon tyttebær. 



Kl.10.30-11.00  Svinndal sentrum. Svinndal skolekorps marsjerer og spiller. 
Kl.11.00-17.00  Bygdesentralen. Tyttebærretter, vaffel m.m. Ertesuppe  
                          selges fra ca kl. 12.00.             Arr.: Kafegruppa 

      UTSTILLINGER: Våler Maleklubb og elevarbeid Svinndal      
      skole  

Kl.11.00-17.00  Fredheim. UTSTILLING ”Våler for omtrent 100 år siden”  
Kl.11.00       ÅPNING AV MARKEDSDAGEN v/ Svinndal skolekorps. 
Kl.11.00-17.00  LØRDAGSMARKED. Salgboder med mat, gaver, husflid,  

tekstil, handverk, informasjon, lotteri, tippekonkurranser m.m.  
kl.11.00-15.00   Svinndal Grand Prix. Kanskje MESTERMØTE med lokale 

helter.                     Arrangør/bane-eier: Jon Ertnes m/medhjelpere. 
Kl.12.00            OPPVISNING ENHJULSYKLING v/elever Svinndal skole 
Kl.12.30            KONSERT v/ voksenkorpset LJOM 
Kl.13.30-       Pub (uteservering). Værforbehold.   
Kl.14.00       Kåring av SVINNDALS TYTTEBÆRRETT 2005   
Kl.15.00       Premieutdeling: Svinndal Grand Prix 
Kl.20.00- 1.00   Bygdesentralen. PUBKVELD for aldersgruppen 18-100 år. 
                 Arr.: Pubgruppa 
 
SØNDAG  25. SEPTEMBER 
Kl.11.00      Svinndal kirke. FAMILIEGUDSTJENESTE. Utdeling av  
                         4-årsbok. ”Godt Nytt” og søndagsskolen deltar. 
Kl.12.30      AMERIKANSK AUKSJON på kirkebakken. 

                 Arr.:Våler og Svinndal menighetsråd 
Kl.12.30-16.00 Familiedag på Klokkergården. Dyr. Aktiviteter for barn.  
                         Salg av kokeboken ”Fra oldemors kjøkken”.                  
       Kjøp deg middag: Medisterkaker . Dessert og kaffe.  

          Arr.: Svinndal Bygdekvinnelag / Svinndal Helselag  
Ca kl.15.00       Klokkergården. Premieutdeling: veiestasjon, spekeskinke-     
                         tippekonkurranse, turgåer 17/9 til Svinndal Varde/4H-leir.  
                         SVINNDALUKA 2005 avsluttes v/ ordfører Torbjørn Meyer   
                            

SVINNDALSMARKED (Svinndal sentrum) 

lørdag 24.september 
Markedet besøkes av mange fra fjernt og nær. Vi legger vekt på kvalitet og 
mangfold av salgstilbud, husflid og handverk, informasjon, aktiviteter og 
konkurranser.  
Bygdesentralen mottar påmelding fra næringsdrivende, lag/foreninger og 
enkeltpersoner som har  noe å selge, stille ut, aktivitet, informasjon, 
sceneinnslag osv. Salgsbod koster kr 100,-, gratis for de som ikke har noe å 
selge eller barn under 15 år.    



Påmeldingsfrist tirsdag 20.september . 
Påmeldingen til markedet er bindende.  Avgiften blir fakturert påmeldte 
salgsboder som ikke møter opp. 
      
       GJØR SOM ca 50 UTSTILLERE GJORDE I  2004, MELD DEG PÅ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


