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1. Støtvig Hotell:
Måka Barne og Ungdomsrevy
Strandvolleyballturnering
Sandslottkonkurranse
Larkollkaka 2007
Larkollmarked
Summerparty
Morgentrim
Skattejakt
Havedans
Bingo
Revy
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3. Larkollen skole:
Barnas dag
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5. Thorvaldsen:
Start karnevalstog
6. Rørvikveien:
Start Olakjerreløp
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4. "Park Lane":
Fotballkamp
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7. Støtvigmoloen:
Krabbefiskekonkurranse
Fiskekonkurranse
Bryggedans
Båtrebus
8. Kiosken:
Rollerblades og
sparkesykkelløp

rørvikbukta

9. Larkollen Kirke:
Konserter

Kontaktinfo:
Larkollen Showteam, Vardeveien 29, 1560 LARKOLLEN, post@larkolluka.no
Telefon: Espen 90 15 78 95, Jarl 90 16 73 80, Werner 90 79 91 07

larkolluka 2007

VelkommentilLarkolluka 2007
Årets Larkolluke er den tyvende i rekken på like
mange somre for Larkollen Showteam. Fra den
spede start i 1988 har arrangementet utviklet seg
til å bli en festuke i ”badebyen” Larkollen til glede
for liten og stor. Som vi annonserte i fjor er dette
siste gang vi står som arrangører av den tradisjonsrike
aktivitetsuka, og vi har jobbet aktivt siden den gang for at
nye krefter vil ta tak i arrangementet og videreføre det i årene
som kommer. Lykke til!
Årets program baserer seg på de samme innarbeidede og publikumsvennlige aktivitetene som har vært en stor suksess gjennom årenes Larkolluker. Samtidig har vi funnet plass til noen
gamle aktiviteter som båtrebus og kakebakekonkurranse som
var en del av programmet tidlig på nittitallet. Vi håper dere
støtter opp om disse ”nygamle” aktivitetene. Årets uke kan også
tilby flere konserter og kunst og fotoutstillinger en noen gang.
Revykavalkade og allsang med noen av Larkollrevyens aller
største høydepunkter blir det også!
Det gleder oss stort at Måka barne og ungdomsrevy har fått
nye sjefsmåker etter at Ragnhild Reinhoff takket av i fjor etter
10 år i førersetet. Vi ønsker Beate og Rine lykke til og er svært
fornøyde med at de har valgt å legge årets forestilling til teltet
ved Støtvig Hotell.
Vi er heller ikke så rent lite stolte av at jentene i Teatromuser,
som alle har vært viktige faktorer til Larkollrevyenes suksess
de senere årene, har valgt å la revypublikummet i Larkollen få
oppleve hele 2 førpremierer av forestillingen ”Frustrert som oss”
før den spilles på Tivoli Amfi i Moss. Kjære publikum, løp og kjøp
billetter, for vi garanterer at dette blir artig!
Brake a leg, jenter!
På våre internettsider www.larkolluka.no vil dere finne programmet for årets Larkolluke og mye annet om arrangementet.
Til dere med flaggstang: Husk å heise flagget på Larkollens
lokale flaggdag søndag 15. juli.
Da gjenstår det å rette en stor takk til alle som har bidratt til
vår suksess med Larkolluka: Publikum, alle medhjelperne, våre
trofaste annonsører og ikke minst Støtvig Hotell. Vi går så langt
som å påstå at uten hotellet ingen Larkolluke!
Takk for oss! Sommerhilsen fra Larkollen Showteam
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Rekeaften
med allsang er et av
høydepunktene under larkolluka
KL: 08.00
KL: 12.30

KL: 13.00

Flaggheising i Larkollen
Alle Larkollinger med flaggstang oppfordres til å heise flagget!
KARNEVALSOPPTOG
Opptoget starter fra Thorvaldsen Dagligvare og går til
Larkollen skole. Alle oppfordres til å stille i karnevalsutstyr
og medbringe grytelokk, hjemmelagede rytmeinstrumenter,
noe som sier "pling" – eller kanskje en helt ny lyd du har
laget selv, for å kunne være musikant i vårt morsomme
skramleorkester! Ansiktsmaling ved Thorvaldsen
fra kl. 11:00. Kr. 10,- pr.fjes.
BARNAS DAG
Etter opptoget starter barnas dag på Larkollen skole med
mange gratisaktiviteter og leker for barn i alle aldre.
Vår egen sjørøverkaptein «SorteBill» kommer på besøk!
Arrangementet er støttet av Rygge kommune.

KL: 13.00
KL: 14.00
KL: 19.00

KL: 20.00

auksjon i eplehaven vis a vis larkollen kirke
Tollbuveien 31. Se egen annonse.
produksjonsstart for MÅKA BARNE OG UNGDOMSREVY
Er du mellom 7 og 16 år og har lyst til å være med på å
lage revy? Se omtale lenger ut i programheftet!
REKEAFTEN MED ALLSANG PÅ TOLLERSTRANDA
Vi selger kvalitetsreker med tilbehør, øl, vin, is, pølser og
brus. "Gittargutta & Rekekameratene" trår til med sanger
som alle kan være med på å synge. Med din hjelp blir dette
en aften du sent vil glemme.
Larkollen kirke: utekonsert med inge ulrik gundersen
Se omtale lenger ute i heftet.
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OLAKJERRELØP
LARKOLLEN GRAND PRIX
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 12.00

SYKKELLØP PÅ gjennomsnittstid Start: Larkollen Skole.
Her tar vi igjen en tur med sykkelen gjennom store deler av
Larkollen. Ta med hele familien på tur. Her blir det ikke om
å gjøre å komme først i mål. Vinneren er den som kommer
nærmest gjennomsnittstiden.
Påmeldingsavgift: Kr. 30,- pr. startnummer.
LARKOLLEN GRAND PRIX – OLAKJERRELØP
Løype: Larkollveien fra Rørvikveien til Støtvig hotell.
Her gir vi hele familien mulighet til å vise sine tekniske
kunnskaper. Lag en doning av hva som helst, ta min. 3 hjul
og bland i noen materialer, la stå til heving, hiv på glasur og la tørke noen timer. Alle kan delta! Mor, far, bror,
søster, onkel og tante. Premiering for: Beste design, artigste
kostyme, beste tid. Påmeldingsavgift: Kr 30,- pr. doning.
OBS: HJELM ER PÅBUDT – TEKNISK KONTROLL AV HJUL
OG STYRING 1/2 TIME FØR START. BRUK HODET – TENK
SIKKERHET! (SVINGEN BLIR SIKRET).
larkollen vel inviterer til informasjonsmøte om
utbyggingsplaner i larkollen på støtvig hotell
Eiere/utbyggere fra Støtvig Hotell, Støtvigjordet og
Klingenberg, vil redegjøre for sine planer. Representant fra
Rygge Kommune vil også være tilstede. DEBATT!
FISKEKONKURRANSE
Start: Støtvigmoloen i egne båter.
Premiering for: Største fisk – minste fisk - flest fisk - beste
bryggefisker. All fisk må fiskes på snøre!
Påmeldingsavgift: Kr. 30.- pr. startnummer.

KL: 15.00

KL: 18.00

KL: 19.00
- 21.00

Kl: 19.00

BINGO PÅ STØTVIG HOTELL
Arrangør: Kvinne og Familieforbundet, Larkollen
PÅMELDING TIL ALLE KONKURRANSER 1/2 TIME FØR START.
PREMIERING UMIDDELBART ETTERPÅ.
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skattejakt
se opp for kanonkuler på avveie!
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 12.00

SKATTEJAKT Start: Støtvigmoloen.
Her må alle bruke fantasien og sine kunnskaper for å finne
den skjulte skatten. Alle stiller i sjørøverantrekk.
Alle voksne stiller seg bakerst. Små og store barn leter etter
skatten i egne grupper.
Passer best for barn under 10 år.
Påmelding til larkollmesterskap i boccia,
croquet og pilkast
Arena: Eplehaven vis a vis Larkollen Kirke.
Påmeldingsavgift boccia og croquet kr. 30,-. Pilkast gratis.

KL: 13.30

KL: 16.30

afterbeach for store og små i haven
Hyggelige priser til Judas-repriser. Høy solfaktor!

KL: 18.30

barneunderholdning i teltet ved hotellet
Prøysenstund med Ingrid og Kristine. Piano: Vegard Øyen.
Pris kr. 50,-

KL: 22.00

summerparty i teltet
Bånn gazz i teltet med Jonny Judas og høyoktan partylåter
fra de tre siste tiår. Legg ungene, tilkall besteforeldrene og
bli med på rock'n roll....
Aldersgrense: 18 år. Pris kr. 130,-

summerparty!
teltet på støtvig hotell tirsdag 17. juli

afterbeach fra kl.16:30-18:00

A

partystart kl. 22:00

Salg av hawaiiburgere
m.m fra grillen.
øl og frekke, fargerike
partydrinker fra baren

a
h
!
o
l
Hawaiian
Burgers
på grillen

Inngang: Afterbeach gratis!
Summerparty kr. 130,S ommartider h ey - h ey, sommartider . . .
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revykavalkade
Gamle revynummere som perler
på en snor.....
KL: 10.00
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.
sandvolleyballskole

KL: 12.00

En gammel klassiker: båtrebus

Braathes sandvolleyballskole har blitt en tradisjon og vi inviterer også i
år til 2 dager med instruksjon og spill på Støtvigstranda.
Deltakeravgift kr. 100,-.
Start fra Støtvigmoloen i egne båter. her kan hele familien delta.
Oppgavene vil være både artige og lærerike.
Påmeldingsavgift: Kr. 50,- pr. båt.

KL: 17.30

visekonsert i eplehaven

Kl: 20.30

revykavalkade og allsang i teltet

Duoen Kari-Mette Elfstedt og Bo Andersson fremfører skrifter og ballader.
Inngang kr. 50,-. Enkel servering.
Vi presenterer et lite utvalg av de beste revynummerne fra tidligere års
Larkollrevyer. Bli med oss på en uforglemmelige mimreaften.
Se egen omtale.

Kl: 23.00

"bølger av bossanova"
nattkonsert i larkollen kirke
Monica Pilar og Odd-Erik Hansen spiller rotekte bossanovamusikk.
Se egen omtale.

Revykavalkade
med allsang

Bli med på en uforglemmelig mimreaften hvor du vil få oppleve
et lite utvalg av de beste revynummerne fra Larkollrevyene
gjennom tidene. Etterpå blir det allsang og fest til mange av de
flotte revysangene som Larkollrevyene har brukt.
I teltet er det dekket til langbord, med mulighet for å kjøpe
godt drikke og noe å bite i.
Billettene selges med nummerering fra scenen og bakover i
teltet. Løp og kjøp!
Billettpris kr. 150,-. Forhåndssalg fra resepsjonen ved Støtvig
Hotell. Restplasser selges i døra.
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bryggedans
med kåring av årets larkolling
KL: 10.00
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.
Slektsturnering i tennis
Se egen omtale.

KL: 12.00

KRABBEFISKEKONKURRANSE FRA STØTVIGMOLOEN
Premiering for: Største krabbe – flest krabber.
Området for krabbefisket avgrenses til Støtvigmoloen.
Påmeldingsavgift Kr. 30,- pr. startnummer.

KL: 14.oo

STRANDVOLLEYBALLTURNERING PÅ STØTVIGSTRANDA
Turneringen spilles med lag bestående av inntil 3 personer,
hvorav 2 er på banen av gangen. Klasseinndeling av lagene.
Påmeldingsavgift kr. 50,- pr. lag

KL. 20.00

BRYGGEDANS PÅ STØTVIGMOLOEN
Salg av mat fra grillen og fiskesuppe med tilbehør.
Inngang: Kr. 60,- pr. person, Kr. 120,- for kjernefamilien (to voksne pluss deres barn).

Kl: 22.00

KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING
Kåringen skjer i forbindelse med bryggedansen.
Juryen bestående av tidligere "Årets Larkollinger" velger en
verdig kandidat til hedersbenevnelsen "Årets Larkolling".

Kl: 24.00

jubileumsfyrverkeri fra støtvigmoloen

Morgentrim
Morgentrim i solen (med et påfølgende bad i sjøen?)
for alle kvikke og kanskje spesielt de mindre kvikke
Larkollinger og sommergjester.
Tidligere års morgentrim instruktører Frøydis og Jørn
Erik Hausmann vil dele på oppgaven med å lede
morgentrimmen.
Barn & voksne, damer & herrer, møt opp mandag til
lørdag i Larkolluka!
Start kl. 10.00 på gressbakken ovenfor Støtvigmoloen

SLEKTSTURNERING ITENNIS
Larkollen Tennisklubb inviterer til Slektsturnering i tennis
for doublepar.
Fjernt slektskap vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Konkurransen avvikles som
handicapturnering. Handicap fastsettes av dommer, som også har myndighet
til å endre handicap underveis. Ta med tennisracketer. Larkollen Tennisklubb
besørger baller. Påmeldingsavgift kr. 60,- pr. doublepar. Velkommen til en
spennende og hyggelig konkurranse på tennisbanen.
Påmelding på klubbhuset til Larkollen
Tennisklubb innen onsdag kveld.
Fremmøte torsdag kl. 10:00.
Turneringen avvikles
torsdag og evnt. fredag.
Salg av kaffe, vafler is og brus.
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sandslott
konkurranse
KL: 10.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

KL: 12.00

SANDSLOTTKONKURRANSE
Sted: Støtvigstranda.
La fantasien få fritt
spillerom, og lag ditt eget
drømmeslott slik du selv
vil ha det! Separate klasser
for voksne barn og familier. Påmeldingsavgift:
Kr. 30,- pr. lag/slott.

KL: 15.00

Rollerblades og sparkesykkeløp på gjennomsnittstid
Start: Kiosken vis á vis Støtvig Hotell.
Husk sikkerhetsutstyr - Hjelm påbudt!
Påmeldingsavgift: Kr. 30,- pr. deltager.
FAMILIEQUIZ
I haven på Støtvig Hotell inviterer vi til familiequiz med
varierte oppgaver for store og små. Deltakeravgift kr. 50,pr. lag. Maks 8 pers. pr. lag.

KL: 16.oo

Kl: 20.00

førpremierE "FRUSTRERTE SOM OSS"
Teatromuser presenterer et musikalsk sommershow med
latter og galskap. Nummererte billetter selges fra resepsjonen ved Støtvig Hotell. Restplasser selges ved inngangen
på spilledagene. Billettpris kr. 220,Har du lyst til å spise før du ser revy? Kontakt i såfall
Støtvig Hotell på telefon 69 23 61 00 for bordreservasjon.
Revybuffét fra fjord og jord kr. 275,- fra kl. 17:30.
Dans på hotellet etter forestillingen.
www.teatromuser.org

Førpremiere
i Larkollen
under
Larkolluka!
Forestillingen
spilles ellers på Tivoli
Amfi i Moss fra
26. juli - 4. august

Mer info: www.arealis.com

måka barne-og
ungdomsrevy
Hei barn og unge i Larkollen!
Måka barne- og ungdomsrevy er en revy som blir satt sammen i løpet av
Larkolluka. Den består av barn og unge i alderen 6-16 år. I år falt valget av
tema på Disney. Vi skal lage en forestilling med kjente og kjære figurer og
sanger fra Disneys mange historier.
Nytt av året er lederteamet. Den tidligere sjefsmåka, Ragnhild Reinhoff,
har nå gitt oppgaven videre til oss, Beate Sollie Horn og Rine Holmsen. Vi er
begge 19 år, og har akkurat avsluttet det siste året ved musikk-, dans- og
dramalinjen ved Kirkeparken vgs i Moss.
Rine har vært med på Måka siden dens oppstart i Larkolluka 1997. Da sto
hun selv på scenen, men har de siste fem årene vært med som danselærer.
Mens Beate har vært med som sanglærer de siste to årene.
Fra mandag til fredag i Larkolluka vil det være øvelser på Larkollen skole
fra 10.00 til 11.45. Gruppa blir delt i to, en gruppe øver fra 10.00 til 11.00, den
andre fra 10.45 til 11.45. Søndag kl. 14.00 vil det være et møte for alle som
skal være med. Her vil det bli gitt praktiske beskjeder. På fredag er det generalprøve, og på lørdag er det forestilling i teltet ved Støtvig Hotell.
Det koster 250 kroner å være med. Dette inkluderer t-skjorte og diverse
annet. For påmelding se www.maaka.net.
Billetter til forestillingen fåes kjøpt på skolen, i øvingstiden, og ved
inngangen til forestillingen.
Sommerhilsen fra Beate og Rine, "sjefsmåker".
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måka

barne -og ungdomsrevy.
gå ikke glippav denne urfremføringen!

KL: 10.00
KL: 11.00

MORGENTRIM – oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.
FOTBALLKAMP MELLOM SOMMERGJESTER OG FASTBOENDE
Sted: Park Lane (Larkollen stadion).
Vandrepokalen i denne utradisjonelle fotball-festen med spesielle regler er gitt av Larkollen Vel. Se egen omtale for flere
detaljer. Interesserte spillere: Møt opp 1/2 time før avspark!

KL: 11.00

LARKOLLMARKED Sted: Parkeringsplassen, Støtvig Hotell.
Larkollmarkedet er et marked hvor alle foreninger,
næringsdrivende, kunstnere og andre som har noe å selge/
vise frem kan møte Larkollinger i sommerhumør og gjøre
en god handel!

KL: 12.00

En gammel klassiker: ta larkollkaka 2007
Lag Larkollens mest spektakulære (eller velsmakende) kake.
Ta med kaken og møt opp i dansesalen på hotellet for å
høre juryens dom

KL: 13.30

årets forestilling AV MÅKA BARNE OG UNGDOMSREVY
Møt opp i hotellhaven for å se hvor fantastisk flinke barn
og ungdom kan være når de får lage sin egen revy!
Inngang kr. 50,-.

Kl: 20.00

førpremierE "FRUSTRERTE SOM OSS"
Teatromuser presenterer et musikalsk sommershow med
latter og galskap. Se program fredag.

SANDVOLLEYBALLSKOLE
Velkommen til sandvolleyballskole 18. og 19. juli
Forbered deg til den store sandvolley-turneringen! Braathes sandvolleyballskole har blitt en tradisjon og vi inviterer også i år til 2 dager med
instruksjon og spill på Støtvigstranda. Du trenger ikke kunne spille volleyball fra før, vi skal sørge for å lære bort både grunnslag og lure triks.
Påmelding skjer ved å skrive seg på liste som ligger i resepsjonen på
Støtvig hotell innen mandag 16.juli eller ved å sende e-post til Therese med
navn, alder og telefonnummer.
Pris: 100,- (betales v/oppmøte første dag)
Sted: Støtvigstranda
11 - 14 år: kl 10:00 - 11:45
15 - 18 år: kl 12:00 - 13:45
(maks 16 personer pr gruppe)
Ta med/ha på:
Drikkeflaske m/vann
Shorts & t-skjorte
Håndkle (til å børste av sand med eller kanskje du vil ta et bad etterpå?)
Kontaktperson: Therese Lindblom, e-post: brevtil@thereselindblom.com

fotballkamp
Årets fotballkamp mellom fastboende og
sommergjester vil også i år bli delt inn i tre klasser:
Klasse I
Klasse II
Klasse III

gutter/jenter
7 - 10 år
gutter/jenter
11 - 14 år
gutter/jenter og voksne 15 år og oppover

Klasse I spiller på tvers av banen med små mål 2 x 8 min.
Klasse II spiller på hele banen 2 x 12 minutter
Klasse III spiller på hele banen 2 x 20 minutters

utstillinger under larkolluka
Kunst/fotoutstilling Medgårdsskogen 33 (se skilting)
Søndag, tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 14:00 - 18:00
Utstillere:
Inger-Lise Sundberg "Abstrakte fantasier i blått", fotografier
Ninette Håmo "Fra evigheten", malerier
Tom Mamen Braastad "Eventyr i blomster", fotografi
fotoutstilling Medgårdsskogen 1
Fredag fra kl. 17:00 – 21:00
Utstiller:
Prof. Dr. Bänsch ”Motiver fra Larkollen”, Fotokort og Posterfotos

Larkollen

pizza
og grill

Kranløft, båttransport, vinteropplag,
salg og konservering av båt og motor
Sildebaugen 72, 1560 Larkollen

Tlf: 922 52 390 - 69 20 85 20

TLF: 91115254

Parkveien 27, 1580 Rygge

Kontakt oss i dag!
Telefon: 69 2 3 4 5 6 7 Epost: info@utleiekompaniet.no
www.utleiekompaniet.no

Balkonginnglassing/vinterhager

473 91 005

Tlf: 69 23 61 00 Fax: 69 23 61 01

Støtvig Hotell

Pub'en har
åpent hver dag
i larkolluka
fra kl.22:00
Besøkvår
restaurant
Palmehaven
og
plattingen
i hotellhaven
larkollens
treffsted

Spesialtilbud på overnatting i juli:
Fra kr 550,- pr. døgn pr. dobbeltrom, inkludert frokost
Fra kr 400,- pr. døgn pr. enkeltrom, inkludert frokost

Lyst til å danse?

Husets orkester spiller til dans i dansesalen 6 kvelder i uken fra
juni og ut august. Mulighet for noen endringer i Larkolluka.

Velkommen som vår gjest!

Tlf: 69 23 61 00 Fax: 69 23 61 01

Revybuffét fra fjord og jord kr. 275,Serveres fra kl. 17:30 spilledagene

Utdrag fravår
a la cartè meny:
-egen lunsjmeny fra kl. 12-17:00, stor a la carte fra kl. 17-22:30

Forretter:
Husets fiskesuppe
Stor rekecoctail

Besøkvår
restaurant
Palmehaven
og
plattingen
i hotellhaven
larkollens
treffsted

Salater:
Skalldyrsalat

SMÅRETTER:
Biffsnadder
Scampi Provencale

Hovedretter:
Husets Fiskesymfoni, breiflabb, steinbitt og laks
Viltpanne, hjortefilet med fløteviltsaus

Desserter:
Banansplitt

vestby/SON 64 98 66 88
OSLO 23 23 89 89
KOLBOTN 66 82 30 60
ås 64975122
langhus 64861581
DRØBAK 64 90 77 00
RØYKEN/HURUM 32 79 28 80
FREDRIKSTAD 69 36 70 30
ASKER 66 78 66 10
NÆRINGSMEGLING 23 23 89

annonse m2

Opphørssalg etter 49 år, derav 34 i Moss!
VELKOMMEN!

TLF: 69209450

Tannlege

Olav Johansen
Alm. praksis

Tlf. 69 24 94 45
Kransen 18, 1531 Moss

Eplehaven vis a vis larkollen kirke
Søndag 15.07. kl. 13.00,visning fra kl.12.00
Se hovedannonse i moss avis
fredag 13.07
servering - bankterminal

trøgstad
auksjonsforretning
telefon 99160543

velkommen

konserter i larkolluka
Inge Ulrik Gundersen
Inge utmerker seg med sine gode melodier og ikke minst evner han som
svært få andre til å skrive meget godt på norsk! Treffsikre tekster og
lun humor kjennetegner Inges tekster.
Inge Ulrik Gundersen er bassist, komponist, tekstforfatter og
produsent bosatt i Fredrikstad. Som komponist og tekstforfatter har
han levert låter til flere etablerte artister, samt en rekke revy og
teateroppsetninger.
utekonsert ved larkollen kirke, søndag 15. juli kl. 20.00

kari-mette elfstedt og bo andersson
Våler-jenta Kari-Mette og svenske Bo serverer visekonsert og trakterer
piano og gitar når de fremfører både egne sanger og andre kjente
viser. I tillegg har de tonesatt en rekke dikt.
eplehaven vis a vis larkollen kirke, onsdag 18. juli kl. 17.30

Bølger av bossanova
Bossanova betyr "ny bølge". Hvorfor? Det akter sangeren Monica Pilar
og gitaristen Odd-Erik Hansen å bevise.
Rygge kirkekonserter arrangerer nattkonsert I Larkollen kirke. Monica
Pilar og Odd-Erik Hansen spiller rotekte bossanovamusikk._– Ja, vi
akter å gå tilbake til opprinnelsen, melder duoen, vel vitende om at
noen forbinder genren med rytmeboks på hammondorgel og tvilsomme
band på danskefergen._-Vi vektlegger det vare, følsomme og naturlige
i bossanova. Lavmælt, men også med kraft og spenning.
Nattkonsert Larkollen Kirke, Onsdag 18. juli kl. 23.00

Fravåre
arkiver:

ko

åar

20

med

SkurkestrekeR

ko

20

åar
med

SkurkestrekeR

Kolonialforretning m/postfilial 69 26 30 89
Hotell m/pub, restaurant, bar 69 23 61 00
Larkollen Pizza & Grill 69 26 20 10
Larkollen Camping 69 26 31 94
Hytteservice 69 26 30 62
Frisør 69 26 34 82

du er alltid velkommen i larkollen !
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