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Denne helgen har det 
skjedd utrolig mye i Mosse-
distriktet. I Rygge og Våler 
var det bygdedager og mye 
liv og røre.
Helge warberg-knoll
helge.warberg-knoll@moss-avis.no

I Rygge overrasket ordfører Inger Lise 
Skartlien 19 år gamle Adrian Kiss, som 
fikk drømmestipendet 2017. Kultur-
skolen i Moss har vært hans base siden 
han startet på slagverk fem år gammel. 
Åtte år gammel begynte han å spille pi-
ano. 

- Drømmen min er å få et eget flygel. 
Det er nemlig umulig å spille de raskes-
te stykkene fort nok på et vanlig piano, 
forklarte Adrian Kiss. Han studerer 
musikk på Toneheim Folkehøgskole, 
hvor han bruker mye tid på rytmisk 
slagverk og jazz. Drømmestipendet 
skal hjelpe han et stykke på veien når 
han trenger nytt trommesett.

På det skjedde selvsagt mye annet på 
Bygdetunet i Rygge. Den artillerihisto-

riske foreningen var på plass og bød 
blant anne på neslesuppe og brød bakt 
på gamlemåten.

– Vi skulle jo gjerne fyrt av kanonene 
våre på en festdag som dette, forklarte  
Petter Voll. – Men nå er det både høner, 
sauer og kalver her og da går det ikke. 
De blir nemlig vettskremte av smelle-
ne. 

– Forøvrig satt vi opp leiren her alt på 
fredag, men jeg trodde vi skulle drukne 
om natta. Utrolig nok holdt teltduken 
vannet ute, smilte Voll.

Bygdedagen i Våler bød også på et 
rikholdig program med noe for enhver 
smak. Ved låven hadde gutta med de 
gamle militære kjøretøyene fra krigens 
dager tatt oppstilling. Det var nesten 
som en ny innspilling av Mash. Særlig 
da linedance-damene hadde show ved 
låvebroa.

- Vi er en gjeng som elsker gamle bi-
ler fra krigens dager, forklarte John-
Christian Vinæs. – Ved enkelte begi-
venheter slår vi oss sammen og lager et 
opplegg, slik som her i dag. Det er jo 
gøy å prate bil med folk som har sam-
me hobby, understreker han.

Den hendelsesrike helgen

GlAD: Musikktalentet Adrian Kiss var glad da han fikk overrakt drømmestipendet av 
ordfører Inger-Lise Skartlien. 

spilte i reGnværet: De unge trekkspill-talentene måtte ha tak over hodet før 
konserten. Trekkspill og vann er en dårlig kombinasjon. 

neslesuppe: Den artillerihistoriske foreningen bød på neslesuppe under 
bygdedagen i Rygge. Fra v. Petter Voll, Bente Øygard og Øyvind Midtfjell.

MAsh i våler: Det minnet om en innspillng av Mash under bygdedagen i Våler. Her 
viser Joh-Christian Vinæs og Leif-Henning Nilsen fram en gamel ambulanse.
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Den hendelsesrike helgen

herlig: De unge drilljentene i Rygge gjorde sukess under årets arrangement.

Artig MeD Dyr: På bydedagen i Rygge var det både sauer, kalver og høner. Det 
syntes ungene var stas.

FolksoMt: Mange trosset været og møtte fram på årets bygdedag i Våler.

gøy: Ansiktsmaling er alltid like gøy for ungene. 
 Alle Foto: helge wArberg-knoll


