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Du kjem vel?

www.tinget.net
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Sørlandets eldste marked 

Kjære leser!
Så har det gått et helt år, og det er tid
for Tingvatns Tinget 2016. Også i år
har det vært lagt ned et stort antall
dugnadstimer for at du som publikum
skal få en god opplevelse av Tinget.
Som alltid har vi mye å by på, både vi
som står for arrangementet, og ikke minst
de som stiller på stand for å vise fram og
selge fra et bugnende utvalg av varer i
alle farger og fasonger. Her finnes noe for
nesten enhver smak og lommebok.
På underholdningsfronten byr vi på
«Sie Gubba» - gode, profesjonelle countryrockere fra Sør-Trøndelag, med over 20
års erfaring med turneer landet rundt.
Her ser vi fram til en både melodiøs og
rytmisk opplevelse.
Lokale artister står også på programmet, og i år kommer Ann Kristin Eikeland
med sitt nyoppstarta band, «Oakland».
De fleste av oss som kommer fra distriktet kjenner godt til Ann Kristin og hennes
repertoar, og ser fram til gjensynet.
Det har vært litt endring i de forskjellige komiteene som steller til Tingvatns
Tinget, så vi har tatt med en oversikt over
hvem som steller med hva, og vi har klart
å samle to av gruppene for å ta bilde av
dem.

Tingavisen har som tradisjon å forsøke
å gi et bilde av hvordan det er å være i
Hægebostad kommune, fra grensa til
Lyngdal og helt opp i øverste Eiken.
Derfor har vi også i år med noen presentasjoner av bedrifter, lag og dugnadsånd, og
denne gangen har vi også tatt med et par
av våre mest trofaste utstillere på Tinget.
Det har ikke gått upåaktet hen at
Hægebostad kommune har fått ny, ung og
kvinnelig ordfører. Hun har sin egen side i
avisen, der hun forteller smått og stort fra
bygda, sett med ordførerens øyne.
I tillegg presenterer Tingavisen
program tidspunkter for arrangementet.
Av det vil du se at vi har et variert og rikholdig program med noe som burde passe
for de fleste.
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Til sist vil vi påpeke den gode dugnadsånden som er her hos oss. Den svikter ikke, og den gir både oss og dere som
besøkende mange trivelige samvær. Vi vil
takke hver og en av dere som har bidratt
til at Tinget kan arrangeres. Uten dugnad
– ikke noe Tingvatns Ting!
Velkommen til prat, mat og moro!
Du kjem vel?

TINGSTYRET 2016:
Bak f.v.: Kjell Rune Klungland, Jan Yngve Eilertsen, Sven Ivar Mydland,
Dag Atle Klungland.
Foran f.v.: Oddgeir Bryggeså, John Fredrik Sunde

MATKOMITÉEN 2016:
Inger Åshild Klungland, Linda Naglestad, Siv Tanja Ågedal,
Vanja Eikeland, Siri Eiken, Kathrine Eiken, Lars Naglestad,
Annika Haddeland, Lena Danielsen, Kirsten Svensson, Audhill Naglestad,
Kristin S. Storbukås, Rune Mydland og Signy Urestad.

Arbeidsgjengen er:
Leder av styret for Tingvatns
Tinget, Kjell Rune Klungland

,
t
a
r
p
l
i
t
t
t
ø
m
l
Ve
!
o
r
o
m
g
o
t
a
m
2

Sauelaget-Arnulv Helle
Hægebostad og Eiken Bondelag-Daniel Stokkeland
Eiken Idrettslag-Leif Sigbjørn Rossevatn
Hægebostad Skytterlag-Toralf Skaar
Samklang Skolekorps-Frode Ro
Hægebostad idrettslag-Vidar Moi (arbeidsleder)

Lederene i dei 6 lagene som arrangerer Tinget er:
Sauelaget – Ånen Urevatn
Hægebostad og Eiken Bondelag- Ruth Veronica Bryggeså
Eiken idrettslag- Nina Anda Eiken
Hægebostad Skytterlag-Toralf Skaar
Samklang Skolekorps-Geir Birkeland
Hægebostad idrettslag-Alf Gunnar Olsen

www.tinget.net
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RAPPORT FRA KJØKKENET
Lagene utpeker en ny kandidat til
Matkomiteen hvert år. De blir valgt for to
år av gangen, men mange liker seg så godt
at de fortsetter mer enn en periode. I årets
gruppe er det to nye medlemmer.

I begynnelsen av mai begynner vi å ringe rundt i
kommunen for å få fylt opp vaktlistene til matkomitéen.
Det tar noen timer, for det dreier seg om 70-75 timer
som skal fylles opp fordelt på to/tre timers vakter. Det
er snakk om en stor del mennesker som gjør en strålende
innsats under arrangementet.
I tillegg har vi arbeidskomitéen som skal dekke inn
omtrent samme timeantall til sine vakter på parkering,
inngang etc.
I matkomitéen har vi ansvar for bestilling av mat og
andre varer som trengs for å gjennomføre Tinget. Hvert
lag har sitt ansvarsområde og vet hva de skal gjøre.
Systematisk, tidsbesparende og god organisert fra våre
forgjengere.
I godt samarbeid med arbeidskomitéen får vil alle
salgssteder klargjort til åpning lørdag morgen. Kiosken
selger kaffe, pølser, is og brus på fredag kveld.
Lørdag morgen 07:30 stiller noen av oss opp og smører
rundt 600 baguetter til Tingcupen.
Her stiller Eiken og Hægebostad IL med to ekstra
personer slik at det skal gå raskt unna.

Bak fra venstre: Inger Åshild Klungland, Linda Naglestad, Siv Tanja Ågedal, Vanja Eikeland, Siri Eiken, Kathrine Eiken,
Lars Naglestad. Foran fra venstre: Annika Haddeland, Lena Danielsen med datteren Siren på fanget, Kirsten Svensson,
Audhill Naglestad og Kristin S. Storbukås. Rune Mydland og Signy Urestad var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Underveis har vi ansvar for at det er nok av varer på
alle utsalgsstedene for mat. Kiosk, lappetelt, grill og
grendehus.
Vi har et trenet øye for å holde orden rundt oss. Vi
stepper inn der det trengs. Vi har delt oss slik at halve
matkomiteen er på området til enhver tid.
Vi liker oss veldig godt når det er skikkelig trøkk, kjenne
at det er liv og røre og at det koker av folk.
For tre år siden innførte vi bakt potet på menyen, og
dette er veldig populært.
I grendehuset har vi stort sett det samme på menyen:
Rømmegrøt, lapskaus, kompe, pølser og pizzabolle.
Det er ikke alltid like lett å beregne hvor mye vi skal
bestille da det er litt væravhengig hva det går mest av.
Vi har et utmerket samarbeid med Joker på Birkeland.
Her har vi tilgang til varer hele helgen om det er noe vi
blir utsolgt for. Joker har i de siste årene levert varene
til oss på Tingplassen.
Nå søndagen kommer og vi er utsolgt for det meste har
vi hatt ei god helg. Vi rydder opp og får alt som skal
lagres på plass.
Vi er slitne i hodet og føttene. Alle sammen er enige om
at dette blir siste året vi stiller opp (for de som jobber på
2., 4. eller 6. året), og klarer vi å gå på jobb i morgen?
Men så får vi spørsmål om vi vil være med igjen neste
år. Det vil de fleste igjen og igjen.

Mmmmmmye godt for ganen å finne på Tinget

UTEN GOD FRIVILLIG INNSATS FRA ALLE SOM
TAR VAKTER PÅ TINGET VILLE IKKE DETTE
ARRANGEMENTET LATT SEG GJENNOMFØRE.

Du kjem vel?
www.tinget.net

Besøk vår stand
på Tinget
3
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Sie Gubba
– countryrock fra Sør-Trøndelag

Fin, gammel årgang som rundet 20 års jubileum i fjor.
Betegner seg selv som landevegsslitere og forlystere av
folket. Ti album, flere singelalbum, utmerkelser og 20 uker
med tre førsteplasser på Norsktoppen. Gullplate og toppen
av VG-lista. I juni 2016 er de på Tinget i Hægebostad.
Tekst: Kari Mørk
Sie Gubba er seks sterke trøndere på bass, gitar,
trommer, fele, tangenter og vokal. Samstemt blir det
gromlyd av sånt.
Siden starten i 1995 som et lokalt band har SIE
GUBBA jobba seg opp til å bli et av landets mest
etterspurte liveorkestre. De har spilt på alt fra
samfunnshus, puber og hoteller fra Finnmark i nord
til Agder i sør. Om sommeren er bandet også fast
innslag på flere av landets største festivaler.

Musikken til Sie Gubba særpreges av countryrocklåter på dialekt, og her brukes fela som ett bærende
instrument i lydbildet.
Også Sie Gubba har lånt amerikanske låter og laget
norsk tekst til dem, men i motsetning til mange
andre norske countryrockband har Sie Gubba vært så
heldige å få spille inn en av sine låter i USA.
Låten ”Sånn e livet” ble gjort på engelsk av selveste
Bobby Bare, med tittelen ”Times are changing”.
Nå har du sjansen: Hvis du har lyst til å høre, har du
lov og anledning på Tinget – for, du kjem vel?

FAKTA:

(1995–) Magne Almås – el. gitar/kor
(2005-2010, 2014–) Tommy Folstadli - trommer
(2005–) Petter Øien – akk. gitar/vokal
(2010–) Leif Arne Olaussen – bass
(2009–) Morten Hølås – fele/kor
(2000-2001 2009-) Reidulf Wormdal – tangenter/trekkspill
Album
1998 Jakta ti alle fjell
2000 Lynx'n
2002 Lørdag e'det fæst
2003 Bykar
2006 Sie Gubba
2008 Sånn e livet - live 10 år
2009 Hemafrå
2011 Alt du vil ha
2014 Veien vi ska gå
2015 Live – 20 år
Priser og utmerkelser
2011: Holtålen kommune kulturpris
På Norsktoppen
2006 «Sånn e livet» – 20 uker, derav 3 førsteplasser

Trond Hamran i showrommet
4
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Med hjertet nærmest bluesen
Gospel, rock, country, blues. Hun trives i alle sjangre, men hjertet ligger nærmest bluesen.
- Jeg var ofte med på Notodden Bluesfestival tidligere, det er kanskje derfor, sier Ann Kristin Eikeland,
men understreker at hun også trives godt i blandingssjangre, som bluesjazz eller countryrock.
Tekst: Kari Mørk
- Som musiker er det viktig ikke å låse
seg opp i ett spor, men heller bevege seg
i et bredt spekter av musikk. Det finnes jo
så mye bra, understreker hun.
Kjærligheten har ført den unge damen til
Kristiansand, men hun jobber fremdeles
som musikklærer på Byremo, og har
tilknytning til Musikkverkstedet.
- Musikkmiljøet på skolen er unikt, sier
hun.
- Det er nå i ferd med å bli bygget ut,
sånn at vi får tre ulike øvingsrom der, og
det finnes så mange ildsjeler som bidrar.
Det er spesielt moro å få være med på
å vinkle elever inn mot å spille i band.
Det er så mye spilleglede å se på scenen,
og det er noe eget ved levende musikk i
band.
Ann Kristin understreker at hun forstår at
det er lett med de nye mediene – at det
er enkelt å logge seg inn på Spotify eller
Youtube og spille den musikken du har
lyst til å høre i øyeblikket.
- Men musikk på boks blir likevel aldri
det samme som levende opptreden. Alt er
liksom så perfekt nå, uten rom for å feile
litt, sånn som det var før. Det kan jo bli så
perfekt at det blir litt kjedelig?
Det er selvsagt fint med vyer om å kunne
leve av den kunstarten man brenner for,
men virkeligheten ser ofte annerledes
ut. Du skal ha slått igjennom og ha blitt
ganske stor før det blir en virkelighet.
- Nei, det er ikke lett å leve av musikken,
sier hun enkelt.
- Det er klart at det hadde vært moro,
men de fleste jeg kjenner og vet om har
jobb ved siden av. Men jeg er heldig som
får jobbe med musikk som yrke også.
www.tinget.net

Ann Kristin og det nyoppstartede bandet
Oakland reiser en del rundt i distriktet.
- Vi har vært blant annet på Vigrestad,
Bryggerhuset i Kvinesdal og Grand
i Flekkefjord. Det er et par rolige
måneder på seinvåren, før vi begynner
sommerturnéen, forteller hun.
Da blir det blant annet konsert på
Brygga i Flekkefjord 24. juni, og
«Sommerdansen» i Lyngdal 23. juli.
Utenom bandet Oakland blir det og
opptreden på Utvandrerfestivalen 2. juli
i Kvinesdal, under Allsang i Lyngdal,
og på Dvergsnestangen camping i
Kristiansand.
- På Utvandrerfestivalen skal vi backe
Kinsey Rose i tillegg til å ta en del låter
selv. Dette er sammen med noen lokale
helter fra Kvinesdal-distriktet.
Vi lurer på hva som har vært hennes beste
sceneopplevelse til nå i karrieren?
- I Nashville, svarer hun kontant.
- Min første opptreden der. Jeg sang
på «Full moon saloon», og selv om
dette ikke var noe stort sted, var det
en kjempeopplevelse for meg! Veldig
spesielt. Jeg husker at jeg tenkte: «Oj!
Her står jeg, på en scene i selveste Music
City!»
Det er et jump fra Nashville til Kollemo,
uten tvil. Ann Kristin Eikeland er likevel
ikke i tvil om at hun trives på Tingvatns
tinget.
- Jeg har jo vært der i alle år – vi går alltid
på Tinget. Det er fint å gå rundt og treffe
kjente, gamle kjente og mindre kjente, og
det er en god opplevelse å stå på scenen
der.

FAKTA

Tor Arve Barøy:
Gitar, steel-gitar, mandolin, kor
Erling Gundersen:
Bass
Tom Arne Visland:
Trommer, munnspill, kor
Ann Kristin Eikeland:
Vokal, tangenter, gitar
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Hauge Maskin
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emission
– massivt lydutslipp
TLF.: 907 45 200
GRAVING SPRENGNING TRANSPORT

TLF.: 907 45 200

VELKOMMEN TIL

Oppskrift: Ett stykk Øystein Lauen, ett
stykk Grethe Stulien Lauen, ett stykk
Frode Ro, ett stykk Erling Gundersen
og ett stykk Helene Stulien Lauen ristes
sammen med musikalitet og blandes
med lang og allsidig erfaring.
Resultat: Et danseband med country og
rock på repertoaret.

EIKSENTERET
VELKOMMEN TIL
EIKSENTERET

OGSÅ UKURANTE MÅL OG PROFILER

VELKOMMEN
TIL
VELKOMMEN
TIL
utstyret
r
ha
Vi

Åpent: TeksT: kari Mørk
Mandag - -Fredag
07.30 - 17.00
Som band er Emission temmelig
Lørdag nytt, forklarer Øystein.
09.00 - 13.00

Vi kjem
på Tinget!

EIKSENTERET
EIKSENTERET
du trenger og
styret

- Vi starta opp for et drøyt halvår
siden og har spilt i nærområdet. Men alle
har lang erfaring fra andre band - også
gruppas yngste, Helene, som spiller i
et annet band i Kristiansand i tillegg til
Telefon
22fartstid
- 4590
Emission.38
De 34
med 87
lengst
har
holdt på 20-30 år med musikk i ulike
band.
Emission holder seg til musikken på
1970-1990-tallet, spiller dansemusikk,
og lar seg inspirere av artister som Eric
Clapton og Rolling Stones.
- Vi liker og vi spiller selvsagt mange

- Dessuten har jeg spilt i bandet Riders.
andre artister også, og det som inspirerer være Vest-Agder, Aust-Agder og noe i
Grethe har spilt i bandet Riders og i tillegg
oss mest er når dansegulvet blir fullt og Rogaland.
- Det er klart, vi må gjøre en ekstra har hun og søsteren Inger Lise gitt ut en
publikum er fornøyde. Vårt publikum er
som oftest godt voksne mennesker, men innsats for å samkjøre oss foran de plate for en tid tilbake. Frode Ro har spilt
vi spiller jo også for et blandet publikum, forskjellige opptredenene vi skal ha, men i flere band og er godt kjent som musiker
siden alle er såpass erfarne kommer vi her omkring, og flekkefjærdingen Erling
sånn som på Tinget for eksempel.
Med så mange erfarne musikere har ikke til å holde noen faste øvelseskvelder Gundersen har vært bassist i band fra
de ikke problemer med å sette sammen ukentlig. Da går det mest på å tilpasse Oslo til Flekkefjord. Helene, som sagt,
et variert repertoar som er tilpasset det oss hverandre og det vi skal spille i spiller også med et band i Kristiansand
SNARTEMO
hsh@hamran-sagbruk.no
- www.hamran-sagbruk.no
som heter Velvet. De har nylig spilt inn
øyeblikket.
publikumet de har til enhver
tid.
t
er fra
og plate som slippes i nær fremtid.
reHægebostad,
- Musikalsk har vi et stort hav å ta av, Vi Øystein
utsty
har Lauen
og vi pleier å være lydhøre for ønsker fra han hadde sin første opptreden med band
og
tre
på Tinget
forng
35 årer
siden.
Tingavisen lurer Emission spiller på Tinget lørdag klokka
publikum. Når vi spiller til dans, er det du
16:00
bandmedlemmene
ofte sving og låter av kjente artister som litt på merittlisten til
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er mest populært, sier han.
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med
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nger
Du kjem vel?
- Da var jeg seksten
medog
Ut over høsten skal Emission reise
trespilte
du og
ogforteller
selskapslokaler
for
Ontario band,
Øystein.etansen
mer, og regner da sitt område for å Møte! alle anledninger.

Vi har ut
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EIKSENTERET
kompetansen!
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du t re n g e r o g
n!
e
s
n
a
t
e
p
m
o
k
Industrivn. 7 – 4580 Lyngdal

LRE Elektro AS

Telefon:
38 33 16 60,
91 54 37 28
Telefon:
E-mail:lre@lre-elektro.no

Vi har utstyret
du trenger og
nsen!
kompekota
mp

Velkommen
til
gards!
Velkommen

Gardsrestaurant med gardens hjortekjøtt på menyen.
Møte- og selskapslokaler for alle anledninger.

til gards!

Industrivn. 7 – 4580 Lyngdal

Mydland Gard, 4595 Tingvatn
www.mydlandgard.no
Tlf. 412 30 145/975 91 897
Mydland Gard, 4595 Tingvatn
post@mydlandgard.no
www.mydlandgard.no

38 33 16 60,
91 54 37 28
E-mail:lre@lre-elektro.no

Tlf. 412 30 145/975 91 897
post@mydlandgard.no

Eiksenteret Lyngdal
EiksenteretLyngdal
Lyngdal
Eiksenteret
Kvavik
Kvavik

Eiksenteret
Lyngdal Tlf. 38 33 10 10
Kvavik
38 33 10 10
Kvavik Tlf. Tlf.
38 33 10på
10ett sted!
Bank og forsikring

Eiksenteret Lyngdal
Tlf.Vi sørger
38 33
10 10
Bank
og forsikring på ett sted!
forKvavik
at du får de forsikringene
www.tinget.net

25

Vi sørger
for atvårt
du får
de forsikringene
du har behov for
gjennom
eget
Tlf.
38
33
10
10
du
har
behov
for
gjennom
forsikringsselskap, Frende Forsikring.vårt eget
forsikringsselskap, Frende Forsikring.

Ventilasjonsanlegg
ogogblikkenslagerarbeid
Ventilasjonsanlegg
blikkenslagerarbeid
får du
hos
oss:
får du hos oss:
Kontor ogKontor
verksted:
og verksted:
Agnefestveien
(tidl. Mekonomen)
Agnefestveien
34 (tidl.34
Mekonomen)
4580 Lyngdal
4580 Lyngdal

Se www.listervvs.no eller ring telefon 383 54 700
Se www.listervvs.no
eller ring telefon 383 54 700
6

6
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Til lands og til vanns,
g tilmen ikke i lufta

2015

Sørlandets eldste marked

har hatt Det
det travelt
går bramed
for møtevirksomhet
H&H Motor, bedriften som holder til
m framgangen
i
kommunereformen,
på Mjåland i Åseral. Fjoråretogga salg av 130 enheter –
m vil og dvs.
kan slå
sammen ogi tillegg
ikke. For
nyeseg
snøskutere,
til bruktsalget og salg av
onke tel?»
vannskutere og ATV-er.

nde å komme
rådet innstiller
masjonsfilm på
på YouTube.
Halden som en

Tube til mer.
nimasjonsfilm
æringsarealene
kt konsulent på
med resultatet,
ægebostad». Vi
nt som ser på
I tillegg har vi
annonsen som
g så er det kun
R. som er fast
miljøstasjon.
at kommunen
en medspiller i
r aktørene selv

arrangerer
g i året, og her
ner som stiller

Han mener at det er en veldig
optimisme i landbruket for tida, etter
at landbruksprosjektet – som nå skal
legges ned – har utløst 5-6 millioner fra
Innovasjon Norge til ulike prosjekter i
kommunen.
- Disse millionene kommer i tillegg til
de investeringene som bøndene sjøl har
gjort i egne anlegg til både utbygging
og modernisering. Dette har gitt ny giv
for den enkelte i sånne tider som nå, da
landbruket på landsbasis har stagnert og
mange bruk forsvinner, sier han.
Også
på
Sørlandets
Rehabiliteringssenter Eiken skjer det
positive ting.
- Senteret har fått en ny avtale med
Helse Sør-Øst for 10 år framover, og
i den forbindelsen har de oppført et
nybygg for ca. 19 millioner. Her er det
10 nye rom, nye kontorer, ny treningsog gymsal, og ny resepsjon. Gymsalen
med alle fasiliteter skal leies ut på
kveldstid via idrettslaget, og da blir det
treningsmuligheter for alle, forteller
ordføreren.

vi leve, liten som stor,
klokkene gå!
kal snøen som falt ned i fjor
er blåeste blå!
fagre som Norge i vår,
tar seg en rus
flagrer og dansen den går,
m i Santa Cruz

Ordfører Ånen Werdal
i Hægebostad kommune

Rehabiliteringssenteret har inngått
et samarbeid med Eiken IL om et
friskluftsprosjekt, der idrettslaget søkte
Gjensidigestiftelsen om midler i fjor. Det
resulterte i Lygnaparken som strekker seg
ned mot Lygnevannet bak senteret. Det er
også søkt tippemidler, og parken har nå
broer, lavvo, kanaler og kano-kanal blant
mye annet.
Det er i det hele tatt en fornøyd
ordfører som møtte Tingavisen i
nyoppussa lokaler i kommunehuset.
Ordførerkontoret er innreda med møbler
fra Hamran Snekkerverksted.
- Vi er glade for å kunne bruke lokale
aktører, avslutter han.

Tekst og foto: Kari Mørk
Produktfoto fra H&H Maskin
- Jo, det går greit, bekrefter daglig leder
Ola Terje Handeland.
- I år kommer vi til å øke opp til tre
årsverk.
Han og broren Kjell Arne holder til
i butikken, som er bygget om fra et
tidligere fjøs med melkekyr. Her er det
nå fullt med alt tenkelig tilleggsutstyr til
kjøretøyene som selges.
- Vi har holdt på i fem år i dette lokalet,
og snøskutere er noe som for meg har gått
fra å være hobby til levebrød, forteller
Ola Terje.

Eg farer frå Tinget, ja slik som eg kom
Slik rullar vel år etter år
Drømmen er borte og pungen blir tom
for gleden betale man får
Vårt liv er som havet og drivende sky,
og hjerter i kveldsola blør
Vi elsker og hater og elsker på ny
til Adam i striskjorta dør

Kundene er stort sett enten snøskuterinteressert ungdom eller større firma som
bruker snøskutere i arbeidet.
- Kundene våre er alt fra ungdom som vil
ha seg ett leketøy til familier som vil ha
noe som gleder store og små. Vi har også
mange næringskunder, forteller han.

n den galer i susende li,
Av: John Georg Ljosdal.
n du møter hans spor
en fark har på flaska si,
meg på prisen i fjor
delen svive, egOla
berer
miHandeland
skam!
Terje
(t.v.) og Kjell Arne Handeland
ar i kropp og i sjel
livet og tar meg ein dram,
t må ha det så vel

I tillegg til selve kjøretøyene som de
selger, har altså H&H Motor stort sett alt
du trenger for å kunne bruke maskinene,
pluss et omfattende delelager.
- Vi er totalleverandør på BRP, et
Canadisk selskap som leverer merker
som Lynx og Ski-Doo, Sea-Doo og
Can-Am, som representerer henholdsvis
snøskutere, vannskutere og ATV-er.
H&H Motor drar gjerne på messer i
området.
- Ja, vi har stand på Naturlig vis på Evje,
og vi kommer på Tinget i juni. Da skal
vi holde auksjon over bruktmaskiner,
forteller Ola Terje. I tillegg holder vi
demodager her på huset, så det er bare å
ta kontakt.
På auksjonen på Tingvatns tinget blir
det gode brukttilbud på 15-20 maskiner,
mest snøskutere. Prisene vil ende på
mellom 5.000,- og 100.000,- alt etter
om maskinene er eldre eller nyere, og
hvilken stand de er i.

Veien til et aktivt liv

Hjelp til bedre funksjons- og mestringsevne
Tlf:
38 34 94 00
E-post: post@sorrehab.no

www.tinget.net

Mer info på
www.sorrehab.no
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til sola bak nuten står opp!

med liv som i Santa Cruz

De kommer til Tinget i busser og bil
Det er’kje som fedrene før
Nei skreppa på nakken dei tungvinte mil
Men tiden forandres og dør
Nå er den borte, en vandringsmanns stav
den dagen var ikkje så feit
Kakse som husmann ligg i si grav
og foten som treskoen sleit

Hør gauken den galer i susende li,
langs vegen du møter hans spor
Ka tru nå den fark har på flaska si,
han snøyd meg på prisen i fjor
Men la handelen svive, eg berer mi skam!
Eg er ungkar i kropp og i sjel
Eg leve må livet og tar meg ein dram,
ein dumstut må ha det så vel
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Vi elsker og hater og elsker på ny
til Adam i striskjorta dør
Av: John Georg Ljosdal.
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Veien til et aktivt liv

Hjelp til bedre funksjons- og mestringsevne
Tlf:
38 34 94 00
E-post: post@sorrehab.no

Mer info på
www.sorrehab.no

Byggesett i precut eller ferdig monterte veggseksjoner
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Ordførerens side:

Å SKAPE NOE ER DET SOM
BYGGER LOKALSAMFUNNET
Margrethe Handeland kjenner ikke på at det er noe spesielt å være
kvinnelig ordfører i Hægebostad kommune, til tross for at det
kanskje har vært noe «uro» omkring kvinner i politikken for ikke
lenge siden. - Jeg vet at det har vært lav kvinnerepresentasjon i
de politiske miljøene i kommunen, men jeg har aldri fått negative
tilbakemeldinger, verken på at jeg er kvinne, ung,
eller ikke har så lang politisk erfaring, sier hun.

Tekst og foto: Kari Mørk

Kvinneandelen i kommunestyret har økt
fra 1 av 21 til 5 av 15, fordelt over alle
aldre. Det synes Margrethe er bra, og hun
har fått mange gode tilbakemeldinger
både på at det har blitt kvinnelig ordfører
og at kvinneandelen har økt betraktelig.
Men hvem er Margrethe?
- Jeg ser på meg sjøl som ei jente fra
Eiken, svarer hun.
- Glad i å være i aktivitet, glad i naturen
og i dyr. Det siste er nok grunnen til at jeg
valgte å utdanne meg til veterinær. Jeg har
jobba i produksjonsdyrpraksis sammen
med mannen min, som også er veterinær.
Vi har tre barn, og i 2013 kjøpte vi oss
et småbruk i Hægebostad, der vi trives
veldig godt i nærhet til naturen. I voksen
alder har det vokst fram et engasjement
og en interesse for hvordan samfunnet er
bygget opp, og et ønske om å være med
og påvirke, sier hun.
- Det å få kjennskap til folk og ting som
skjer er en berikelse. Det er en motivasjon
og drivkraft i det å få jobbe med og lære
av andre. Jeg er så heldig å ha gode
medarbeidere både i kommunestyret
og i administrasjonen. De er flinke til å
gi hverandre ros og ikke nødvendigvis
så opptatt av å ta all æren for ting
sjøl. Hovedtanken er «Hva er best for
kommunen?»

Kommunereform
Den kommer vi ikke unna, selv om dette
intervjuet fant sted i slutten av april og
avisen du holder i hånden kommer ut i
juni.
- Vi har et tidspress, sier Margrethe.
- Regjeringen har gått ut med – og
med støtte i Venstre – at det kan
bli flere millioner i reduksjon på
rammetilskuddene
til
kommunene
dersom vi ikke slår oss sammen. Vi
ønsker å ha innbyggerne med oss i den
avgjørelsen som skal tas. Vi harsagt
ja til å utrede samarbeid sammen med
nabokommuner. Det er veldig mye å
ta stilling til, blant annet lokalisering
av tilbud og tjenester. Og tidspresset
merkes. Regjeringa har satt 1. juli som
siste frist for vedtak om sammenslåing i
denne omgang.
www.tinget.net

Næringsliv, initiativ og dugnad
- Det er mye bra privat initiativ i
kommunen, sier Margrethe.
- Det er mange som har skapt og skaper
egne arbeidsplasser, og vi håper at det vil
fortsette sånn. Det har vært utfordringer
for Eiken Mekaniske, men nå som
bedriften har fusjonert med RSM Group
på Akland håper vi at de vil få nye bein
å stå på og klare å bygge seg opp til en
bærekraftig bedrift igjen. Det er veldig
spennende at Eiken Mekaniske blant
annet skal være med på produksjon av
utstyr til utnytting av fornybar energi.
- I Listersamarbeidet vurderer vi å søke
om å få opprettet en såkalt regionpark,
forteller Margrethe videre.
- En regionpark kan være en felles
merkevare, der vi kan markedsføre
produkter under en felles paraply. Vi
tenker mat, håndverksarbeider og annet
som kan fremme særpreg og historie
fra Lister. I denne saken er det Lister
Friluftsråd som er primus motor, men
det er også ordførere, og representanter
fra Vest-Agder Fylkeskommune og
Listerrådet representert.
Hægebostad kommune er kjent for
en røslig dugnadsånd, og ordføreren
kommer inn på dette også.
- I forbindelse med arbeidene på den
nye kunstgressbanen på Kollemo,
kommenterte en av entreprenørene
at innbyggerne her måtte være
«verdensmestere i dugnad». De var
mektig imponerte over hvordan folk
stiller opp, sier hun.
- Nå er det jo også sånn at dugnad er en
form for sosialt fellesskap som gir folk
følelsen av å få noe igjen for innsatsen.

Fibernett og boliger
Fibernettet bygges ut gradvis i kommunen.
I løpet av 2017 vil store deler av det
sentrale Eiken være ferdig utbygget, og
det samme gjelder i Hægebostad.
- Kommunen har fått DA-midler, som er en
kompensasjon for arbeidsgiveravgiften,
og som er øremerket næringsutvikling
i kommunen. Disse midlene blir satt av
til egenbidrag i utbyggingen av deler
av fibernettet. Det tar litt tid, men dette
jobbes det med fortløpende.

Ordfører Margrethe Handeland
i Hægebostad kommune

Det er behov for flere boligtomter i Eiken.
- Vi har et område som er ferdig regulert
på Skeie, og klart til utbygging for private
aktører. I tillegg jobber Jon Tveiten med
å regulere et område bak Eiken Hotell
og Feriesenter til boligtomter. Dette er
en veldig attraktiv plass. Likevel trenger
vi flere boligtomter. Byggemarkedet er
stabilt hos oss, og vi håper at det fortsetter
som det har vært.

Sosiale fora
Lygnanytt annonserer et godt utvalg av
treffsteder og -tider i kommunen.
- Et par ganger i året arrangerer styret i
Grendehuset på Kollemo søndagsmiddag
med komp og blodpølse på Kollemo. Det
er populært, forteller Margrethe.
I Eiken er det oppretta et mottak for
enslige mindreårige flyktninger, og
kommunen har så langt bare positive
erfaringer med dette.
- Vi har opplevd at UDI har lyttet
til signalene kommunen har gitt, og
tilpasset antall plasser på mottaket til det
kommunestyret anslo at de kommunale
tjenestene kunne håndtere. Vi har også

en god kommunikasjon med ledelsen
på mottaket. På mottaket er det 20
mindreårige bosatt, som har samme
geografiske bakgrunn og som kjenner
hverandre fra tidligere plassering
sammen i transittmottak.
På Kollemo skole holder Frivilligsentralen
norskkafé annenhver onsdag i samarbeid
med flyktningkonsulenten. Det er sosialt,
det gis leksehjelp, og her finnes folk som
stiller seg til disposisjon for å lære bort
forskjellig om norsk kultur.
- Det er i det hele tatt veldig positivt,
mener Margrethe Handeland.
Det er tydelig at det kunne sies mye mer
om hva som rører seg i Hægebostad
kommune, men vi stopper her med en
liten konklusjon som går på at det skjer
mye på mange plan i kommunen både i
offentlig og privat regi, dugnadsånden er
i høyeste grad oppegående, den digitale
hverdagen er på tur inn, og folk bryr seg
om hverandre og hva som skjer. Sånn skal
det være, og sånn håper vi det fortsetter.
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Arne Mydland er godt fornøyd med produkter av hjorteskinn

Hjort er hjort,
kan du si
... men det er også uendelig mye annet å si når
det kommer til hjort. Eller hjortefarm.
Som på Mydland gard på Naglestadheia i
Hægebostad. For der er det mangfold,
både i dyr, aktiviteter og idéer.
Tekst: Kari Mørk
Foto: Knut J. Andersen
og Kari Mørk
En ting er de vakre, grasiøse hjortedyra,
ca 120 i tallet nå, økende til 170 når
kalvene kommer.
- I tillegg har vi 18 høylandsfe, og 6-8
kalver som vi venter på, sier Arne
Mydland.
- I år feirer vi 10 års-jubileum siden vi
begynte å servere. Det sammenfaller
med NM i historisk bueskyting i høst. Da
holdes festmiddagen her hos oss.
Tilbake til hjorten. Man kan ikke leve av
verken å se på den selv eller la andre se
på den.
- Vi har en såpass stor kjøttproduksjon her
nå, at det er mulig å kjøpe hjorteprodukter
hele året, forteller Tone Lien.
- Vi forsøker å bruke mest mulig av
dyret. I tillegg til kjøttet koker vi god
kraft på bein, og vi har også fått i gang
et prosjekt med søm av ulike produkter
i hjorteskinn. Foreløpig har vi puter,
sekker og gode forklær. Vi har fått i gang
et samarbeid med en skredder i Lyngdal,
og skinnene blir preparert hos Granberg
Garveri i Ølensvåg. Det er fullt mulig
å bestille produkter også, men da vil
leveransen ta litt tid før alt er ferdig.
10

Det naturen gir
Ved siden av dyrestellet, forsøker
ekteparet på Mydland å høste så mye
de kan fra naturen. Både fra skogen og
heiene, og fra egen dyrking på gården.
- Vi plukker det vi kan av bær i skogen,
i tillegg til solbær, rips, bringebær,
rabarbra og plommer fra hagen. Og vi
dyrker urter. Jeg samler frø og sår, så kan
jeg bruke dem både friske eller frosne,
forteller Tone.
- Vi serverer for eksempel en god,
hjemmelaget rabarbra- og eplepai
med hjemmelaga is til. Og et glass
hyllebærsaft, for den som ønsker det.
- To gode kokker på huset, konstaterer
Arne med et smil.
- Tone, og datteren vår Janne, som er
ernæringsfysiolog, og har et stort fokus
på sunn mat som virkelig er laget fra
bunnen av, og inneholder et minimum av
E-stoffer. Vi tror folk setter pris på det.
Jeg står for brygging av eget gårds-øl
som vi serverer til maten. Vi har utvida
bevilling.

på ferske råvarer, søk på internett, og
mye annet. Alle våre sauser er glutenfrie,
og vi stiller gjerne med vegetarburgere
dersom folk sier ifra på forhånd før de
kommer.

Historie
Når det kommer en busslast med
skuelystne som vil se hjort og få en
annerledes opplevelse, trår Arne til som
historieforteller. Han er niende generasjon
på bruket, og har mye å fortelle. Blant
annet om oldeforeldrene som døde med
seks måneders mellomrom, og etterlot
seg en ungeflokk på seks, hvorav den
eldste var 13 og den yngste to.
- De hadde en farbror og ei kusine som
tro til, ellers hadde de nok ikke kunnet bli
boende. Strømmen kom til gards omkring
1915-1920, men det var for dårlige kår til
at de hadde råd til å beholde den. Senere
ble den innlagt på ny etter krigen. Det
var nok tøffe kår for ungene, sier han
ettertenksomt.

- Takket være dem er gården fortsatt i
familiens eie. Hadde ikke de vært så
flinke og arbeidsomme hadde vi nok ikke
vært her.
Mydland gard har samarbeid med blant
annet Fornminneparken på Tingvatn.
Her leverer de sin egenkomponerte
«Vikingsuppe», som har slått godt an.
Den kan leveres også til private selskaper,
og egner seg godt til å porsjonspakke og
legge på frysen, om man vil.
- Dessuten har vi samarbeid med Heddan
Gard når det gjelder overnatting, for det
kan vi ikke tilby. Bondelaget har vært
en god partner i ti år, og sammen med
de har vi hatt aktiviteter for barnehager
i distriktet. Også KVS (Kristen
Videregående skole Sør) har brukt oss
når de har vært på rundturer til bedrifter
som jobber innen jordbruk og skogbruk,
forteller Arne.
- Men de fleste av våre gjester er
bedrifter, familier og vennegjenger som
Vakre skapninger med høy «Bambi-faktor»

Inspirasjon til menyene, hvor kommer
den fra?
- Noen hyllemeter med kokebøker,
innrømmer Tone, - og viktig og grunnleggende kunnskap fra mor og svigermor.
- Interesse, glede ved å lage mat, tilgang
www.tinget.net
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Hjortefarmen har flere flotte bygg med
plass til gjestebud

vil ha et møte, feire en bursdag eller bare
ha noen hyggelige timer sammen. Vi tar
vanligvis kun imot en gruppe av gangen
for å ha fullt fokus på de gjestene som er
her. Gruppen må være minst 10 stk. men
vi har plass til ca 70, sier han.

godt utstyrt kjøkken. Da kan vi gi en
ekstra opplevelse ved å fortelle om mat,
tilberedning og dyr, og vi kan rigge oss
til sånn at selskapet kan se når vi skjærer
opp kjøttet. Det er mange som synes det
er moro og litt eksotisk.

Spise her eller ta med hjem
For å gi den aller beste opplevelsen vil Arne
og Tone aller helst ha gjestene til gards.
- Jo, vi driver catering også, svarer Tone
på spørsmål.
- Da går det mye i suppe, gryteretter eller
middager med eksempelvis hjortesteik.
Når vi leverer maten ute, vil vi gjerne
være med sjøl og komme til et rimelig

Koldtbord leverer de gjerne på stedet.
Det vil si at de gir en pris pr. kuvert for
maten, og at den prisen inkluderer leie
av lokalet, sånn at folk kan komme og
spise på garden. Grillbuffeten har blitt
veldig godt mottatt, og den serveres kun i
sommerhalvåret.
- Det er bare til spesielle anledninger at
vi avtaler andre priser, eksempelvis til

bryllup, for da blir anlegget stående til
disposisjon hele helga, sånn at folk kan
komme og pynte sjøl en dag i forveien
og hente gavene dagen etter bryllupet,
forklarer Arne.

Hjortetur og barnevandring
På Mydland gard kan du delta på
hjortetur, og se dyra trekke hjem til
gården i kveldinga. Det er populært, for
dyra er flotte å se på.
- Vi er opptatt av barnevandringshistorien
også, forteller Tone.
- Folk kan følge barnevandrerstien, og
stoppe her for å spise dersom de har gitt
beskjed på forhånd. Fra Snartemo og
hit er det ca fire kilometer i ganske bratt
terreng, mens herfra til Audnedal er det
elleve kilometer mye langs grusveier og
i slakere terreng. Hvis en synes det er for
bratt den ene veien, er det jo bare å snu
løypa og ta utgangspunkt i Audnedal i
stedet, sier hun med et smil.

- Vi har ikke vanlig helgeåpent eller faste
åpningstider, forklarer Tone.
- Men vi tar imot forhåndsbestilte grupper
på ti personer eller flere.
Når en holder til i distrikts-Norge
er samarbeid nødvendig. En hjelper
hverandre fram, og markedsfører
hele området sammen. I tillegg til
Fornminnesenter, Heddan Gard, bueskytende vikinger, Bondelag og skoler,
Spikkeland Viltslakteri og Svindland,
med flere, har Arne og Tone satsa på å
opparbeide tolv hyttetomter i tilknytning
til garden sammen med Eiken Hytter.
- Kort oppsummert, sier Arne, så får
en som hytteeier fred og ro, ca ett mål
selveid eller festa tomt, vann og strøm,
og den mest solrike plassen på garden.

Sentralt i utkanten
Arne Mydland er opptatt av at de bor
sentralt. Midt på Naglestadheia.
- Ja, hvis du tar utgangspunkt i garden
her, og slår en sirkel på en times reisetid
fra oss, så når vi alle byene. Mandal,
Farsund, Flekkefjord og så videre. Ikke
galt, mener han.

En tillitsfull og nysgjerrig liten tass

www.tinget.net

Men om vintrene kan være litt stille på det
mørkeste, er det desto mer aktivt vår- og
sommerhalvåret igjennom. Det serveres
«Onsdagskveldsmat» med stående buffet
og hjortetur attåt, og påskequizen er en
annen populær aktivitet.

Hjortefarmen har høylandsfe også
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veggen på

Tinget!

Nå er det full anledning til å møte veggen på Tingvatns
Tinget – i dette tilfellet en mobil klatrevegg på åtte
meter, med overheng.

Tekst: Kari Mørk
Foto: Klatreveggen.no
SommerGøy heter firmaet som reiser
land og strand rundt med klatrevegger
på slep. De startet med dette i 2005.
Håkon Myhra har 30 års erfaring fra
forsikringsbransjen, og en rekke år fra
forskjellige nivåer som idrettsleder. Min sønn er også medeier i firmaet, og
han er klatreinstruktør og ansatt som
idrettslærer på Kongsberg, forteller
Håkon.
- Vi har 20 instruktører i «stallen»
som er med oss på de forskjellige
arrangementene. Vi startet med en
klatrevegg og har i dag tre stykker.
Blant kundene våre finnes små og store
bedrifter, foreninger, kommuner, messer
og bygdedager og andre.

Sikkerhet i veggen.
Mange vil kanskje lure på om det er trygt
å sende barna opp i veggen.
- Vi stiller med erfarne instruktører,
med mange års klatreerfaring og rett
kompetanse. Instruktørene har alle
sammen brattkort (sikringsbevis) og har
100 prosent fokus på sikkerhet. Det er
ingen aldersgrense for å klatre, men vi
følger Norges idrettsforbunds regler for
barneidrett, sier Håkon.

- De aller minste som ønsker å prøve seg,
sitter i selen og holder foresatte i hånda
og instruktøren svinger barna litt frem og
tilbake ca to meter over bakken, sånn at
de får en liten følelse av å «klatre».
Dette er populært og gir barna en
mestringsfølelse. Barn og unge er veldig
flinke til å klatre, og mange unge jenter
er smidige og klarer seg veldig godt i
klatreveggen. Når barn klatrer, opplever
de gleden ved å flytte grenser og får en
følelse av personlig mestring. Dessuten
gir klatring både kroppsbeherskelse,
smidighet og mestringsfølelse.
- Vi er ofte med på å arrangere klatrekonkurranser i veggen også, forteller Håkon.
- Konkurransene kan være for eksempel
«Blindeklatring» med to på lag der
den ene instruerer den som klatrer med
bind for øynene. Dette er brukt som
teambuilding. Så har vi lagkonkurranser,
der man for eksempel kan være tre
personer på laget, og de klatrer en etter en
opp veggen og veksler med nestemann.
Tiden tas når siste mann når toppen.
Hurtig klatring er en annen variant, der
de som ønsker kan klatre på tid. Da
gjelder det å være raskest opp veggen og
slå på en bjelle på toppen. De fire beste
går til en finale og klatrer mot hverandre

Åtte meter utfordring for små
og mindre store

to og to, til en vinner er kåret.
- Det er alltid vellykket dersom
politikere, idrettsledere, foreningsledere
eller ansatte i forretninger og bedrifter
er med på klatrekonkurranser. Da har
vi ofte sett at en sponsor setter opp en
premie, men det varierer fra arrangement
til arrangement, forteller Håkon Myhra.

- Når vi reiser rundt bruker vi en trekkbil
med en stor båthenger, der veggen ligger
nede under transport. Den heises opp
hydraulisk på stedet der den skal stå.
Vel, da ønsker vi velkommen til en «høy
opplevelse» på Tinget – for, du kjem vel?

Pakket og klart for mobil «fjellklatring»
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Fast stand på
velvillige
frivillige

Tinget

Tanken ble født våren 2013, planlegginga
fortsatte gjennom 2014, og åpningsfesten
Vi snakker
om firmaet
A/S». Ikke kjent
ble
holdt i januar
2015.«Bjørkespretten
Sånn sett er
for deg, sier du? Hva
med «Fiskebekk
frukt
Frivilligsentralen
i Hægebostad
et blankt
ogog grønt»?
Nei vel
– daselv
antar
at de fleste
kjenner
nytt
tiltak,
omvisentralen
er en
del avdenne aktøren
med
stand på nettverk
Tinget best
navnet400
«Jærbilen».
et
veletablert
på under
rundt regnet
steder på landsbasis.
TeksT og foTo: kari Mørk
Rundt kaffebordet i sofakroken i
Frivilligsentralens lokaler på Snartemo
finner vi fire blide damer.
- Dette er noen av kremen av de frivillige,
proklamerer daglig leder Katrine Vatne
Raen og omfatter de tre andre med en
generøs gest.
- Alle tre har vært med siden starten.
Totalt har vi ca. ti frivillige knyttet til
oss pr. i dag, og det betyr at vi foreløpig
dekker etterspørselen og vel så det. Men
vi håper å nå ut til enda flere som kanskje
kan tenke seg å benytte våre tilbud, både
på giver- og mottakersiden.
«Kremen» er ensbetydende med Stefanie
Pitschel, Gerd Åvesland og Ingebjørg
Kyllingland.
- Det er en stor og god dugnadsånd i
Hægebostad, fortsetter Katrine.
- Min oppgave på Frivilligsentralen
er ikke å gripe inn i det som allerede
eksisterer, men mer å forsøke å knytte oss
sammen med og gjøre kjent det som er
etablert. På den måten håper vi at vi kan
være med på å stimulere til at tilbudene
blir enda mer brukt.
Frivilligsentralen
server
hele
Hægebostad, og den er kommunalt eid.
- Hægebostad er en liten, men lang
kommune, bemerker Katrine.
- Sentralen ble opprinnelig startet med en
base på Aktivitetssenteret på Snartemo,
men vi så snart at vi hadde behov for å

være til stede også i Eiken. Sånn ble det til
at vi fikk kontor også på Omsorgssenteret.
Nå har jeg en dag på hvert sted – tirsdag
på Snartemo og torsdag i Eiken – og en
dag annenhver uke har jeg kontordag. Til
sammen utgjør det min 50 prosent stilling.
Det er godt å være i et arbeidsmiljø med
kolleger sånn som på Aktivitetssenteret
og Omsorgssenteret.
Katrine forteller at det holdes «Åpen
møteplass» mellom klokka ti og tolv de
dagene hun er på kontorene sine.
- Da kan folk komme innom til en
uforpliktende prat og bli kjent med
sentralen over en kopp kaffi. Men jeg er
selvsagt tilgjengelig hele arbeidstiden, og
er her stort sett hele tida hvis det ikke er
et møte eller et kurs som står på planen.
Men hvordan løser Frivilligsentralen
dette med å knytte kontakt mellom de
frivillige og de som benytter seg av
tilbudene?
- Det er enklest for de frivillige når de
kan møte konkrete behov. For eksempel
hvis noen uttrykker at de ønsker en
besøksvenn, forklarer Katrine.
- Jeg er besøksvenn, skyter Stefanie inn.
- Det som er fint, er at det er opp til en
selv hva en vil gjøre, når en har avtalt
med den en skal besøke. Et besøk for
min del pleier å vare i ca. to timer, og jeg
synes det er veldig trivelig og givende.
Akkurat nå prøver jeg å få min kontakt
til lære meg å strikke, men det er ikke så
lett, sukker hun.

Sørlandets
Sørlandets eldste
eldste marked
marked
Tekst: Kari Mørk

mange kommer til oss først og fremst

Fra venstre leder Katrine Raen Vatne, Stefanie
på grunn av morellene, men også på
Pitchel, Gerd Åvesland og Ingebjørg Kjellingland

Tingstyret har bestemt at vi skal
presentere noen av de faste utstillerne
med stand i år, og vi har tatt med to av
dem. Den ene er altså «Jærbilen».
- Ja, vi har hatt stand på Tinget i rundt 30
år nå, forteller Geir Inge Fiskebekk.
- Tinget er i grunnen det eneste
arrangementet vi besøker, for vi reiser
rundt mange steder ellers i uka og vil
gjerne ha helga fri, men Tinget er et
unntak.
Vi lurer på hvorfor akkurat Tinget?
- Fordi det er et konsept som passer
oss bra. Det er hyggelige folk og bra
omsetning. Det er nok stemningen som
gjør at folk tar spanderbuksene på og vi
får så godt salg. Vi har blitt vant til at

- Men til gjengjeld kan vi prate om
absolutt alt. Og kanskje, hvis en legger
opp litt systematisk, så er det noen som
har bruk for å lære litt tysk av meg?

grunn av jordbærene fra Lene i Lyngdal.
Dessuten treffer vi igjen de som vi
handler ved med om vinteren. De samme
folka kommer på Tinget i juni, og det er
trivelig å treffe kjentfolk på den måten.
Ikke egenproduserte grønnsaker, altså?
- Nei. Grønnsakene er ikke lokalt
produsert. Ikke blomstene, heller. Vi
selger både sommerblomster, stauder
og roser også, men det er definitivt
morellene som er mest populære. For oss
er det viktigste at kundene blir fornøyde,
sier Geir Inge.
Du finner bugnende boder og benker hos
Jærbilen i år også – for … du kjem vel?

Men hva kan man gjøre som frivillig?
- Det er mye, sier Katrine.
- Lesevenn eller lyttevenn i skole eller
barnehage, for eksempel. Da enten leser
man for barna, eller barna leser for deg.
Vi håper å kunne knytte kontakter til
flyktninger og fremmedspråklige, og vi
er veldig åpne for innspill fra alle som
ønsker det, enten du har noe å gi av tiden
din, eller du ønsker hjelp til noe eller bare
litt selskap og en prat.

Damene understreker at en ikke må føle
at en binder seg «for alltid».
- Det er naturlig at man møtes først og ser
om kjemien stemmer, sier Katrine.
- Og gjør den ikke det, så avslutter vi
kontakten. En må ikke sitte og føle på at
dette er noe en har forplikta seg til hvis
Frivilligsentralen i Hægebostad er en
det ikke er greit.
del av Vest-Agder nettverk, og de har
- Nei, sier Gerd.
- Jeg har hatt det så kjekt etter at jeg kom jevnlige møter for å utveksle erfaringer
på dette med å være frivillig. Det har vært og idéer.
veldig viktig for meg også, for å komme - Jeg ser på dem som mine kolleger,
ut. Jeg har stor familie med barn og folkene på de andre Frivilligsentralene.
barnebarn, men dette med for eksempel En gang årlig har vi regionkonferanse,
å være reisefølge til sykehus har gitt meg og innen regionen har vi møter ca. fire
mye glede. Det er så mange ting som ganger årlig. Det er en veldig inspirasjon
følger av det frivillige arbeidet, og jeg og hjelp for oss som er i startgropa
opplever det som en vinn-vinn-situasjon. foreløpig.
Glede for begge parter.
- Ja, det er viktig å føle seg brukelig til Har du noen idéer til hva Frivilligsentralen
noe, understreker Stefanie. Det å kunne gi kan engasjere seg i? Har du behov for
gjensidig glede er en veldig god følelse. et menneske som kan hjelpe deg eller
Noen synes kanskje at det kan være en stikke oppom og ta en prat? Eller har du
utfordring å åpne opp for å gi og ta imot – kanskje ledig tid og noe å tilby en annen?
å gå litt ut av sin egen komfortsone, men Ta kontakt med Katrine!
PS: Er du mann, og har du kanskje en litt
dette er ingen ting å være redd for.
- Nei, dette er bare koselig! Det anbefales høyere terskel for å ta kontakt? Ikke nøl
– du vil bli godt mottatt enten du er på
på det varmeste, skyter Ingebjørg inn.
- Jeg har ikke vært med på så mange giver- eller mottakersiden. Til gjensidig
besøksvennmøter ennå, men jeg gleder glede.
meg stort. Har du ledig tid, så for all del
Det bugner av fristelser i alle farger hos «Jærbilen»
– ta kontakt, oppfordrer hun.

ALT INNEN TRANSPORT
Lokal- og langtransport
Termotransport
Distribusjon
Spesialtransport
Kranarbeid

Massetransport
Planeringsarbeid
Gravingsarbeid
Containerutleie
Truckutleie

TLF. 38 34 32 00 - 4580 LYNGDAL

Forhandler av:

www.tinget.net

ALT I TAKSTOLER

Tlf. salgskontor: 38 28 21 40
Fabrikk: 38 28 14 40
Fax: 38 70 74 02
E-post:
firmapost@naglestadbruk.no
www.naglestadbruk.no

HÆGEBOSTAD
REGNSKAPSKONTOR

4595 Tingvatn,
Tlf. 38 34 88 89
13

Sørlandets eldste marked 

TINGET • Tingvatns Ting • 2016

Fascinerende å se laksen stå i kulpen i laksetrappa

Det er Osvald Egeland og kona
Cecilie som i hovedsak skal drive senteret

Sørnorsk Laksesenter vokser fram
Du kjenner det kanskje bedre som «Laksetrappa i Kvås»,
men nå skal det merkevareføres som Sørnorsk Laksesenter.
Det er, med andre ord, publikumsenteret som bygges i
tilknytning til laksetrappa. Våren 2016 er anleggsarbeidene
i god gang, og daglig leder Osvald Egeland håper etter
hvert på godt besøk.

Tekst og foto: Kari Mørk

- Det har vært en lang vei fram, sier Osvald.
- Vest-Agder Fylkeskommune utlyste en
arkitektkonkurranse for bedre å kunne
se utnyttingsmulighetene her, for det er
en sårbar plass. Bygget har utvikla seg
mye underveis. Det har blitt omforma og
tilpassa terreng og behov, og nå har vi fått
det helt ut til kanten av juvet, sånn at det
virkelig blir noe å se for de besøkende.
Når det er ferdigstilt, blir «Bygget» et
opplevelsessenter med blant annet kafé og
selskapslokaler.
- Selskapslokalet vil kunne romme ca
100 personer for alt fra bursdager og
bryllup, til firmasammenkomster og andre
tilstelninger. Selve selskapslokalet har
en vegg som ligger helt ut til kanten av
juvet, her er det 15 meter rett ned til elva,
forklarer han.
- I mellometasjen blir det et utstillingslokale
som kan brukes til naturutstillinger, kunst
og mye mer.
Sørnorsk Kystnatur har vært med i
prosessen hele veien, og Trond Rafoss
sitter nå som styremedlem i Sørnorsk
Laksesenter sammen med flere av dem
som var med på å starte hele ideen om
laksetrapp og besøkssenter.
- Vi jobber nå mot å bli en del av et framtidig
nasjonalt Norsk laksesenter, opplyser han.
Sammen med Tana, Namsos og Lærdal var
representanter for Kvåsfossen Sørnorsk
Laksesenter på Stortinget den 5. april og
presenterte søknaden om realisering av
Norsk laksesenter.
14

Omsøkt budsjett for Norsk laksesenter er
på 14 millioner pr. år.
- Det vil i praksis bety at staten vil finansiere
inntil 2 stillinger på hvert av de fire
sentrene som skal drive med formidling og
undervisning om villaks med høy kvalitet.
Så det er jo veldig spennende om dette går
veien!
Våren 2016 går byggearbeidene for fullt.
- Vi satser på åpning 16. juli. 11:00 – 18:00,
og satser på å holde åpent hver dag utover
sommeren fra denne datoen. Da skal det
bare være småtteri igjen, så vi håper at
bygget fremstår som mer eller mindre
ferdig. Uansett er det jo høsten fra august
og utover som er den morsomste tida i
laksetrappa. Jeg har sett opp mot 50 laks
stående i kulpen samtidig, og det er litt av
et syn! forteller en begeistret Osvald.
Sørnorsk Laksesenter har et stipulert
besøkstall på 10-12.000 besøkende årlig.
Denne antagelsen baserer seg på et utstrakt
samarbeid både med nabobedrifter og langs
hele elva Lygna.
- Vi har et uformelt samarbeid som vi kaller
«Lygna opplevelser» og som omfatter
reiselivsbedrifter og hoteller langs hele
elva fra Eiken og ut i fjorden i Lyngdal.
Lokalt vil vi kunne tilby overnatting ved
Kvåstunet og ved Øyna Camping. Vi vil
tilrettelegge turløyper med ulike krav
til de som vandrer, sånn at vi ivaretar
både barnefamiliene og de som ønsker
en utfordring. I et større geografisk
område har vi både Rosfjord Strandhotell,
Sørlandsbadet og Paulsens Hotell. Målet er
å kunne tilby full opplevelsespakke på elv,
fjell, fjord og hei, sier han entusiastisk.

- Attraksjon Norge as er medeier i
driftsselskapet. De har lang erfaring
innenfor attraksjonsutvikling,
forteller en glad «fossekall» Osvald

Han mener også at Sørnorsk Laksesenter
er et veldig naturlig besøkspunkt for så vel
skoler som barnehager, for å lære om hva
som virkelig skjer i elva.
- Vi har fossekallen her, sier han og peker
mot fossen.
- Det er faktisk en del folk, også nordmenn,
som ikke vet at det er Norges nasjonalfugl.
Her kan vi følge den på ganske nært hold
og se hvor målretta adferd den fuglen har
når den skal skaffe mat. Det er morsomt å
se «fossekallen live».

På sikt ønsker Osvald Egeland også
å videreutvikle nærområdene rundt
Kvåsfossen. Han tenker på historie og sagn,
og han tenker seg stier, bruer og hytter.
- På sikt håper vi å bygge ti utleiehytter
her. Vi vil rydde opp i skogen ved elva for
å kunne tilby opplevelser midt i naturen,
avslutter han.
Følg utviklingen på facebook, Instagram
og kvasfossen.no

www.tinget.net
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Sånn blir bygget når det er ferdigstillet

Sånn skal utstillingsrommet bli,
med utsikt rett i fossen

Eiken

Høgås

4 soverom 246.3 m2 BRA

4 soverom 75 m2 BRA

Skeikampen

Sigdal

5 soverom 141.9 m2 BRA

BRA

3 soverom 56.3 m2

Byggeplaner?
Hvor skal vi gå og hvem skal vi velge?

Sjekk vårt utvalg av hus- og hyttemodeller på
hjemmesiden vår!
Vi leverer norsk kvalitet og trygghet! Alle modeller kan
tilpasses, og byggesøknader/tegninger er inkludert i vår pris!

eikas.no

e-post: info@eikaas-sagbruk.no
www.tinget.net

Eikås Hytter & Hus AS | 4596 Eiken| 38 34 95 00| eikas@eikas.no
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Det skjer på Tingvatns Tinget
– midt i Hægebostad:
TING-CUP
I år stiller vi med ny kunstgressbane på
Kollemo. Ting-cupen er alltid veldig populært
og har mange påmeldte lag. Vi håper at
arrangementet blir like godt mottatt i år som
tidligere år, og ønsker alle hjertelig velkommen
– både spillere og foresatte.
AKTIVITETER PÅ SCENEN
– SJEKK PROGRAMMET FOR TIDSPUNKT
- Sie Gubba
- Oakland med Ann Kristin Eikeland
- Gudstjeneste
- Diverse aktiviteter både lørdag og søndag
ANSIKTSMALING
I år tilbyr vi profesjonell ansiktsmaling. Lindas
Ansiktsmaling & Ballongunderholdning har
8 års erfaring fra arrangementer over hele Sør
Norge. Linda følger de internasjonale rådene
for profesjonelle ansikts- og kroppsmalere når
det gjelder hygiene, og bruker kun anerkjente
merker, pensler og kosmetisk glitter. Linda har
med gratis hårstrikk og hårspenner til de som
trenger det. Hun håper at mange barn kommer
for å se og prøve ansiktsmaling, for det er
morsomt og kan bli et fint minne.
Lindas Ansiktsmaling er på Tinget søndag 19
juni, med to malere fra kl. 10:00 -18:00
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GUDSTJENESTE
Det blir gudstjeneste med Bernt Rune
Sandrib (sjå program)
DYR PÅ TINGVATNSTINGET
Det kommer til å bli dyr i floren, så kom
og se og klapp husdyra våre.
AMCAR OG VETERAN
Amcar og veteranbiler kommer selvsagt
i år også. Her blir det mye fint å se,
gammelt som nytt, og mye krom og lakk.
KLATREVEGG
Nytt i år er den mobile klatreveggen som
kommer til å bli stående begge dagene.
Hvordan den fungerer kan du lese om i en
egen artikkel i avisen.
MATSERVERING
Mange dyktige frivillige er i aksjon for
at akkurat du skal få et godt måltid på
Tinget. Maten serveres utendørs eller
innendørs etter behag, og vi leverer fra
grillen, lappekaker, kaffe, saft, bakt potet
og en masse annet godt.
Vi gjør som vi har gjort før: Vi lager
maten, og du koser deg med den!
KAFÉ
Vi holder kafé i det gamle, hvitmalte huset
ved inngangen til Tinget på Kollemo.
Her tas det vare på gamle ting og kuriosa,
og det rigges til med ”Bergs Kafé og
Konditori” midt mellom alt som forteller
om en svunnen tid. Koselig miljø –
velkommen!
UTSTILLERE
Vi regner med at det blir omtrent 90 boder
og utstillere med stort og smått, så her er
det mye å se og få gode ideer og tips av.
Ta deg en runde på Tinget, så kanskje du
finner noe som du kanskje ikke visste at
du trengte eller har lyst på?
TIVOLI
Tivoliet blir det samme som i fjor,
Skandinavisk Tivolipark, med mange
aktiviteter som er populære både hos store
og små besøkende. De som var på Tinget
i fjor vil sikkert huske den store, fine sklia
fra USA, og kanskje det er på tide å ta en
«Twist» igjen?

Du kjem vel?
www.tinget.net
www.tinget.net
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Mens aprilværet ikke klarte å bestemme seg
for om det skulle være vår eller vinter, gikk
arbeidene med å anlegge ny kunstgressbane på
Kollemo ufortrødent sin gang videre.

Kunstgress og flomlys på Kollemo
Sørlandets eldste marked

Tekst: Kari Mørk
25 prosent Eiken IL, 25 prosent Hægebostad IL, og
50 prosent Hægebostad kommune sammen med en
ikke uanselig mengde dugnadstimer resulterer i et flott
anlegg med åpning i månedsskiftet april-mai.
- Vi oppgraderer lysløypa også i denne forbindelsen, og
håper at alt skal være sluttført innen slutten av april,
forteller Alf Gunnar Olsen.
Totalt vil anlegget koste litt over 8,8 millioner kroner,
og Hægebostad kommune bidrar med 3,3 millioner.
- Bare dugnadsinnsatsen alene er verd 317.000,- påpeker
Alf Gunnar.
- Med MVA-refusjon og spillemidler er det ingen
problemer med økonomiske overskridelser i prosjektet,
så vi satser sterkt på å unngå å måtte ta opp lån, også
takket være dugnaden.
Litt dramatikk har det likevel vært underveis.
- Firmaet som utførte grunnarbeidet ved anlegget
gikk konkurs, men det har heldig vis ikke påført oss
ekstrakostnader, forteller han.
- Det er alltid en liten risiko ved at firmaet ikke
eksisterer og kan rette opp eventuelle feil eller mangler
i garantitiden, som er tre år. Men vi må ta det som det
kommer.
Våren 2016 har vært travel for alle de som har stått på for
å få anlegget ferdig. Det har vært spyling av løpebane,
innfesting av kunstgresset i skråbakken ned mot banen,
opprydding i skogen mellom banene, fjerning av gamle
flomlys og en rekke andre oppgaver.

- Dugnaden? Det har vært helt fantastisk imponerende!
Vi er stolte av det! I tillegg er Tinget en viktig økonomisk
bidragsyter for å få til ting som dette.
- I 2016-sesongen er det påmeldt mange aldersbestemte
fotball-lag i serien, både gutter og jenter, pluss at de
voksne har både B-lag, og A-laget som spiller mot både
Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Giv Akt og så videre i
4. divisjon, og alle gjør det svært godt, også A laget, det
viktigste er ikke altid å vinne - men å delta, forteller Alf
Gunnar.
- Til sammen er det ca 100 jenter og gutter som
spiller aktivt for Hægebostad Idrettslag, og som
trener og spiller sine hjemmekamper på Nye Kollemo
Stadion. I tillegg er Hægebostad med, med flere lag
i Barneidrettens internserie/bygdeserie, og spiller
kamper mot Grindheim, Konsmo, Vigmostad og Åseral,
så aktiviteten er stor på Kollemo og i Hægebostad IL.
Og nå – i forbindelse med Tinget – arrangeres den
tradisjonelle Tingcupen, hvor ca 500 gutter og jenter
spiller fotball fra tidlig formiddag på lørdagen og hele
dagen. Det er stor stemning både på banen og rundt
banen med ivrige foreldre og lagledere som heier på
sine spillere, og etter kampene på Nye Kollemo Stadion
der www.sorlandsbadet.no
det er karuseller og opplevelser på Tinget, avslutter
Alf Gunnar Olsen.

#småbarnsfamilieidyll
på Sørlandsbadet

GJØR
ET
SJAKKTREKK!
LA OSS BEHANDLE KLEDNINGEN FOR DEG!

FAKTA OM ANLEGGET PÅ KOLLEMO

En grassbane i topp stand og med internasjonale mål
106 x 68 m = FIFA størrelse
Ordinær løpebane 400 meter rundt fotballbanen, 5
løpebaner for blant annet 110 m hekk , lengdegrop,
høydegrop og kulekastbane med mer
En mindre grusbane Som kan brukes til trening
Flombelysning med nye 20 meter høye lysmaster
Spillerbuer bygges våren 2016 ved tømrerlinja på
Byremo videregående skole
Kafe/kiosk bygget av dugnadsgjengen er klar i løpet
av april
Toaletter og garderobeanlegg på Kollemo skole

TINGET • Tingvatns Ting • 2015

1
UKE
LEVERINGSTID
Velg mellom 200.000 farger - vi blander selv.

Kontakt oss på telefon 38 33 33 33 eller post@birkelandbruk.no. www.birkelandbruk.no
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Kan vi by på en litt annerledes

opplevelse på Tinget?
Samtidig med presentasjonen av den nye kunstgressbanen
vil Alf Gunnar Olsen benytte anledningen til å slå et
slag for et arrangement på Tingvatns Tinget som han
har stor tro på.
- Vi tenker å legge til rette for at folk kan utvide
Tingbesøket - lørdag 18.juni for å få oppleve et fantastisk
foredrag - en reportasje og en reise bak kulissene sammen
med tidligere NRK Journalist Einar Lunde. Dette skal
holdes på Kollemo skole Hægebostad Tinglørdagen
18.juni Kl. 19:oo, forteller han entusiastisk.
Han håper at mange vil kombinere et besøk på Tinget
med å komme og høre Einar Lunde, og fra invitasjonen
sakser vi følgende:
“VILLE, VÅGE, VINNE - MEN ER DET SÅ LURT
Å GÅ PÅ RØD LØPER MED JOGGESKO, ELLER?
Et ellevilt møte med Gro Harlem Brundtland,
Zimbabwes diktator Robert Mugabe, og en kliss naken
norsk stortingspolitiker på et direktør-kontor i Afrika.»
Her loves det at tilhørerne skal få «være med» på TVoppdrag, til og med til en krigssone.
Det høres umiddelbart alvorlig ut, men det hele utvikler
seg - for ikke å snakke om innvikler seg -aldeles vanvittig
dramatisk og humoristisk. Fra første stund oppstår det
hindre som synes komplett uoverkommelige. Midt
oppi all galskapen berører forestillingen verdier som
motivasjon, kreativitet, å ha fokus, nettverksbygging,
og aldri, aldri gi opp selv om livet står på spill.

Og kanskje, og bare kanskje- kan det komme en bonus
helt til slutt. Den som overlever underveis – får svaret.
Dette er like sprøtt som tittelen – helt ellevilt.
Alle som har lyst til å oppleve flere ville eventyr bak
TV-kamera i Afrika, eller dele med andre, får mulighet
til å kjøpe Einar Lundes tidløse opplevelsesberetninger
«Paradisveien» og «Safari» som til sammen er kommet
ut i 19 opplag. Bøkene selges med rabatt og hyggelig
hilsen til alle. Kort, kontanter eller giro.
Opplevelsen tar omtrent 65 min.

FAKTA OM EINAR LUNDE

-40 år som nyhetsanker i Dagsrevyen.
-Tidligere NRKs Afrika-korrespondent
-Har besøkt Afrika over 90 ganger
-Holder regelmessig forelesninger og forestillinger i Sør-Afrika om sine opplevelser som tidsvitne under Apartheid.
-Jobber som konferanse- og debatt-leder, holder forestillinger, foredrag og kåserier og er reiseleder i Sør-Afrika
og Tanzania-Zanzibar for Temareiser Fredrikstad.
Einar har skrevet to tidløse opplevelsesbøker som er kommet ut i til sammen 19 opplag.
Toaletter og garderobeanlegg på Kollemo skole

Møt oss på

“Tinget”
Velkommen innom vår stand!
Vi deltar på “Tingvatnstinget”, og ser frem til å presentere
den nye VALTRA N4- og T4-serien, i tillegg et utvalg av andre
modeller. Kom innom for en fagprat og visning av produktene.

Velkommen!
Agder Traktor og Maskin AS
• 4720 Hægeland
• Rolf Bjørkestøl, tlf: 93 20 58 55
Sigbjørn Hægeland:, tlf: 38 15 87 99

www.tinget.net
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#småbarnsfamilieidyll
på Sørlandsbadet

www.sorlandsbadet.no

GJØR
ET
SJAKKTREKK!
LA OSS BEHANDLE KLEDNINGEN FOR DEG!

BNETZ.NO

Vi tilbyr:

Yrkessjaførutdanning
Klasse 		C1 - C1E
Klasse 		D1 - D1E
Klasse			C			- CE
Klasse			B			- BE
Moped

1
UKE
LEVERINGSTID

Velg mellom 200.000 farger - vi blander selv.
- post@bentz.no
- Tlf 383
46 100 - Lyngdal
Kontakt oss på telefon 38 Bentz.no
33 33 33 eller
post@birkelandbruk.no.
www.birkelandbruk.no
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VELKOMMEN
TIL
VELKOMMEN
TIL
Vi har utstyret

Vi kjem
på Tinget!

EIKSENTERET
EIKSENTERET
du trenger o
stgyret

Vi har ut
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n
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kompetansen!
Vi har utstyret
r ut
ogstyret
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Vi h a r u t s t y re t
du t re n g e r o g
k om p e t a n s e n !

nger !og
du tre
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ta
kompeko
mpetansen!

Eiksenteret Lyngdal
EiksenteretLyngdal
Lyngdal
Eiksenteret
Kvavik
Kvavik
iksenteret
Lyngdal
Kvavik
Tlf. 38 33 10 10

vavik

f. 38

Tlf. 38 33 10 10

Tlf. 38 33 10 10

Eiksenteret Lyngdal
33
10 10
Kvavik

Tlf. 38 33 10 10
Velkommen
til vår stand!

NYHET!

CLAAS ATOS 240
Vi viser CLAAS traktorer og
sesongaktuelle redskaper fra CLAAS!
Weimer tømmervogn
Krpan vinsjer.

DISCO frontmontert

DISCO bakmontert

LINER

VOLTO

For mer informasjon, kontakt oss:
Tlf: Ola 909 91 818 • Knut 916 24 024 • Maarten 970 55 771

www.tinget.net

OK Maskin Sør AS
Doneheia 62, 4516 Mandal
www.okmaskin.no
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Tinget for 50 år siden:
Tekst: Kari Mørk - Alle faksimiler: Avisen Lister

INGEN TING

TINGET • Tingvatns Ting • 2016

Sosiale tonelag

Tenk deg følelsen, når du reiser hele veien fra Rogaland
til Tingvatn for å gå på Tinget som du pleier og som du
liker å gjøre. Så kommer du dit, og så er det faktisk ikke
noe ting!

I 1966 hadde det vært mye fram og tilbake politisk før Tingvatns-tinget, og kommunestyret
bestemte seg til slutt for at det ikke skulle være noe arrangement, med argumenter om at
det var mye fyll og bråk og dårlig reklame for bygda i kjølvannet av tilstelningen.
Men et bitte lite mini-ting ble det nå likevel. Sånn står det skrevet i den faksimilen som
vi har fått fra Lister24:

Når åtte-ti aktive musikanter i Hægebostad
Trekkspillklubb møtes, er det trivelig og sosialt enten
det er øvelse eller opptreden. - Vi øver omtrent en gang
i uka, og lærer stadig litt nytt, sier Magne Ro.
Tekst og foto: Kari Mørk
Trekkspillklubben spiller ofte på arrangementer i nærheten, gjerne på arrangementer
i regi av ulike lag og foreninger, på Eiken
Bo- og Omsorgssenter, og ellers på andre
tilstelninger der de er ønsket. Til sammen
antar han at det blir rundt 15-20 oppdrag
i året.
- Så er det jo noen festivaler, da, sier
Magne.
- Vi har gjensidige treff for å bli kjent og
opptre for hverandre.

Tradisjonsmusikk
Hægebostad Trekkspillklubb har holdt
på 15-20 år, og repertoaret består mye
av tradisjonsmusikk fra Agder, deriblant
musikk etter gamle spelemenn fra
Hægebostad.
- Ei uke før Kollemofestivalen er vi invitert
til Herstøl i Vigeland. Spelemannen
Emmanuel Lauen hadde sine røtter der,
og på Herstøl synes de det er moro at vi
har tatt opp noen av melodiene hans og
spiller dem. Vi har akkurat utgitt en CD
med 19-20 melodier, og mye av det er
denne musikken.
Tingvatnting i miniatyr i
Hægebostad likevel
Over 1000 mennesker lørdag kveld
Politimessig sett veldig bra
Det ble et lite Tingvatnting iår likevel.
300 biler og over 1000 mennesker var
møtt opp i Hægebostad lørdag kveld.
En salgsdag for hester på Helle
tidligere på dagen samlet ganske mange
mennesker. 19 hester ble frembudt til
salgs, og en og annen ble også omsatt.
Litt klokkehandel kunne man også se.
Frelsesarmeen flyttet sitt møte fra
herredshuset til Helle.
Utpå kvelden samltes folk på
idrettsplassen hvor en trekkspiller prøvet
å spille opp til dans, men etter anmodning
ble det straks slutt.
22

Ellers var det som ventet ikke noe
program da det iår som kjent ikke ble
arrangert Tingvatnting. Men folk kom
tradisjonen tro. En del av tingets faste
gjester kom allerede fredag kveld i
uvitenhet om at årets ting var sløyfet. I
løpet av lørdagen kom det også ganske
mange fra Rogaland som heller ikke
kjente til kommunestyrets beslutning om
ikke å arrangere ting.
Politimessig sett var det intet å si på årets
lille Tingvatnting.
Alt gikk meget fredelig for seg.
Vel, i år – i 2016 og femti år senere – blir
det Tingvatns-ting. Andre helga i juni.
Du kjem vel?

Når det gjelder gammel tradisjonsmusikk,
er det ikke alltid det finnes noe nedskrevet.
Så også i dette tilfellet.
- Nei, men vi er så heldige å ha en pådriver
og inspirasjonskilde i Trekkspillklubben,
forteller Magne.
- Han heter Terje Lauen, og han har fått
tak i mye av den musikken vi spiller
sammen med Nils Ro fra Kvinesdal. Når
det ikke finnes noter, har de to satt seg ned
og lytta til musikken, og så skrevet noter
til den.

Spilleglede
Når det gjelder noter, anser ikke Magne
det for noen absolutt nødvendighet å
kunne det for å spille.
- Det er veldig moro å beherske et
instrument, men det er mange av oss
som spiller på gehør. Jeg synes personlig

at driven i musikken blir bedre hvis en
ikke leter så voldsomt etter det perfekte.
Vi spilte inn CD-en vår i en gammel
låve – for øvrig den samme låven som er
øvingslokalet vårt – og vi måtte spille alt
fra begynnelse til slutt, sånn som de spilte
inn musikken i gamle dager. Ansvarlig for
lyd og sammensetning er Glenn Håland.
Magne Ro er aktiv med mer enn en musikkgruppe. Han er en av fire i dansebandet
«Ole Ingvalds» også.
- Vi spiller på oppfordring, ja, sier han og
ler litt.
- Det blir gjerne 10-12 ganger i året av det
også. Det er moro.

Kollemofestivalen
I begynnelsen av juni, som regel to uke før
Tingvatns Tinget, går Kollemofestivalen
av stabelen. I år arrangeres den for niende
gang, og da fylles plassen ved grendehuset
på Kollemo med 240-250 bobiler og
campingvogner, folk og musikk. I tillegg
kommer de som er tilreisende bare for
kvelden.
- Det har blitt et årlig tradisjonstreff, dette,
sier Magne.
- Det er bare for trivsel og moro. Vi leier
inn yngre krefter for å få på plass vogner
og arrangere vakthold, for det er ganske
mye forarbeid for et sånt arrangement.
Vanligvis er det leid inn orkester for hele
kvelden på torsdagen, og på fredag og
lørdagen er det dans med levende musikk
fra to scener i låve og grendehus. Da blir
det country, danseband og gammeldans.
-Det blir i år også en gratiskonsert
i grendehuset kl. 15:00 på lørdag.
Hægebostad Trekkspillklubb deltar
sammen med andre lokale artister som
underholder med 2-3 låter hver. Til
sammen varer arrangementet kanskje
halvannen time. Tidligere på lørdagen har
vi pleid å leie inn veteranbuss for å ta en
tur rundt i nærområdet. Det er mange som
setter pris på dette, avslutter han.
www.tinget.net
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PROGRAM ”TINGET”
”TINGET” 2015
2016
PROGRAM
Lørdag 18. juni:
I TILLEGG KOMMER:
LØRDAG
LØRDAG 13.
13. JUNI:
JUNI:

Kl. 1000: Portene åpner
Kl.10.00
Portene
åpnes
Kl.
1300: Auksjon
H&H
Motor / Birkeland Bruk
Kl.10.00
Portene
åpnes
Kl.14.00
Anton`s
Timbershow
Kl.
1500: Hægebostad
Trekkspillklubb
Kl.14.00
Anton`s Timbershow
Kl.16.00
Emission
spiller
Kl.
1700: Oakland/v
Kristin Eikeland
Kl.16.00
EmissionAnn
spiller
Kl.18.00
Anton`s
Kl.
1930: Foredrag/v
Einar
Lunde på
Kl.18.00
Anton`s Timbershow
Timbershow
Skole
(eget program)
Kl.20.00
Portene
stenges
Kl.20.00 Kollemo
Portene
stenges
Kl. 2000: Portene stenger

SØNDAG
Søndag
19.JUNI:
juni:
SØNDAG 14.
14.
JUNI:
Kl.10.00
Portene
åpnes
Kl.
1000: Portene
åpner
Kl.10.00
Portene
åpnes
Kl.12.00
Andakt
v/Bernt
Rune
Sandrib
Kl.
1200: Gudstjeneste/v
Bernt
Rune
Sandrib
Kl.12.00
Andakt v/Bernt
Rune
Sandrib
Kl.14.00
Samklang
spiller
Kl.
1300: Samklang
Skolekorps
Kl.14.00
Samklang
spiller
Kl.15.00
Ole
Kl.
1430: Auksjon
H&H Motor
Kl.15.00
Ole Ivars
Ivars
Kl.
1600: SieVennskaplig
Gubba
Kl.17.00
Kl.17.00
Vennskaplig
Kl. 1800: Portene
stenger
politikerkonkurranse
politikerkonkurranse
Kl.18.00
Kl.18.00 Portene
Portene stenges
stenges

Du kjem vel?

II TILLEGG
KOMMER:
TILLEGG
Tivoli KOMMER:

Tivoli
Tivoli
Tivoli Masse stands og god mat og drikke
Masse
stands
og
god
mat
og
drikke
Masse
Massestands
standsog
oggod
godmat
matog
ogdrikke
drikke

Veteran/AMCAR utstilling

Veteran/AMCAR
utstilling
Veteran/AMCAR
Veteran/AMCARutstilling
utstilling
Ansiktsmaling
Brannvesen
Sør
kjem
demonstrere
slukking
og
Brannvesen
BrannvesenSør
Sørkjem
kjemååådemonstrere
demonstrereslukking
slukkingog
og
redning
av
trafikkulykke
begge
dager
redning
av
trafikkulykke
begge
dager
Klatrevegg
redning
av trafikkulykke begge dager
Agility
med
hund.
Begge
dager
Agility
med
Begge
AgilitySmådyr
medhund.
hund.
Beggedager
dager
i fjøset
Smådyr
fjøset
Smådyr
Smådyriiifjøset
fjøset

Ting-Cup

NB!
TIDSPUNKTENE
ER
VEILEDENDE
OG
KAN
ENDRES
NB!
NB!TIDSPUNKTENE
TIDSPUNKTENEER
ERVEILEDENDE
VEILEDENDEOG
OGKAN
KANENDRES
ENDRES

NB! TIDSPUNKTENE ER VEILEDENDE OG KAN ENDRES

INNGANGSBILLETTER:
INNGANGSBILLETTER:
INNGANGSBILLETTER:
Vaksne
kr.
Vaksne
kr. 130,130,Vaksne
kr. 130,Barn
kr.
50,Barn
kr. 50,-

Barn

kr. 50,-

		

Under 7 år gratis!

Under
Under 77 år
år gratis!
gratis!

Se
nettsiden
for
mer
info
www.tinget.net
Se
Senettsiden
nettsidenfor
former
merinfo
info:::www.tinget.net
www.tinget.net
eller
Facebook
www.facebook.com/TingvatnsTinget
eller
Facebook
www.facebook.com/TingvatnsTinget
eller Facebook
www.facebook.com/TingvatnsTinget
Se nettsiden
for mer info : www.tinget.net

eller Facebook www.facebook.com/TingvatnsTinget

www.tinget.net
www.tinget.net
www.tinget.net
Distriktets største utstilling
av ovner og peiser

Du kjem vel?
Tlf.: 38 34 53 08
Mobil. 909 85 175
post@lyngdal-fyringssentral.no

Tid for garasje

–– konTakT
konTakT oss
oss for
for gode
gode Tilbud
Tilbud på
på MonTér-garasje
MonTér-garasje

KONGLA FRISØR
Her
er
av
våre
rørleggere:
Asbjørn,
Tommy
og
Erling
Her
Herer
er333av
avvåre
våre888rørleggere:
rørleggere:Asbjørn,
Asbjørn,Tommy
Tommyog
ogErling
Erling

-- -- for
for hele
hele familien
familien -- --

Åpningstider:
Åpningstider:
Åpningstider:

Mandag
fredag
Mandag
Mandag --- fredag
fredag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

kl.
10.00
18.00
kl.
kl. 10.00
10.00 --- 18.00
18.00
kl.
10.00
15.00
kl.
10.00
15.00
kl. 10.00 - 15.00

Tlf.
Tlf. 38
38 34
34 84
84 60
60 •• 4596
4596 EIKEN
EIKEN •• SOLARIUM
SOLARIUM

PRODUSENT
PRODUSENT AV
AV
TREEMBALASJE
TREEMBALASJE TREPRODUKTER
TREPRODUKTER
Agnefestveien
30,
Lyngdal
Tlf:
38
33
00
70
www.rll.no
Agnefestveien
Agnefestveien30,
30,Lyngdal
Lyngdal Tlf:
Tlf:38
3833
3300
0070
70 www.rll.no
www.rll.no

TREEMBALLASJE
••• TREEMBALLASJE
TREEMBALLASJE
•
KONFEKSJON
•• KONFEKSJON
KONFEKSJON
••TRANSPORT
TRANSPORT
Tlf. 38 34 86 55

Tlf. 38 34 86 55
Fax
38
34 86 49
3891
Tlf:
67
Tlf: 90
90Fax
67 37
37
9134 86 49

Lyngdal
38
33
08
50
Lyngdal
38
Lyngdal
38 33
3308
0850
50
Farsund
38
39
55
Farsund
38
39
55
10
Farsund
38 39 55 10
10
Vanse
38
39
61
00
Vanse
38
Vanse
38 39
39 61
61 00
00
Kvinesdal
47
82
70
00
Kvinesdal
Kvinesdal 47
47 82
8270
7000
00
Flekkefjord
47
82
70
Flekkefjord
47
82
70
00
Flekkefjord 47 82 70 00
00
www.tinget.net
www.tinget.net
www.tinget.net
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HAMRAN

HAMRAN + 100% NORSK

HAMRAN + 100% NORSK
Hamran
Snekkerverksted
og flott
ﬂott natur.
natur.Verdiene
vi bygger
bygger på
påer
erinvolvering,
involvering,respekt
respekt
Hamran
SnekkerverkstedpåpåSørlandet
Sørlandetligger
liggeridyllisk
idyllisktiltilmellom
mellom høye
høye fjell
fjell og
Verdiene vi
ogog
individualitet.
Motivasjonen
som er
er varig.
varig.Da
Da ligger
liggeralt
alttiltilrette
rettefor
foratatvivi
individualitet.
Motivasjonenbygger
byggerpåpåstolthet
stolthettiltilfaget,
faget,lidenskap
lidenskaptil
til oppgavene
oppgavene og
og det
det som
vil vil
skape
Norges
råeste
oss For
er kjøkkenet
det viktigste
rommet
i huset.i Besøk
oss gjerne,
vi har visatt
tidavtiltid
deg.
skape
Norges
råestekjøkken.
kjøkkenFor
til deg.
oss er kjøkkenet
det viktigste
rommet
huset. Besøk
oss gjerne,
haravsatt
til deg.
HAMRAN.NO

HAMRAN.NO

A-K MASKINER
VIGELAND
– Din leverandør for landbruk, skog og anlegg
n – Gode

Benytt sjanse

r

Kampanjeprise

New Holland
T6 Autocommand
Ny 4syl. trinnløs girkasse

3 års garanti
fra A-K maskiner

Case IH Farmall 115U Pro
Ny girkasse med automatfunksjon
CSF MultiOne
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TORENE
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Vår visjon er at A-K maskiner Vigeland er med å skape
så gode opplevelser at kundene anbefaler oss.

A-K Maskiner Vigeland
Hestehagen industriområde, 4520 Lindesnes Tlf 38 25 55 40
24
24

Nå også anleggsmaskiner

www.a-k.no
www.tinget.net
www.tinget.net
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Birkeland i Hægebostad

Leilighet på Gumpejordet? Vi bygger 3 stk 4–mannsboliger – 3 byggetrinn
Leiligheter fra 74 kvm og oppover. Mulighet for fiber
Pris fra 1 590 000,- Kontakt megler.

n 2016
164 m2
k.

dag!

Sørlandets eldste marked

Planlagt byggestart Våren 2016
Leiligheter fra 74 - 90 - 164 m2
Pris fra 1.590.000 + omk.

Registrer din
8 | roy.espen.foss@em1.no

90 m2

74 m2

interesse i dag!

Roy Espen Foss: 98 88 97 88 | roy.espen.foss@em1.no

Stort

det utvalg

liger i stauder

Gumpejordet
4-mannsboliger

“
KNALLGODE PRISER

Jærbilen

UNDER HELE TINGET

www.tinget.net

Geir Inge Fiskebekk

BJØRKESPRETTEN
25

Tingvatn fornminnepark i Hægebostad reknast som Noregs

Tingvatn fornminnepark i Hægebostad reknast som Noregs
best bevarde tingstad, og er av nasjonal verdi. Anlegget er
best
tingstad,
og er av
nasjonal
verdi.
Anlegget
er
utstyrtbevarde
med trådlaus
elektronisk
guide
på norsk,
tysk
og engelsk.
utstyrt medBruk
trådlaus
elektronisk
guide
på norsk,
tysk og engelsk.
Sørlandets
eldste
marked
er gratis.
av guide,
inngang
og aktivitetar
Bruk
av -guide,
er gratis.
Kafé
butikkinngang
- kunst - og
sjå aktivitetar
www.tingvatn.no!
Kafé - butikk - kunst - sjå www.tingvatn.no!
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Tingvatn fornminnepark i Hægebostad reknast som Noregs
best bevarde tingstad, og er av nasjonal verdi. Anlegget er
utstyrt med trådlaus elektronisk guide på norsk, tysk og engelsk.
Bruk av guide, inngang og aktivitetar er gratis.
Kafé - butikk - kunst - sjå www.tingvatn.no!
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Sørlandets
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KOM INNOM
VÅR STAND PÅ
TINGET
VI HAR FERSKE VARER
LØRDAG OG SØNDAG!!

TLF: 38348085/48146152
EMAIL: stompenbakeri@online.no

• BAKEVARER
• BRØD
• KAKER
• DESSERTER
Hvis terrenget ikke stemmer med kartet,
•påtarSMØRBRØD
vi oss å forandre terrenget.

trykksaker

Telefon: 40 23 80 98
E-post: post@digidesign.no

webdesign

www.digidesign.no
digidesign m.16 h71xb248 tingvatn.indd 1

www.tinget.net
www.tinget.net

kontakt oss for tilbud på ditt prosjekt:
tlf.: 40 23 80 98 • post@digidesign.no

VI E R

PÅ FAC

E BO O

K

MED GOD layout
design
DESIGN I
reklame
SENTRUM!
profilering

www.digidesign.no

www.ttas.no

VI TAR IMOT BESTILLINGER
OGSÅ PÅ TINGET.
VI BORING,
LAGER KAKER
TIL ALLE SLAGS
SPRENGNING,
ANLEDNINGER
OG ALLE SLAGS
KNUSING, GRAVING
FORMER OG VARIANTER!!
mob: 917 13 701 - post@vasland.no

layout
design

reklame

profilering
trykksaker
webdesign

Nettjournalisten
Kari
Nettjournalisten
Kari Mørk
Mørk
e-pos as,
e-pos as,
Åvitsland,
Åvitsland, 4580
4580 Lyngdal
Lyngdal
www.nettjournalisten.com
www.nettjournalisten.com
Telefon:
Telefon: 957
957 75
75 938
938

23.05.11 10.00
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Din faghandel innen Jakt, Sportsfiske og Friluftsliv!

Vadepakke:

Kr 1990,-
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e
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Ultralett haspelsett:

Kr 799,-

Div. fiskeutstyr:
Opp til 80% avslag

Sluker i bøtte:
Kr 10,- pr stk

Swazi:

10%

Ammunisjon:

15%

Utvalgte klær
og sko: 60%

Alt fluefiskeutstyr:

25%

e-post: ehaugela@live.no - Tlf.: 38 34 65 40 - mob.: 930 12 501

