17.-23. JULI 2016

LARKOLLUKA
AKTIVITETSUKE FOR HELE FAMILIEN
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Barnas dag
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6. LERSBAUGEN

Sandvolleyballturnering

Sykkelløp

Stranddans

Sandvolleyballskole
P4 sommerturne!

LARKOLLUKA 2016

VELKOMMEN TIL
LARKOLLUKA 2016
Vi i Larkollteamet inviterer stolt til sommerens høydepunkt; Larkolluka!
Våre kjente og kjære aktiviteter er som vanlig på plass, som blant annet skattejakt,
sykkelløp, fotballkamp, sommershow og rekeaften. På sistnevnte får vi igjen besøk av
Arild! De siste årene har han, sammen med sol og fantastiske mennesker, laget en nydelig
ramme på rekeaften. Vi stiller som vanlig med gode reker og tilbehør.
Et par dager senere er det klart for årets sommershow! Tradisjon tro går det av stabelen i
teltet, hvor vi lover massevis av liv, trøkk og godlåter! Belfast lads tar turen til Larkollen for å
få larkollinger opp på bordene med danseskoene på. Showet er et populært innslag hvert
år, og vi oppfordrer til å sikre seg billetter allerede nå på larkolluka.no
Stranddansen fortsetter vi så klart med, også i år på Lersbaugen. Heller ikke her rokker
vi ved tradisjonene og tilbyr fiskesuppe med tilbehør, samt mat fra grillen. Denne
stemningsfulle kvelden rundes av med utdeling av pris til årets larkolling, og dans ut over
kvelden.
I 2015 hadde vi premiere på en ny aktivitet; utekino på Park Lane. Dette ble en stor suksess
og vi fortsetter med dette i år. Filmen Kon-tiki blir vist på skikkelig lerret og med god lyd.
Møt opp for en kinoopplevelse utenom det vanlige!
Vi stiller med rullende kiosk og popcorn til alle!
En av våre viktigste og koseligste tradisjoner er det Måka barne- og ungdomsrevy som står
for. I hele 20 år har barn og unge brukt en hel uke på å sy sammen en forestilling til glede
for foreldre, søsken og alle andre som tar turen til teltet vårt.
Innsatsen fra alla måkebarn, sjefsmåker og assistenter fortjener en stående applaus,
og vi i Larkollteamet er stolte over å kunne bidra til at revyen blir en realitet hvert år. Vi
gleder oss enormt til årets forestilling, og vi gleder oss til å se et telt fylt til randen av spente
publikummere!
Alt ligger til rette for en fantastisk uke i Larkollen, og vi gleder oss til å se akkurat DEG!

SOMMERHILSEN FRA OSS!

SØNDAG 17. JULI

REKEAFTEN

MED ALLSANG ER ET AV HØYDEPUNKTENE UNDER LARKOLLUKA

08.00
12.30
13.00
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! Klovnen Cathrine maler
ansikter ved Thorvaldsen før karneval-sopptog – tips mottas med
takk. Både store og små er velkomne fra kl 10:00.
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.

REKEAFTEN MED ALLSANG PÅ TOLLERSTRANDA
Vi selger kvalitetsreker med tilbehør, øl, vin, is, pølser og brus. Arild
kommer tilbake og trår til med sanger som alle kan være med på.

MANDAG 18. JULI

OLAKJERRELØP
OG UTEKINO

10.00
11.00
12.00
15.00

19.00
19.00
22.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.
SEILING VED TENGESDALSTRANDA
Se egen annonse bak i programheftet.
*Værforbehold - Husk å ta med redningsvest.
SYKKELLØP PÅ GJENNOMSNITTSPLASSERING
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.
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: beste kostyme, beste tid og beste design.
Anbefales bruk av knebeskyttere. Påmeldingsavgift: Kr 50,- pr.
doning.
OBS: HJELM ER PÅBUDT – TEKNISK KONTROLL AV HJUL OG STYRING
1/2 TIME FØR START. BRUK HODET – TENK SIKKERHET!
FISKEKONKURRANSE
Start: Støtvigmoloen i egne båter. Premiering for: Største fisk, minste
fisk, flest fisk, beste bryggefisker. All fisk må fiskes på snøre!
Påmeldingsavgift: Kr. 50.- pr. startnummer.
BINGO I TELTET
Arrangør: Kvinne- og familieforbundet, Larkollen.
UTEKINO - KON-TIKI
Se egen annonse. Arrangementet er GRATIS og tillatt for alle!
*Værforbehold.

TIRSDAG 19. JULI

SKATTEJAKT
SE OPP FOR KANOKULER PÅ AVVEIE!

10.00
10.00
12.00
12.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.
SLEKTSTURNERING I TENNIS
Se egen omtale.
SJØRØVERJAKT PÅ 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. Oppmøte Støtvigmoloen.
STAND UP PADDELING
Vi stiller med XL brett + vanlige brett alle kan komme å prøve. Barn
under 14 år må være med en voksen.
Det blir det arrangert en konkurranse mellom BARN og VOKSENE
på XL-brett. Oppmøte kl 12. Da blir de konkurrerende registrert. Er
det færre enn 6 - eller flere pr lag, så kan danner vi flere grupper
på stedet. Barnegruppen som vinner kommer til finalen og møter
gruppen som vant hos de voksene. Barna får noen sekunder/
minutter forsprang, så det blir rettferdig.

19.30

SOMMERSHOW MED BELFAST LADS
I’ve been a wild rover for many a year
And I spent all my money on whiskey and beer,
And now I’m returning with gold in great store
And I never will play the wild rover no more.....

SOMMERSHOW
Endelig kommer Belfast Lads tilbake til Larkolluka!
Gutta i Belfast Lads har 13 års turnevirksomhet i Norge og over
1000 liveopptredener bak seg. De er nå etablert som et av de
mest erfarne og mest etterspurte band innen Irsk folkerock i
Norge!

TIRSDAG 15. JULI I TELTET. 18 ÅRS GRENSE. BILLETTPRIS 300,KONSERTSTART KL. 21.00. DØRENE ÅPNES KL 19.30.
Billetter kan også kjøpes i døra.

MOENG

SANDVOLLEYBALLSKOLE
Larkollen Sandvolleyballklubb invinterer til sandvollwyballskole på Støtvig jordet.
Vi skal spille masse sandvolleyball. Det er bare å glede seg. Vi tilpasser opplegget etter alder
og nivå. Skolen passer for både for store og små. Oppmøte kl. 11.00. begge dager.
Skolen slutter kl. 13.00, men det er bare å fortsette og spille!
Påmelding innen tirsdag 19.07. kl. 20.00. Send mail til vildesolvoll@gmail.com med fullt navn
på deltaker, fødselsdato, samt navn og telefonnr. til foresatte/kontaktperson.
Medlemspris 200,Ikke medlem i Larkollen Sandvolleyballklubb 500,Vi ønsker å få i gang et sandvolleyballmiljø i Larkollen.
Håper du vil bli medlem Larkollen Sandvolleyballklubb. Medlemskapet koster 200,Info om Larkollen Sandvolleyballklubb på facebooksiden vår: larkollenvolley
Vel møtt til årets sandvolleyballskole!

MORGENTRIM
Morgentrim i solen. For alle kvikke og kanskje spesielt de mindre
kvikke Larkollinger og sommergjester. Årets instruktører er Inger
Johanne. Barn & voksne, damer & herrer, møt opp mandag til
lørdag i Larkolluka!
Start: kl. 10.00 på gressbakken ved Støtvigmoloen.

ONSDAG 20. JULI

KUBBESPILL & NATURSTI
OG ØL!

10.00
11.00
12.00
13.30
-17.00

20.30

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.
SANDVOLLEYBALLSKOLE
Se egen annonse.
KUBBSPILLMESTERSKAP
Oppmøte på Park Lane. Påmelding: kr 50,- pr lag.
NATURSTI
Det vil være mulig og starte naturstien fra kl 13.30 i år, siste
påmelding rett etter finalen på Kubb ca kl 15.
Alle lag må være tilbake på Park Lane innen og levert innen kl
17.00. Lagene har maks 1,5 time på og fullføre naturstien.
Start og mål er på Park Lane. Passer for lag bestående av både
barn og voksne, med spørsmål tilpasset alle nivåer.
Påmelding: kr 50,- pr lag.
BEER CHALLENGE
Vi skal kåre larkollens beste ølkjenner. Fra den herligste ale, til den
kaldeste lager. Vi serverer 15 forskjellige typer øl, fra lyst til mørkt.
Deretter er det opp til deg å gjenkjenne disse.
Påmelding: kl 20.30 i teltet. Pris: 200,- pr pers i konkurransen.

TORSDAG 21. JULI

STRANDDANS
MED KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING

10.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Støtvigmoloen.

11.00

SANDVOLLEYBALLSKOLE
Se egen annonse.

12.00

KRABBEFISKEKONKURRANSE
Premiering for: Største krabbe og flest krabber. Området for
krabbefisket avgrenses til Støtvigmoloen. Alle krabber skal fiskes på
snøre. Påmeldingsavgift: Kr. 50,- pr. startnummer.
Vi oppfordrer til bruk av redningsvest på de minste.

15.00

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

20.00

STRANDDANS PÅ LERSBAUGEN
Se egen omtale.

22.00

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

SLEKSTURNERING
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 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 fredag.
Fremmøte: fredag kl. 10:00. Turneringen avvikles fredag.
SALG AV KAFFE, VAFLER, IS OG BRUS.

STRANDDANS
Vi fortsetter Stranddansen! Salg av mat fra grillen, samt vår kjente
og kjære fiskesuppe med tilbehør. Årets Larkolling blir et av
kveldens høydepunkt. Vi rigger til med danseplatting for store og
små. Puss støvet av danseskoa og bli med! Rock Connection spiller
for oss hele kvelden, starter rolig, før kvelden avsluttes med mer
trøkk etter kåringen av Årest Larkolling.
Pris: kr. 75,- pr. person, kr. 150,- for kjernefamilie (to voksne pluss
deres barn)

FOTBALLKAMP
Årets fotballkamp mellom fastboende og sommergjester vil i år bli delt inn i fire klasser:
-

Klasse I gutter/jenter 7 - 8 år (født 2004-2005) 4 utespillere + keeper
Klasse II gutter/jenter 9 - 10 år (født 2002-2003) 4 utespillere + keeper
Klasse III gutter/jenter 11 - 13 år (født 1999-2001) 6 utespillere + keeper
Klasse IV gutter/jenter og voksne 14 år og oppover (født 1998 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 sekretariatet.
Vi trenger en lagleder som kan organisere bytter per lag, og en dommer per kamp.
Arrangeres i samarbeid med Larkollen Idrettslag.

LATTER I LARKOLLEN
Christian Mikkelsen, Dex Carrington , Ronny Torsteinsen og Martin
Beyer-Olsen tar turen til telt denne kvelden. Dette er en god bukett
hysterisk morsome komikere og vi gleder oss stort! Hvis du ikke vil gå
glipp av tidenes standupshow i Larkollen så kan du allerede i dag
kjøpe billetter på nettsiden vår
Showet starter kl. 21.00 og dørene åpner kl. 20.00.
Billettpris 300,-

FREDAG 22. JULI

STRANDSLOTTKONKURRANSE
10.00
12.00
12.00

-16.00

15.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved 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. 50,- pr. lag. Sted: Støtvigstranden og
Solhaugstranden.
P4 SOMMERTURNE
Sammen med P4 invterer vi dere til årets sommerturne. Her blir det
konkurranser, give aways og aktiviteter hele dagen. Fra kl 13-15 er
det live radiosending med Mikael Andreasen.
Møt opp på parkeringsplassen ved Støtvig jordet.
GRATIS KONSERT MED THE MAIN LEVEL
The Main Level er et av Norges mest populære boyband. De tre
guttene fra Bergen har på kort tid smeltet pikehjerter over hele
landet med sine fengende pophits. Bandet består av Alexander
Instøy, Sander Helmers-Olsen og Laurent Kelmendi.t.
DET VIL VÆRE BEGRENSET MED PARKERINGSPLASSER I LARKOLLEN,
VI ANBEFALER Å LA BILEN STÅ!

16.30
20.00

FAMILIEQUIZ PÅ LOSEN
Larkollteamet inviterer til familiequiz på Losen med varierte
oppgaver for store og små.
Deltakeravgift: kr. 50,- per lag. Maks 8 pers. per lag.
LATTER I LARKOLLEN
Show start: kl 21.00.

LØRDAG 23. JULI

MÅKA 20 ÅR!
BARNE- OG UNGDOMSREVY

10.00
11.00
13.00
18.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved 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 for utstillere i skolegården tidligst kl 09.00.

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: Voksen kr. 100,- barn kr. 50,-

MÅKA BARNEOG UNGDOMSREVY
Hei, små og store måker!
I år fyller Måka barne- og ungdomsrevy 20 år og vi håper du vil
bli med på feiringen. Revyen blir som alltid til i løpet av Larkolluka
med oppstart på søndag kl. 13.30, øvinger mandag til fredag og
forestilling påfølgende lørdag. Årets tema er Jubileum, og vi har
funnet frem bøttevis av glemte skatter fra arkivet.
Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, men du må
være mellom 7 og 16 år og ha lyst til å stå på en scene med
sang, dans, turn, teater eller noe annet gøy. Revyen koster 250kr
pr deltager, og dette dekker t-skjorte, blomster og mat under
generalprøven. Påmeldingen skjer på www.maakarevyen.no
Skulle det være noen spørsmål kan vi kontaktes via nettsiden
eller på maakarevyen@gmail.com. Måkarevyen pleier fort å bli
fulltegnet, og vi anbefaler derfor rask påmelding. Maks antall
deltakere er 50 måker.
Vi gleder oss til å se igjen gamle deltakere, og ønsker nye måker
hjertelig velkomne til et minne for livet!
Sommerhilsen fra Lillian-Sofie, Malin og resten av de stor måkene

UTEKINO PÅ PARK LANE
FILMEN: KON-TIKI
Siden det var så hyggelig i fjor, kliner vi til med ny film i år under Larkolluka!
Vi har den store gleden av å invitere til en ny utekino på Park Lane
denne sommeren. Sammen med PIXEL setter vi opp storfilmen Kon-tiki
fra 2012. Filmen er en av de best besøkte norske kinofilmene gjennom tidene
og fikk en rekke gode anmeldelser. Filmen ble også nominert til Oscar og
Golden Globe men fikk dessverre ingen pris.
Ta med venner og kjente, pledd eller varme dyner og kom til Park Lane denne kvelden.
Filmen vil starte 22.30 mandag 18.07, anbefaler og komme i god tid før dette!
Vi tar med kioskvognen vår og selger, popcorn, is, brus med mer.
Vi ses!
Arrangementet er GRATIS og tillatt for alle! *Værforbehold.

LARKOLLEN
SEILFORENING
Møt oss på Tengendalstranda mandag fra 11-14. Arrangementet
passer både for voksne og barn. En unik mulighet til å lære om
seiling og til å møte seilmiljøet i Larkollen.
Arrangementet er GRATIS. Husk å ta med rednigsvest!
*Værforbehold. Besøk oss gjerne på Larkollmarkedet lørdag 23/7.

Pavasars prosjekter i
Larkollen 2013 - 2015
Rørvikveien 11 A - 2013

Feltspatveien 16 - 2014

Medgårdskogen18 B - 2015

Støtvigveien 42 - 2015

Priseksempel for arkitekttegninger: 7 Euro pr M2 + Latvisk MVA (21 %)
Tegningene kan for denne prisen inkludere prosjektering/tegning av vann og
avløp, ventilasjonskanaler og aggregat, elektrisk opplegg, peis og pipe, sentralstøvsuger, mm. Ta kontakt for detaljer.

http://www.pavasars.lv/no
Dag Hallan
T +47 909 72 704
dag@larkollen.no

Guntars Bogdanovics
T +371 20 22 24 28
guntars@pavasars.lv

Og historien fortsetter i 2016…

Medgårdskogen 8
Fra 11 Juli kan du se Pavasars hus bli montert på få dager

Støtvigveien 64 B

Leverer også hytter…

Priseksempel avbildet hytte på 65 m2, med Lerk kledning og 92 mm vinduer
som overgår passivhus standard: 58.000 euro + MVA.

http://www.pavasars.lv/no
Dag Hallan
T +47 909 72 704
dag@larkollen.no

Guntars Bogdanovics
T +371 20 22 24 28
guntars@pavasars.lv

olimb rørfornying | olimb anlegg
olimb offshore | oliner system

Tannlege
OLAV JOHANSEN
Alm. praksis

Tlf. 69 24 94 45
Kransen 18, 1531 Moss

Hudpleie – Fotpleie – Farging av vipper/bryn – Elektrolyse –
Salg av Exuviance hudpleieprodukter.
Rørvikveien 82, 1560 Larkollen Åpningstider: mandag-fredag kl.9-16
Telefon: 920 27 501 Kvelder og lørdager etter avtale

www.guttulsrod.no - 69 10 99 00

Selge din fritidsbolig?
- 25 års erfaring fra fritidsboligmarkedet fra
Hvitsten/Son i nord til Larkollen og Saltnes i sør
- Stor etterspørsel etter hytter ved sjøen
- Alle sjøhyttene vi la ut i fjor sommer ble
solgt til gode priser
- Mange registrerte interessenter etter flere
salg med budrunder sommeren 2015

Nyt friheten i en leiebil.
Bestill på hertz.no eller ring 03700.
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For produktinformasjon eller bestilling av varer:

FREDRIKSTAD ØST

FREDRIKSTAD VEST

ISE

Kjølberg industriområde,
Fjeldberg
Knatterudfjellet
TORP
ISE KNATTERUDFJELLET
Strykerveien
5, 1658 Torp FJELDBERG
Onsøyveien 20
1730 Ise
Kjølberg industriområde, Fjeldberg,
Onsøyveien
20 Tlf: 69 16 18 20
1614
Fredrikstad
Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79
Tlf 69 16 18 20
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20
Tlf
69
36
77
80
Fax 69 13 23 08
Man-fre
lør 9-14
Tlf: 69 167-17,
18 20
Man-fre 7-18, lør 9-14
Man-fre 7-17
lør 9-14

SPYDEBERG

SLITU

MOSS

Tronstadveien 4,
SPYDEBERG
1820
Spydeberg
Tronstadveien 4
Tlf 69 83 32 80
1820 Spydeberg
Fax 69 83 60 96
Tlf: 69 16 18 20
Man-fre 7-18
lør 9-14

Morstongveien 54
MOSS
1859
Slitu
Rabekkgata 9
Tlf 69 84 64 00
1523 Moss
Fax 69 84 64 19
Tlf: 69 16 18 20
Man-fre 7-16
lør 9-14

Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf 69 24 19 00
Man-fre 7-18
lør 9-14

xl-bygg.no

Larkollen
Camping
Nesetveien 24,
Postboks 42,
1560 Larkollen
post@larkollencamping.no
Tlf. 69 26 31 94

Larkollen Camping AS – www.larkollencamping.no

Norsk sommer?

Velkommen til
tørrskodd handel!
ÅPENT 10-20 ( 10-18 ) • COOP OBS! 8-22 ( 8-20 ) VINMONOPOLET MAN-FRE 10-18 LØR 09-15
GRATIS PARKERING! • WWW.RYGGESTORSENTER.NO • FØLG OSS PÅ FACEBOOK

FRAKT PÅ SJØ, LAND OG I LUFTEN
Ingen oppdrag er for små...ingen oppdrag er for store.
MOSS, OSLO, DRAMMEN, LARVIK, KRISTIANSAND,
STAVANGER OG BERGEN

TLF: 69 24 13 00 - MOB: 911 49 785
WWW.GREENCARRIER .NO

UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR
KONTAKT VÅR AVDELING I MOSS, ÅRVOLLSKOGEN 95.
TLF: 69 20 82 82, E-POST: MOSS@CRAMO.COM, WEB: WWW.CRAMO.NO

NORGES STØRSTE ØLUTSALG
RÅVARER FOR HJEMMEBRYGGING OG
BRYGGERIUTSTYR
VI HOLDER TIL I GAMLEBYEN
FÆRGEPORTGATEN 78
1632 GAMLE FREDRIKSTAD
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Jørn Mortensen -

“

Gi folk kvalitet.
Det er den beste reklame.
Milton S. Hershey

a
Vi slipper luft
av ballongen

ut
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30. juli er siste dag og vi har
superrabatt på alle varer!

www.fehuset.no

Åpent: tors, fre, lør 12-16
www.denblaaballong.no

THORVALDSEN LARKOLLEN A/S
Dagligvarer, tipping, post i butikk, bank i butikk.
SØNDAGSÅPENT I LARKOLLUKA 17. OG 24. JULI

Vi hjelper deg med utstyret...
Kontakt oss for et godt tilbud!

Minigravere

Hjullastere

Lifter

Fliskutter

Stubbefreser

Vibroplater

.no

Tlf. 48 50 00 20

Lift & Maskinutleie

Ryggeveien 260 | 1580 Rygge | Mail: kim@utleiexperten.no | www.utleiexperten.no

LIFTER • GRAVEMASKINER • MASKINER/UTSTYR • KURS

Stolt sponsor av Larkolluka

Klov på deltid - heltid og alltid!
Klovnen Cathrine kan bookes til alt fra bursdagsselskaper og barnehagebesøk til større arrangementer for din bedrift der barn trenger underholdning!
Ekspert på ansiktsmaling tilbyr også ballonger og show!
Kontakt Klovnen Cathrine på
tlf 41285337 eller via www.mous.no!
Facebook : Klovn på deltid

Klovnen Cathrine ønsker alle små og store en GOD SOMMER!

Wenche Øra, Støtvigveien 2, 1560 Larkollen Tlf: 69 26 34 82
TIMEBESTILLING ÅPENT: TIRSDAG - TORSDAG - FREDAG

Utleie av Aktivitetshuset Nasle

Barnedåp, konfirmasjon, jubileer, minnestund m.m
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 Naslehuset på tlf 47 39 70 64

MOSS HAVN – EN HAVN FOR NÆRINGSLIVET!

Følg oss på Facebook!
facebook.com/ImentoNorge

- En enklere hverdag

Vi sveiser Larkollen sammen

Novatek Engros AS
Kallumveien 22
1524 Moss
Tlf: 69244141
ordre@novatekengros.no
www.novatekengros.no

Utleie
til festen

TOTALLEVERANDØR AV UTSTYR TIL
ARRANGEMENTER OG SELSK APER
telt • gulv • bord • stoler • servise og duker • lys og varme
mobil scene • mobile toaletter • rød løper • gjerder • catering

Tlf 6 9 2 3 4 5 6 7
www.utleiekompaniet.no

KAMPANJE PÅ EFFEKTIVT HAGEARBEID
KAMPANJEPRIS!
BATTERITRIMMER 136LiL

2.999,(3.399,-)

AUTOMOWER® 420/430X

FÅ 1500,I INNBYTTE!*

PRIS FRA

21.499,-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

*Få 1.500,- rabatt ved kjøp av Husqvarna Automower 420 eller 430X.
Gjelder ved innbytte av din fungerende motorgressklipper.

KAMPANJEPRIS!

RIDER 213C

33.999,(38.699,-)

Alle priser er anbefalte
markedspriser inkl. mva.

Vi støtter det lokale kulturlivet

www.pixel.as

Foto: Therese Fische

SOMMERFERIE PÅ STØTVIG
HOTEL ER ET SUPERT ALTERNATIV
FOR STORE OG SMÅ

- litt annerledes
www.stotvighotel.com

LARKOLLENTEAMET ØNSKER STORE
OG SMÅ EN FANTASTISK SOMMER!
DU ER ALLTID VELKOMMEN HOS OSS

KONTAKTINFO
Larkollteamet, Parkeringsplassen ved skolen!
E-post: post@larkolluka.no
Telefon: Morten - 45 46 55 40, André - 92 86 58 66
BESØK OSS PÅ FACEBOOK OG LARKOLLUKA.NO

