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ADVARSEL!
Strandløvene har 
kommet!
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1. Støtvig Hotell:
Måka Barne og 
Ungdomsrevy

Strandvolleyballturnering 
Sandslottkonkurranse

Larkollkaka 2010 
Larkollmarked 
Sommershow

TeamAthlon 
Morgentrim 

Skattejakt
Bingo

2. Tollerstranda:
Rekeaften

3. Larkollen skole:
Barnas dag

Sykkelløp
Natursti

 

4. "Park Lane":
Fotballkamp

Kubbspill

5. Thorvaldsen:
Start karnevalstog

6. Rørvikveien:
Start Olakjerreløp

7. Støtvigmoloen:
Krabbefiskekonkurranse

Fiskekonkurranse
Bryggedans

Båttur

Kontaktinfo: 
Larkollteamet, Støtvigveien 42, 1560 LARKOLLEN, post@larkolluka.no  
Telefon: Alex 95 77 45 53, Morten 45 46 55 40
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Årets Larkolluke blir en meget spesiell uke. Det blir den siste ”gode gamle 
Larkolluka”. Fra neste sommer vil vi støte på nye utfordringer, nye steder å 
være, nytt program, ny sjøutsikt og vi håper selvfølgelig du og mange nye 
venner vil bli med oss i sommerene fremover.  Sånn for ordens skyld vil vi 
starte med å si at: Larkolluka 2011 vil bli gjennomført!

Men nok om det, hjertelig velkommen til Larkolluka 2010! Vi er om mulig 
enda mer fornøyd med årets program en det vi har presentert tidligere år. 
Programmet er som dere kjenner med Larkollen Grand Prix, krabbefiske, 
sandslott, kubbspill og alle de andre konkurransene du har trent deg opp til 
siden i fjor? 

Vi har også gleden av å invitere dere til en fantastisk festkveld. Siste 
Larkollukekonsert på ”gamle Støtvig”, derfor har vi valgt å leie inn to band 
som skal gjøre dette til en rocka kveld. Splitter Pine serverer partymusikk fra 
norske band med de største hits'a fra Dumdum Boys, Postgirobygget, 
De Lillos, CC Cowboys og mange flere. Rett og slett en liten hyllest til norsk 
rock. De gamle rockerne i Jonny Judas varmer opp med udødelige 
partyklassikere, så her er det absolutt muligheter å få svingt rockefoten. 
Ta med venner og familie for en fantastisk kveld i teltet ved Støtvig. 
Vi gjentar også suksessen fra i fjor med humorgalla, med André Jerman, 
Christer Torjussen og Jonas Bergeland. Har du ikke hørt alle navna? 
Youtube.com eller VG-tv.no så skjønner du hva vi snakker om. Med tanke på 
at teltet i fjor ble FULLT, vil vi i år anbefale dere å kjøpe billetter på forhånd, 
i resepsjonen på Hotellet.

Andre kvelder det er verdt og sette av, er som vi alle kjenner Rekeaften 
på Tollerstranda. Bryggedansen med fiskesuppe, mat fra grillen og en av 
Larkollukas store begivenheter: Kåringen av Årets Larkolling.
Onsdagen kommer til å bli en dag du sent vil glemme, her kommer et helt 
nytt konsept, utviklet av Larkollteamet med venner. Sett ungene til barne-
vakta, ta med deg alle du kjenner, teltet vil aldri bli det samme igjen. 
Mer info kommer!

Da gjenstår det bare at alle krysser fingra for en kjempeuke, at været er på vår 
side, og at naboen husker å heise flagget søndag den 18.juli kl 08.00.

Sommerhilsen Guttakrutt!

velkommen til 
larkolluka 2010
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Rekeaften
med aLLSang eR eT av 
HøydePunkTene undeR LaRkoLLuka

KL:  08.00

KL:  12.30

KL:  13.00

KL:  14.00

KL:  15.00
-17.00

KL:  19.00

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.

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!

Båtturer for de minste med Den Lille Redningskøyta "ELIAS"
Lær sjøvett med Redningsselskapet og prøv deg som skipper på 
Den lille Redningskøyta "Elias". Premier og overraskelser.
Sted: Moloen på Støtvig. Arrangementet er gratis.

Rekeaften med allsang på Tollerstranda
Vi selger kvalitetsreker med tilbehør, øl, vin, is, pølser og brus.
Vårt lokale band "Sofagruppa" trår til med sanger som alle kan 
være med på å synge. 
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olakJerrelØP
LaRkoLLen gRand PRIX

Morgentrim
Oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

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 gjen-
nomsnittstiden. Påmeldingsavgift: Kr. 30,- pr. startnummer.

Larkollen Grand Prix - Olakjerreløp
Løype: Larkollveien fra Rørvikveien til Støtvig hotell.
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! Premiering for: Beste design, artigste kostyme,
beste tid. Påmeldingsavgift: Kr 50,- pr. doning.
OBS: HJELM ER PÅBUDT – TEKNISK KONTROLL AV HJUL OG STYRING
1/2 TIME FØR START. BRUK HODET – TENK SIKKERHET! (SVINGEN
BLIR SIKRET).

Bingo på Støtvig Hotell
Arrangør: Kvinne og Familieforbundet, Larkollen

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:  10.00

KL:  12.00 

KL:  15.00 

KL:  19.00 

KL:  19.00 
- 21.00 
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Morgentrim
Oppmøte ovenfor Støtvigmoloen

Sandvolleballskole
Braathes sandvolleyballskole har blitt en tradisjon og vi
inviterer også i år til 2 dager med instruksjon og spill på
Støtvigstranda. Deltakeravgift kr. 150,-.

Skattejakt
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. Oppmøte på Støtvigmoloen

Rundflyvning med helikopter
Turene går fra Støtvigjordet. Kr. 400,- pr. pers.

Guidet båttur
Vi arrangerer guidet båttur i Larkoll-skjærgården med båten
"Sonate". Skipper og guide er Goggen Sibbern. 15-20 personer.
Påmelding i resepsjonen på hotellet. Kr. 75,- pr. pers.
Værforbehold.

Sommershow med Splitter Pine og Jonny Judas
Splitter Pine er en hyllest til norsk rock og spiller låter fra De Lillos, 
Wig Wam, DumDum Boys, CC Cowboys osv. Partybandet Jonny 
Judas varmer opp med udødelige rockeklassikere

Sammen vil disse to bandene gi deg en kveld du neppe glemmer 
med det første. Stedet er teltet i Støtvighagen - deltager er deg!

KL:  10.00

KL:  10.00 

KL:  12.00 

KL:  13.00
-18:00

KL:  14.00

KL:  19.00

skattejakt
Se oPP foR kanonkuLeR På avveIe!



sommershow!
støtvig hotell tirsdag 20. juli 

Inngang kr. 150,-

skattejakt
Se oPP foR kanonkuLeR På avveIe!

hei, hvor enn du er i verden, det er deilig å sløve på støtvig

Splitter Pine er et band som spiller musikk av kun norske band og artister, og består av 4 
musikere som har lang fartstid i norsk musikkbransje. Splitter Pine spiller norsk rock med 
stor vekt på norske rockeklassikere. Medlemmene i Splitter Pine har fra før spilt med an-
dre band og artister som: Wig Wam, Stephen Ackles, Dirty Deeds, Made in Norway , Det 
Betales, Ramble On, samt mange andre band og prosjekter.

salg av god mat 
fra grillen i haven,
elegant servert av
team køl & røre

SplitterPine
En hyllest til norsk rock

SUPPORT: Jonny Judas & The Hellrazors
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båttur,  trim, 
kubbsPill,  
og teamathlon.

KL: 10.00

KL: 10.00

KL: 12.00

KL:  14.00

KL:  16.00 

KL:  20.o0 

Morgentrim
Oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

Sandvolleballskole
Braathes sandvolleyballskole har blitt en tradisjon og vi
inviterer også i år til 2 dager med instruksjon og spill på
Støtvigstranda. Deltakeravgift kr. 150,-.

Guidet båttur
Start: Støtvigbrygga

Kubbspillmesterskap
Oppmøte på Park Lane

Natursti
Sett sammen et lag og bli med på en liten vandring i Larkollmarka. 
Underveis vil du løse teoretiske og praktiske oppgaver. Start og mål er 
på Larkollen skole. Passer for lag bestående av både barn og voksne, 
med spørsmål tilpasset alle nivåer. I år vil det bli konkurrert i 2 klasser:
1.     Åpen klasse (passer for de som ikke klarer å holde fingrene unna 
sin alt for dyrt innkjøpte Iphone 3GS, HTD HD2 eller lignende.)
2.     Intellektuell klasse (For deg som drømmer deg tilbake til den gan-
gen det fortsatt var mulig å delta i natursti uten andre hjelpemidler enn 
sitt eget kloke hode). Premiering til de 3 beste lag i begge klasser.
Oppmøte på Larkollen Skole.

Larkollen Teamathlon
Årets nyhet utspiller seg på scenen i teltet. Vi røper lite, men kan love 
deg at dette er en kveld du vil være med på! 

lar ko lle n

TeamAthlon



nyhet larkolluka 2010

inngang kr. 75,- nb! 18-års grense

lagkonkurranse 
i  teltet med crazy stunts,  humor, 

show og overraskelser

lar ko lle n

TeamAthlon
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Morgentrim
oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

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

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

Bryggedans på Støtvigbrygga
Salg av mat fra grillen og fiskesuppe med tilbehør.
Inngang: Kr. 60,- pr. person, Kr. 120,- for kjernefamilien
(to voksne pluss deres barn). Bål hvis været tillater det.

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:  10.00

KL:  12.00 

 

KL:  14.oo

KL. 20.00

Kl:  22.00

bRyggedans
med kåRIng av åReTS LaRkoLLIng



Morgentrim i solen (med et påfølgende bad i sjøen?) 
for alle kvikke og kanskje spesielt de mindre kvikke 
Larkollinger og sommergjester.

Tidligere års morgentrim instruktør Frøydis Hausmann 
og nykommer Linn Kristiansen 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

morgentrim

slektsturnering i tennis

LARKOLLEN TENNISKLUBB INVITERER TIL SLEKTSTURNERING 
I TENNIS FOR DOUBLEPAR. 

Fjernt og innbilt slektskap vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. 
Konkurransen avvikles som handicapturnering. Handicap fastsettes 
av dommer, som også har myndighet til å endre handicap under-
veis. 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 kl. 18:00. 
fremmøte torsdag kl. 10:00. 
Turneringen avvikles torsdag.

bRyggedans
med kåRIng av åReTS LaRkoLLIng

SALg Av KAffE, vAfLER, iS Og bRuS.
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KL:  10.00

KL:  12.00

KL:  15.oo

Kl:  19.30

Morgentrim
oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

Sandslottkonkurranse
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.

Familiquiz i Støtvighagen
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.

Humorgalla
Fjorårets standup-show var Larkollukas aller første og ble en 
suksess. Derfor ønsker vi igjen å invitere til teltet i Støtvighagen 
hvor vi skal le og kose oss utover sommerkvelden. I år gjestes vi 
av Christer Torjussen, André Jerman og Jonas Bergeland! Ta med 
venner og bekjente og trim lattermusklene. Showet starter kl.21.00, 
serveringen i teltet starter kl. 19.00 og varer frem til midnatt. Pris kr. 
175,- Forhåndssalg av billetter i resepsjonen på hotellet.

sandslott
konkuRRanse
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baRne- og ungdomSRevy. 
gå Ikke gLIPP av denne uRfRemføRIngen!

KL:  10.00

KL:  11.00 

KL:  12.00

KL:  13.00
-16:30

KL:  13.00

KL:  17.00

KL:  20.00

Morgentrim
oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

Larkollmarked
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! De
største bodene må påregne en liten avgift.
Oppmøte på parkeringsplassen ved Støtvig Hotell.

Larkollkaka
Lag Larkollens mest spektakulære (eller velsmakende) kake.
Ta med kaken og møt opp i dansesalen på hotellet for å høre
juryens dom.

Rundflyvning med helikopter
Turene går fra Støtvigjordet. Kr. 400,- pr. pers 

Fotballkamp i regi av LIL
Vandrepokalen i denne utradisjonelle fotballfesten
med spesielle regler er gitt av Larkollen Vel. Se egen omtale for flere
detaljer. Interesserte spillere: Møt opp på Park Lane 1/2 time før 
avspark!

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 50,-

Kirkekonsert
Oppmøte i Larkollen Kirke

måka



måka barne-og 
ungdomsrevy

Mer info: www.arealis.com

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 7-16 år. Dette er et tilbud til 
både fastboende og feriegjester i Larkollen. I år blir temaet ”Absolutt Norsk”. 
Med dette ønsker vi å bringe noen av de gode gamle barnesangene tilbake på 
scenen. Sammen med sanger fra rykende ferske norske artister, tror vi dette kan 
bli en fin ramme for revyen. Dette betyr at numrene i år må han en tilknytning til 
Norge, enten gjennom norsk tekst, norske artister eller et ”typisk norsk” innhold.
Så det er bare å melde seg på og være kreativ! Vi trenger masse gode tekster, til 
både sanger og sketsjer. Dans, akrobatikk og annet kreativt er også flott å få med 
i revyen. Allerede på mandagen i Larkolluka bør alle numrene være noenlunde 
bestemte, slik at bandet vet hva de skal øve på. Så det er fint om dere tenker ut 
hva dere vil være med på før uka er der.

I år er det 14. året på rad at Larkollen har sin egen barnerevy, og vi håper på suk-
sess også i år, som alle andre år. I år tar Ida Wallin over som sjefsmåke etter Rine 
Holmsen og Beate Sollie Horn. Ida har de to siste årene vært med som danselær-
er i revyen, så mange av dere kjenner henne allerede.
Med seg har hun fortsatt et kjempegodt band, og flere dyktige ungdommer 
som medvirker som instruktører for forestillingen. Flere av disse har vært med 
tidligere år.

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, mens den andre 
holder på fra 10.45 til 11.45. På søndag, etter barnas dag, vil det være et møte for 
alle som skal være med. Her vil det bli gitt praktiske beskjeder om hva som kom-
mer til å skje utover i uka. På fredag er det klart for generalprøve, og på lørdag 
braker det løs med forestilling!

Prisen for å være med på revyen er 250 kroner. Dette inkluderer t-skjorte og 
diverse annet. 
For påmelding kan du gå inn på internettsiden vår, www.maaka.net, og fylle ut 
påmeldingsskjemaet. Revyen har plass til 45 barn og unge, og om det er flere 
ledige plasser igjen søndag 19. juli, vil vi være å finne på Larkollen skole på 
Barnas dag, og det vil da bli muligheter for å melde seg på der.

Billetter til årets show kjøpes ved inngangen til forestillingen, som vil være i teltet 
utenfor Støtvig Hotell. Billettprisen vil være på 50 kroner.

Vi satser på en fantastisk revy, og et fornøyd publikum 24. juli.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Ida – ”sjefsmåke” 



fotballkamP

Årets fotballkamp mellom fastboende og 
sommer gjester vil i år bli delt inn i fire klasser:

klasse I gutter/jenter 7 - 8 år (født 2002-2003) 4 utespillere + keeper
klasse II gutter/jenter 9 - 10 år (født 2000-2001) 4 utespillere + keeper
klasse III gutter/jenter 11 - 13 år (født 1997-1999) 6 utespillere + keeper
klasse Iv gutter/jenter og voksne 14 år og oppover (født 1996 eller 
tidligere)

Klasse I, II og III spilles samtidig med omganger på 2 x 20 min
Klasse IV spilles på hele banen med 10 utespillere + keeper. 2 x 20 min

Til de 3 barneklassene ber vi om at foreldre melder seg behjelpelig i sekretar-
iatet. Vi trenger en lagleder som kan organisere bytter pr lag, og en dommer 
pr kamp. Arrangeres i samarbeid med Larkollen Idrettslag



sandvolleyballskole

veLkommen TIL SandvoLLeybaLLSkoLe 20. og 21. juLI 
Forbered deg til den store sandvolleyball- turneringen! Braathes sandvol-
leyballskole har blitt en tradisjon og vi inviterer også i år til 2 dager med 
instruksjon og spill på Støtvigstranda. Du trenger ikke kunne spille volley-
ball fra før, vi skal sørge for å lære bort både grunnslag og lure triks. Vi har 
også en premieutdeling siste dagen! 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 Vilde med navn, alder og tlf. nr. 

Pris: 150,-
(betales v/oppmøte første dag)
Sted: Støtvigstranda
11-14 år: kl 10.00 – 11.45
15- 18 år: 12 – 13.45
(maks 16 pr. gruppe)

Ta med/ha på:
Drikkeflaske m/vann
Shorts & t-skjorte
Håndkle (til å tørke av sand med eller 
kanskje du vil ta et bad etterpå?)

Kontaktperson: Vilde Solvoll  Tlf: 41329879  e-post: vildesolvoll@hotmail.com



Wenche Øra, Støtvigveien 2,  1560 Larkollen Tlf: 69 26 34 82
TimebesTilling ÅpenT:  TiRsDAg - onsDAg - ToRsDAg - FReDAg

oPPLev LaRkoLLen fRa LufTen

Rundtur med helikopter kr. 400,-
tirsdag og lørdag fra Støtvigjordet



tlf: 69 23 61 00 fax: 69 23 61 01

Spesialtilbud på overnatting i juli:
Fra kr 600,- pr. døgn pr. dobbeltrom, inkludert frokost 
Fra kr 450,- 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.  
 
tour de france på storskjerM

18-års grense. Velkommen som vår gjest!

besØk vår
restaurant 
Palmehaven 

og
Plattingen 

i hotell-
haven

larkollens  
treffsted 

Pub'en har 
åPent i 
larkolluka 
fra kl. 23:00

Støtvig Hotell 



tlf: 69 23 61 00 fax: 69 23 61 01

utdrag fra vår 
a la cartè meny:
forretter:
Husets fiskesuppe
Stor skalldyrcoctail

saLater:
Skalldyrsalat

sMåretter:
Biffsnadder
Tapas

HoVedretter:
Steinbitt og laks
Husets biff
Chatau Briand

desserter:
Friske, norske jordbær

kveldsbuffet kr. 200,-
Serveres fra kl. 17:30 onsdag og lørdag
Bordbestilling
A la Carte fra kl. 12:00-22:30

besØk vår
restaurant 
Palmehaven 

og
Plattingen 

i hotell-
haven

larkollens  
treffsted 

dagens rett kr. 165,-

dagens treretter kr. 315,-

stand-up buffet kr. 200,-
(kr. 350,- inkl. billett til showet



Én av over 30 000 gode grunner til å bli 
medlem i Kystpatruljen

rInG 06757 eller senD sMs "Kyst" 
tIl 2242 FOr Å MelDe DeG Inn

I 2009 ble 11 mennesker reddet fra en sikker død, 88 båter 
berget fra forlis, 6201 fartøy assistert og mer enn 25000 barn 
og unge ble formidlet sjøvett. Redningsselskapet har blitt 
uunnværlig for sjøsikkerheten langs kysten. 

Besøk oss på "Åpen båt" 
Søndag i Larkolluka!



Kjør Eliasbåt 
   på Støtvig

Søndag 18.juli kl.15:00-17:00

Vann er gøy, det vet alle. Men 
for at det skal være gøy på 
sjøen er det en del du bør huske 
- enten du holder på med båt, 
bader eller fisker fra land. På 
sjøen trenger vi også regler. Når 
du er på eller ved vannet må du 
følge sjøvettreglene. Da har vi 
det trygt og hyggelig på tur. 
Her er Elias sine egne sjøvett-
regler som det er lurt å øve på 
før du blir med ham på tur:

    * Det er tøft å bruke redningsvest
    * Det er smart å kunne svømme
    * Det er best å sitte rolig i båt.
    * Det er farlig å dytte andre ut i vannet
    * Det er ikke lov å dukke noen under vann
    * Det er dumt å hoppe eller stupe 
       før du vet om det er dypt nok
    * Det er sikrest å være sammen med andre
    * Det er lurt å si ifra til en voksen hvor du drar
    * Det er ikke bra å kaste søppel i naturen
    * Det er viktig å la dyra være i fred.

La barna lære sjøvett 
og prøve seg som skipper 
på Eliasbåten.

NB! Alle På moloeN må Bruke redNiNgs-
vest uNder ArrANgemeNtet



Trøgstad Auksjonsforretning: 99 16 05 43

Søndag 11.+25. juli
Kl. 13-18. Visning fra kl. 12.00

Servering   -    Ta med stol    -   Bankterminal  

Sekretær • Rosemalt bolle • Gulvklokke • Middagsservise  • Bøker • Sendingskurv 
Lite hengeskap • Lirekasse • Vitrineskap Glass • Porselen • Kobber • Skipsratt • Rokk 

Maskintelegraf  • Langbord • Langbenker • Skipskiste • Lanterner • Kommoder  
 Skutemodell • Frakteskute • Halvbord • Skrivebord i bjerk • Hjørneskap • Kister • Kofferter 

Globus • Bjerk biedermeier speil  • Höganäs krukker • Gml. havemøbler • Salongbord
Chiffoniére • Havebord med marmorplate • Speil • Gml. vannkanner • Minkpelser 
Dewalt radialsag • Biedermeier stoler • Settekasser • Stjernekikkert • Bøtter og trau 

Kompressor • Lintøy • Slagbenk • Klaffebord • Gml smijernsporter • Sveivegramofon  
Vaskeservanter • Lur • Funkisbord • Kaffeservise • Egersund bakebolle • Øsekar 

Redningsbøye • Skutemalerier • mm

400 utrop



Møter kr. 100,-, dagskurs kr. 200,-
Barnedåp, konfirmasjon, klassefest/jubileer, minnestund m.m. kr. 700,-
Huset er åpent for servering av frokost og kaffe med vaffel mandager 

og onsdager fra kl. 10:00 - 13:00 (Gjelder ikke mandager i juli)

Kontakt Grete Bakkerud på tlf: 69 26 32 52

Utleie av Aktivitetshuset Nasle

Vi støtter lokalmiljøet





Enklere vei fra boligdrøm 
til virkelighet

+47 69 35 33 88   www.blink-hus.no





tlf: 91115254



+47 41 00 52 64





ole@larkollen.no
org. nr. 993 275 689

VI KAN TILBY 
DET MESTE INNEN 

HUS OG HAGE

 • Vaktmestertjeneste

 • Stengjerder 

  oppføring/reparasjon av   

  stengjerder/stentrapper etc.

 • Gartnerarbeid

 • Beskjæring/trefelling

 • Ombygging/oppussing/  

  påbygg etc

 • Generellt vedlikehold

 • Snemåking

 • Tilsyn av hytter

 • Vedlikehold brygger mur/tre

Ingen oppgave for liten...

Thorvaldsen larkollen a/s 
Dagligvarer, tipping, post i butikk, bank i butikk.
SøndagSåpent i LarkoLLuka 18. og 25. juLi



Mob: 90 18 27 18





Balkonginnglassing/vinterhager

473 91 005



Tannlege
Olav JOhansen

alm. praksis

Tlf. 69 24 94 45
Kransen 18, 1531 Moss

GARASJESALG!
 Sted: VardeVeien 9, LarkoLLen. tid: Lørdag 17. juLi 12.00 - 15.00

Vi selger blant annet: 
Spisestue, flat-TV, stoler, 
kopper og kar + masse annet
Gi-bort-priser!

Servering av kaffe og vafler.

Anniken & Pål







  

 
 
 
 

Bli med på 5 intense dager med 
fart over penslene • inspirasjon • maleglede ! 

 
Passer for nybegynnere og de som trenger påfyll. 

Kr. 3100,- inkl. materialer   •   19. - 23. juli  
 

For mer info: malekurslarkollen.blogspot.com eller ring 4814 2816 
Debbie Mathisen Medgårdskogen 8A 1560 Larkollen.  

 
 
 

 

Malekurs  -   ”Lyset over Larkollen” 

Ditt personlige sommershopping-univers!

man-ons 10-17 tor 10-18 fre 09-18 lør 09-15 
WWW.RYGGE-STORSENTER.NO











+47 41 41 55 75

+47 69 27 72 56

drop In og timebestilling
velkommen til Trude, andrea, Sanela og Cathrina

god SommeR!

Høydaveien 7, 1523 moss (yamahabygget)



Vi takker for årene 
som har gått...

...og gleder oss til
årene som kommer.



kolonialforretning, post og bank 69 26 30 89
hotell m/pub, restaurant, bar 69 23 61 00

kiosken ("gargen") 69 26 20 10
larkollen Camping 69 26 31 94

hytteservice 69 26 30 62
frisør 69 26 34 82

d u  e r  a l lt i d  v e l ko m m e n  i  l a r ko l l e n !
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"Too much drinking-

-turns nights 
into daze"

The larkollweek where 
        smart pople meet


