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BURSDAGSBILDERBURSDAGSBILDER 
må være HA må være HA i hende før i hende før 
kl. 08 – en avisdag før kl. 08 – en avisdag før 
gratulasjonen skal stå på gratulasjonen skal stå på 
trykk. Bilder til mandagens trykk. Bilder til mandagens 
avis må være hos oss innen avis må være hos oss innen 
kl. 12 på fredag.kl. 12 på fredag.

Ditt Halden
tips-telefon

90 23 49 84
penneknekten@ha-halden.no

Tips oss:
• Legg inn ditt eget ARRANGEMENT rett på HAs 

hjemmeside på klikkpunktet UT I HALDEN. Du kan 
også legge inn bilde eller annen informasjon. Send til:

• Send oss dine bilder til HARTIPS <din melding>
til 2005  eller til redaksjonen@ha-halden.no
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På boligjakt?
Få din bolig synlig lokalt
gjennom Halden Arbeiderblad,
og se boliger til salgs og til leie.

ha-halden.no/bolig

÷ 25 %
Bilder
Klokker

Julevarer

Fagmøbler Halden – ditt lokale møbelvalg! Peder Ankersgate 19, 1771 Halden,
Tlf. 400 03 457 - Åpningstider: Man.–fre. 10.00-18.00. Tors. 10.00-19.00. Lør. 10.00-15.00.
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på alle
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VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE 
RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

Besøk vår butikk – bli inspirert!  

  FOR  ÅR SIDEN

  FOR  ÅR SIDEN

Spørsmålet ble reist om 
det var mulig å få laget 
en opplyst skøytebane 
på Indre Havn. Bygartner 
Andersen mente at man 
skulle klare sprøytingen, 
men havnefogden mente 
at kloakk-utløpene ut-
gjorde faremomenter.

På et felles skolestyre-
møte for Halden, Berg og 
Idd var det vedtatt å ut-
rede behovet for og mu-
lighetene til å få reist en 
skole i Halden-distriktet 
for barn med nedsatt læ-
reevne.

7. desember 1963

Skøytehallen som skulle 
vært bygd i Halden, ble 
fl yttet til Lillehammer da 
det ble klart at byen fi kk 
OL.

Etter usedvanlig man-
ge protester og enrings-
forslag var traseen for 
den nye E6 fra Ingedal til 
Langkas endelig klar.

Per Hansen kunne bli 
mannen som sørget for 
at amerikanerne fi kk su-
venirer fra Halden. Tu-
senkunstneren hadde la-
get en liten trekasse med 
Iddefjordgranitt.

7. desember 1988

I dag kan Hallfrid og Hallstein 
feire navnedag. 

I morgen har Malene, Marion og 
Morgan navnedag.

Hallstein Mørk 
gratuleres med dagen.

Berg kirke
Søndagens gudstjeneste 
er ved prostiprest Leif Le-
vinsen.  Organist er kantor 
Sevinj Mirzayeva. Nattverd-
bordet er dekket og ett 
barn bæres til dåp.  Off er tas 
opp til menighetens arbeid.

Asak kirke
Sogneprest Kjell Halvard 
Flø har søndagens guds-
tjeneste.  Ved orgelet sitter 
Ahmed Mirzayev.  Ett barn 
døpes i gudstjenesten og 
nattverdbordet er dekket.  
Off ergaven går til fredags-
gruppa på Gimle.

Idd kirke
Andre søndag i advent 
synges julen inn i Idd kirke.  
Kveldsgudstjenesten er ved 
kapellan Martin Lund og 
menighetens konfi rmanter.  
Organist er Knut Ronald 
Haugen.  Off eret går til Le-
ger uten grenser – øremer-
ket Filipinene.

Tistedal kirke
Julen synges inn søndag 

ettermiddag.  Gudstjenes-
ten ledes av sogneprest 
Kjell Halvard Flø, organist er 
Arve Tønnesen.  En gruppe 
fra Army gospel deltar 
sammen med menighetens 
konfi rmanter. Off ergaven 
går til TopTen.

Betel
Imorgen kveld blir det 
«Sammen på Søndag». 
Salig Blanding og Bjørnar 
B. Adolfsen deltar. Tema: 
«Herberge eller stall?» Natt-
verd og kollekt til misjon 
i Romania. Barnas kvarter 
og barnepass. Hjertelig og 
varmt velkommen! 

Frelsesarmeen Tistedal 
minner på at det ikke er 
gudstjeneste søndag for-
middag

KFUMs Eldstelag
minner om mannsmøtet i 
Ynglingen mandag kveld. 
Bjørn Andersen kåserer. 
Emne: «Tanker ved juletid». 
Team Olsen deltar med 
sang og musikk. Andakt 

ved Kari Sol Tveter. Ser-
vering av risgrøt, kaff e og 
kaker.

Metodistkirken Halden
Søndag formiddag er det 
gudstjeneste. Det er sam-
talegruppa 50+ som har 
ansvar for gudstjenesten. 
Lars Langaas taler. Etterpå 
serveres kaff e/te og kjeks. 
Velkommen!

Metodistkirken Tistedal
Velkommen til søndagens 
sanggudstjeneste, med kor 
og solister,andre søndag i 
advent. Dirigent er Anne-
Grethe Johansen og musik-
ken er ved Jens Christian 
Strandos. Tema: «Hverdags-
mirakler», Det blir innlegg 
ved fl ereog kirkekaff e.

Elim
Søndag formiddag er det 
UNG gudstjeneste hvor 
årets konfi rmanter deltar. 
Agnar Sæli taler. Det er 
barnemøte. Alle er hjertelig 
velkommen.

Gimle Misjonshus
 Søndag 8.desember mis-
jonsmøte med Odd-Åge 
Ågedal. Tirsdag 10. desem-
ber julemøte med Reidar 
Finsådal og Gla`sang.

Torpedal misjonslag
Møte søndag 8.desember 
hos Lillian og Elvin Han-
sesætre. Tale av Bjørn Bo-
gen. Alle velkommen.

Baptistkirken Tabernaklet
Søndag ettermiddag er det 
Sang i advent i Tabernaklet. 
Menighetens forskjellige 
sang- og musikkrefter del-
tar og pastor Atle H. Eidem 
vil tale Guds ord. Svein Rid-
dervold leder samlingen 
som avsluttes med kirke-
kaff e. Velkommen til kirken 
og syng julen inn!

Frikirken
I kveld har Tweens-gjengen 
sin juleavslutning i kirken. 
Søndag formiddag er det 
gudstjeneste der pastor 
Steilbu taler. Det er eget 
opplegg for barna. Etter 

gudstjenesten samles alle 
til kirkekaff e.

Pinsekirken Salen
Helgens møter innledes 
med fullt trøkk på ung-
domsmøtet i kveld. Mar-
cus Østby taler og deltar 
sammen med Sunniva 
Christoff ersen. Det er kafe.
Søndag ettermiddag fylles 
Salen av forventningsfulle 
mennesker i alle aldre. Me-
nighetens egen misjonær 
og fi lmskaper - Elizabeth 
Fumero Muren deltar 
sammen med sin mann, 
Robert i kafemøtet. De har 
også med seg Elizabeths 
søsken - sangeren Alexan-
der og forkynneren Carlos 
Fumero. Her blir det sang 
og musikk av topp kunst-
nerisk kvalitet. En strålende 
familie, som byr på seg selv, 
med sterkt fokus på Jesus. 
SMS-bandet vil også være 
med å spille og synge. Pas-
tor Frode Næss har regien 
og ledelsen og inviterer alle 
til åpen kafe etter møtet.

Torsdag kveld var det 
fi lmvisning og bydebatt 
på Frivilligsentralen. 
Fortidsminneforenin-
gen i Halden inviterte, 
med teknisk assistanse 
fra Sesam Filmklubb, og 
drøyt førti møtte fram i 
desemberstormen for å 
se fi lm og delta i disku-
sjonen.

«Sørlandsrefseren» 
handler om Erling 
Okkenhaug og hans 
kamp for byens sjel og 
mot forsimpling, med 
utgangspunkt i planene 
om blokkbebyggelse på 
Holmen i Risør havn. 
Sammen med fi lmskaper 
Pål Winsents var refseren 
Erling Okkenhaug selv 

med og bidro aktivt til 
bydebatten om Halden.

Haldens største byg-
geprosjekt de kom-
mende år er Fredriks-
hald Brygge. Hvordan 
kan man forhindre at 
dette blir en monoton 

blokkbebyggelse som 
forsimpler innseilingen 
til byen? Øystein Øster-
mann fra Fredrikshald 
Brygge presenterte noen 
av de tanker og utfor-
dringer som utbyggerne 
står foran, men fi kk også 
mange kritiske spørsmål 
fra salen. Hvordan skape 
variasjon i et byggepro-
sjekt og ta vare på bykva-
litetene. 

   Patrik Bergman fra 
SG arkitekter mente at 
man ikke bare skulle 
fokusere på stil, men 
også på struktur. Hva vil 
vi med byen, og hvordan 
skal vi utvikle den på 
en framtidsrettet måte? 
Okkenhaug parerte med 

at det ikke nødvendigvis 
er en konfl ikt mellom 
estetikk og struktur, det 
er mulig å planlegge for 
begge deler på en gang. 
Svein Norheim frem-
hevet myndighetenes 
mulighet til å si ”nei”. Er 
ikke prosjektene gode 
nok, er det kanskje bedre 
for byen at de ikke blir 
bygd.  Utbyggingen langs 
Tista var tema for mange 
i salen, og ikke uventet 
fi kk ”indianerleiren” 
ved Tistasenteret mye 
kritikk. Nils Sagstuen, 
som selv har sittet i kom-
munens planutvalg, 
måtte innrømme at man 
nok sov litt i timen da 
forslaget ble godtkjent. 

Arkitekt Per Stenset viste 
til at Halden har en liten 
planavdeling, noe som 
arkitetkontorene erfarer 
når man sammenligner 
hvordan arbeidet gjøres 
i forskjellige byer. Mens 
kommunen tidligere 
laget reguleringsplanene, 
blir dette nå satt bort til 
utbyggerne selv. Øivind 
Holt fortalte om sine 
erfaringer og om «moter» 
i eiendomsutvikling. Nå 
skal alle gamle hus ha 
balkong - selv der det 
ikke er plass og estetikk 
til det. Og økonomien i 
et byggeprosjekt blir av 
utbyggere tilsynelatende 
satt til å avhenge av «en 
ekstra etasje». 

Sørlandsrefseren i Halden

Sammen med fi lmskaper 
Pål Winsents var refseren 
Erling Okkenhaug selv 
med og bidro aktivt til 
bydebatten om Halden.


