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Du kjem vel?

www.tinget.net
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Kjære leser av Tingavisen!
Da er det tid for Tinget igjen, og jeg håper at du også blir en besøkende til Tingvatns Tinget!
Vi drar i gang Sørlandets eldste marked
igjen – et årlig, sommerlig eventyr.
På programmet i år, som tidligere år, er
det et variert tilbud av underholdning. Selve
trekkplasteret i år er Stavangerkameratene, en
vellykket kvartett fra nettopp Stavanger. Her
får du musikk som virkelig svinger – «Bare
så du vett det» - og det er lov og lett å synge
med!
Det svinger ikke mindre rundt Byremo
Sørlandets
Gospel choir. eldste
De har marked
både voksne og barn –
Barnegospel – i to ulike kor, og de er virkelig dyktige både de voksne og barna. Kom og
hør selv.
Av lokale toner kan vi by på både Samklang og Hægebostad Trekkspillklubb. Vel
verd å låne et øre eller to til. Også i år har vi
vært så heldige å få med oss gledessprederne
Sound of Happiness.

Lista Trialklubb er nye på Tinget i år, og
de skal lage litt show for oss. Dette kan være
interessant for den yngre garden, for dette er
tøffe saker å se på. Kom igjen, sjekk ut barn
og ungdom som kravler rundt på de utroligste
steder med motorsyklene sine.
Det blir gudstjeneste, hundeutstilling og
tivoli, alt etter hva du har lyst til å oppleve.
Det skjer noe her i Hægebostad, så kom og
bli med.
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Distribusjon:
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Du finner oss også på Facebook:
www.facebook.com/TingvatnsTinget

Leder:
Kjell Rune Klungland

Vel møtt til prat,
#småbarnsfamilieidyll
mat og moro!

på Sørlandsbadet
GJØR
ET
SJAKKTREKK!
el?
vDEG!
LA OSS BEHANDLE KLEDNINGEN FOR
www.sorlandsbadet.no

Annonser/media:
John Fredrik Sunde
Mail: jf.sunde@gmail.com
Oddgeir Bryggeså
Mail: oddgeirbrygg@icloud.com

Trykk:
Agderposten Trykk A/S

Foto i utvalg ved Rune Eikeland

#småbarnsfamilieidyll
Sørlandets
eldste har
marked
TINGET • Tingvatns Ting • 2015
I årets Tingavis
vi med smakebiter
Sørlandsbadet
både fra lokalt næringsliv og på
representanter
for de som står på stand. Her blir det mye og
variert å kjøpe for den som har penger og lyst.
Bunadsølv kanskje? Jan Kåre Helle og kona
Jesslyn kommer med vakkert sølv for Austog Vest-Agder bunaden og for Setesdalsbunaden. Om ikke du kjøper, er det likevel moro
å se sånt fint håndverk. En nyoppstarta bedrift
www.sorlandsbadet.no
i Hægebostad er også presentert i avisen, og
de regner med å komme til Tinget med godt
for ganen. Nysgjerrig? Finn Lygna Sjømat på
Tinget. De står på stand, de også.
Annet ganegodt er det Tingets egen matkomité som står for. Samme varierte utvalg.
Du velger sjøl: Ute eller inne, kaldt eller
varmt, middag eller kaffegodt.

UTGIVERINFORMASJON
Ansvarlig utgiver:
Tingvatns Ting
Kjell Rune Klungland
Lygneveien 979, 4595 Tingvatn
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Kontakt oss på telefon 38 33 33 33 eller post@birkelandbruk.no. www.birkelandbruk.no

Tinget – komiteene 2018
Hægebostad Skytterlag:
leder Jan Skaar , tingstyret Jan Yngve Eilertsen, arbeidskomiteen Toralv Skaar,
matkomiteen Britt Tove Eikeland og Siv Tanja Aagedal.
Hægebostad Idrettslag:
leder Geir Eikeland, tingstyret Kjell Rune Klungland, arbeidskomiteen
Vidar Moi , matkomiteen Sven Ola Flåland og Kirsten Svenen.
Eiken Idrettslag:
leder Olav Farstad, tingstyret John Anker Telhaug, arbeidskomiteen
Leif Sigbjørn Rossevatn, matkomiteen Lisbeth Rossevatn
Hægebostad og Eiken Bondelag:
leder Veronica Bryggeså, tingstyret Vidar Naglestad, arbeidskomiteen
Daniel Stokkeland, matkomiteen Rune Mydland og Ola Peder Hobbesland

Sørlandets eldste marked

Samklang Skulekorps:
leder Geir Birkeland, tingstyret Oddgeir Bryggeså, arbeidskomiteen
Ole Magnus Stakkeland, matkomiteen Geir Birkeland og Annika Haddeland

Hægebostad Sauelag:
leder Ånen Urevatn , tingstyret Kåre Høyland , arbeidskomiteen Arnulf Helle,
matkomiteen Audhild Naglestad og Nina Gyberg

www.tinget.net
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Velg mellom 200.000 farger - vi blander selv.

Hauge Maskin

Kontakt oss på telefon 38 33 33 33 eller post@birkelandbruk.no. www.birkelandbruk.no

www.tinget.net
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TLF.:
907
45
200
TLF.: 907 45 200
VELKOMMEN TIL

EIKSENTERET
VELKOMMEN TIL

www.tinget.net
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ARTIST:

STAVANGERKAMERATENE
Kamerater
i kvartett

Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn
Lyse og Ole Alexander Mæland. Disse fire
artistene utgjør Stavangerkameratene,
og før de ble Stavangerkameratene hadde
de alle en allsidig musikalsk erfaring med
konserter, egne utgivelser hver for seg,
fra TV-opptredener, og i samspill med
andre musikere.
Tekst: Kari Mørk
Foto: STAVANGERKAMERATENE
I begynnelsen av juni i år ble debutalbumet
deres sluppet, og det inneholder blant annet
suksess-singlene «Bare så du vett det», «Vekk
meg opp», «Bare du», «Nettet (digitale hjerter
og smilefjes)» og den ferske sommersingelen
«Vil du shalala». Dette albumet er jobbet fram i
studio i tida etter at de slapp den første singelen
våren 2016.
Det unike samarbeidet mellom disse fire
oppsto i Stavanger sommeren 2015 da de ble
spurt om å opptre sammen på åpningen av
volleyball-VM. I det de skulle entre scenen, sa
konferansier Stian Blipp: “Det er jo litt fristende
å kalle dem Stavangerkameratene”. Etter det har
navnet bare blitt hengende ved dem.
- Vi har alle mye selvironi, så det er bare
deilig når det blir litt halvkleint. Dessuten er det
ikke hver dag man blir døpt av selveste Stian
Blipp, sa Tommy Fredvang.
«Vekk meg opp» er deres egen oversettelse
og arrangement av Avicii’s megahit “Wake Me
Up”. De fikk så bra respons på denne låten at
de gjerne ville gi den ut. Det skulle vise seg at
det var ikke så enkelt som de hadde trodd, for
det tok over sju måneder før godkjenninga kom

fra Avicii og de andre låtskriverne. I midten av
mars 2016 ble den imidlertid gitt ut, til stor og
umiddelbar suksess.
Da den andre singelen, «Bare så du vett det»
kom påfølgende sommer, tok det virkelig av for
kvartetten. Utover høsten var den blant de 100
mest streamede låtene på Spotify her i landet, og
blant Topp 20 på den offisielle radiolisten. Den
suksessen resulterte i et gulltrofé som markerte
over to millioner streams for den singelen.
I 2017 hadde Stavangerkameratene en
omfattende konsertrunde, og den vinteren jobbet
de også med forberedelser til sitt live-sett, og
debutalbumet følges opp sommeren og høsten
2018 av en omfattende konsertrunde rundt om
i landet.
Lørdag 10. november skal bandet spille på
DNB Arena i Stavanger. På facebooksiden sin
skriver de allerede i midten av mai, at det ble
solgt over 3.000 billetter i løpet av tre timer den
dagen billettene ble lagt ut på Ticketmaster.
Men du – først kommer de til Tingvatns
Tinget. Følg med på programmet, for her kan vi
love at det blir det musikkfest for alle!
Du kommer vel, du også?

OGSÅ UKURANTE MÅL OG PROFILER

Åpent:
Mandag - Fredag
Lørdag

07.30 - 17.00
09.00 - 14.00

Telefon 38 34 87 22 - 4590 SNARTEMO - hsh@hamran-sagbruk.no - www.hamran-sagbruk.no
www.tinget.net
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Det skjer på Tingvatns Tinget – midt i Hægebostad:

www.tinget.net

PROGRAM ”TINGET” 2018

4

Laurdag 16. Juni

I TILLEGG KOMMER:

10:00 Portene åpnes
10:00 Hundeutstilling,
Hægebostad jakt- og fiskeforening
14:00 Sound of Happiness
16:00 Hægebostad trekkspillklubb med Tingviså
16:00 Fotballkamp Hægebostad-Farsund
18:00 Byremo Gospelchoir
20:00 Portene stenges

Tivoli

Sundag 17. Juni
10:00 Portene åpnes
12:00 Gudsteneste
13:00 Samklang underholder
16:00 Stavangerkameratene
18:00 Portene stenges

Masse stands og god mat og drikke
Veteran/AMCAR utstilling
Ansiktsmaling
Smådyr i fjøset
Ting-Cup
Lister Trialklubb
NB! TIDSPUNKTENE ER VEILEDENDE OG KAN ENDRES

INNGANGSBILLETTER:
Vaksne

kr. 130,-

Barn

kr. 50,-

		

Under 7 år gratis!

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

www.tinget.net
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Velkommen til vår stand

ÅPENT
HVER
LØRDAG
10 - 14

YAMAHA

BÅT & MOTORSENTER
LYNGDAL

Butikk 488 67 003 • Salg 488 67 006 • Verksted 488 67 004 • ybm.no

Velkommen til

Din leverandør for landbruk og skogsdrift

A-K MASKINER VIGELAND

T5,
r New Holland
Se våre traktore Case IH Luxxum
6,
New Holland T m
xu
og Case IH Max
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Velkommen
til en hyggeli!g
maskinprat

A-K maskiner Vigeland Tlf. 38 25 55 40
www.tinget.net

Gode
tilbud!

Gode
kampanjepriser!
www.a-k.no
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Fjerde generasjon

med bunadssølv
Sørlandets eldste marked
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emission – massivt lydutslipp

Mange vil forbinde navnet Helle med sølv og Setesdal. Det stemmer også i dette tilfellet,
selv om Jan Kåre og kona Jesslyn holder til i Mandal og jobber deltid med å lage
bunadssølv i verkstedet i kjelleren i eget hus.
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.

TeksT: kari Mørk
- Som band er Emission temmelig
nytt, forklarer Øystein.
- 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
Emission. De med lengst fartstid 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
som heter Velvet. De har nylig spilt inn
øyeblikket.
publikumet de har til enhver tid.
Øystein Lauen er fra Hægebostad, og plate som slippes i nær fremtid.
- Musikalsk har vi et stort hav å ta av,
og vi pleier å være lydhøre for ønsker fra han hadde sin første opptreden med band
vi jo,lørdag
men klokka
kundene
foto:for
Kari
Emission spillerhar
på Tinget
på Tinget
35 årMørk
siden. Tingavisen lurer facebook-side
publikum. Når vi spiller til dans, Tekst
er det og
våre ambassadører, og bunadsølvet
ofte sving og låter av kjente artister som litt på merittlisten til bandmedlemmene er 16:00
og får kommer
følgende svar:
er mest populært, sier han.
- Ja, familien
fra Helle i Setesdal. markedsfører seg sjøl på den måten.
Du kjemer
vel?
var jeg iseksten
og min
spiltefar,
med Bunaden
Ut over høsten skal EmissionJeg
reise
populær som aldri før, og det
har fått- Da
opplæring
faget av
band,
mer, og regner da sitt område som
for åhanOntario
fikk det
av forteller
sin far.Øystein.
Min oldefar er spesielt besteforeldre som kommer her

var 96 da han laget sitt siste smykke. Det og kjøper sølv til bunaden som barnebarnet
er også min far, Torleiv, som har stått for skal ha til konfirmasjonen.
mest medpå
tradisjonelt
sølv, men
opplæringGardsrestaurant
av Jesslyn. Vi begynner
det - Vi driver
medi gardens
hjortekjøtt
menyen.
noen nye elementer har kommet etter hvert.
små her hjemme,
så
får
vi
se
hva
det
blir
Møte- og selskapslokaler for alle anledninger.
av det på sikt. Vi tror det lønner seg å ikke Hårspenner, for eksempel. Det vi lager
er til Aust- og Vest-Agder bunad, og til
vokse for fort.
- Det er mye arbeid, sier Jesslyn. – Mange Sirdalsbunaden.
små deler som skal passe og loddes Jan Kåre og Jesslyn har vært på
sammen før smykket er ferdig. Vi holder julemarkedet på Sjølingstad med sølvet sitt
produksjonen i gang året rundt, og har tidligere, men det er første gang de stiller
mange fornøyde kunder. Også en del som på Tingvatns tinget.
kommer tilbake. Det tar vi som et veldig - Vi tar med oss et utvalg som vi viser, så
får
folk bestille
de Tingvatn
ønsker det, sier Jan
positivt tegn på at folk liker det vi lager.
Mydland
Gard,hvis
4595
- Vi har ikke brydd oss om å annonsere Kåre, og henviser til facebook-siden J.K.
www.mydlandgard.no
eller bruke reklame, sier Jan Kåre. – En Helle’s bunadssylv eller sylv.no

LRE Elektro AS
Industrivn. 7 – 4580 Lyngdal
Telefon:
38 33 16 60,
91 54 37 28
Jesslyn og Jan Kåre Helle
trives med å lage bunadsølv
E-mail:lre@lre-elektro.no

Velkommen
til gards!

www.listervvs.no

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

Bank og forsikring
på ett sted!
SUPERENKEL
SALDOSJEKK
Vi sørger
for KORTKOMPIS!
at du får de forsikringene
Last ned
har behov
for kode,
gjennom
eget
Ingendukostnad,
ingen
full vårt
kontroll.
forsikringsselskap, Frende Forsikring.
Tilgjengelig i App Store og Google Play.

www.sor.no | tlf. 09200
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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
www.tinget.net

www.tinget.net

stand på Tinget:
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Med
butikken

på hjul

Hvis ikke du kan komme til verktøybutikken,
kommer verktøybutikken til deg. Det er sånn
Børre Stensland Stray i firmaet IDG Tools opererer
fra Aust-Agder grense til Rogaland grense.
Tekst og foto: Kari Mørk
- Jeg har kjørt i 16 år nå, og gleder meg
hver dag til å gå på jobb! konstaterer han.
– IDG Tools har totalt ca 130 biler i farten,
og konseptet er altså at vi drar rundt og
oppsøker våre kunder der de befinner seg
– i bedriften. Sånn sett er bilen stort sett
en utstilling som kundene kommer inn i
for å se utvalget i verktøy, så bestiller de,
og jeg sender inn ordren umiddelbart. Det
tar et par dager i posten før verktøyet er
kunden i hende. Men selvsagt kan vi gi en
hånd i nøden og levere ut verktøy, som jeg
da bestiller inn igjen til utstillinga i bilen,
forklarer Børre. – Vi bygger også opp

Børre Stensland Stray på trappa til sitt rullende verktøyskrin

verkstedcontainere på forespørsel, og det er
greit for eksempel for anleggsvirksomhet.

- Så en kan vel si at bedriften går bra? spør
han.

Han synes det var mye mer tungvint og tok
mer arbeid og tid tidligere, da alt foregikk
pr papir.
- Mye å holde styr på, og mange permer.
Dette er en helt annen verden, sier
han og holder fram iPaden for å vise
både ordresystem og produktbilder og
informasjon.
I og med den digitale overgangen, finnes
det aldri kontanter i bilen, men han forteller
at firmaet med sine mange biler hadde en
omsetning på 15 millioner ved oppstart, og
at de nå har passert 100 millioner.

Nye tider stiller nye krav, ikke bare til en
god logistikk som IDG Tools har ifølge
Børre, men også til sertifisering av samtlige
produkter.
- Sertifisering og god dokumentasjon gir
en litt annen pris enn billigverktøy. Det er
godt verktøy vi selger. Det finnes såkalte
«dataark» på alle, i henhold til mange flere
regler og miljøforskrifter innen EØS.

- Jeg bor i Bjelland – verdens navle – og
innen en times kjøring herfra, når jeg de
fleste på lista mi, sier han og ler. – Og på
min liste står det ikke mindre enn ca 1.800
kunder som får besøk av meg, rett inn i
tunet.
IDG Tools og Børre Stensland Stray skal
på Tinget i år. Er du nysgjerrig og vil ta en
titt på verktøyspekteret, er det bare å stikke
innom på IDG Tools stand.

Han har laget seg en oversikt over hvor de
faste kundene befinner seg, og har en rute
som han følger med jevne mellomrom.

Vi viser CLAAS traktor og maskiner, FERREL tilhenger, BMF tømmervogn og KRPAN vinsj.

VELKOMMEN til vår stand.
OK Maskin Sør AS
Heddeland
4534 Marnadal
Telefon 916 24 024
www.tinget.net
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Kvalitetstid for hele familien
på Sørlandsbadet

www.sorlandsbadet.no

På Tinget vil det verte kjempe gode tilbod på diverse varer
Super tilbod på restparti av Giant syklar!
Litt av det me kan tilby:

• Mobil smørjeoljeprodukt
• Pro-long smørjemiddel
• AdBlue
• Alle typar frostvæske
• Alt i avfettning til industri og kjøretøy
• ASPEN 2-takt & 4-takt bensin
• Alt innan Wenaas arbeidsklede og sko, alt kan leverast med logo & trykk på.
• Løfteutstyr
• Fallsikringsutstyr
• Skog & hage utstyr
• Alt inne spray & småverktøy
• Alt innan gjerdeutstyr
I tillegg til dette formidlar me alt innan sakkyndig kontroll via
West Inspection og kontroll av fallsikrings-utstyr  

Olav Fagerbakke, mobil: 95 45 35 97,
E-post: post@olfaconsult.no

OLFA CONSULT AS
8

Skjalg Fagerbakke, mobil: 95 90 87 34,
E-post: skjalg@olfaconsult.no
www.tinget.net
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MØT OSS PÅ
«TINGET»

Eiksenteret Hægeland

Setesdalsvegen 880, 4720 Hægeland. Tlf. 38 15 87 99
Rolf Bjørkestøl, Tlf. 932 05 855
Tlf. verkstedet på Hægeland: 920 58 570 (NB! Nytt nummer)
www.tinget.net
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Ting • 2015
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Sørlandets eldste marked

Alle faksimiler: Avisen Lister

KOM INNOM
VÅR STAND PÅ
Livlig klokkehandel og 10-15 hester til salgs
TINGET
Fire mann i drukkenskapsarresten, ingen promillekjørere
GREI AVVIKLING AV ÅRETS TINGVATN-TING
SOM SAMLET HELE 5-6000 MENNESKER

Årets ting i Hægebostad fikk det beste vær kan vel diskuteres. En gav følgende
man kunne tenke seg, og publikumstallet karakteristikk: Det var mye «ringeklok5-6000 skulle tyde på at tinget er populært. ker». Vedkommende hadde imidlertid
Allerede fra de tidlige morgentimer fått byttet til seg en klokke – og 22.12
begynte folk å samles på tingplassen, tikket og gikk den. En annen mann va
og tilsiget øket jevn og sikkert utover riktig i godlaget etter avsluttet klokkedagen. Som så mange
tidligere handel. Han kunne fortelle at han kom
TLF: ganger
38348085/48146152
var de omliggende
distrikter
sterkest til tinget med ei såkalt død klokke, men
EMAIL: stompenbakeri@online.no
representert. Imidlertid var også aust- det falt tydeligvis i god jord for utbyttet
egder og rogalendinger tilstede, og de satte ble 3 tikkende klokker.
selvsagt sitt preg på dagen – enten det var Hægebostad Småfeavlslag hadde lanved klokkehandelen eller hestehandelen. sert et nytt innslag i tinget ved sin tipÅtte forretninger sto bak arrangementet, pekonkurranse på jimrer*). For 5 kroner
og leder for det hele var populære Bjarne kunne man gi sitt tips, og de heldige
Vik, Spind. Som den ivrige skientusiast vinnere – som kom nærmest vekten fikk
han er hadde han også satset på å få en jimrene i premie. En Lista-dame og en
størrelse som Gjermund Eggen bortover kvinesdøl gikk seiersrik ut av konkurtil tinget. Det lot til å ha lykkes, men ransen. Jimrenes vekt var ca. 74 og 42
tirsdag kveld kom Gjermund Eggens kg.
avkall til arrangementet – til stor skuffelse
for Bjarne Vik og ikke minst publikum. *) Unge søyer som ikke har lammet ennå
Bortsett fra denne kjedelige missen i
programmet, er Bjarne Vik godt fornøyd. UNDERHOLDNINGEN
I en samtale med Farsunds Avis sier han Bjarne Vik som hadde æren av å ønske
at tinget blir bedre og bedre for hvert år. publikum velkommen, kunne innledDrukkenskapsarresten i kommunelokalet ningsvis fortelle at lensmann Øydne var
huset 4 mann – det samme som ifjor da den første som ble arrestert på året ting
publikumstallet lå på ca. 4000.
– kvelden før satt han bak lås og slå. Ved
en undersøkelse av fyllearresten i komlayout
Hesteantallet fikk et gledelig oppsv- munelokalet tirsdag hadde en av dørene
ing under årets ting. I skogen sto 10-15 gjort lensmannen et puss, og fullmektihester tjoret mot fire ifjor. Og skal man gen måtte komme han til hjelp. En hisdesign
dømme etter hesteskjønneres utsagn torie som kalte frem det helt
store smilet
var det god kvalitet på dyrene. Når det i tilskuerrekkene.
gjelder priser kan nevnes at en holdt i Lensmann Øydne gjorde seg til tals4200. Hvorvidt noen hester byttet eier i mann for kommunen ogreklame
redegjorde om
løpet av tingdagen har vi ikke noen for- det tradisjonelle tinget.
mening om. Under alle omstendigheter Mandal Turnforenings tropp på 9 gutter
ble det en god hesteprat ut av det for ei- og 3 jenter høstet stor profilering
applaus. De viste
ere.
en sikkerhet og eleganse i apparatøvFor klokkehandelen ble det nesten ingen elsene som var verd inngangspengene.
trykksaker
dødperioder. Den gikk svært så livlig til Likeledes bygdeinnslaget
hadde mye
sine tider.
for
seg.
Fem
deltagere
fra
Hægebostad
Telefon: 40 23 80 98
KvinnerE-post:
som menn
deltok, og ungdom- kommune viste hvordan forholdene var
post@digidesign.no
men var vel bedre representert enn noen i «gamle dager». Publikum
ble vitne
webdesign
gang
tidligere. Kvaliteten av klokkene til karring, spinning på rokken, treskowww.digidesign.no

•
•
•
•
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laging og lapping av
bukser. T. Steinsland,
Konsmo
bragte
et
humørfylt kåseri og B.
Håland, Grindheimfikk
vist sine sangkunster.
Som tidligere år deltok
også Frelsesarmeen i arrangementet.
The Satelites, Lyngdal
spilte senere på kvelden
opp til dans. Ca. 24.00
ble det hele avblåst.

VI HAR FERSKE VARER
LØRDAG OG SØNDAG!!
VI TAR IMOT BESTILLINGER
OGSÅ PÅ TINGET.

LITT OM SALGET
Ved salgsbodene var
det stor etterspørsel etter pølser, lapskaus,
lefser og potetskaker. Hægebostad I. L.
og Lyngdals Skilag
var blant foreningene
som sikkert vil si seg
fornøyd med salget.
Hægebostad Skytterlags skytebane lot også
til å ha sine tilhengere.
Langs rekken av salgsboder var også en utstilling av kjente norske maleres verker.
Andre derimot kunne fremby strikketøy
og blomster til salg. Heller ikke demonstrasjon av jordbruksmaskiner uteble
ved årets ting. I det hele tatt har vi aldri
sett så mye maskiner samlet på tingplassen.

VI LAGER KAKER TIL ALLE SLAGS
ANLEDNINGER OG ALLE SLAGS
FORMER OG VARIANTER!!

kjørere. Etter arrangementet innkom en
anmeldelse fra en utenbys mann som var
blitt robbet for et par klokker og smykker. Denne saken er nå oppklart.
Hva bilparken angår antyder lensmann
Øydne ca. 1.100 biler. Og trafikkavviklingen fra de jordene som var stilt
til disposisjon for parkeringsplass, gikk
meget greit.
LENSMANNENS KOMMENTAR
Lensmann Øydne er ganske godt Til slutt tar vi med Bjarne Viks komfornøyd med avviklingen og kan bek- mentar til folkelivet på tinget: Alt som
refte at fire personer ble tatt hånd om kunne gå fra 1 til 90 år var tilstede, og
e-pos as,
av politifolkene. Utpå kvelden og nat- dermed skulle det meste være sagt om
Åvitsland, 4580
Lyngdal
ten ble det en del fyll, men krangel
og årets ting.
www.nettjournalisten.com
bråk hadde man lite av iår. Statens
bil- 957 75 938
Telefon:
sakkyndige foretok en bilkontroll, men
det er ikke rapportert om noen promille-

Nettjournalisten Kari Mørk

23.05.11 10.00

www.tinget.net
27

TINGET • Tingvatns Ting • 2018 

Næringsliv i Hægebostad:

Sørlandets eldste marked

Din
lokale
rørlegger
… er mottoet til Honnemyr Service i Eiken. Selv om drift av eget håndverkerfirma kan være en
utfordring oppe i dalføret, driver Kjetil Honnemyr godt og liker jobben.
Tekst og foto: Kari Mørk
- Utfordringen kan være å skaffe deler
og utstyr der og da. Jeg har litt lager sjøl,
og fyller opp bilen før jeg drar ut på en
jobb. Sjøl om jeg nesten aldri vet hva som
skjer, er jeg sjelden i knipa for deler og
utstyr, sier Kjetil, som driver selvstendig. –
Haddeland Transport kommer med daglig
varelevering for meg, og det er jeg veldig
fornøyd med.
Det han refererer til, er at det er enklere
og raskere for dem som bor i sentrale strøk
og bare kan stikke innom rørgrossisten når
det er noe som står på.
Kjetil har visst lenge at det var rørlegger
han skulle bli.
- Far min sa bestandig at jeg burde velge
det faget, for da ville jeg alltid ha jobb.
Jeg er glad for tipset, og trives veldig godt
i dette yrket. Det er kontraster i faget, og
arbeidsdagene er veldig varierte. Den ene
dagen kan hende jeg står i ei grøft med en
20 tonns gravemaskin foran meg, den neste

dagen kan jeg stå på et fliselagt badegulv
og montere forkromma røropplegg.
Han har gått toårig fagskole på
rørleggerlinja i Kristiansand, tatt to års
læretid og svenneprøve. Han har også vært
mekaniker i oljebransjen i to år fram til han
starta opp for seg selv.
- Jeg har jobba i to ulike rørlegger firma
i tilsammen ti år og har fra den tiden med
meg mye erfaring innen mindre og større
prosjekter. I 2016 ville jeg prøve noe nytt
og Honnemyr Service ble startet. Etter to
år som selvstendig rørlegger går det bare
oppover og jeg har nok å gjøre. Det er
mye hardt arbeid som skjuler seg bak det
å drive for seg selv. En ting er oppdragene
på dagtid, men når jeg kommer hjem er
det jo tid for papirarbeidet. Det er en del
av jobben det også. Det kan hende jeg tar
inn en lærling på sikt, for at vi skal være to
mann og kunne dele på arbeidet.
Arbeidsområdet er fra Åseral til Lista,
og han har kunder som kommer igjen og
igjen, og nye kommer til.

- Jeg har sentral godkjenning for
ansvarsrett og over ti års erfaring, og det vil
jeg at skal gjenspeiles i arbeidet mitt. Jeg
gir ærlige svar når jeg blir spurt om en jobb
og det er enkelt for kunden å forholde seg
direkte til en person kontra et stort firma
med mange mellomledd.
Når det kommer til større oppdrag, har
han et nettverk av rørleggere som han
kjenner godt og kan samarbeider med.
- Et solid nettverk er godt å ha når det
gjelder større bygg og prosjekter. Sammen
har vi mye erfaring, men for all del, ingen
jobb er for liten heller. Jeg sikter meg for
det meste inn på små til middels store
jobber og jeg kommer gjerne for en gratis
og uforpliktende befaring.
Bransjen har i senere tid fått stor
konkurranse fra de store billigkjedene på
VVS.
- Den vanlige rørleggeren i dag sliter
med å selge sanitærutstyr på grunn av at
kjedene kan kjøpe partivarer i store kvanta
og presse prisene ned, men det er ikke alltid

kvaliteten holder. Det er ikke alle som vet
at idet du bærer billigvarene ut av butikken
og de fraktes hjem har du selv ansvaret for
å ikke skade varene. Ved skade ender dette
mange tider opp i et skyldspørsmål som
sjeldent går kundens vei. Om du kjøper via
rørleggeren, kommer alt ferdig levert på
døra, og det er han som har det hele og fulle
ansvaret for produktet. Mange av varene
hos billigkjedene er og etterligninger av
kvalitetsvarer. En kan spare noen kroner på
regninga der og da, men til gjengjeld kan
reklamasjoner og reservedeler bli en tung
vei å gå.
Kjetil Honnemyr har et forslag til oss
som leser Tingavisen:
Har du planer om å fikse opp, bygge
nytt eller ønsker en tilstandsrapport på
røropplegget i ditt hjem, ring for en
hyggelig samtale. Av meg får du ærlige,
konkrete råd angående ditt prosjekt.

Hytte i lufta
Nå har du sjansen til å kjenne hvordan det
er å bo som «Nøtteliten», ekornet i toppen
av et tre.
Tekst og foto: Kari Mørk
I Hægebostad – nærmere bestemt på
Skeie i Eiken – er det bygget ei fin hytte
et par meter over bakken, forankra i noen
fine, rette furulegger. Eiken Idrettslag har
stått for prosjektet.
- Tilbudet er for folk i hele regionen, sier
Jan Telhaug, representant for idrettslaget. –
Fra øverst i heia til ytterst i fjorden. Det
er en spesiell opplevelse, dette. En ekte,
norsk hytte med solcellepanel, matstell på
propan, og med eget, lukket sanitæranlegg.
Det er innredet med en dobbel sovesofa, og
på hemsen er det fire madrasser. Det går
fint an å være seks personer her, med andre
ord.
Tretopphytta er bygget som en
forlengelse av Lygnaparken bak Sørlandets

www.tinget.net

Rehabiliteringssenter, der idrettslaget
allerede har lagt ned betydelig arbeid
og midler i et anlegg med småhus,
grusveier, grillplass, kanoutlån og andre
fritidsfasiliteter.
- Åpningsdato på hytta er satt til 8. juni,
og da blir det fest, sier Jan. – Deretter
kan vi tilby utleie i et lavere prisleie enn
for vanlige hytter, men det blir ikke gratis
siden vi må ha midler til vedlikehold og de
som skal ta seg av klargjøring, vasking og
eksempelvis sørge for at hytta er varm når
folk kommer.
Vi holder på å lage et nettbasert
bookingsystem, men inntil det er i
orden, kan interesserte kontakte oss i
Eiken Idrettslag via Facebook for å få
informasjon. Hjertelig velkommen!

Tretopphytta kan også være et alternativ til overnatting for pårørende som
vil besøke folk som har opphold på rehabiliteringssenteret,
forteller Jan Telhaug i Eiken Idrettslag
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Agderkontoret:
Lloyd Gundersen
Virkeskjøper  Vest-Agder
Tlf: 413 20 032

PåPROFILER
skogeiers side...
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Rune Kile
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Hytte på fjellet eller ved sjøen?
La oss sammenwww.hamran-sagbruk.no
utvikle din egen unike hytte!
Telefon
38
34
87
22
4590
SNARTEMO
hsh@hamran-sagbruk.no
Telefon38
3834
3487
8722
22---4590
4590SNARTEMO
SNARTEMO---hsh@hamran-sagbruk.no
hsh@hamran-sagbruk.no---www.hamran-sagbruk.no
www.hamran-sagbruk.no
Telefon
www.eikenhytter.no
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Stort, smått,
og mye godt
LØRDAG 13. JUNI:
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Tivoli

Kl.10.00
Portene åpnes
Kl.14.00
Anton`s Timbershow
Kl.16.00
Emission spiller
Kl.18.00
Anton`s Timbershow
Kl.20.00
Portene
Det tar tid å gå
igjennom
alt stenges
som har skjedd

Masse stands og god mat og drikke

”TINGET” 2015

ib

I TILLEGG KOMMER:
i Hægebostad
siden forrige utgave at
Tivoli
Tingavisen,
men ordfører Margrethe
SØNDAG
14. JUNI:
Masse stands har
og godfått
mat og
drikkeseg det meste av hva
Handeland
med
utstilling
Kl.10.00
Portene åpnes
somVeteran/AMCAR
har skjedd
i kommunen
– både de godt
Brannvesen Sør kjem
å demonstrere
slukking
og Rune Sandrib
Andakt
v/Bernt
synlige
og deKl.12.00
mindre
synlige
sakene.
redning av trafikkulykke begge dager

Kl.14.00
Samklang spiller
Agility med hund.
Begge
dager
Kl.15.00
Ole Ivars
i fjøset
Kl.17.00
Vennskaplig
- Denne sykkelbanen har skapt bra
TekstSmådyr
og foto:
Kari Mørk
interesse, og her er det mange muligheter
politikerkonkurranse
å KAN
kobleENDRES
inn på grusveier og stier i
Boliger
NB! TIDSPUNKTENE ER VEILEDENDE OG
stenges
tilknytning
til Hekkfjell. Dette er et egnet
- Det er gledelig at Kl.18.00
private aktørerPortene

Veteran/AMCAR utstilling
Brannvesen Sør kjem å demonstrere slukking og
redning av trafikkulykke begge dager
Agility med hund. Begge dager
Smådyr i fjøset
NB! TIDSPUNKTENE ER VEILEDENDE OG KAN ENDRES

INNGANGSBILLETTER:
Ordfører
Margrethe
Vaksne
kr.Handeland
130,i Hægebostad kommune

e

asje

8 50

kr. 50,-

Næringsliv
Under 7 år gratis! Med utbygging må det vel ligge til rette
I Listerkommunene legges det til rette for tilflytting?
for såkalt
«blå næring»
eller: www.tinget.net
maritim - Ja, vi ønsker økt tilflytting, og mener
Se nettsiden
for mer- info
at det er attraktivt å flytte hit på grunn
næring.
eller Facebook www.facebook.com/TingvatnsTinget
investerer i boligmarkedet nå, sier anlegg for å trene til konkurranser. Rett - Lygna Sjømat er en nyetablert bedrift av den korte pendlerveien både øst- og
Margrethe.
– Alf Torfinn Skeie holder på ved grusbanen er det også en betongbane som har kobling mot laks og fiske. Vi vestover, og som et tilbud for de som
INNGANGSBILLETTER:
med et leilighetsbygg på Skeie i Eiken, som egner seg godt til å lage skøyteis om jobber aktivt sammen med fylkesmannen ikke har bil. Bygderuta korresponderer
og det er prosjektert flere bygg som vinteren og eksempelvis spille håndball for å kartlegge laksens vandring, og man er med togene, unntatt i helgene.
Vaksne kr. 130,ikke er igangsatt. Dette blir leiligheter om sommeren.
midt i et spennende kartleggingsprosjekt
for alle
generasjoner,
og
med
heis
for
som mange grunneiere og laksefiskere Politisk
Barn
kr. 50,god tilgjengelighet. Denne utbyggingen Nyhet for snøskuterentusiaster:
venter på resultatet av. Det er størst Politikerne var ved budsjettbehandling
gir et større marked
å velge
for de - Det er anlagt to nye løyper, en på Verdal spenning knyttet til Gysfossen, en foss for 2018 veldig samstemte: Det blir ikke
Under
7 åri gratis!
unge. I tillegg bygger kommunen og en på Hobbesland etter at lokale rett sør for Gysland. Man vet enda ikke eiendomsskatt i Hægebostad.
ti nye
omsorgsleiligheter
samme forskrifter ble vedtatt i kommunestyret. om laksen klarer å passere denne, og - Administrasjonen jobber hardt med
Se nettsiden
for mer infoi : www.tinget.net
område,
tilknytning
til Eiken bo- og Totalt har vi her ca 35 kilometer løype på nåværende tidspunkt er det denne å tilpasse forholdene innenfor de nye
elleri Facebook
www.facebook.com/TingvatnsTinget
omsorgssenter. Dette vil gi også de eldre både for lokale og innreisende som problemstillingen som er den viktigste å kostnadsrammene som er lagt. Det var
økonomiske
kjøper løyve. Vinteren som gikk hadde få klarlagt i Her
et godt boligtilbud.
merkeprosjektet.
blir avAsbjørn,
er 3 av våre 8Dette
rørleggere:
Tommy årsaker
og Erlingat Lygnanytt
veldig gode skiforhold på Verdal, jo både aktivitetstilbud og næringsvekst ble stanset, men Servicekontoret
Flere boenheter betyr flere barnefamilier Naglestad og Kollemo. Der ble det kjørt i ett. Næringsforumet i kommunen er viderefører dette i en annen form ved
også, og da er det viktig å følge opp opp mange gode løyper som ga mange aktivt, og politisk forum har tett kontakt at de trykker opp i et begrenset opplag
med tilpassing av infrastrukturen. Trygg gode valgmuligheter etter hva en selv med dem som en god sparringspartner i som de legger ut på butikker og andre
av
ønsket å få ut av skituren.
trafikk for alle.
næringsutviklingen.
er det møtesteder.
Åpningstider: Generelt sett
Mandag
- fredag Vi har nå videooverføring
kl. 10.00
- 18.00
- En gang- og sykkelsti skal anlegges
svært viktig med innbyggerdeltagelse kommunestyremøtene, og disse legges ut
Lørdag
kl.
10.00
15.00
fra Feriesenteret til Tveiten, og det er vi Lengre sørover i kommunen er det et også, og at de kommer inn tidlig i på hjemmesiden vår på nett.
gryende hestemiljø.
veldig glade for.
prosessene og ikke etterpå.
Tlf. 38 34 84 60 • 4596
EIKENer •forholdet
SOLARIUM
Informasjonskløfter
mellom
- Et godt miljø, og det er allerede
de som har og de som ikke har mulighet for
Litt utenom A4 formen for boligbygging, mange foreldre som er interesserte i Kommuneplan
forogbarna
har det også
et interessant
Her kommet
er 3 av våre
8 rørleggere:hesteaktiviteter
Asbjørn, Tommy
Erlingsine. Her er Togstasjonen er et viktig knutepunkt i å følge med på den digitale utviklingen.
- Frivilligsentralen satser tydelig på
det et lokalt ridelag i oppstartsfasen som kommunen.
utleietilbud øverst i kommunen.
konTakTEnoss
gode Tilbud
på MonTér-garasje
holder ridekurs
og andre aktiviteter. I - Vi har en plan for stedsutvikling ved digital opplæring for blant annet de eldre.
- –Tretopphytte.
hyttefor
i forbindelse
Agnefestveien
Lyngdal Tlf:
38lærer
33 00de70eksempelvis
www.rll.nohvordan man
Der
med parkanlegget ved Sørlandets høst ble det arrangert feltrittstevne på Snartemo stasjon,
men det er30,
et krevende
Rehabiliteringssenter. Bra standard med Kollemo.
prosjekt på grunn av fornminner og får informasjon fra kommunens web,
hems,
sovesofa, kjøkken og god
utsikt - fredag
kulturmiljø. Dette mulighetsprosjektet gruppen «Hva skjer i Hægebostad»
Åpningstider:
Mandag
kl. 10.00 - 18.00
4596 Eik
over Lygne. Et fint utleieprosjekt som Korpsene er også med, selvfølgelig, som skal vi visualisere i 3D og vise På Facebook og så videre.
Lørdag
kl.
10.00
15.00
Tlf. 38 3
•
TREEMBALLASJE
idrettslaget i Eiken har stått for med et kulturtilbud Hægebostad kommune utbyggingen fra jernbanen til Tingvatn.
er det en ordfører i
har verdsatt i mange, mange år.
støtte fra Gjensidigestiftelsen.
Vi ønsker å bevare den eksisterende Summa• summarum
KONFEKSJON
Tlf. 38 34 84 60 • 4596
EIKEN
• SOLARIUM
- To klasser
slåes sammen,
det er vanlig bebyggelsen, men med fortetting. Vi Hægebostad som er fornøyd, og hun er
utviklingen
kommunen.
å gjøre det sånn, men her har det resultert ser på dette som et spesielt spennende positiv•tilTRANSPORT
Fritid og sport
Tlf. i38
34 86 55
Ved skolen i Eiken er det anlagt en i totalt 17 nye aspiranter! Oppsummert prosjekt der vi har hatt mange innspill
grusbane som også er godt egnet for tror jeg vi kan si at vi har et allsidig fra beboerne i høringsrunden. Et godt
389134 86 49
Tlf: 90Fax
67 37
downhill-kjøring med terrengsykler for fritidstilbud her i vår kommune, sier samarbeid er viktig for utviklingen.
38 33 00muntert.
70 www.rll.no
ordføreren
barn og unge.Agnefestveien 30, Lyngdal Tlf:
AUT. MASKINENTREPRENØ

www.tinget.net
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KONGLA
FRISØR
Tid
for garasje
- - for hele familien - -

KONGLA FRISØR
- - for hele familien - -

PRODUSENT AV
TREEMBALASJE TREPRODUKTER

Dagligvarer - TIP

PRODUSENT AV
TREEMBALASJE TREPRODUKTER
TREEMBALLASJE
•• TREEMBALLASJE
KONFEKSJON
•• KONFEKSJON
TRANSPORT
•• TRANSPORT
Lyngdal
38 34
33 08
Tlf. 38
865055

Farsund
38 39 55 10
Vanse
38 34
39 61
38
8600
49
Tlf:Kvinesdal
90Fax
67 37
37
9182 70
Tlf:
90
67
91
47
00
Flekkefjord 47 82 70 00
www.tinget.net

4596 EIKEN - TLF.: 38 34 8
MOBIL. Tommy: 907 45 200 - Toralf
Bård: 970 51 605

Kom og opplev Tinget
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Næringsliv:

PROGRAM ”TI

Blå næring
ved Lygna

LØRDAG 13. JUNI:

Tenk deg: Tre arbeidskamerater i oljebransjen, en med 19
års bakgrunn som fisker, en med 18 år i oppdrett og akvakultur, og en som har holdt på privat i årevis med å røyke
fisk, eksperimentere med smaksvarianter og tilbehør.
Hos dem så denne idéen dagens lys.
Tekst og foto: Kari Mørk
Og idéen? En egen bedrift for røyking
og graving av laks, utvikling av tilbehør
som ulike sauser og krydderblandinger for
å nevne noe.
- Sjømat fra hav til hei, sier Trond
Urestad og slår ut med hånda mot elva som
flyter forbi ikke langt fra lokalet rett ved
Snartemo stasjon.
Trond er han som har holdt på mye
med mat og smak generelt, og han er også
daglig leder. I det øyeblikket Tingavisens
utsendte møtte han, så han mer ut som en
bygningsarbeider. Med rette. De holder
nemlig på med å bygge opp fasiliteter og
lokaler, og har kommet i tidsklemma på
grunn av noe kluss relatert til røykeovnen.
- Vi håper å ha alt i boks til vi skal på
stand på Tinget. Det blir lange dager, for vi
har fullt trøkk på jobbene våre ved siden av,
bemerker han tørt.
Andre blad i trekløveret heter Egon
Kiil, og er han som har 18 års erfaring med
oppdrett og akvakultur. Han befinner seg i
Bergen, og han er også styremedlem i det
nystarta aksjeselskapet.
Han med 19 års bakgrunn som
fisker heter Bjørn Tommy Nøstvold, er
styremedlem i bedriften, og er i dette

øyeblikket også i røft arbeidstøy. Det er
fryserom og kjølelager som skal på plass.
- Vi kjøper inn laksefilet lokalt hos
Korshavn Havbruk. Disse røyker og
graver vi. De leverer 98 prosent superior
kvalitet, som betyr at det er frisk laks av
beste klasse. Den har aldri hatt lakselus,
skader eller lignende, og kan derfor settes i
klassen superior, forklarer Bjørn Tommy. –
Dessuten har fisken full sporing helt tilbake
til smolt. I en sånn sporing vil alt vises, for
eksempel hvilken type mat den har spist,
om den har vært medisinert, og så videre.
- Vi er helt trygge på råvarene, skyter
Trond inn. – Ingen antibiotika i denne
laksen, hvis noen skulle lure på det. Beste
kvalitet oppdrettslaks blir omtrent som en
god biff i butikken – laksen har gått i merder
i fjorden og kua har stått på bås i fjøset,
men det er vel ikke så mange som tenker
på det når de kjøper biffen. Det er mange
som er opptatt av helse, lokal produksjon
og mat, så mattrygghet er veldig viktig, og
vi har en stor jobb å gjøre med informasjon
på området.
En annen del av renhets- og miljøtanken
er emballasjen.
- Gustav Pedersen leverer all emballasje
til oss, og vi skal bruke kun hundre prosent
nedbrytbare materialer.

Kl.10.00
Kl.14.00
Kl.16.00
Kl.18.00
Kl.20.00
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Ti

Portene åpnes
Anton`s Timbershow
Emission spiller
Anton`s Timbershow
Portene stenges

M
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Sm

SØNDAG 14. JUNI:

NB

Hvorfor kombinasjonen
Kl.10.00
Portene åpnes
sjømat og Snartemo?
- Jeg er ikke herfra,Kl.12.00
Andakt v/Bernt Rune Sandrib
men har røtter her, sier
spiller
Trond enkelt. – Vi ønskerKl.14.00
Bjørn TommySamklang
Nøstvold og Trond
Urestad foran
å skape noe i Hægebostad. røykovnen som snart skal tas i bruk
Ole Ivars
Det hadde ikke vært noeKl.15.00
i veien for å starte opp Kl.17.00
i
Vennskaplig
Kristiansand eller Sandnes, men vi valgte behandler en for en, for å holde oss innenfor
superior kvalitet.
dette. Det er mange fordeler ved dettepolitikerkonkurranse
- Vi har mange idéer og planer framover,
valget, blant annet lavere kostnader og kort
Kl.18.00
stenges
sier Bjørn
Tommy. – «Lygna sennepssaus»
vei til jernbanen. Det vi holder
på å byggePortene
til
gravlaks,
for eksempel. Og marinade
opp gjør vi ved veldig mye egeninnsats,
laget
på
lokale,
viltvoksende urter.
egne midler, lån, og med tilskudd fra Lister
Eget
pepperkrydder
kommer for salg
Nyskaping og fra Innovasjon Norge. På
litt sikt blir dette forhåpentligvis våre egne på boks, det også, skyter Trond inn. – Vi
arbeidsplasser, og enda lengre fram i tid ønsker selvsagt å satse på produkter i vår
kan det være at vi må utvide med flere egen regi, men kan også tenke oss å ta på
oss oppdrag fra andre og lage kanskje helt
ansatte, avhengig av hvordan dette går.
Konseptet i bedriften er altså i hovedsak nye ting som ikke nødvendigvis handler
lokal mat med røyking og graving av laks. om fisk. Og vi tenker at vi kan tilby de
- Så vidt vi kjenner til, er vi de som fisker i elva å røyke fisken for dem.
eneste som lager einerrøkt og varmrøkt Det er jo ikke stor forretning, men en god
laks uten å bruke sukker. Vi har testa publikumsservice, synes vi.
Ny messebil er kjøpt inn, og de skal legge
ut noe av det vi lager på markedet og
ut
på
turer til ulike destinasjoner fra nordre
fått usedvanlig gode tilbakemeldinger.
Rogaland
og Bergen, til svenskegrensa.
Våre bearbeidelsesprosesser er veldig
- Det blir fint å komme i gang med å
forskjellige fra masseproduserte produkter.
De er ofte syrerøkte, mens vår einerrøyking delta på markeder, som på Tinget.
kan ta opptil seks dager. Vi vurderer og

V
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www.ting

Du kjem vel?

Tid for garasje

– konTakT oss for gode Tilbud på MonTér-garasje

Lyngdal
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Vanse
Kvinesdal
Flekkefjord
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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

Vi kommer med Mc Cormick
traktorer og Maschio,
Elho og Cheif redskaper
Twin Thunder treffer du
også på vår stand
under Tingvatns Ting!

Setesdalsveien 888,
4720 Hægeland,
Tlf:   38153400
Delelager / salg / butikk  
Thor Olav Reiersdal
38153400 / 48018760
Salg / butikk:
Olav Hodne 38153400 / 48018761

POLARIS 2018
Stikk innom vår stand så får du vite alt om våre nyheter!
www.tinget.net

Salg:
Geir Birkenes 951 59064

wwww.aase-landbruk.as
15
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ARTIST:

Byremo gospel choir

Byremo Gospel choir på konsert

Sangglede,
samlingspunkt
og sosialt samvær

Gospel Junior øver til opptreden på Tingvatns Tinget

Byremo gospel choir – et klangfullt prosjekt
for Helene Stulien Lauen og Ann Kristin
Eikeland, i samarbeid med Musikkverkstedet
Byremo og Grindheim sokneråd. Øvelser
annenhver torsdag på Byremo videregående
skole, i auditoriet.
Tekst: Kari Mørk
Foto: STAVANGERKAMERATENE
De to unge damene har, bokstavelig
talt, favnen full av musikk. Enten dirigerer
begge, eller den ene dirigerer og den andre
akkompagnerer. Begge har drevet med
musikk så å si hele livet, begge synes det er
helt topp med det de driver med på fritida
– å terpe inn hver minste lille toneklang i
store og små kordeltagere – og begge skulle
ønske de kunne leve av musikk.
- Men det går ikke, sier Ann Kristin. – Vi
må spe på med «vanlig» arbeid også.
- Jeg har tatt ett år musikkutdannelse i
Kristiansand, sier Helene, - men så bestemte
jeg meg for å begynne lærerutdanning. Ann
Kristin er jo lærer her på Byremo.
Kveldens øvelse da Tingavisens utsendte
var tilstede, begynte med Gospel Junior. Ti
barn stilte seg scenevant opp, og begynte å
synge. Det var sangglede, gitt!
- De er gode, ja, innrømmer begge ledere.
- Vi har øvd i to år med de samme barna.
16

Og de voksne. Vi starta i september 2016,
og da hadde vi ni sanger på repertoaret. Nå
har vi utvidet til et tjuetalls, og det kommer
stadig nye. Første høsten hadde vi bare
åtte øvelser før vi sang på julekonserten.
Etterpå har vi holdt kirkekonsert og
utekonsert i Åseral, på Musikkverkstedets
30-års jubileum og mye annet.
Helene tenker litt tilbake.
- Vi hadde en øvelse der vi skulle trene
på å modellere. Det betyr at vi begynner
i en toneart, og midt i går vi over i en
annen. Ungene hadde vært med på dette
bare en gang tidligere, og da vi skulle øve
på dette litt senere, var det a capella, uten
instrumenter til å akkompagnere. Ungene
klarte det helt flott, uten instruksjon og
umiddelbart. Det var så imponerende at vi
ikke glemmer det.
Barna veksler på å synge solo. De
overleverer mikrofonen til nestemann uten
dikkedarer, uten å gjøre noe vesen av det.
Overraskende selvsikkert står en og en
fram og viser hva stemmen er god for.

- Ja, smiler Ann Kristin. – Det er rift
om soloene, men alle i koret får synge solo
etter tur.
Åttendeklassingene
på
Byremo
ungdomsskole skal holde konsert 12. juni.
Dette er elevene som har valgfaget «Sal
og scene». De holder denne konserten for
å vise de kommende åttendeklassingene
hva de kan vente seg når de begynner på
ungdomsskolen.
- På dagtid. De står for absolutt alt selv:
sang, dans, drama, lyd, lys, kostymer og
scenearbeid. De har ingen voksne som
blander seg inn. Spennende! Tidligere var
kveldsoppsetningen kun for foreldre, men
nå vil vi åpne opp sånn at alle som vil i
hele regionen kan komme, sier Ann Kristin
og mener alt fra ytterste Lista til øverste
Sirdal, og enda flere, om de vil.
Hun er engasjert når hun forteller.
Barna strømmet ut, og de voksne
strømmet inn, for disse to musikkildsjelene øver ikke bare med barna, men
med de voksne også.

- Vi er opp mot 40 personer fra hele
regionen som øver sammen. Nå er det noen
færre, men til gjengjeld synger vi sterkere,
mer dynamisk. Nesten alle kommuner er
representert: Byremo, Hægebostad, Eiken,
Konsmo, Åseral og Lyngdal. Folk kommer
sammen og har det sosialt og greit sammen,
forteller hun.
- Det var en spesiell opplevelse da vi
fikk besøk av Angela Prim og Elsa Harris,
to store gospelsangere fra USA, sier Ann
Kristin. – Det ga en vitamininnsprøytning
til hele koret. Brått var de absolutt helt
med. Etter 17. mai står Tingvatns tinget for
tur. Det blir neste topp for oss!
Disse engasjerte menneskene skal gi deg
musikkopplevelser på Tinget.
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denne våren. Avisene har vært fulle av nyheter om framgangen i kommunereformen, og
det har vært mye fram og tilbake med hvem som vil og kan slå seg sammen og ikke. For
å si det med Einar Skjæraasen: «Hokken ska’n blonke tel?»
Han mener at det er en veldig
optimisme i landbruket for tida, etter
at landbruksprosjektet – som nå skal
saken før sammenslåing blei pålagt, sier prosjektet som ligger ute på YouTube. legges ned – har utløst 5-6 millioner fra
Alt bygger på fengselet i Halden som en Innovasjon Norge til ulike prosjekter i
ordføreren.
layout
kommunen.
- Ved å lage en grundig utredning er det modell.
Fra venstre leder KatrineOrdfører
Raen Vatne,
ÅnenStefanie
Werdal
- Disse millionene kommer i tillegg
til Gerd Åvesland ogi Hægebostad
Kommunen bruker YouTube til mer.
enklere å gi gode råd til kommunestyret
kommune
Pitchel,
Ingebjørg Kjellingland
- Det er lagt ut en animasjonsfilm de investeringene som bøndene sjøl har
og innbyggerne i Hægebostad. Vi har jo
design
jobba med flere alternativer og lært
mye. som presenterer de nye næringsarealene gjort i egne anlegg til både utbygging
Rehabiliteringssenteret har inngått
lager
bunadssølv
til har gitt ny giv
modernisering.
Dette
Reformen kommer, uansett, men det er sentralt i Eiken. Vi har brukt konsulent på Viog
et samarbeid med Eiken IL om et
for denAustenkelte
sånne tider som
nå, da friskluftsprosjekt, der idrettslaget søkte
en rekke ting å ta stilling til. Denne våren den jobben, og er fornøyd med resultatet, Sirdal,
ogiVest-Agder
bunadene
har vi vært i en vurderingsfase, og det som vi har kalt «Vi vil Hægebostad». Vi landbruket på landsbasis har stagnert og Gjensidigestiftelsen om midler i fjor. Det
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vedlikehold
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han.
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Også
på
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her. Fristen er satt til 1. juli 2016, så det tomt, og som nå leier areal. I tillegg har vi
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jesslyn@sylv.no
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Tanken for
ble
fødtdetvåren
2013,
å legge
nye fengselet
til planlegginga
Jåddan i
trykksaker
nybyggChristian
for ca. 19Salvesengt.
millioner. Her
7 er det nyoppussa lokaler i kommunehuset.
gjerne vil være med som en medspiller i Konsul
Hægebostad.
fortsatte
gjennom 2014, og åpningsfesten
10 nye rom, nye kontorer, ny trenings- Ordførerkontoret er innreda med møbler
- Vi har laget et prospekt av det, der vi næringslivet, men at det er aktørene selv 4514
Mandal
ble holdt
i januar
2015.
Sånn
og gymsal, og ny resepsjon. Gymsalen fra Hamran Snekkerverksted.
fokuserer
på at det
kun er en
times sett
kjøringer som skal styre det.
arrangerer med alle fasiliteter skal leies ut på
til både Kristiansand
og Egersund,et
at blankt
Frivilligsentralen
i Hægebostad
ogKommunen
- Vi er glade for å kunne bruke lokale
webdesign
vi har jernbanen på Snartemo bare 800 næringslivsseminar en gang i året, og her kveldstid via idrettslaget, og da blir det aktører, avslutter han.
nytt tiltak,
selv
om
sentralen
er
en
del
av
meter fra tomta som vi har satt klar for er det gjerne 25-40 personer som stiller treningsmuligheter for alle, forteller
ordføreren.
hver gang.
bygging. Det
er en gunstig
måte både
et veletablert
nettverk
på rundt
regnet
400
for ansatte og for besøkende å komme
TekST OG FOTO: kari Mørk
TINGET
•• Tingvatns
Ting
•• 2015
seg
til Hægebostad.
Listerrådet innstiller
TINGET
Tingvatns
Ting
2018

- Vi har hatt ønske om å ta tak i oss, og vi har laget en animasjonsfilm på
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kontakt oss for tilbud på ditt prosjekt:
tlf.: 40 23 80 98 • post@digidesign.no

www.digidesign.no
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Nettjournalisten Kari Mørk
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I vinterhalvåret er senteret ope på sundagar. Vår og haust har me ope
laurdagar og sundagar. I sumar har me ope 12-17 kvar dag.
Anlegget ligg sentralt
attmed fylkesveg 43,
omlag 30 minutters køyring
frå Lyngdal.
www.tingvatn.no

Forhandler av:

www.tinget.net

Wir sind neben der
Kreisstraße 43 gelegen, ca. 30
Minuten von Lyngdal. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte
www.tingvatn.no

We are located alongside
county road 43; about 30
minutes drive from Lyngdal.
For more information please
visit www.tingvatn.no

Formidlingen av Tingvatn
forminnepark og
besøkssenter er et samarbeid
mellom Vest-Agder
Fylkeskommune og
Hægebostad kommune

ALT I TAKSTOLER

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

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

HÆGEBOSTAD
KOMMUNE

www.naglestadbruk.no

HÆGEBOSTAD
REGNSKAPSKONTOR

4595 Tingvatn,
Tlf. 38 34 88 89
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«Vi støtter Tinget»
Ønsker dere å være med på et vinnerlag? Da kan TT Anlegg være noe for deg. Vi deltar på store
og små anleggsprosjekter i Agder og hele Sør Norge.
Vi har en moderne maskinpark som kan løse det meste og har alltid behov for dyktige
arbeidstakere som vil og kan. Hvis dette er noe for deg så sender du en CV og søknad via
vår hjemmeside.

Doneheia 138, 4516 Mandal - www.ttas.no, 38 28 95 00
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OVNER - PEISER
STÅLPIPER

BEFARING
MONTERING
REHABILITERING AV PIPER
PARAFIN - FYRINGSOLJE - DIESEL - SMØREOLJE
Distriktets største utstilling
av ovner og peiser

BORING, SPRENGNING,
KNUSING, GRAVING
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r noen
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rt gode
ene og

mob: 917 13 701 - post@vasland.no

Tlf.: 38 34 53 08 - Mobil. 909 85 175
post@lyngdal-fyringssentral.no
Følg oss på FB! facebook.com/Fyringssentralen

www.tinget.net
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Hos oss får du alt i trelast
og byggevarer.

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

Sjekk vårt utvalg av hus- og hyttemodeller på
hjemmesiden vår!
4596 Eiken - Tlf 38 34 82 02
kr@eikaas-sagbruk.no – owen@eikaas-sagbruk.noo

www.eikaas-sagbruk.no

www.tinget.net

Vi leverer norsk kvalitet og trygghet! Alle modeller kan
tilpasses, og byggesøknader/tegninger er inkludert i vår pris!

eikas.no
Eikås Hytter & Hus AS | 4596 Eiken| 38 34 95 00| eikas@eikas.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!

I vinterhalvåret er senteret ope på sundagar. Vår og haust har me ope
laurdagar og sundagar. I sumar har me ope 12-17 kvar dag.
Anlegget ligg sentralt
attmed fylkesveg 43,
omlag 30 minutters køyring
frå Lyngdal.
www.tingvatn.no

Wir sind neben der
Kreisstraße 43 gelegen, ca. 30
Minuten von Lyngdal. Für weitere
Informationen besuchen Sie bitte
www.tingvatn.no

We are located alongside
county road 43; about 30
minutes drive from Lyngdal.
For more information please
visit www.tingvatn.no
Formidlingen av Tingvatn forminnepark og
besøkssenter er et samarbeid mellom Vest-Agder
Fylkeskommune og Hægebostad kommune
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OUTLANDER 6X6 650 DPS T3
™

jo tøffere forhold, jo bedre. outlander
6x6 setter en ny standard ved å nå
tidligere uframkommelige steder.

82.160,-*

102.700,- inkl. mva.
* Pris er ekskl. mva
og klargjøringskostnader
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OUTLANDER 6X6 1000 XT T3
™

™

jo tøffere forhold, jo bedre. outlander
6x6 setter en ny standard ved å nå
tidligere uframkommelige steder.
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