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Kjære alle sammen!
Nå er det sommer, juni og tid for
Tingvatns Ting eller Tinget som det
heter på folkemunne. I år arrangeres
Tinget helga 13. og 14. juni og vi
ønsker så mange som mulig av dere
velkommen til Kollemo denne helga.
Vi regner Tinget for å være Sørlandets
eldste marked men vi merker likevel mer
og mer konkurranse på både publikum,
artister og utstillere. Derfor må en være
tidlig ute for å kunne plukke på øverste
hylle. Vi tror vi har truffet bra på den
musikalske fronten i år også. Vi får
nemlig besøk av Ole Ivars, hele Norges
danseband, med haugevis av erfaring og
utmerkelser. Søndag ettermiddag står
de på scenen på Kollemo og det er bare
å glede seg! Den eneste muligheten til å
høre dem på Sørlandet i år er på Tinget! På
lørdag kommer Øystein og Grethe Lauen
med nykomponert band. For de mange
som har hørt på Riders opp gjennom
årene så blir det fengende musikk lørdag
også!
I Hægebostad er det mye skog og det
synes å være mye hogst for tida. Å skaffe
råvarer til Anton’s Timbershow skulle
ikke bli noe problem. Det blir spennende
å se dem lage flis og opptenningsved av
tømmerstokker med motorsager med 50
hK – riktig en «rysare».
Dessverre blir det ingen livdyrauksjon
i år. Både Nortura og Fatland melder at det
er vanskelig å skaffe dyr av god kvalitet
på denne tida av året. Vi får ta det som et
signal på at det er mange bønder som er
driftige og ser optimistisk på framtida og
vil beholde dyrene sjøl.
Som erstatning så blir det liv i «fjøset»
igjen i år etter et par år uten smådyrene.
Det blir gris, høns, kaniner, et par
koppelam og sikkert flere dyr med og
uten fire bein og vinger. Kay Fossdal med
familie kommer med et assortert utvalg
dyr fra gården sin på Kvinesheia.
Også i år blir det Tingcup i fotball, ei
turnering som samler 4 – 500 håpefulle
fotballspillere til vennskapelig dyst i løpet
av noen hektiske timer på lørdagen. Det
er bare å møte opp og heie, og deretter
rett på «Tinget». Bygdas musikkorps –
Samklang – fyller 40 år i år og sjølsagt
spiller de på Tinget! Tingvisa skal synges
og søndagsgudstjenesten blir også i år ved
Bernt Rune Sandrib.
Det blir mange utstillere med varer
av alle slag langs hovedveiene og mye
landbruksutstyr og traktorer sentralt på
Tingplassen. Agder Vikinglag og Statens
Naturoppsyn kommer med sine telt og jeg
er sikker på at de har mange gode historier
å fortelle.

I år blir det nytt tivoli, nemlig
Skandinavisk Tivolipark fra Østfold.
Håper det er nye og spennende karuseller
de har med seg, til glede for både store
og små.
Agility med hund blir å sjå bak Bergs
Kafè flere ganger i løpet av helga. Cesilie
m. flere vil vise oss hva menneskets beste
venn kan få til med trening.
I pauser tar du gjerne en kopp kaffi
og nysteikte lapper i Bergs Kafè eller
en varmrett i Grendehuset. Fra Grillen
serveres koteletter og burgere av beste
slag. Med mat i magen og musikk i øret
så tas turen mellom de ca 80 utstillerne for
å finne helgas beste tilbud.
Gamle, fine biler av mange slag blir
å se begge dager. Blankpussa biler og
nystrigla sjåfører viser tydelig at dette er
de stolte av og at de har lagt ned mye av
både tid og penger i hobbyen sin, det er
sikkert.
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Tingstyret 2015
NAVN

E-post

TLF

LAG

Arne Mydland (leder)

post@mydlandgard.no

41230145

BON

Oddgeir Bryggeså

oddgeirbrygg@Icloud.com

90787500

SAM

Sven Ivar Mydland

simydlan@online.no

91110690

SAU

Kjell Rune Klungland

tkrklungland@gmail.com

90998212

HIL

KLART DU KJEM!

John Fredrik Sunde

jfsunde@gmail.com

91782805

HSL

Tommy Hauge

tommyhauge@haugemaskin.no 90745200

Arne Mydland

ARBEIDSKOMITÈ 2015

MATKOMITÈ 2015

Vidar Moi (leder)

Kristin S. Storbukås

HSL

Daniel Stokkeland

Siv Tanja Ågedal

HSL

Frode Ro

Linda Naglestad/
Vanja Eikeland

BON

Rune Mydland

BON

Inger Åshild Klungland

SAM

Annika Haddeland

SAM

Arnhild Urevatn/
Ingebjørg Kjellingland

SAU

Signy Urestad

SAU

Rose Lill Rossevatn

EIL

Siri Eiken

EIL

Kirsten Svensson

HIL

Lena Danielsen

HIL

Til slutt: Stor takk til alle som bidrar til
at Tinget blir vellykka år etter år!
Velkommen!
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Arnulv Helle
Leif Sigbjørn Rossevatn
Toralf Skaar
LEDER I LAGENE:
NAVN

LAG

Alf Gunnar Olsen

Hægebostad IL

Nina Anda Eiken

Eiken IL

Geir Birkeland

Samklang

Ånen Urevatn

Sauelaget

Toralv Skaar

Skytterlaget

Veronica Bryggeså

Bondelaget

EIL

Du kjem vel?
www.tinget.net
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Ole Ivars
Inntar Tinget
Opp med hånda, du som ikke i det minste har hørt om Ole Ivars, uavhengig av hvilket forhold
du har til dansebandmusikk! Og har du ikke noe forhold til denne sjangeren,
så kan du få det nå, for Ole Ivars kommer til Tingvatns Tinget i juni.
Tekst Kari Mørk
foto Helge Jørgensen
Dansebandet har feira 50 års jubileum,
og holder stadig koken. Det begynte på
Hamar på midten av sekstitallet, og siden
har det bare ballet på seg. Tilhengerskaren
rommer alle aldersgrupper fra yngst
til eldst, og nedslagsfeltet har est fra
Mjøsområdet til hele moderlandet,
og etter hvert videre over grensen for
å begeistre Søta Bror. Sistnevnte har
kvittert med å gi Ole Ivars deres første
svenske gullplate i 2007.
Denne musikken forbindes kanskje mest
med dans på lokalet og i folkeparkene,
men Ole Ivars har spilt for fulle hus i
både kirker og konserthus, i Olavshallen
i Trondheim, og de hadde også æren av å
spille opp til dans for mange høytstående
gjester da Den Norske Opera & Ballett
ble åpnet.
www.tinget.net

De benevner seg selv som «nesten
grossister i Spellemannspriser», og sånn
sett er det ganske nært sannheten. Elleve
nominasjoner, sju Spellemannspriser og
en «Årets spellemann».
Det henger godt sammen med salg av
over en million plater og et tosifret
antall gull- og platinaplater i alle
formater, og kåringen i NRK fra 2004
til «Tidenes norske danseband». Det
omfatter deltagelse i Melodi Grand Prix,
tildeling av ymse kulturpriser og sågar
en Kongens Fortjenestemedalje i sølv,
rekorder på Norsktoppen, VG-lista Topp
20, og over 40 forestillinger for fulle
hus på Nationaltheateret med musikalen
«En får væra som en er – en Ole Ivars
musikal. Merittlisten er lang, innholdsrik
og spenner vidt.
Men du – i stedet for tørre fakta:
Kom og hør! Søndag klokka 15.00
For du kjem vel?

FAKTA OM OLE IVARS:

Danseband, startet i 1964.
Bandmedlemmer er Ole Ødegård, Arne Willy Foss, William Kristoffersen,
Arild Engh, Tore Halvorsen, Bjørn Elvestad
Plateselskapet Tylden & Co.
PRISER OG UTMERKELSER:
Spellemannprisen 1996 i klassen danseorkester for albumet Dans på Skjermertopp
Årets spellemann under Spellemannprisen 1999
Spellemannprisen 1999 i klassen danseorkester for albumet Ole Ivars i 2000
Spellemannprisen 2000 i klassen danseorkester for albumet Medisin mot det meste
Spellemannprisen 2003 i klassen danseorkester for albumet Hverdag & fest
Hedmarksprisen 2004
Hedmark fylkeskommunes kulturpris 2004
Gammleng-prisen 2004 i klassen veteran, gitt av Fond for utøvende kunstnere.
Ble kåret av NRK i 2004 til Tidenes Norske Danseband
Spellemannprisen 2004 i klassen danseorkester for albumet Heldiggriser
Spellemannprisen 2005 i klassen danseorkester for albumet Vi tar det til manda'n
Spellemannprisen 2010 i klassen danseorkester for albumet Stjerneklart
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Flere gode kort i ermet
Hamran Snekkerverksted
kan skilte med flere
nyheter i år, innenfor
en spennvidde som
går fra bokutgivelse
til storbyetablering,
samarbeid på tvers av
kommunegrenser,
og – ikke minst – et
spennende stykke
arbeid «i kulissene».

Tekst: Tekst: Kari Mørk
Foto: K. Mørk/Hamran
Snekkerverksted
Trond Hamran er hektisk opptatt og godt
fornøyd. En god blanding.
- Vi har svært god ordretilgang for
tiden, påpeker han, og viser til at dette
er et resultat av kombinasjonen kvalitet,
løsninger og uredd satsing.
- Vi har ikke hatt en eneste annonse
i avisene i Rogaland, men markedet
der øker jevnt, og vi har leveranser på
omtrent to kjøkken i uka den veien. For
å imøtekomme kundene har vi en egen
kjøkkenmontør som er bosatt der vest.
Vi har kunder innen flere segmenter,
og rogalendingene er svært flinke til å
anbefale oss når de er fornøyd med en
leveranse. Derfor er det nødvendig at vi
leverer gode løsninger for å få fornøyde
kunder, sier han.

På huset
Visningsrommet hos Hamran er
bygget om, og har nå et færre antall
kjøkkenmiljøer som likevel viser mange
gode løsninger og gir opphav til ideer.
- Kjøkkenet skal ikke bare være en

utstilling – det skal være funksjonelt
for hele familien. Her viser vi et mer
åpent kjøkkenlandskap, og det er mange
løsninger med bare vegger, altså uten
overskap. Å satse på kjøkkenet er en
trend nå, kanskje på grunn at det er mye
fokus på dette i ulike programmer om
tv-kokker og slikt. En typisk kjøkkenrehabilitering for oss, er når folk skal
bytte ut 20-40 år gamle kjøkken, og det er
ofte i forbindelse med annen ombygging
eller tilbygg på huset.
Og snekkerverkstedet bygger ut igjen.
- Denne gangen er det for å gi plass til
nye maskiner, forklarer Trond.
- Vi bygger et 300 kvadratmeter stort
lagerhotell – et «platelager» - som skal
ha en robot som skal løfte inn plater til
kjøkken som skal produseres. Denne
roboten kan for eksempel programmeres
dagen i forveien til å hente fram plater
til dagens produksjon. I tillegg installeres

det nå en ny CNC maskin med 5-akset
krone, som gjør at vi eksempelvis kan
frese håndtakene inn i skapdørene,
som er en del av den nye trenden
med heltreprodukter. Dette er en stor
investering. Totalt med bygg og maskiner
havner vi på omkring fem millioner.
Hamran har fått tilskudd til dette fra
Innovasjon Norge og fra Sørlandets
Kompetansefond.
- De ser på dette som nyskapende
arbeid, og vi ser på deres støtte som en
kvalitetssikring – de tror på oss, sier
Trond.

Samarbeidsprosjekt
Hamran Snekkerverksted har løftet
blikket og sett ut mot andre områder
og nye konsepter også. Nedover i
dalen, i Lyngdal, har Hamran hatt et
samarbeidsprosjekt på tvers av bransjer.
I den nye handelsparken på Rom i

Lyngdal er nå «Møter & Mat» åpnet.
Initiativtakere er Kvinesdal Sparebank,
Utsikten Hotell, Hav til Hei Invest og
Hamran Snekkerverksted.
- Jeg tror vi har truffet bra, mener Trond.
- Idéen var en kaffebar, et urbant miljø,
og mat som er lett, sunn og god. Kjernen
i denne tanken er å skape et møtested for
næringslivet lokalt og regionalt. Her kan
man for eksempel reservere et møterom,
og ta lunchen i kaffebaren etterpå.
Alle fasiliteter som data er på plass,
og vi håper at dette møtestedet kan gi
gjensidig inspirasjon. Alle bedrifter har
jo de samme utfordringene: Å skaffe nye
kunder og få nye idéer.
Møter & Mat er en dagskafé – altså
åpent alle dager uten søndag, men ikke
på kvelden. Trond Hamran understreker
at det er åpent for alle, ikke bare
næringslivet.

Trond Hamran i showrommet
4
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Inntar Tigerstaden
Ved hjelp at statistikker på egen webside,
har Hamran konstatert at 50% av treffene
på siden kommer fra området i og rundt
Oslo.
- Norskprodusert er stadig mer populært,
og dette er en endring som har kommet
i løpet av de siste to åra. Vi har tatt
konsekvensen av interessen fra Osloområdet, og vi har etablert et 80
kvadratmeter stort showrom på Skøyen.
Med hensikt har vi lagt rommet en etasje
opp fra bakkeplan, for vi ønsker at de
som skal komme hit for å se på kjøkken
i hovedsak skal komme fordi de har

en avtale. De skal altså ha bestemt seg
for at det er akkurat til Hamran de skal
komme, og de skal gjøre en innsats for
det, forklarer Trond.
Showrommet er bygget opp etter
samme prinsipper som på Hamran
Snekkerverksted, hvor man forsøker å
skape et levende kjøkkenmiljø i stedet
for en passiv kjøkkenutstilling.
- I Oslo har vi også en ansatt med lang
erfaring i bransjen, og i samme bygget
er det en interiørkonsulent som jobber
mot kundene våre, og vi har en avtale
med en byggmester som har 4-5 ansatte.

Sørlandets eldste marked
Samtlige sitter altså i et miljø hvor de har
mye kontakt med hverandre.

Bøker og mat
Pizza – italiensk, amerikansk, eller
fra andre deler av verden. På Hamran
holder de kurs og lager steinbakt pizza
ut fra oppskriftene i boka «Verdens beste
pizza».
- Ja, vi har en finger med i spillet her
også, sier Trond.
- Craig Whitson, Tore Gjesteland, Mats
Widén og Kenneth Hansen har lagt mye
arbeid i denne boka. De har reist både til
Italia og til USA for å besøke noen av de

mest lidenskapelige pizzapersonligheter
i verden og lære mer om dette, sier han
og viser en moderne steinhelle som er
beregnet til å bruke i vanlig stekeovn for
å steinbake pizzaen.

Vil du vite mer om Hamran
Snekkerverksted? Følg med på
www.hamran.no

Grillkongen Craig ved bordet som
Hamran har laget på bestilling

Trond Hamran og Kåre Skaar i diskusjon
ved den nye CNC maskinen

Møt oss på

“Tinget”

Velkommen innom vår stand!
Vi deltar på “Tingvatnstinget”, og ser frem til å presentere et
utvalg av våre traktorer og redskap for alle besøkende.
Kom innom for en fagprat og visning av produktene.
Velkommen!

Agder Traktor og Maskin AS
• 4720 Hægeland
• Rolf Bjørkestøl, tel: 93 20 58 55
Sigbjørn Hægeland:, tel: 38 15 87 99
Agder_Tinget_Liggende_A5_05-2013.indd
www.tinget.net
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Emission – massivt lydutslipp
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

andre artister også, og det som inspirerer
oss mest er når dansegulvet blir fullt og
publikum er fornøyde. Vårt publikum er
som oftest godt voksne mennesker, men
vi spiller jo også for et blandet publikum,
sånn som på Tinget for eksempel.
Med så mange erfarne musikere har
de ikke problemer med å sette sammen
et variert repertoar som er tilpasset det
publikumet de har til enhver tid.
- Musikalsk har vi et stort hav å ta av,
og vi pleier å være lydhøre for ønsker fra
publikum. Når vi spiller til dans, er det
ofte sving og låter av kjente artister som
er mest populært, sier han.
Ut over høsten skal Emission reise
mer, og regner da sitt område for å

LRE Elektro AS

være Vest-Agder, Aust-Agder og noe i
Rogaland.
- Det er klart, vi må gjøre en ekstra
innsats for å samkjøre oss foran de
forskjellige opptredenene vi skal ha, men
siden alle er såpass erfarne kommer vi
ikke til å holde noen faste øvelseskvelder
ukentlig. Da går det mest på å tilpasse
oss hverandre og det vi skal spille i
øyeblikket.
Øystein Lauen er fra Hægebostad, og
han hadde sin første opptreden med band
på Tinget for 35 år siden. Tingavisen lurer
litt på merittlisten til bandmedlemmene
og får følgende svar:
- Da var jeg seksten og spilte med
Ontario band, forteller Øystein.

- Dessuten har jeg spilt i bandet Riders.
Grethe har spilt i bandet Riders og i tillegg
har hun og søsteren Inger Lise gitt ut en
plate for en tid tilbake. Frode Ro har spilt
i flere band og er godt kjent som musiker
her omkring, og flekkefjærdingen Erling
Gundersen har vært bassist i band fra
Oslo til Flekkefjord. Helene, som sagt,
spiller også med et band i Kristiansand
som heter Velvet. De har nylig spilt inn
plate som slippes i nær fremtid.
Emission spiller på Tinget lørdag klokka
16:00
Du kjem vel?

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

Velkommen
til gards!

Industrivn. 7 – 4580 Lyngdal
Telefon:
38 33 16 60,
91 54 37 28
E-mail:lre@lre-elektro.no

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

Bank og forsikring på ett sted!
Vi sørger for at du får de forsikringene
du har behov for gjennom vårt eget
forsikringsselskap, Frende Forsikring.

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

Se www.listervvs.no eller ring telefon 383 54 700
6
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Anton’s Timber Show:

Dueller så
flisene spruter
I år kan Tingvatns Tinget by på ikke mindre enn et knippe
verdensmestre i bruk av motorsag, og vi ønsker herved
velkommen til Anton’s Timber Show. Her kan du blant
annet se hvordan det kan lages skulpturer med motorsag,
det blir kappsaging, øksekastkonkurranse, canadisk
treklatring og mye mer.
Tekst: Kari Mørk
At tømmerhogsten har vært igjennom
en voldsom utvikling når det kommer
til utstyr, er hevet over enhver tvil. Fram
mot begynnelsen av 1950-tallet skjedde
tømmerhugst stort sett med håndkraft
og øks, og nesten alt virke ble barket på
stedet i skogen. I løpet av få år ble dette
endret. Stokksaga og tigersvansen kom,
og disse igjen ble historie når motorsaga
kom i alminnelig bruk. Motorsaga
overtok det meste av felle-, kviste- og
kappearbeidet, samtidig som det ble slutt
med barking i skogen. På 1970-tallet
var motorsaga skogsarbeiderens eneste
håndredskap.
Men de gamle tradisjonene ivaretas på
flere måter. I USA og Canada, på New
Zealand og i Australia gjør de det blant
annet i form av konkurranser med gamle
skogbruksverktøy. Anton’s Timber Show
har lagt opp til underholdende dueller
med gamle skogsverktøy, og dermed er
det duket for et show for hele familien.
Foruten spennende dueller i øksekasting,
kappsaging
med
stokksager
og
motorsager, og canadisk treklatring, får
du se springboardhogging og forskjellige
"stolsagingstriks".
Anton’s Timber Show har Europas
raskeste racermotorsager, 95 ccm-17
hk, og 190 ccm-25 hk. Anton har reist
i inn- og utland med showet sitt i mange
år. I seks år har showet vært fast innslag i
Telemark Sommarland, og i tre år i Skara
Sommarland.
Foruten «Anton» – Olav Antonsen deltar sønnene Stian og Jan Olav. Alle tre
har en rekke mesterskap på nakken, med
gode resultater.
Nysgjerrig? Kom og se dem på Tinget!
FAKTA
Det var motorsagtevlingene som gjorde at «Anton» kom inn i skogsutstyrsbransjen, og i mange år jobbet han som
yrkeshogger og som instruktør i Aktivt Skogbruk.
Gjennom eget firma tilbyr de kurs i teknikker og bruk av skogsutstyr, noe som blant annet innebærer
opplæring i generell treklatring og tredemontering og beskjæring, utstyr og funksjoner, felleteknikker, kappeteknikker,
nedfiringsmetoder og sist, men ikke minst: Sikkerhetsregler.
Les mer på www.anton.no

www.tinget.net
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OGSÅ UKURANTE MÅL OG PROFILER

Åpent:
Mandag - Fredag
Lørdag

07.30 - 17.00
09.00 - 13.00

Telefon 38 34 87 22 - 4590 SNARTEMO - hsh@hamran-sagbruk.no - www.hamran-sagbruk.no

- din totalleverandør
Netland og sønner startet opp med renovasjonskjøring i 1980.
Siden den gang har vi utviklet oss �l å bli en totalleverandør innenfor
avfallshåndtering og disponerer i dag et stort anlegg med eget verksted.
�i er 9 ansa�e med bred erfaring innenfor avfallshåndtering og transport og
våre medarbeidere bidrar gjerne med løsninger for transport og sortering for
å få best mulig pris på tjenestene. Firmaet disponerer biler og utstyr innen et
vidt spekter som dekker de ﬂeste behov.

DIN TOTALLEVERANDØR
- din totalleverandør

Netland og sønner startet opp med renovasjonskjøring i 1980.
Siden den gang har vi utviklet oss �l å bli en totalleverandør innenfor
avfallshåndtering og disponerer i dag et stort anlegg med eget verksted.
�i er 9 ansa�e med bred erfaring innenfor avfallshåndtering og transport og
våre medarbeidere bidrar gjerne med løsninger for transport og sortering for
å få best mulig pris på tjenestene. Firmaet disponerer biler og utstyr innen et
vidt spekter som dekker de ﬂeste behov.

Papp & Plast
Industriavfall
Renovasjon

- din totalleverandør

Farlig avfall

Netland og sønner startet opp med renovasjonskjøring i 1980.
Siden den gang har vi utviklet oss �l å bli en totalleverandør innenfor
avfallshåndtering og disponerer i dag et stort anlegg med eget verksted.
- din
�i ertotalleverandør
9 ansa�e med bred erfaring innenfor avfallshåndtering og transport og
våre medarbeidere bidrar gjerne med løsninger for transport og sortering for
å få best mulig pris på tjenestene. Firmaet disponerer biler og utstyr innen et
Netland
og sønner startet opp med renovasjonskjøring i 1980.
vidt spekter som dekker de ﬂeste behov.

Container utleie

Siden den gang har vi utviklet oss �l å bli en totalleverandør innenfor
avfallshåndtering og disponerer i dag et stort anlegg med eget verksted.
�i er 9 ansa�e med bred erfaring innenfor avfallshåndtering og transport og
våre medarbeidere bidrar gjerne med løsninger for transport og sortering for
Papp & Plast
å få best mulig pris på tjenestene. Firmaet disponerer biler og utstyr innen et
vidt spekter
som dekker de ﬂeste behov.
Industriavfall

DIN TOTALLEVERANDØR

Transport
Renovasjon
DIN
TOTALLEVERANDØR
Miljøstasjon
FarligEgen
avfall
Papp & Plast
Container utleie

Industriavfall
Transport

�pnings�der:
Renovasjon
Egen Miljøstasjon
Man-ons
kl. 07:00-15:00
�pnings�der:
Farlig avfall
Torsdag
kl. 07:00- 19:00
Man-ons kl. 07:00-15:00
Torsdag kl. 07:00- 19:00
Fredag
kl. utleie
07:00-12.00
Container
Fredag
kl. 07:00-12.00
Transport
Egen Miljøstasjon

Man-tor: 0900-1900 • Fre: 0900-2000
• Lør: 0900-1800
Telefon: 38 34 87 55

DIN TOTALLEVERANDØR
Papp & Plast
Industriavfall
Renovasjon
Farlig avfall
Container utleie
Transport
Egen Miljøstasjon
�pnings�der:
Man-ons kl. 07:00-15:00
Torsdag kl. 07:00- 19:00
Fredag kl. 07:00-12.00

4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 72
www.netlandogsonner.no

�pnings�der:
Man-ons kl. 07:00-15:00
Torsdag kl. 07:00- 19:00
Fredag kl. 07:00-12.00

4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 72
www.netlandogsonner.no

4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 72
www.netlandogsonner.no

4480 Kvinesdal
Tlf. 38 35 02 72
www.netlandogsonner.no

Velkommen til Eiken «Perla i Agder»

SØNDAGSMIDDAG
kl. 12.30 - 16.30

Spis så mye du vil av vår populære middagsbuffet.

kr. 285,- inkl. dessert og kaffe pr. pers
Barn kr 13,- pr år - Pensjonister kr. 195,-

Vi har sommeråpen restaurant
søndager fra 14. juni til 16. august

4596 EIKEN - TLF. 38 34 96 00
www.eikenhotell.no - e-post: eiken@eikenhotell.no
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Ordførerens hjørne:

Mye å ta stilling til
Ordfører Ånen Werdal i Hægebostad kommune har hatt det travelt med møtevirksomhet
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?»
Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi har hatt ønske om å ta tak i
saken før sammenslåing blei pålagt, sier
ordføreren.
- Ved å lage en grundig utredning er det
enklere å gi gode råd til kommunestyret
og innbyggerne i Hægebostad. Vi har jo
jobba med flere alternativer og lært mye.
Reformen kommer, uansett, men det er
en rekke ting å ta stilling til. Denne våren
har vi vært i en vurderingsfase, og det
ligger en del mulige midler tilgjengelig
her. Fristen er satt til 1. juli 2016, så det
er enda litt tid igjen. Uansett utfall, så
fortsetter Listersamarbeidet, for det er
godt opparbeidet.
Annet som utredes, er muligheten
for å legge det nye fengselet til Jåddan i
Hægebostad.
- Vi har laget et prospekt av det, der vi
fokuserer på at det kun er en times kjøring
til både Kristiansand og Egersund, at
vi har jernbanen på Snartemo bare 800
meter fra tomta som vi har satt klar for
bygging. Det er en gunstig måte både

TINGVISÅ
Eg farer til Tinget med mærr og karjol

for ansatte og for besøkende å komme
seg til Hægebostad. Listerrådet innstiller
oss, og vi har laget en animasjonsfilm på
prosjektet som ligger ute på YouTube.
Alt bygger på fengselet i Halden som en
modell.
Kommunen bruker YouTube til mer.
- Det er lagt ut en animasjonsfilm
som presenterer de nye næringsarealene
sentralt i Eiken. Vi har brukt konsulent på
den jobben, og er fornøyd med resultatet,
som vi har kalt «Vi vil Hægebostad». Vi
har allerede en interessent som ser på
tomt, og som nå leier areal. I tillegg har vi
hatt noen henvendelser på annonsen som
ligger på finn.no. Foreløpig så er det kun
renovasjonsselskapet H.Å.R. som er fast
etablert i området, med en miljøstasjon.
Ordføreren understreker at kommunen
gjerne vil være med som en medspiller i
næringslivet, men at det er aktørene selv
som skal styre det.
Kommunen
arrangerer
næringslivsseminar en gang i året, og her
er det gjerne 25-40 personer som stiller
hver gang.

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.

La hoven og hjulene gå!
For nå er det sommer med tindrande sol
og himlen er blåeste blå
Hør fuglene fløyter i heggblom og kratt
de gleder en syndefull kropp
Og nå skal vi danse i sommerens natt
til sola bak nuten står opp!

Nei, nå kan vi leve, liten som stor,
la hester og klokkene gå!
Glemmes skal snøen som falt ned i fjor
Se himlen er blåeste blå!
Og jentene fagre som Norge i vår,
og elskeren tar seg en rus
Se kjolene flagrer og dansen den går,
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

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.

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
Av: John Georg Ljosdal.

Veien til et aktivt liv

Hjelp til bedre funksjons- og mestringsevne

Veien til et aktivt liv

Tlf:
38 34 94 00
E-post: post@sorrehab.no

Mer info på
www.sorrehab.no

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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Full fart i førti år
Skolekorpset «Samklang» ble stiftet i 1975, og feirer derfor 40 års jubileum i år.
Korpset er aktivt og oppegående, og blant aktivitetene hører det til at de er en av arrangørene til Tingvatns tinget.
Musikantene spiller og foreldrene stiller på dugnad.

Glade musikanter på
øvelse med Samklang

Tekst: Kari Mørk
Skolekorpset rekrutterer musikanter fra
skolene i Eiken og på Kollemo. Annet
hvert år inviterer vi de elevene som
starter i 4. og 5. klasse til å bli aspiranter
i korpset. De som velger å bli med, får
musikkundervisning som valgfag en time
i uka i ett år. Etter det første året går de inn
som ordinære musikanter i skolekorpset,
og deltar på øvelser en gang i uka.
Er det en utfordring å holde interessen for
korpsmusikk oppe etter førti aktive år?
- Nei, rekrutteringen er god, sier Alf
Gunnar Olsen, som er en av lederne i
korpset.
- Fra siste aspirantkull er det nå tolv
musikanter med og spiller aktivt i korpset,
som nå i jubileumsåret teller ikke mindre
enn 30 medlemmer, hvorav ti er gutter og
resten er jenter.
Musikantene begynner altså som
aspiranter når de er ni og ti år gamle, og
musikantene i Samklang skolekorps er
mellom ti og 16 år.
- Vi har også med 4-5 voksne. Noen av
dem er tidligere musikanter, mens andre
er foreldre som ønsker å lære seg å spille
sammen med sine barn når de begynner
som aspiranter. Og – tro meg - sammen
er vi en kjempegjeng som spiller på lag
og har det gøy sammen, understreker
han.
Hver 17. mai har korpset selvsagt fullt
program hele dagen. De har tradisjon
med å begynne i Hægebostad kirke hvor
de spiller på gudstjenesten før folketoget
som går fra Kommunehuset og opp til
Kollemo skole. Der holder de en liten
konsert. Det samme gjelder i Eiken,
der de spiller ved Eiken kirke og ved
Sørlandet Rehabiliteringssenter og Eiken
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Bo- og Omsorgssenter til glede for dem
som er der. På kvelden nasjonaldagen
er det folkefest på Kollemo skole, med
musikk, taler, mat og underholdning.
- Mange av musikantene våre er aktive på
flere felt og spiller på "mange strenger",
så flere av musikantene deltar med å
spille piano og gitar, og noen av dem
synger.
Skolekorps er mer enn 17. mai, så også
for Samklang.
- Vi spiller på mange arrangementer i
løpet av et år, sånn som for eksempel på
Tinget. Hvert år reiser vi på korpsstevne,
og i år går turen til Sommerlandfestivalen
i Bø i Telemark. Hver høst reiser vi på
øvelsesweekend til Danmark, og til neste
år har vi planer om en lengre utenlandstur,
forteller han og er litt hemmelighetsfull…
- Vi er stolte av å bo i Hægebostad, og at
vi kan ha et så godt Skolekorpsmiljø og
-tilbud. Jeg synes at Samklang skolekorps
er noen flotte og gode ambassadører for
Hægebostad kommune!
Samklang har ingen tilknytting til
den kommunale musikkskolen, men
drives selvstendig og på dugnad av
styret og flere ildsjeler. De har ikke
medlemskontingent, og selv om det koster
å kjøpe instrumenter, noter, uniformer og
så videre, klarer skolekorpset seg greit
økonomisk. Inntektene kommer fra det
årlige Tinget, fra basarer, Kulturmidler
fra kommunen og fra lokale sponsorer.
Alf Gunnar Olsen og de andre som steller
med skolekorpset synes at de har noen
positive og flotte musikanter å jobbe med
i korpset.
- Og flotte foreldre som er svært gode
til å stille opp for musikantene og
skolekorpset, avslutter han.

OVNER - PEISER
STÅLPIPER

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

Tlf.: 38 34 53 08 - Mobil. 909 85 175
post@lyngdal-fyringssentral.no
www.tinget.net
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PR
IS!

MOI SKINNUTSALG

Vi kommer til Tinget
med skinnjakker til knallpriser
Pris eks.:

Damejakke i mykt lett lammeskinn
				Veil. pris kr 2990,Herrejakke i mykt lett lammeskinn
				Veil. pris kr 3490,-

Nå fra kr 990,- 65%

Nå fra kr 1290,- 63%

NB! Alle priser fra - 30-65%
+ skinnvesker og herreskinnbelter
Vi står i teltet ved inngangen

M
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Ve i n n

Velkommen
til vår stand!
Velkommen til oss!
Besøk oss på vår stand og du vil få se nyheten CLAAS
ARION 400 med Panorama-hytta og CLAAS ARION 500
CMATIC.
Vi viser også sesongaktuelle grasredskaper:
• CLAAS LINER samlerive
• CLAAS DISCO slåmaskin
• CLAAS VOLTO vender.

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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Hårfint i Eiken

Anne May Hauge Flottorp
hos Din frisør fikser håret
til Karina Nøkland

Frisørsalong med panoramautsikt? Ja, nettopp
– i august i fjor startet Anne May Hauge Flottorp egen
frisørsalong i Steis næringshage i naturvakre Eiken.
Og denne salongen kan by på praktfull utsikt over
Lygnevannet og naturen rundt.

Tekst og foto: Kari Mørk
- Før jeg begynte for meg selv her, jobbet
jeg hos frisøren på Birkeland, forteller
Anne May.
- Men siden jeg er fra Eiken, var det naturlig
for meg å starte eget da sjansen bød seg.
Selve lokalet er kjelleren i det gamle
Samvirkelaget, og Anne May fikk være
med å bestemme utformingen av salongen
selv. Det ser hun som en kjempefordel.
Resultatet er en lys og trivelig salong.
Hun har fått med seg noen av sine gamle
kunder, og har fått nye, kunder i alle aldre
og begge kjønn.
- De fleste kundene mine er faste kunder
som lager avtaler på forhånd. Jeg liker å ha
det litt forutsigbart. Det kan selvsagt skje
at noen dropper innom, men jeg er godt
opptatt jevnt og trutt året rundt.

Forutsigbarheten som hun liker, innebærer
også at hun legger opp feriene sine i god tid
På spørsmål om hårmoten er annerledes i
Eiken enn i storbyene sier hun:
- Jeg går kurs vår og høst for å følge med
på trendene, og jeg følger med ellers. Jeg
prøver å veilede kundene mine og liker å
få utfordringer, se an typer, ansiktsfasonger
og farger.
Denne dagen er kunden ung og med langt
hår, hun heter Karina Nøkland. Hun setter
seg godt til rette i stolen og tar en dialog
med Anne May om hvordan hun vil ha
det. Minst mulig klipping og bare litt
reparasjon, for hun sparer til enda lengre.
- Det blir ikke ensomt her, sier Anne May.
I jobben min treffer jeg mange hyggelig
mennesker. Jeg trives veldig godt med
jobben min. Også er jo Nina, fysioterapeuten
tvers over gangen. Vi har forresten et lite

galleri i gangen også, der folk kan se på litt
fin kunst mens de venter. Salgsutstillinga
er et samarbeid mellom «Drømmehagen»
på Byremo og kunstneren Rakel Thorsell
Flåten.
Vi lar den travle frisøren få ha
oppmerksomheten rettet mot kunden, og
banker på døren tvers over gangen.

Din frisør:
Steis Næringshage
4596 Eiken
Tlf 38 34 99 77
Mob 48 26 87 94
www.facebook.com
søk Din Frisør Eiken

En aktiv jobb
I et like lyst og trivelig lokale som hun også har fått være med å
bestemme utformingen på, holder Nina Anda Eiken til med sitt
«Agder Fysioterapi». Ved ulike apparater trener både yngre og
voksne personer under veiledning av Nina.
Tekst og foto: Kari Mørk
- Tidligere jobbet jeg for Audnedal og
Åseral kommuner, men siden jeg bor
i Eiken var det fint å kunne starte noe
eget her. Jeg har 80 prosent stilling,
og fri hver onsdag. Men det blir jo
omtrent 100 prosent fordelt på de fire
dagene, for det er mye kontorarbeid
som skal gjøres i tillegg.
Nina fikk tildelt driftstilskudd av
Hægebostad kommunen våren 2014,
etter vanlig søknadsprosedyre. Da ble
det stilt krav om at den som søkte om
jobben skulle kunne stille med eget,
egnet lokale, og ideen om å etablere
fysioterapitilbud i Steis Næringshage
dukket opp.
- På grunn av samtidig oppstart av
Din Frisør, ville Steis Næringshage
bygge ut hele kjelleren til oss,
forteller Nina.
- Jeg har mer enn nok å gjøre, sier
12

hun fornøyd.
- Praksisen er veldig variert, men
folk fra spedbarnsalder og godt
opp i åttiårene. Jeg har en del
treningsgrupper, og når de har
kommet i gang er det mulig for meg
å få en bitteliten pause. Pasientene
mine får også fysioterapeutisk
undersøkelse og behandling.

Å innarbeide gode rutiner for å holde
seg i form hjelper for folk i alle aldre.
Hun får det samme spørsmålet; om
det er tungt å drive alene?
- Nei, svarer hun.
- Jeg legger opp til variasjon i det jeg
gjør, og jeg er veldig flink til å huske
på å ta meg ferie.

Hun svarer benektende på spørsmål
om hun konkurrerer med Sørlandets
Rehabiliteringssenter Eiken.
- Nei. De tar inn pasienter utenfra
for rehabilitering, mens jeg hele
kommunen og øvre del av Audnedal
med vanlig fysioterapi. Alle mine
pasienter er henvist hit fra lege.

Agder Fysioterapi:

Nina har en tilleggsutdanning innen
psykisk helsearbeid, og mener at den
kommer godt med i arbeidet som
fysioterapeut.
- Fysikk og psyke henger sammen.

www.facebook.com
søk Agder Fysioterapi

Agder Fysioterapi
Steis Næringshage
4596 Eiken
Mob 99 01 66 82

Trim med utsikt
– fysioterapeut
Nina Anda Eiken hos
Agder Fysioterapi

www.tinget.net
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Velvillige
frivillige

Fra venstre leder Katrine Raen Vatne, Stefanie
Pitchel, Gerd Åvesland og Ingebjørg Kjellingland

Tanken ble født våren 2013, planlegginga
fortsatte gjennom 2014, og åpningsfesten
ble holdt i januar 2015. Sånn sett er
Frivilligsentralen i Hægebostad et blankt og
nytt tiltak, selv om sentralen er en del av
et veletablert nettverk på rundt regnet 400
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.

- 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?
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
det ikke er greit.
- Nei, sier Gerd.
- Jeg har hatt det så kjekt etter at jeg kom
på dette med å være frivillig. Det har vært
veldig viktig for meg også, for å komme
ut. Jeg har stor familie med barn og
barnebarn, men dette med for eksempel
å være reisefølge til sykehus har gitt meg
mye glede. Det er så mange ting som
følger av det frivillige arbeidet, og jeg
opplever det som en vinn-vinn-situasjon.
Glede for begge parter.
- Ja, det er viktig å føle seg brukelig til
noe, understreker Stefanie. Det å kunne gi
gjensidig glede er en veldig god følelse.
Noen synes kanskje at det kan være en
utfordring å åpne opp for å gi og ta imot –
å gå litt ut av sin egen komfortsone, men
dette er ingen ting å være redd for.
- Nei, dette er bare koselig! Det anbefales
på det varmeste, skyter Ingebjørg inn.
- Jeg har ikke vært med på så mange
besøksvennmøter ennå, men jeg gleder
meg stort. Har du ledig tid, så for all del
– ta kontakt, oppfordrer hun.

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.
Frivilligsentralen i Hægebostad er en
del av Vest-Agder nettverk, og de har
jevnlige møter for å utveksle erfaringer
og idéer.
- Jeg ser på dem som mine kolleger,
folkene på de andre Frivilligsentralene.
En gang årlig har vi regionkonferanse,
og innen regionen har vi møter ca. fire
ganger årlig. Det er en veldig inspirasjon
og hjelp for oss som er i startgropa
foreløpig.
Har du noen idéer til hva Frivilligsentralen
kan engasjere seg i? Har du behov for
et menneske som kan hjelpe deg eller
stikke oppom og ta en prat? Eller har du
kanskje ledig tid og noe å tilby en annen?
Ta kontakt med Katrine!
PS: Er du mann, og har du kanskje en litt
høyere terskel for å ta kontakt? Ikke nøl
– du vil bli godt mottatt enten du er på
giver- eller mottakersiden. Til gjensidig
glede.

ALT I TAKSTOLER

Tlf. salgskontor: 38 28 21 40
Fabrikk: 38 28 14 40
Fax: 38 70 74 02
Forhandler av:

E-post:
firmapost@naglestadbruk.no
www.naglestadbruk.no

www.tinget.net

HÆGEBOSTAD
REGNSKAPSKONTOR

4595 Tingvatn,
Tlf. 38 34 88 89
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Treffpunkt på heia

Heddan Gard, i kanten av villmarka med bever,
elg og kongeørn som nærmeste naboer

Heddan Gard er vel godt kjent, i alle fall for folk fra
nærområdet. På gården på heia serveres det tradisjonsmat
og arrangeres selskaper, kurs og konferanser for en variert
mengde kunder. Men visste du at Erling Stokkeland har en
interessant museumssamling, og at han har opparbeidet
ikke mindre enn 25 kilometer turløyper i marka rundt
gården?
Tekst : Kari Mørk

- Heddan har sin særegenhet som er tufta
på gammel kultur og med lett tilgjengelig
natur, forklarer Erling.
- Gården ligger på ca. 400 meters høyde, og
løypa går i terreng som kan gi en utfordring
for den som ønsker det. En kan gå på alle
toppene her omkring på merka stier som
jeg også har tegna inn på kart. I tillegg er
det en liten ruslesti på omtrent en kilometer
i kulturlandskapet rett ved gården. Den blir
ofte brukt for å trekke litt frisk luft når vi
har selskaper eller andre arrangementer.

Som en vil ha det
Det kan dekke både hvordan Erling
Stokkeland ser på Heddan, og hvordan
fornøyde kunder gir tilbakemeldinger.
- Den lille familiebedriften vår er nå så stor
som vi ønsker å ha det, sier han.
- Vi har åpent hele året, ingen gruppe er for
liten. Året i fjor var godt, med en økning i
omsetninga, og det er vi selvsagt glade for.
Det å kunne tilby sånne naturopplevelser
som her, har imidlertid en bakside også.
Vi har en utfordring med dekning både
på mobil og bredbånd, men nå har vi fått
14

Erling Stokkeland trives i bøkenes verden
– når han ikke steller til festlig lag på Heddan

laget et opplegg som fungerer for de som
kommer hit.
Kanskje kan dårlig dekning av mobil og
nett også være en liten pådriver til ikke å
være så tilgjengelige på tjuefiretimers basis
som vi er i vår tid?
- Dessuten blir kursarrangementene
mer sosiale her på huset når ikke alle
storbytilbudene ligger rett utenfor døra,
mener Erling.
- Dessuten har vi en ganske sentral
plassering. Det er ikke mer enn to timers
kjøring verken til Kristiansand eller
Egersund. Innen en sånn radius kan våre
tilbud potensielt dekke en befolkning på
omtrent en million.

Bord og seng
Maten på Heddan Gard lages fra bunnen
av, som det så fint heter. Ingen posesauser,
Erling?
- Nei. Vi lager alt her på huset, og vi har
som målsetting å få tak i kortreist mat. Vi
prøver å lage en egen matkultur med sau,
svin og storfe fra området. Vi jobber aktivt
med Nortura for å få til dette – at vi skal
få tilbake slakt av de dyra vi leverer inn.
www.tinget.net
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her i 1-3 dager, og vi disponerer helgene
til arrangementer. Størst dekning har vi
seinvår, sommer og høst, og vinterstid er
den rolige tida da vi skal rydde opp og sette
i stand. Markedsføring? Nei, det går mest
på jungeltelegrafen fra folk som har vært
her og er fornøyde. Så har vi hjemmeside,
og vi er på Facebook.

Samarbeid
Heddan er med i reiselivssamarbeidet
«Lygna Opplevelser», som består av 10
reiselivsaktører langs lakseelva Lygna, fra
Kvavik i sør til Eiken i nord.
- Vi har som felles mål å gjøre hele området
mer kjent, også nord for E39, forklarer
Erling.
Åpningstider og
kontaktinformasjon:
Heddan Gard har åpent for
søndagsmiddag 14.6 til 16.8
Kl 13.00 – 16.00
Søndag 23 august kl 13.00 åpning/
innvielse av “Kollemo skulehus”.

Det er jo hele hensikten. Vi har dessuten
hatt temakvelder den siste fredagen i
hver måned siden nyttår. Den første var
tysk, så italiensk, så fransk og spansk. Vi
avsluttet med Norsk tradisjonsmat søndag,
1. Pinsedag da under mottoet, “Betal for 2,
spis for 3, ta svigermor med”.

Gården har en overnattingskapasitet på 60
sengeplasser, og halvparten av leilighetene
som står til disposisjon har bad.
- Selskaper utgjør omtrent halvparten av det
vi gjør. 30 prosent er kurs og konferanse,
og resten er turister fra kontinentet:
Danmark, Nederland, Tyskland og
Østerrike. Gjennomsnittlig bor turistene

+47 38 34 88 37
Heddan gard,
4595 Tingvatn
post@heddan-gard.no
www.heddan-gard.no

- Det er et veldig interessant samarbeid, og
vi er mange med forskjellige tilbud som
gjør tilbudet mer interessant. Folk vil ha
noe å velge ut ifra. Vi tror at vi kan trekke
omtrent 20 prosent flere kunder ved å
samarbeide i vår opplevelsesregion. Her er
det mye forskjellig å tilby på liten avstand.
Så er det opp til den enkelte i prosjektet
hvor god en skal være, avslutter Erling.

Lygna Opplevelser:
• Kvåsfossen naturopplevelser
• Kvåstunet, kurs og konferanse
• Øyna Camping
• Paulsen hotell
• Kvelland Vingård
• Kvavik Camping
• Kvås Gårdsutsal
• Mydland Gard
• Heddan Gard
• Tingvatn Forminnepark

Du finner Heddan
også på Facebook

av

Leverandør av små og store hytter og hus.
Vi tilpasser etter dine ønsker!

Eikås hytter – Helnorsk hyttedrøm
Eikås Hytter & Hus AS / eikas@eikas.no / Tel. 38 34 95 00

eikas.no

e-post: info@eikaas-sagbruk.no
www.tinget.net
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Det skjer på Tingvatns Tinget
– midt i Hægebostad:
TING-CUP
I fjor deltok ca 45 lag totalt i miniputt- og
lilleputtklassen. Det var ny rekord, og det var
bortimot 500 unger som hadde en flott dag på
Kollemo denne junilørdagen.
Søsken, foreldre og besteforeldre stilte opp som
ivrige publikummere, og for de aller fleste var
nok dette en stor opplevelse. De frammøtte sto
rundt de to banene og skapte en flott ramme
rundt kampene.
Eiken IL og Hægebostad IL var veldig godt
fornøyd med arrangementet i fjor og ser fram til
Tingcupen 2015. Det ser ut til at det kommer
nokså like mange lag og spillere som tidligere.
AKTIVITETER PÅ SCENEN
– SJEKK PROGRAMMET FOR TIDSPUNKT
Ole Ivars
Emission
Gudstjeneste
+ diverse aktiviteter både lørdag og søndag
MYGGFRITT PÅ TINGET
I år også. Vi kjører i gang myggfellene sånn
at de små, iltre skal holde seg unna. Husk: De
eneste ”mygg” du finner på Tingvatns tinget, er
de du ser på fotballbanen!
GUDSTJENESTE
Det holdes gudstjeneste på søndag, og her blir
det musikkinnslag til.

16
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DYR PÅ TINGVATNSTINGET
Mange fine dyr å se og klappe:
hester, sau, og lama m.m
Agility
Det holdes agility konkurranse med hund på
Tinget begge dager. Agility er konkurranser
som foregår i en løype med forskjellige
hindre som hunden skal passere i riktig
rekkefølge, med færrest mulig feil, og på
kortest mulig tid. Hundeføreren bidrar
aktivt med styringskommandoer hunden
må følge for å lykkes.
AMCAR OG VETERANBILER
Søndag er det tid for AMCAR utstilling.
Vi forventer heftige forekomster av krom
og lakk når klubben triller sine doninger
fram så du kan se dem på nært hold.
MATSERVERING
Tinget byr på både inntrykk og uttrykk
– det krever energi. Vi serverer mat
innendørs og mat utendørs – grilling,
lappekaker, kaffe, saft eller annet godt.
Vi gjør som vi har gjort før – vi lager mat,
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!
BODER OG UTSTILLINGSTELT
Rundt 70 utstillere og omtrent like mange
ulike varegrupper, om vi kan si det sånn.
Utstillerteltet står som før, og enten du
leter etter det lille, spesielle eller du ser
etter maskiner eller mat – det er her, det
meste. Kom og se!
TIMBER SHOW
Anton`s Timbershow viser hvordan man lager
skulpturer med motorsag, det blir kappsaging,
øksekastkonkurranse, canadisk treklatring og
mye mer.
TIVOLI
Nytt tivoli i år: Skandinavisk Tivolipark.
Les om dem i avisen!

DU KJEM VEL?

www.tinget.net
www.tinget.net
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Hydramech Solutions A/S
– «noe i olja»
Det er dimensjoner på utstyret som er
inne til behandling hos Hydramech

Det får en ofte høre, hvis en spør hva bedriften sysler
med, og en av oss uten den rette fagkunnskapen skal
svare. Så, hva gjør de egentlig?
Tekst: Kari Mørk
Tingavisen
møter
Frode
Andre
Hauge, Morten Skeie og Stian Skeie –
henholdsvis teknisk sjef, prosjektsjef og
innkjøpssjef i bedriften - for å få vite litt
mer om saken.
- Kort og norsk sagt, sier Frode, - så
betyr det at vi holder på med mekanisk,
hydraulisk og elektrisk arbeid innen
overhaling, installasjon og service på
utstyr for rørhåndtering og boring på
boredekk. Dette omfatter kraner, vinsjer,
boremaskiner og annet håndteringsutstyr
som ikke befinner seg under vann.
De er nyetablert, og bedriften ble startet
av Alf Torfinn Skeie i mai 2014, og de
holder for tiden til i leide lokaler i andre
etasje på Eiken Mekaniske.
- Vi har et mekanisk verksted i Kvinesdal
også, opplyser Stian.
- På sikt har vi planer om å etablere oss med
egne lokaler i det nye næringsområdet
som ligger sentralt i Eiken, ikke langt fra
der vi nå holder til.
- Vi holder oss kostnadseffektive fordi
vi er fleksible. Alle kan det meste.
Vi i administrasjonen hopper gjerne
i kjeledressene og tar i et tak om det
er nødvendig, og vi henter inn ekstra
bemanning og kompetanse der det trengs.
Det finnes mye kjernekompetanse lokalt

i indre bygder, men kompetanse kan vi
også for eksempel hente fra kontakter på
Færøyene hvis det er behov for mange
mann samtidig, supplerer Frode.
Sentralt i Hydramech Solutions sine
oppgaver er SPS, som er oljeriggenes
5 årlige kontroll. Det vil si at de skal
demontere, overhale, og montere opp
igjen det utstyret de har vedlikehold
på. Commissioning i etterkant er
ensbetydende med innstallering og
igangkjøring av utstyret på riggen.
- Mye av utstyret kommer gjerne på
lastebil, enten hit til Eiken eller til
verkstedet i Kvinesdal, forteller Frode.
- Vi er opptatt av synergi med lokale
bedrifter i hele regionen. Vi påtar oss
styring av ordrene mot kunder, og når
vi trenger kompetanse kjøper vi inn
tjenester fra hele Lister for å utføre
oppgaver. Nå som det har blitt strammere
tider i hele bransjen, ser vi det som viktig
at vi har tilgang på og klarer å bygge opp
kompetanse fra de indre bygdene som
vi kan benytte. Det er ikke noe poeng i
seg selv for oss å bli store. Vi vil heller
leie inn andre. Selv om hele bransjen
merker nedgangen finnes det mange store
prosjekter og mye interesse i markedet.
Vi velger å se det som utfordringer og
forholde oss positivt til det, avslutter han.

Hydramech Solutions A/S har høy kompetanse innen
overhaling og service av følgende utstyr:

Eagle light inklusive Winch - Sylindere – Bridge crane – HTV – IRA – URA
- Manipulator arm - HPS/DDM inklusive Dolly - Pipe & Riser Catwalk
- Iron Roughneck/Hydratong - Mousehole 45, 60, 90 ft - Pipe Handling Cranes
- Cherry picker/Stabbing Baskets - Hydraracker/XY-Racker - Crown Block
- Travelling Block - Fast Line sheave - Dead Line sheave - Finger Board - Winch

Frode André Hauge, Stian Skeie og Morten
Skeie utgjør Hydramech Solutions AS
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Mobil fornøyelsespark
Skandinavisk Tivolipark kommer til Tingvatns Tinget,
og siden det er første gang de kommer hit,
vil vi fortelle litt om dem.
Tekst: Kari Mørk
- Vi etablerte parken i 1998, og har pr. i
dag ca. 20 sesongansatte, forteller Terese
Andersen.
- Men i enkelte tilfeller bruker vi å ta inn
folk til lokal dugnad også. De hjelper
da som regel til i lotteriene og spillene,
men av og til har vi hjelp til salg av
billetter også, og dette er gjerne når vi er
i samarbeid med lokale lag og foreninger.
Tivolisesongen åpner i mars og
slutter i oktober på våre breddegrader,
og Skandinavisk Tivolipark har et
virkeområde som strekker seg fra vårt
område i sør til Tynset i nord, og fra
Bergen i vest til Halden i øst. Tidligere
har de besøkt Lyngdal, Vanse og
Kristiansand.
- Det er mange aktiviteter hos oss som
er populære hos både små og store, sier
Terese.
- Jeg tror nok at en «Twist» vil slå godt
an hos dere. Nytt i år er en stor, flott sklie
fra USA – og den håper vi selvsagt også
at vil være til glede for mange.
Tivoliparken er, som andre som opererer
innenfor våre landegrenser, underlagt
krav til sikkerhet.
www.tinget.net

Det betyr årlige kontroller fra SJT
– Statens Jernbane Tilsyn, Park- og
tivolitilsynet. I tillegg utfører de
daglige kontroller av karusellene, og
alle de ansatte har brannvernskurs og
førstehjelpskurs.
Vi lurer litt på hva som skiller
Skandinavisk Tivolipark fra andre tivoli
– hvis det da er noen forskjell?
- Vi er norske, påpeker Terese.
- Dessuten er vi like opptatt av de små
barna sine behov som av de store sine,
avslutter hun.

Kom og se
– for du kjem vel?
19
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#småbarnsfamilieidyll
på Sørlandsbadet

www.sorlandsbadet.no

GJØR
ET
SJAKKTREKK!
LA OSS BEHANDLE KLEDNINGEN FOR DEG!
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
20
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Neumann er en av Norges største
byggevaredistributører med et
varesortiment som dekker det
meste innen trelast og byggevarer
til nybygg og rehabilitering.

Du finner oss på:
Farmoveien 243, 4520 Lindesnes.
Telefon: 38 25 54 40

BNETZ.NO

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

Bentz.no - post@bentz.no - Tlf 383 46 100 - Lyngdal
www.tinget.net
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Tinget for 50 år siden:

Samtidig som Tinget i 1965 gikk av stabelen skjedde det en tragisk ulykke som preget hele
arrangementet. Naturlig nok ble ulykken også dekket i Farsunds Avis sin omtale av Tinget det året.
Vi gjengir her fra faksimiler som vi har fått tilsendt fra avisen.

Tekst: Kari Mørk
Alle faksimiler: Avisen Lister

12000 mennesker og
12 hester på Tinget
Meldingen om at to menn fra Skeie i Eiken var druknet, la som rimelig kan være
en demper på årets Tingvatnting. Sent på
ettermiddagen nådde det triste budskapet
de mellom 10 000 og 12 000 menneskene,
som en mil lenger nede i dalen var samlet
til «Tinget». Alle arrangementene på markedsplassen ble med en gang avlyst.
Selve opptakten til Tingvatntinget sto iår
ikke tilbake for tidligere år. Selv om arrangementet i Hægebostad ikke var så
mye annonsert, var det lørdag ettermiddag
samlet folk fra Stavanger i vest til Arendal
i øst, og langs kysten og i alle dalene ga
det inntrykk av at alle veiene førte til Tingvatn. Det utrygge været holdt arrangørene
i stor spenning like til det siste, men om ettermiddagen da Tinget ble åpnet og Lyngdal skolemusikkorps kunne stemme i med
sine instrumenter, gløttet solen frem fra
skydekket, og hele kvelden var det lyst og
lett sommervær.
Rundt tingplassen var det iår ekstra mange
boder og demonstrasjoner. Rundt den oppbygde scenen sto bodene oppstilt i hesteskoform, og handelen med iskrem, brus,
varme pølser, sjokolade gikk strykende.
Utenom disse bodene hadde reisende og
handlende folk slått opp sine telt og varer,
og det var demonstrasjoner av varer fra
traktorer til symaskiner for interesserte.

Hestehandelen
Inne i skogen bak alle bodene foregikk så
hestehandelen, som vel opprinnelig var
det vesentlige med Tingvatntinget. Etter
som årene har gått, har hestene som blir
vist frem blitt færre og færre, men det var
likevel 10-12 hester som også iår ble stu-
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dert fra alle kanter og sider. Litt handel ble
det vel, og på forespørsel hos en hestehandler ble det opplyst at en som nå ville
ha med seg en riktig gild hest måtte finne
seg i å punge ut med opp til 3 000 kroner.
Om hestehandelen ikke florerte, var klokkehandelen desto livligere. Mange klokker
skiftet eiere i løpet av markedsdagen, og
mange hadde samlet armen full av klokker
for riktig å kunne handle mye. Tydeligvis
var det over alt nok av folk som gjerne
ville kjøpe klokker, og ståk fra diskusjoner og forhandlinger om priser og kvalitet
svirret i luften.
Men – de fleste tilreisende var vel likevel
ikke interessert i å kjøpe hverken hest eller
klokke, men tvert imot se på livet som utfoldet seg på tingplassen. Kan hende fikk
man treffe på gamle kjenninger, og man
tok også med seg det som var av underholdning og opptredener.

Bondebryllup
Høydepunktet for publikum var bondebryllupet som folk fra dalen fremførte.
Det ble gitt en munter og god fremstilling
av de skikkene som rådet før i tiden ved
bryllup, og om alt utstyr og andre ting som
da hørte til. Aktørene i sine farverike og
vakre drakter høstet stor applaus for sin
fremstilling.

Førstesiden på Farsunds
Avis i forbindelse med
Tinget i 1965:

God underholdning var også oppvisningen i folkeviseleik som medlemmer av
Flekkefjord Leikarring fremførte, og det
var meningen at også andre aktører skulle
i ilden under stevnet, men disse arrangementene ble avlyst da meldingen om den
tragiske drukningsulykken nåtte tingplassen.

14 i fyllearresten under
Tingvatntinget lørdag.
En mann påkjørt
på Birkeland

Ved å se på alle bilene og teltene fikk man
et inntrykk av hvilken mengde av mennesker som lørdag og natt til søndag var
samlet til ting på Tingvatn. Det var et stort
oppbud av politi, og trafikken ble avviklet
stort sett greit og godt.

14 måtte overnatte i fyllearresten etter
årets Tingvatnting. Politiet karakteriserer forholdene som hverken bedre eller
verre enn tidligere, men det legges ikke
skjul på at det var altfor meget alkoholmisbruk.

Tekst: Kari Mørk
Alle faksimiler: Farsunds Avis

En bilfører ble tatt mistenkt for promillekjøring, og blodprøve ble tatt. I Lyngdal
ble det lørdag kveld tatt en bilfører mistenkt for promillekjøring. Han var på vei
fra Tingvatntinget, og blodprøve ble tatt.
Det ble også foretatt trafikkontroll. Omkring 200 biler ble kontroller og resultatet var jevnt godt. Ingen større mangler
ble påvist.
En mann ble påkjørt av en bil like ved
herredshuset på Birkeland. Han ble tatt
under legebehandling og sendt til Farsund Sykehus.
I Kvås kjørte en bil utfor veien og politiet
foretok nærmere undersøkelser.
Ellers ble det ikke meldt om større uhell.

www.tinget.net
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PROGRAM ”TINGET” 2015
Lørdag 13. juni:
Kl.10.00
Kl.14.00
Kl.16.00
Kl.18.00
Kl.20.00

I TILLEGG KOMMER:
Tivoli

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

Masse stands og god mat og drikke
Veteran/AMCAR utstilling
Brannvesen Sør kjem å demonstrere slukking og
redning av trafikkulykke begge dager
Agility med hund. Begge dager
Smådyr i fjøset

Søndag 14. juni:
Kl.10.00
Kl.12.00
Kl.14.00
Kl.15.00
Kl.17.00
			
Kl.18.00

NB! TIDSPUNKTENE ER VEILEDENDE OG KAN ENDRES

Portene åpnes
Andakt v/Bernt Rune Sandrib
Samklang spiller
Ole Ivars
Vennskaplig
politikerkonkurranse
Portene stenges

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

Du kjem vel?

KONGLA FRISØR
Her er 3 av våre 8 rørleggere: Asbjørn, Tommy og Erling

- - for hele familien - -

Åpningstider:

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

Mandag - fredag
Lørdag

kl. 10.00 - 18.00
kl. 10.00 - 15.00

Tlf. 38 34 84 60 • 4596 EIKEN • SOLARIUM

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

• TREEMBALLASJE
• KONFEKSJON
• TRANSPORT

Tlf. 38 34 86 55
389134 86 49
Tlf: 90Fax
67 37

Lyngdal
Farsund
Vanse
Kvinesdal
Flekkefjord
www.tinget.net

38
38
38
47
47

33 08 50
39 55 10
39 61 00
82 70 00
82 70 00
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HAMRAN + 100% NORSK
Hamran Snekkerverksted på Sørlandet ligger idyllisk til mellom høye fjell og flott natur. Verdiene vi bygger på er involvering, respekt
og individualitet. Motivasjonen bygger på stolthet til faget, lidenskap til oppgavene og det som er varig. Da ligger alt til rette for at vi
vil skape Norges råeste kjøkken til deg. For oss er kjøkkenet det viktigste rommet i huset. Besøk oss gjerne, vi har satt av tid til deg.
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

OR Å
F
D
N
A
T
S
R
VÅ
KOM INNOM
RI N G
Ø
J
K
E
V
Ø
R
P
ILLE
S E O G B ES T
RENE
O
T
K
A
R
T
O
M
AV DE

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

Nå også anleggsmaskiner

www.a-k.no
www.tinget.net
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Hauge Maskin

a
s

GRAVING SPRENGNING TRANSPORT

TLF.: 907 45 200

VELKOMMEN TIL

EIKSENTERET
VELKOMMEN TIL
EIKSENTERET

VELKOMMEN
TIL
VELKOMMEN
TIL
Vi har utstyret

Vi kjem
på Tinget!

EIKSENTERET
EIKSENTERET
du trenger o
stgyret

Vi har ut
VELKOMMEN
TIL
se
n
genr! og
ta
e
en
p
tr
m
du
ko
EIKSENTERET
kompetansen!

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 !

Vi har utstyret
r ut
ogstyret
nger
treha
du Vi
! rruts
tyret
og
ha
peta
ge
Vien
komdu
en
trns

nger !og
du tre
en
ns
ta
kompeko
mpetansen!

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

vavik

f.

Tlf. 38 33 10 10

Tlf. 38 33 10 10

Eiksenteret Lyngdal
www.tinget.net
38 33
10 10
Kvavik

Tlf. 38 33 10 10
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Din faghandel innen Jakt,
Sportsfiske og Friluftsliv!

Tilbud:

SavageGear
Ultralett Ørretsett

Fra: kr. 999,-

Diverse
Fiskeutstyr 50%

(Veil: 1899,-)

Stort utvalg i
Våpen og Optikk!

20% rabatt på
Jaktammunisjon!

e-post: ehaugela@live.no - Tlf.: 38 34 65 40 - mob.: 930 12 501
26
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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
SMØRBRØD

MED GOD
DESIGN I
SENTRUM!

VI TAR IMOT BESTILLINGER
OGSÅ PÅ TINGET.
VI LAGER KAKER TIL ALLE SLAGS
ANLEDNINGER OG ALLE SLAGS
FORMER OG VARIANTER!!

layout
design
reklame
profilering
trykksaker

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

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

www.tinget.net

webdesign

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

23.05.11 10.00

27

Sørlandets eldste marked 

TINGET • Tingvatns Ting • 2015

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

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

™



atv traKtor
godKjent for vei
Konstruert og godKjent
for to, eKstra lavt l-gir
Warn vinsj

NY!
OUTLANDER 6X6 650 DPS T3
™

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

82.160,-

*

102.700,- inkl. mva.
* Pris er ekskl. mva
og klargjøringskostnader

canamoffroad.com
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™

© 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

™

© 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

© 2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)

OUTLANDER MAX 500 DPS T3
brP traktormodeller
for allsidig kjøring!

HÆGEBOSTAD
KOMMUNE

canamoffroad.com



OUTLANDER 6X6 1000 XT T3
™

™

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

atv traKtor
godKjent for vei
tretrinns servostyring
eKstra lavt l-gir
Warn vinsj

107.920,-

*

134.900,- inkl. mva.

*Pris er på standardmodell og er
ekskl. mva og klargjøringskostnader.



atv traKtor
godKjent for vei,
tretrinns servostyring
Warn vinsj

Fra:

124.720,-*
Fra:

155.900,- inkl. mva.
*Pris er på standardmodell og er
ekskl. mva og klargjøringskostnader.

canamoffroad.com

www.tinget.net

