15.-21. JULI 2018

LARKOLLUKA
AKTIVITETSUKE FOR HELE FAMILIEN
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Skattejakt

Rekeaften
8. THORVALDSEN

Måka Barne- og Ungdomsrevy
Sommershow

5. LOSEN

Latter i Larkollen

Olakjerreløp

Ølsmaking i teltet - Bingo

Familiequiz

2. LARKOLLEN SKOLE

6. LERSBAUGEN

Larkollmarked - Barnas dag

Stranddans

Sykkelløp

Morgentrim

3. PARK LANE

7. STØTVIG MOLOEN

Natursti - Kubbspillmesterskap

Krabbefiskekonkurranse

Fotballkamp - Utekino

Fiskekonkurranse

Start karnevalstog
9. STØTVIGJORDET
Sandvolleyballturnering
Sandvolleyballskole
10. STRANDA VED TEIBERN
Sandslottkonkurranse
Mesternes mester

VELKOMMEN TIL
LARKOLLUKA 2018
Velkommen til den 31. Larkolluka på rad. Larkolluka har tradisjoner tilbake til 30-tallet og
siden den gang er sommerene på Larkollen blitt fylt med sommerlige aktiviteter og festglade
mennesker. Larkolluka 2018 blir intet unntak. Larkolluka starter med det tradisjonsrike
karnevalsopptoget som går til Larkollen Skole, der barnas dag tar over stafettpinnen. Dagen
avsluttes på Tollerstranda der rekespising og sommermusikk står på programmet. Og til de
fotballinteresserte kan det være verdt å nevne at man rekker både VM-finalen og Rekeaften på
Tollerstranda.
Under sommershowet 2017 markerte vi den 30. Larkolluka. DDE lagde et utrolig bra show og
festglade mennesker fra fjernt og nært fylte teltet til randen. Tilbakemeldingene vi har fått har
vært overveldende positive. Det var en dag som var begivenhetsrik både for deltager og
arrangør. Vi har med 2017 friskt i minne, ikke ligget på latsiden. Også i år slår vi på stortromma.
Sommershowet i år blir også en festaften uten like. Vi får besøk av Vidar Villa, Popzilla og
Stayzman & Lazz.
Disse tre artistene og bandene som gjester sommershowet i år utfyller hverandre eksepsjonelt.
Her blir det noe for enhver smak. Vidar Villa spiller fengende popmusikk og har mange slagere
på lager. Popzilla spiller det meste av norsk og internasjonal festmusikk, så her finner man
garantert noe som fenger. Sist men ikke minst, Stayzman og Lazz er en av Norges mest kjente
party duoer og har i en årrekke laget fest i byer og bygder i rundt om i Norge, og nå står
Larkollen for tur.
Larkollinger og sommergjester i Larkollen har et helt spesielt forhold til Larkolluka. Og det er
derfor ikke mulig å endre for mye på programmet. Dette betyr at slagerne som, krabbefiske,
sandslottkonkurranse, sykkelløp, kubbspill, olabilløpet og mange fler fortsatt er på programmet.
Noen få endringer finner vi likevel ved årets program. Onsdagskveld kommer Mosseølets venner
på besøk. De skal ta oss igjennom en aften med ølsmaking. Mosseølets venner har røtter tilbake
til 1995 og har mye å lære bort om øl og særlig lokal øl.
Fire nye standup-komikere er klare for å ta turen til Larkollen. Christer Torjussen, Jonna Støme,
Bjørn-Henning Ødegaard og Jim Swann skal fylle teltet med humor og latter, dette blir bra!

SOMMERHILSEN FRA OSS!

TILBAKEBLIKK PÅ FJORÅRET!

SØNDAG 15. 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! Det blir ansiktsmaling
på Thorvaldsen før karnevalsopptog – 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.
Pierre Rockstar med følge kommer fra Gøteborg og trår til med
sanger som alle kan være med på. Her blir det også muligheter for
å ønske seg sin favorittlåt fremført!
Husk legitimasjon

MANDAG 16. JULI

OLAKJERRELØP
OG UTEKINO

10.00
11.00
12.00
15.00

19.00
19.30
22.30

MORGENTRIM
Oppmøte ved Lersbaugen
SEILING VED RØRVIKA
Se egen annonse bak i programheftet.
Husk å ta med redningsvest. NB! Værforbehold.
SYKKELLØP PÅ GJENNOMSNITTSPLASSERING
Start: Larkollen Skole. Turen går gjennom store deler av Larkollen.
Løypa er markert. Ta med hele familien på tur, det er ikke om å
gjøre å komme først i mål.
Vinneren er den som er nærmest gjennomsnittsplassering.
Hjelmpåbud. Påmeldingsavgift: Kr. 50,- pr startnummer.
PIXEL 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!
BINGO I TELTET
Arrangør: Kvinne- og familieforbundet, Larkollen.

FISKEKONKURRANSE
Start: Støtvigmoloen i egne båter. Premiering for: Største fisk, flest
fisk, beste bryggefisker. All fisk må fiskes på snøre!
Påmeldingsavgift: Kr. 50,- pr. startnummer.
UTEKINO - NORSKE BYGGEKLOSSER 2
Se egen annonse. Arrangementet er GRATIS og tillatt for alle!

TIRSDAG 17. JULI

SKATTEJAKT
SE OPP FOR KANONKULER PÅ AVVEIE!

10.00
10.00
12.00
18.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Lersbaugen.
SLEKTSTURNERING I TENNIS
Se egen omtale.
SKATTEJAKT 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.

SOMMERSHOW MED VIDAR VILLA, POPZILLA, STAYZMANN & LAZZ
Dette blir en helt sinnsyk kveld!
Billetter kjøpes på larkolluka.no eller via ticketco.no
Vi vet at det tar på å være på konset i mange timer!
Derfor har vi i år hyra inn en av de beste foodtruckene på nettopp
festivalmat. GoGrilla kommer til å servere nydelige burgere og fries
hele kvelden! Kom sulten!

SOMMERSHOW
Kl.19.00 - Vidar Villa som år etter år leverer sommerhits og topper
Spotify drar igang kvelden.
Kl 20.15 Popzilla tar oss med på en reise tilbake i tid, og kjente og
kjære klassikere kommer til å fylle teltet med allsang
Kl 22.15 Stayzmann & Lazz, Norges beste partyband, avslutter
kvelden med et brak!
Tirsdag 17. juli i teltet. 18 års aldersgrense.
Billettpris 375,- inkludert billettavgift.

MOENG

BÅTREBUS HELE UKA
Båtrebusen går ut på å besvare spørsmål og finne ledetråder mellom
ulike poster rundt om i Larkollsundet. Til denne konkurransen trenger
man en båt og en telefon som kan lese QR-kode.
Konkurransen starter søndag i Larkolluka. Påmelding i kioskvogna. Vinneren kåres etter
Familiequizen på Losen Lørdag. Det vil altså si at man kan se an vær og vind, og løse
rebusoppgaven når man ønsker, mellom 15 og 21. juli.
Her blir det oppgaver for store og små.
God tur og lykke til!

MORGENTRIM
Morgentrim i solen. For alle kvikke og kanskje spesielt de mindre
kvikke Larkollinger og sommergjester. Fokus treningsenter stiller med
årets instruktører. Barn & voksne, damer & herrer, møt opp mandag
til lørdag i Larkolluka!
Start: kl. 10.00 gressbakken ved Lersbaugen

ONSDAG 18. JULI

KUBBESPILL & NATURSTI
OG ØL!

10.00
12.00
13.30
-17.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Lersbaugen
KUBBSPILLMESTERSKAP
Oppmøte på Park Lane. Påmelding: kr 50,- pr lag.
NATURSTI
Bli med på en flott tur i Larkollmarka. Passer for lag bestående av
både barn og voksne, med spørsmål tilpasset alle nivåer.
Påmelding og start fra kl. 13.30 til kl. 15.00 på Park Lane.
Alle lag må være tilbake på Park Lane og ha levert svarark innen
kl. 16.45. Lagene har maks 1,5 time på å fullføre naturstien.
Påmelding: Kr. 50,- pr lag.
OBS: Årets natursti blir digital, slik at alle lag må stille med en
smartphone eller lignende pr lag for å delta.

20.00

ØLSMAKING MED MOSSEØLLETS VENNER
Foredragsholdere fra Mosseølets Venner vil ta dere med på ett
grunnkurs i ølets opprinnelse og historie.Vi vil også ta dere med
på en prøvesmaking av noen av de mest kjente øltyper. Pils /
lagertyper – hveteøl, porter, stout og IPA.
Fokus under smakingen blir – hvorfor smaker øl som den gjør ?
Mosseølet vil bli representert med sine tre varianter
– Pils, Konventionsøl og Kong Carl. I tillegg vil det bli servert andre
øltyper fra andre bryggerier for sammenligning
Det vil bli servert beskjedne mengder ca.1 dl. av hver,
men nok til at ingen kan kjøre hjem!
Totalt ca. 1 liter pr. deltager.
Foredraget vil vare i 2 – 2,5 timer
Pris: 300,- pr deltager

TORSDAG 19. JULI

STRANDDANS
MED KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING

10.00
12.00
14.00
19.30
22.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Lersbaugen

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.

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.

STRANDDANS PÅ LERSBAUGEN
Se egen omtale.

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 tirsdag.
Fremmøte: tirsdag kl. 10.00
SALG AV KAFFE, VAFLER, IS OG BRUS.

STRANDDANS
Bli med på et av ukas høydepunkt - Stranddansen!
Vi rigger til med telt og danseplatting for store og små.
I år har vi hentet inn enda et svenskt band til Larkolluka, etter en heller
fuktig aften i Gøteborg, oppdaget to av temets medlemmer et knakende
godt band på et av Gøteborgs vannhull. Bandet består av Jonatan og
Joel som stiller med sang, piano og gitar.
Vi er helt sikkre på at dette vil gi ny liv til stranddansen.
Salg av mat fra grillen, vår kjente og kjære fiskesuppe med tilbehør og
godt drikke!
Pris: kr 75,- pr. person, kr. 200,- 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 4 utespillere + keeper
Klasse II gutter/jenter 9 - 10 år 4 utespillere + keeper
Klasse III gutter/jenter 11 - 13 år 6 utespillere + keeper
Klasse IV gutter/jenter og voksne 14 år og oppover

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
Fredag den 20. juli kliner vi til med Latter i Larkollen igjen. Etter et
utsolgt telt flere år på rad, gleder vi oss til årets lineup. Det er med
stor glede vi kan bekrefte at Christer Torjussen kommer tilbake! I
godt selskap med Jonna Støme, Bjørn-Henning Ødegaard og Jim
Swan.
Showet starter kl. 21.30 og dørene åpner kl. 20.00.
18. års aldersgrense, billettpris kr 300,- inkludert billettavgift

FREDAG 20. JULI

SAND OG VANN
10.00
12.00
14.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Lersbaugen

SANDSLOTTKONKURRANSE - NB FLYTTET TIL TEIBERN!
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: Teibern

MESTERNES MESTER LARKOLLEN!
Etter gode tilbakemeldinger i fjor, gjør vi noen justeringer og fortsetter med Mesternes Mester! Vi håper det blir like moro for deltagere
som for publikum. Konkurransen vil foregå både til lands og til
vanns. Hvert lag må bestå av 4 personer.
Pris Kr. 200,- pr lag.
Hvert lag må bestå av 4 personer.
Sted: Stranden ved Teibern

20.00

LATTER I LARKOLLEN
Show start: kl 21.30.
Aldersgrense 18.år

LØRDAG 21. JULI

MÅKA

BARNE- OG UNGDOMSREVY

10.00
11.00

MORGENTRIM
Oppmøte ved Lersbaugen
LARKOLLMARKED I SKOLEGÅRDEN
Larkollmarkedet i skolegården vil i år bli fylt med sjarmerende
produkter, gjerne hjemmelaget, som hører til på et
sommermarked. Vil du være med på å skape et hyggelig marked?
Påmelding til: malin@larkollen.no eller sms 48282230.
Standleie er 100,- pr meter.
Eller 200,- pr 180x80 bord som kan lånes på stedet.
Vi har strøm for de som trenger det, må gis beskjed på forhånd.
Barnas marked blir på basketballbanen, egne bord må tas med
og plassene der er gratis..

11.00
15.00
18.00

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,-

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

MÅKA BARNEOG UNGDOMSREVY
Hei små og store måker!
Velkommen til et nytt år med Måka barne- og ungdoms revy. Revyen blir
som alltid til i løpet av Larkolluka med oppstart på søndag kl. 14:00, øvinger
mandag til fredag og forestilling påfølgende lørdag.
Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, men du må være mellom 7
og 16 år for å delta. Du må ha lyst til å stå på en scene med sang, dans, turn,
teater eller noe annet gøy. Revyen koster 250 kr per deltaker, og dette dekker:
t-skjorte, blomst og mat under generalprøven.
Påmeldingen skjer på Larkolluka sin hjemmeside: http://larkolluka.no/wp/
maakarevyen/.
Måkarevyen pleier fort å bli fulltegnet, og vi anbefaler derfor å melde seg på
i god tid. Maks antall deltakere er 50 måker. Vi gleder oss til å se igjen gamle
måker, og ønsker nye hjertelig velkommen til et minne for livet!
Skulle det være noen spørsmål, kan vi kontaktes via nettsiden eller på post@
maakarevyen.no.
Christine & Rebekka Rolfsøn Jakobsen har begge vært med på Måka i flere
år og senere hjulpet til som ledere. “I år har vi, to fastboende Larkollinger, fått
æren av å få lov til å være Måka-sjefer for det vi mener er Larkollukas største
høydepunkt! Vi gleder oss masse til å se både gamle og nye ansikter!!”

UTEKINO PÅ PARK LANE
FILMEN: NORSKE BYGGEKLOSSER 2
Sammen med PIXEL viser vi Norske byggeklosser på Park Lane
sent mandag kveld. En komedie om hva som skjer når
drømmen om egen bolig blir et overveldende kaos.
Ta med varme klær, campingstol og pledd til Park Lane.
Arrangementet er GRATIS og tillat for alle.
Værforbehold! Sjekk vår Facebook side hvis været er dårlig.
Vi tar med kioskvognen vår og selger, popcorn, is, brus med mer.
Vi ses!

LARKOLLEN
SEILFORENING
Møt oss i Rørvika mandag fra kl. 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 redningsvest!
*Værforbehold.

BILDEKONKURRANSE
Har du knipset sommerens blinkskudd?
Da inviterer vi deg til å være med på Larkollukas bildekonkurranse.
Bildet må være Larkolluka-relatert. Bildet legger du inn på instagram med
emneknaggen larkolluka (#larkolluka). Vinneren avsløres på instagram søndag
22.juli. Premien er billetter til neste års sommershow!

LARKOLLUKAS HISTORIE
Vi har iløpet av vinteren samlet det vi har klart å få tak
i av informasjon om tidligere Larkolluker.
Nå trenger vi din hjelp for å gjøre historien komplett!
Gå inn på historie.larkolluka.no og scroll deg tilbake i tid.
Sitter du på morsomme historier, bilder eller annen informasjon om
tidligere Larkolluker som vi kan legge ut.
Send det til oss på post@larkolluka.no

Vårlistranda boliger

Vi utfører nybygg
og rehabilitering
innen privat og
offentlig sektor

Son kulturkirke

Eskelund omsorgsboliger

Hobølveien 4,1550 Hølen • Telefon 64 98 23 30
post@hersleth.no • www.hersleth.no

ANSIKTSMALING, KLOVNERIER,
LEK & MORO!
Vi tilbyr
barneunderholdning
for alle barn fra 0 - 100 år!
For booking, kontakt Hanne:
mob. 98886164 eller epost: hanne@mous.no

Nyt friheten i en leiebil.
Bestill på hertz.no eller ring 03700.

14

15

16

Tannlege
OLAV JOHANSEN
Alm. praksis

Tlf. 69 24 94 45
Kransen 18, 1531 Moss

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

SALG - SERVICE - MONTERING - VHF - UHF - TETRA
stasjonsveien 10, 1580 Rygge
Tlf.: 69 26 11 11

• Vaktmestertjenester
• Gartnertjenester
• Maskinutleie

Tlf: 97703744
E-post@ryggeeiendom.no
www.ryggeeiendom.no

God sommer fra oss i
Rygge Eiendomservice AS!

STOLT SPONSOR AV LARKOLLUKA

TRENGER DU ELEKTRIKER?

TLF: 69 24 27 25

STING 535 PRO

TA KONTAKT FOR TILBUD PÅ BÅT OG MOTOR

STING 610 S

Telefon 69 26 90 32 | www.fuglevik-bs.no

-ditt komplette båtsenter

NORDKAPP 550 ENDURO

SE MODELLENE UTSTILT I VÅR NYE UTSTILLINGSHALL

NORDKAPP 605 ENDURO

Telefon 69 26 90 32 | www.fuglevik-bs.no

-ditt komplette båtsenter

www.seQurity.no

/qsec1

Leverandør av
vakthold,
trygghet og trivsel
under Larkolluka.
Oppgradere sikkerheten?
Ta kontakt!
Kent Sørensen
Avdelingsleder

Tlf. 91 91 95 91
kent.sorensen@qsecurity.no

Q-SECURITY VAKTHOLD

Oﬀentlig godkjent vaktselskap.

ELEKTAO

Totalleverandar av a/le
typer elektriske installasjoner.
Vi utf0rer ogsll serviceoppdrag til bolig- og meringsbygg.
GK Elektra AS
Solgaard Skog 139, 1599 Moss.
Tlf: 69 26 87 70 - www.gk.no/elektro
REt;iSTRERT EliNnAliATHR

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

Larkollen Camping AS – www.larkollencamping.no

Totalleverandør innen

sveis og kappe
industrien

+47 69244141

Velkommen til en

SOMMERHANDEL!
ÅPENT 10-20 (18) | OBS! 8-22 (20)
Vinmonopolet man-fre 10-18 lør 09-15
GRATIS PARKERING! www.ryggestorsenter.no
Carlbergveien 2, 1526 Moss

BOA EIENDOMSMEGLING
VI HAR FRITIDSBOLIGER OG BOLIGER TIL SALG I LARKOLLEN.
TA KONTAKT MED BOA EIENDOMSMEGLING MOSS AS PÅ
TLF. 46 42 20 88 ELLER BOA@BOAEIENDOM.NO VED INTERESSE

Malekurs i Larkollen
uten kart – uten grenser
mandag 23.
24.-–fredag
fredag27.juli
17. juli2018
2017
mandag

Velkommen til en inspirerende og kreativ uke
med faglig påfyll og tid til mye maling.
Kontakt: Debbie Mathisen malekurs@larkollen.no eller
via Facebook / Malekurs i Larkollen / 481 42 816.

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

YOUR PATHFINDER
TO THE CLOUD
Vi hjelper din bedrift
til å finne løsninger
for hvordan man skal
ta i bruk nettskyen, fra
kartlegging og design,
til realisering basert
på deres behov.

Besøksadresse: Storgata 19, 0184 Oslo,
tel: 23 69 69 69, e-post: atr@aztek.no

NORSK DESIGN

OUTLET PÅ DILLIN
G

DEN BLAA BALLONG

Åpent i juli fra 11.00-16.00
Klosterveien 5, 1570 Dilling
tlf: 99 16 05 43
denblaaballong.no

THORVALDSEN LARKOLLEN A/S
Dagligvarer, tipping, post i butikk, rikstoto.
SØNDAGSÅPENT I LARKOLLUKA 15. OG 22. JULI

www.fossco.no

STOLT SPONSOR AV LARKOLLUKA!
KJØPE ELLER SELGE HUS ELLER HYTTE?
TA KONTAKT MED OSS I DAG!

Foss & Co avdeling Fredrikstad,
Drøbak, Kolbotn, Son og Ski

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

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

MOSS HAVN – EN HAVN FOR NÆRINGSLIVET!

Vi støtter det lokale kulturlivet

www.pixel.as

Levverandør av grus og steinprodukter.
For mer informasjon om våre tjenester, produkter eller annet, ta kontakt via
post@veslemona.no , eller ring oss på telefon for en hyggelig og uforpliktende
samtale.
Vi gleder oss til å hjelpe deg!
Tlf.: 900 13 393

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!

Vi har et utvalg hagemøbler og møbler
fra Novasolo av god kvalitet

Kort
leveringstid

Åpent hver dag i juli fra 11.00-16.00
Klosterveien 5, 1570 Dilling, tlf: 99 16 05 43
denblaaballong.no

DEN BLAA BALLONG

HAIRBY_VERONICABLACK
HAIR FACTORY MOSS
FOR TIMEBESTILLING RINGELLER SEND SMS TIL 40201069, ELLER TA
KONTAKT VIA FACEBOOK

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

Kjører du Mercedes etter 2002 og har automat?
Ønsker du deg varm bil om vinteren og kald bil om sommeren uten at batteriet tappes?
Skal du en rask tur i butikken og ønsker å holde temperaturen enten oppe eller nede?

Vi har løsningen!
Med vårt plugg and play system for din Mercedes kan du få det klimaet du vil i din bil før du
går ut i bilen, alle sikkerhetssystemer fungerer likt som om bilen er parkert og låst. Det er
ikke mulig å kjøre bilen før du selv har låst den opp og puttet nøkkelen i tenningen eller ev.
trykket på start knappen på vanlig måte som du må gjøre i dag.
Vi kjører på med kampanjepris på bestillinger ut juli for de som kontakter oss med koden:
«Larkolluka 2018»

Ta kontakt med oss i dag på post@mbclimate.no eller besøk oss på www.mbclimate.no eller
på facebook: MB Climate

Få overskudd til det viktige -

-nyte livet
Vi hjelper deg med trening som gir overskudd og resultater!
Les mer om oss på www.fokust.no
Delta på morgentrimmen i Larkolluka og vær med i trekningen av
Fokus trening’s sommerpose fylt med goodies!

Tørkoppveien 6, 1570 Dilling. | epost: trening@fokust.no | tlf: 40623466 | SoMe: @fokustrening

VERDENS-LEDENDE
ROBOTGRESS-KLIPPNING

BEST I TEST

Best-i-Test apr 2017
.nu

AUTOMOWER® 315
• Arbeidsområde 1500 m² (± 20 %)
• Håndterer skråninger på opptil 40 %

17.999,-

.nu

BESTE PREMIUMVALG
Best-i-Test apr 2017

AUTOMOWER® 430X
• Arbeidsområde 3200 m² (± 20 %)
• Håndterer skråninger på opptil 45 %

24.999,-

ALLE PRISER ER INKL. MVA.

Vi ønsker nye medlemmer!
PÅGÅENDE AKTIVITETER:

• Oppdaterer/vedlikeholde Nasleparken
• Ny merking/skilting av turveier/stier i Larkollmarka.
• Tilrettelegge for dugnader med støtte til lag/foreninger.
• Følge opp gangvei/fortau langs tranga/malertoppen.
• Oppfølging av planer for videre utbygging av Støtvigjordet.
• Være orientert om generell utvikling i Larkollen
• Være pådriver for gang/sykkelsti Fra Dilling til Vang,
og videre mot Larkollen etter det.
• Samarbeidspart for turorientering i Larkolluka.
• Støtter flere lokale lag/aktiviteter økonomisk.
• Busstilbudet til/fra Larkollen.
• Representert i Natteravnene i Larkollen

larkollenvel.no

MEDLEMSKAP
Medlemskap koster
kr. 200,- / år
Betales til konto:
1080.18.05847
Før på navn, postadresse og e-mail
på innbetalingen!

VI TILBYR DET MESTE INNEN
HUS OG HAGE

Ingen oppgave for liten....
ole@larkollen.no
org.nr: 933 275 689

Foto: Therese Fische

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

- litt annerledes
www.stotvighotel.com

LARKOLLTEAMET 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, ISTAGRAM OG LARKOLLUKA.NO
ELLER SJEKK UT HISTORIESIDEN VÅR: HISTORE.LARKOLLUKA.NO

