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Måka Barne- 
og Ungdomsrevy
Larkollmarked 
Sommershow
Humorgalla
Voksenquiz 
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Sykkelløp
Natursti

3. Park Lane:
Kubbspillmesterskap
Fotballkamp
 

6. Playa del Støtvig:
Strandvolleyballturnering 
Sandslottkonkurranse 
Volleyballskole 
Morgentrim

7. Støtvigmoloen:
Krabbefiskekonkurranse
Fiskekonkurranse
Elias-kjøring
Bryggedans
Skattejakt

4. Tollerstranda:
Rekeaften

5. Losen:
Helikopterturer
Olakjerreløp
Auksjon

8. Thorvaldsen:
Start karnevalstog
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Kontaktinfo:  Larkollteamet, Støtvigveien 42, 1560 LARKOLLEN, post@larkolluka.no  
Telefon: Alex 95 77 45 53, Morten 45 46 55 40, Henning 95 17 55 56, Mats 95 16 80 16,
André 92 86 58 66, Eirik 91 30 26 91
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Hjertelig velkommen til Larkolluka 2011! I år møter vi noen 
nye utfordringer i og med at hotellet rett og slett er borte! 
Men det er ikke så ille som det ser ut til. Vi har bare flyttet 
teltet noen meter nordover.
Og tenk på den utsikten vi har fått :-)

Programmet blir stort sett slik du kjenner det fra før, med olabil-
løp, krabbefiske, sandslott, kubbspill og alle de andre konkur-
ransene du har trent deg opp til siden i fjor? Nytt av året er 
Voksenquiz'en på onsdagen. Samle sammen et lag og still opp 
i teltet!  Vi sørger for god mat og godt drikke. Du sørger for 
stemningen. Det Irsk-norske bandet The Belfast Lads laget en flott 
stemning i teltet i 2009 og kommer tilbake til oss i år. 
Med Larkollteamet bak spakene kom Humorgallaen til Larkollen. 
Christer Torjussen, har blitt så glad i dette arrangementet (penger) 
at vi ikke klarer å holde ham unna. Han tar med seg Grim Moberg  
og Vidar Hognekvam som alle har lang erfaring i å trimme latter-
muskler. Vær tidlig ute, vi starter serveringen tidlig denne freda-
gen! Husk også Rekeaften på Tollerstranda, Bryggedansen, kårin-
gen av Årets Larkolling, Måka +++.  Vi gleder oss til en innholdsrik 
uke og krysser fingrene for godt vær. Husk og heis flagget søndag 
17.juli kl 08.00. Vi ses!

Sommerhilsen fra Guttakrutt!

Velkommen til 
larkolluka 2011

1. Parkeringsplassen 
ved skolen:
Måka Barne- 
og Ungdomsrevy
Larkollmarked 
Sommershow
Humorgalla
Voksenquiz 
Bingo
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Rekeaften
Med aLLSang er eT aV 
HøydePunkTene under LarkOLLuka

KL:  08.00

KL:  12.30

KL:  13.00

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.
Arrangementet er støttet av Rygge kommune.
Auksjon
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!

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 "Trio Quatro and the Doggybags" trår til med 
sanger som alle kan være med på å synge. 
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olakJerrelØP
LOSen grand PrIX

Morgentrim
Oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.
Slektsturnering i tennis
Se egen omtale
Volleyballskole 8-14 år
Se egen omtale

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.

Losen Grand Prix - Olakjerreløp
Løype: Larkollveien fra Rørvikveien til Losen.
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: Artigste kostyme, beste tid. 
Det blir utdelt en vandrepokal til den mest kreative ekvipasjen.
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 i teltet
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:  10.00 

KL:  10.00
-11.30

KL:  12.00 

KL:  15.00 

KL:  19.00 

KL:  19.00 
- 21.00 
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Morgentrim med Yoga
Oppmøte ovenfor Støtvigmoloen
Sandvolleballskole 14 - 20 år
Se egen omtale.

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.

Pingis på plenen
Kom og spill rundbord på Park Lane. Semifinaler og finaler. Passer for 
alle. Påmelding kr. 20,- Arrangeres av Larkollen IL bordtennisgruppa.

Volleyballskole 14 - 20 år
Se egen omtale

Sommershow med Belfast Lads
The Belfast Lads ble stiftet i 2003. Nå er alle bandmedlemmene 
bosatt på Østlandet, og har spilt konserter rundt om i hele Norges 
land. Gutta elsker å være på scenen og gir alt på hver eneste 
konsert. Når "Lads'a" drar med seg publikum i alle aldersgrupper, 
klarer få publikummere å sitte stille.

OBS! 18-års grense. Konsertstart ca. kl. 21.00.
Forhåndssalg av billetter i kioskvogna gjennom hele uka.
(Se også egen omtale)

KL:  10.00

KL:  10.00
-11.30 

KL:  12.00 

KL:  13.00
-18:00

KL:  14.00

KL:  16.00
-17.30

KL:  19.00
(dørene åpnes)

skattejakt
Se OPP fOr kanOnkuLer På aVVeIe!



sommershow!
teltet tirsdag 19. juli 

Inngang kr.190,-

skattejakt
Se OPP fOr kanOnkuLer På aVVeIe!

dørene åpnes kl.19.00. 18-års aldersgrense. 

Ekte vare! 

Det er det du får når ”The Belfast Lads” entrer 
scenen. Gutta i Belfast Lads har 13 års turne-
virksomhet i Norge, og over 1000 liveopptreden-
er bak seg. Det er på livescenen de hører hjemme 
og er i sitt ess, og gir alt i hver eneste konsert 
for å gi publikum en uforglemmelig opplevelse. 

Salg av god mat fra grillen,
elegant servert av team Køl & Røre
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trim,  quiz og
kubbsPill.

KL: 10.00

KL: 10.00
-11.30

KL:  14.00

KL:  16.00 

KL:  19.30 

Morgentrim med Yoga
Oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.
Sandvolleballskole 8 - 14 år
Se egen omtale.

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 iPad'er og 
androide smartphones.)
2.     Intellektuell klasse (For deg som 
drømmer deg tilbake til den gangen 
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.

Voksenquiz
Møt opp i teltet for en spennende og 
utfordrende Quiz. Det blir dannet lag i 
teltet på maks 8 personer. Beste laget 
blir premiert. 
Inngang kr. 20 ,- pr. pers. 18- års alder-
sgrense.  



sanDVolleYballskole

VeLkOMMen TIL SandVOLLeybaLLSkOLe På STøTVIgSTranda 
Dette året vil vi ha to aldersgrupper fra 8-14 år, og 14-20 år. Det er også 
åpent for de som er eldre. Gruppen 8-14 år skal vi ha det gøy med ball 
og lære de grunnleggende slagene. Vi spiller også endel, og avslutter 
med en fartsfylt stafett. Gruppen 14-20 år vil ha en såkalt training plus 
opplegg. Det går ut på at de skal ha en vanlig treningsdag som proffene 
har. Treningen vil skje på en dag, og her kan man lære seg om styrket-
rening, skadeforebyggende trening og masse volleyball. Vi avslutter med 
en storslagen turnering der vi kroner kongene/dronningene av sanden 
som er åpent for alle. Vi har kapasitet for 18 stk i barnegruppen og 14 stk i 
ungdomsgruppen. Det er åpent for alle som er interesserte, vi sees! 

Pris: 150,- (betales v/oppmøte første dag)
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: Jan Erik Moen  Tlf: 90 85 87 50  
e-post: moen_jr@hotmail.com

Jan erik Moen, elitespiller i norge for Oslo 
Volley, dobbel norgesmester,  20 år.
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Morgentrim med Yoga
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). 

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, i år med nybegynner-yoga. 
For alle kvikke og kanskje spesielt de mindre kvikke 
Larkollinger og sommergjester.

Tidligere års morgentrim instruktør Frøydis Hausmann 
og Linn Kristiansen vil dele på oppgaven med å lede 
morgentrimmen og Tina Karlsvik vil lede Yogaen.

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 mandag. 
fremmøte mandag kl. 10:00. 
Turneringen avvikles mandag.

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 
(dørene åpnes)

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 skolegården
I skolegården inviterer vi til familiequiz med varierte
oppgaver for store og små. Deltakeravgift kr. 50,- pr. lag.
Maks 8 pers. pr. lag. Arrangeres i gymsalen hvis regn.

Humorgalla
Standup-tradisjonen i Larkolluka fortsetter. Derfor ønsker vi igjen å 
invitere til teltet hvor vi skal le og kose oss utover sommerkvelden. I 
år gjestes vi atter en gang av Christer Torjussen med gjestene Grim 
Moberg og Vidar Hodnekvam! Ta med venner og bekjente og trim 
lattermusklene. Showet starter ca. kl. 21.00, serveringen i teltet 
starter kl. 19.00 og varer frem til 11.30. Pris kr. 190,- 
forhåndssalg av billetter i kioskvogna hele uken. 18-års grense.

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

Morgentrim
oppmøte ovenfor Støtvigmoloen.

Larkollmarked i skolegården
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 i skolegården.

Larkollkaka
Lag Larkollens mest spektakulære (eller velsmakende) kake.
Ta med kaken og møt opp i skolegården for å høre juryens dom.
Nb! ingen kjølemuligheter.

Rundflyvning med helikopter
Turene går fra Losen. 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 teltet for å se hvor fantastisk flinke barn og
ungdom kan være når de får lage sin egen revy!
Inngang kr. 75,-

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. Dette er et tilbud til både fastboende og feriegjester i alderen 7-16 år. 
Årets revy er den 15. barnerevyen som arrangeres, og vi vil feire det lille jubileet 
med en forestilling viet deltakernes egne forbilder og idoler.
Med temaet "noe som gir deg inspirasjon til å synge og danse" ønsker vi at del-
takerne skal få mulighet til å fremføre numre som har en spesiell betydning for 
dem selv. Her tenker vi på sanger med et spesielt innhold, eller artister som er 
gode forbilder og inspirerer deltakerne til selv å synge eller danse.
Som tidligere år, øver vi på Larkollen skole fra kl 10.00 til kl 12.00, fra mandag til 
fredag i Larkolluka. I tillegg holder vi generalprøve på fredagsettermiddagen, og 
lørdagskveld braker det løs med forestilling. Denne vises i teltet på parkering-
splassen ved skolen, og billetter kjøpes ved inngangen, til kr 75 per pers.
Det koster 250 kr å være med på revyen. Dette dekker blant annet t-skjorte, 
blomst og servering under generalprøven. Påmelding skjer gjennom påmeld-
ingsskjemaet på nettsiden vår, www.maaka.net. Her finnes også mer utfyllende 
informasjon om revyen. Vi har plass til ca 50 barn, og dersom det ikke er fult, 
vil det være mulig å melde seg på under Barnas dag på Larkollen skole søndag 
17. juli. Etter Barnasdag holder vi informasjonsmøte for deltakere og foreldre. 
Dette finner sted i SFO-lokalene på skolen kl 14.00. Her vil det bli gitt praktiske 
beskjeder om hva som skjer utover i uka, og vi bestemmer også hvilke sanger og 
numre som skal med i revyen. Vi satser på en fantastisk revy, stolte deltakere og 
et fornøyd publikum.
Vel møtt!

Med vennlig hilsen sjefsmåke Ida og resten av gjengen!
 



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





OPPLeV LarkOLLen fra LufTen

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





Vi støtter lokalmiljøet



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 17.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



sommermeny:
Salat
Smørbrød
Reker
Pizza
Kaker og desserter
Kaffe
Is- mineralvann

alle rettigheter
Tippekamp og champions league
ferske bakervarer hver dag
quiz annenhver mandag



underholdning
16/7  torgeir og kjendisene
17/7  trubadur todd
24/7  allsang for barn 
 m/ søstrene sisters
25/7  Allsang for voksne 
 m/søstrene sisters
28/7  torger hansen og 
 per kværner
 20/8  James at last
26/8  Skalldyr aften
27/8  skalldyr aften
2/9  Skalldyr aften
3/9  skalldyr aften
29/9  Fårikålens dag
22/10  Høstfest/oktoberfest

Telefon: 69264500 www.losen.no
Bli venn med LOSEN på Facebook

Åpningstider Larkolluka 08.00 – 02.00









tlf: 91115254





Kjøtt
Kjøttkaker m/erterstuing Kr.157,-
Flesk og duppe          Kr.182,- 
Lammeskank  Kr.185,-
Skinkestek m/surkål  Kr.182,-
Kyllingbryst
m/champignonsaus  Kr.174,-
Salt Lammebog         
m/kålrabipuré  Kr.190,-

Fisk
Stekt ørret  Kr.178,-
Kokt laks  Kr.178,-
Rømmestekt steinbit Kr.205,-
Sprøstekt makrell Kr.195,-
(sommer sesong)
Panert Rødspette Kr.167,-
Kanskje dere vil prøve en 
dagens middag:  Kr.100,- 
inkl kaffe:

Fisk: Tirsdag og fredag
Kjøtt: Mandag, onsdag og 
torsdag.         

Sommerens desserter
Frisk fruktsalat Kr.62,-
Jordbær m/fløte Kr.65,-
Karamellpudding Kr.63,-
Cremé Bruleé Kr.72,-

Hver torsdag har vi 
raspeball!

Vi leverer catering og selskapsmat.
Kom innom og prøv vår pannekake 
meny! 

Ring oss på tlf. 69274008 
eller gå inn på vår hjemme-
side www.evert.no   



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



Larsen Boligservice





Balkonginnglassing/vinterhager

473 91 005



Tannlege
Olav JOhansen

alm. praksis

Tlf. 69 24 94 45
Kransen 18, 1531 Moss







Ditt personlige sommershopping-univers!
Åpent 10-20 ( 10-18 ) • Coop oBS 8-22 ( 8-20 ) 

Vinmonopolet man-ons 10-17 tor 10-18 fre 09-18 lør 09-15 
www.rygge-storsenter.no



Visninger settes opp hver dag 
i Larkolluken
Sjekk www.finn.no  finnkode: 28696166  for info om 
visning, eller kontakt megler 46 44 84 43

Klingenberg
L a r k O L L e n











Vi utfører alt innen belegningsstein, 
heller, kantstein, murer, granitt/skiferbelegg 

grøntanlegg og vedlikehold.
Folkestad Industrifelt, Våler. Telefon: 69 28 77 50
E-mail: post@steinmiljo.no . www.steinmiljo.no

FORNØYDE KUNDER – VÅR BESTE REFERANSE!



larkollen Camping 69 26 31 94
kolonialforretning, post og bank 69 26 30 89

losen 69 26 45 00
frisør 69 26 34 82

Besøk oss på Facebook og larkolluka.no

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 people meet


