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Kjære leser!
Igjen er det tid for Tingvatns tinget på
Kollemo i Hægebostad, og vi håper at
du har tenkt å ta deg en tur for å se hva
vi har fått til av arrangementer, utstillinger, demonstrasjoner, salgsboder og
mye mer i år.
Det ligger mange dugnadstimer bak
hvert Ting. Det hadde ikke vært gjennomførbart uten alle som trår til og hjelper med
planlegging og gjennomføring – tusen takk
til hver og en av dere.
I år har vi bygd ny hall på Kollemo. Vi
håper å få mye glede og nytte av den, både i
forbindelse med Tingvatns tinget, og ellers i
året også. Vi satser nemlig på at vi skal leie
ut plasser til vinterlagring der.
Ellers blir det litt av hvert for både store
og små, sånn som det pleier. Det blir ansiktsmaling for ungene, og dyr å se og klappe på.
Mye å se, både landbruksmaskiner, demonstrasjon av hogstmaskiner, amcar utstilling,
og sceneshow.
Ingen ringere enn Per Inge Torkelsen er
hovedattraksjonen vår i år. Denne kjente
stand up komikeren skal underholde folket
på Tinget søndag ettermiddag.
Sound of Happiness kommer for å spre
glede til alle som er i nærheten – de er en
opplevelse i seg sjøl, musikerne.

Dessuten får vi besøk av et ganske nystarta band som har fått mange gode tilbakemeldinger, nemlig Little Country Band
som kommer fra «litt rondtforbi» som de
sier sjøl.
Både Hægebostad Trekkspillklubb og
Ole Ingvalds underholder med trekkspill.
Følg med på programmet i avisen for å
se hva som foregår på de forskjellige tidspunktene.
Vi prøver oss med en auksjon i år også.
Når Tingavisen går i trykken har vi foreløpig ikke full oversikt over hva som skal gå
under hammeren – men følg med på plakater på tingplassen på Kollemo!
Mat? Du skal aldri være redd for at du
må gå sulten!
Kjøkkenet lover en rikholdig meny som
du kan velge i, og prisene er fornuftige. Her
blir det mye godt fra grillen, litt tradisjonsmat, eller kanskje du bare vil ha en vaffel
eller lappekake til kaffen? Valget er ditt.
Velkommen til mat, prat og moro
under årets Tingvatns ting på Kollemo i
Hægebostad!

Du kjem vel?
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TINGSTYRET 2017:
Kjell Rune Klungland, Jan Yngve Eilertsen, Kåre Høyland,
Dag Atle Klungland, Oddgeir Bryggeså, John Fredrik Sunde
Arbeidsgjengen er:
Sauelaget-Arnulv Helle
Hægebostad og Eiken Bondelag-Daniel Stokkeland
Eiken Idrettslag-Leif Sigbjørn Rossevatn
Hægebostad Skytterlag-Toralf Skaar
Samklang Skolekorps-Frode Ro
Hægebostad idrettslag-Vidar Moi (arbeidsleder)
Lederene i dei 6 lagene som arrangerer Tinget er:
Sauelaget - Ånen Urevatn
Hægebostad og Eiken Bondelag - Helge Verdal
Eiken idrettslag - Nina Anda Eiken
Hægebostad Skytterlag - Toralf Skaar
Samklang Skolekorps - Geir Birkeland
Hægebostad idrettslag - Alf Gunnar Olsen
MATKOMITÉEN 2017:
Vanja Eikeland, Linda Naglestad, Kirsten Svensson, Annika Haddeland,
Siv Tanja Ågedal, Lena Danielsen Lisbeth Rossevatn, Kathrine Eiken,
Inger Åshild Klungland og Kristin Sagen Storbukås.
Audhill Naglestad, Lars Naglestad, Ola Peder Hobbesland og
Sven Olav Fåland var ikke til stede da bildet ble tatt.
Sven Olav Fåland er matkomiteens leder 2017

MATKOMITÉEN 2017
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MATKOMITEEN INFORMERER

Det blir rikelig og god mat å få kjøpt på Tinget i år også.
Vi nevner: Grill-tallerken, bakt potet, hamburgere, pølser, potetsalat,
lapskaus, pizza, komper, rømmegrøt, lapper og vafler.
Ingen grunn til å gå sulten på Tinget!
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Sørlandets eldste marked

ARTIST:

«Galskap – innfall og påfunn» påstår han sjøl, og det er nok mange
som vil nikke og si seg enige i den
påstanden. Noen vil la seg more,
andre kanskje forarge, men det er
neppe særlig mange som stiller seg
likegyldige.
Tekst: Kari Mørk
Foto: Per Inge Torkelsen
- Stand-up e ikkje någe aent enn ein komikar så står og
snakke i ein mikrofon, sier han også.
Nå kommer stand-up komikeren, som er godt kjent både fra
alene-oppdrag og fra «Løgnaslaget», for å underholde alle
som vil underholdes på Tingvatns Tinget 2017.
Men hvem er han, mer enn det som allerede er beskrevet?
Han viser seg å være mer enn en oppestående original av
en moromann.
Født 21. mars 1953 i Stavanger. Han er en norsk, han er
komiker, skuespiller, forfatter, radiokåsør, politiker og
selverklært klovn som blant annet er kjent for sine kraftige
spissformuleringer, som at han «ønsker kristenrocken
til Helvete» og «gi ungdommen en flaske brennevin før
idretten tar dem». (Wikipedia)

EN MORSOM

ORIGINAL

Da er vi vel i nærheten av sakens kjerne: Spissformuleringer
og humor. I rause porsjoner. Ikke sjelden har han vært å
finne i avisoppslag som handler om nettopp konflikten i det
at noen ler av det som andre blir arge for. Derfor er det
kanskje med en porsjon stigende spenning vi ser fram mot
hans opptreden på vårt lokale ting - for hva kan han vel ikke
komme til å sette sitt kvasshumoristiske fokus på? Har vi
grunn til å frykte å bli gjort til latter? Vel, det gjelder vel
mest hvis vi har en tendens til å ta oss sjøl på det alvorligste
alvor. Det gjelder å løsne på slipset og la seg rive med
morobølgen, folkens.
Og vi ser at han tar ikke seg sjøl så alt for høytidelig, Per
Inge Torkelsen, når han på egne hjemmesider presenterer
seg på følgende måte:

«Eg holde meg godt. Vanligvis i rekkverket eller
bordkanten. Eg går dagligt tur, ofta flerne meter. Eg e ein
tekniske begavelse med utallige sidestykker, og e voldsomt
glade i dyr. Spesielt svinasteig og lammakotelettar. Eg e i
full form. Mest full, men har flerne ganger vært i dårlige
form. Eg e lobotomerte og tvangssteriliserte, og for tidå
mesten heilt frie for kjønnssygdommar.»
Les mer om Per Inge Torkelsen på
www.peringe.no før du kommer.

For – du kjem vel?
LYNGDALS SPEIDERE

KOMMER TIL TINGET

Lyngdal sender speidere til Tingvatns tinget i år.
Kom og se hvordan de knytter «tyrkerknop»
- den som de bruker i skjerfet - og andre knuter.
Du kan også lære noe veldig nyttig, nemlig å kaste livliner.
Speiderne tenner opp i bålriggen, lager pinnebrød til
pølsene, og setter opp lavvo.
www.tinget.net
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Trofast på

Tinget

Søren Seland og Seland Landbruk har vært
Tingvatns tinget tro siden han stilte på stand for
første gang i 1981. Der står han med det han sjøl
benevner som «mindre hagemaskiner» for salg.
Gressklippere, ditto trimmere og jordfreser.
Tekst og foto: Kari Mørk
Han er utdanna landbruksmekaniker, og startet firma i
1980, og drev med fem ansatte på åttitallet.
- I løpet av nittitallet gikk antall ansatte ned, og nå er vi
nesten to årsverk her, forteller Søren.
- Sønnen min har interesse både for gårdsdriften og
hagemaskinene, og vi klarer oss greit på dette. Da jeg
overtok gården i 1985 var det sju melkedyr her, og nå
er det to. Det er en del av landbrukspolitikken at det blir
stadig færre småbedrifter og bønder som driver i mindre
målestokk. Dessuten er det utvikling på utstyr til landbruket.
De nye traktorene er store og kompliserte maskiner som
krever kostbart utstyr, derfor har jeg lagt meg i segmentet
fra før år 2000. Min typiske kunde er enten småbruker eller
hobbybonde – de som kjøper en opp til 150.000-kroners
traktor av litt eldre type. Det ser ut til at det er en økende
interesse for å få seg et småbruk på si’ og drive med litt

grønnsaker eller vedhogst. Det er jo bra for meg, så jeg har
nok å gjøre. Når en reduserer utgiftene ved hjelp av egen
innsats, kan en holde prisene på et akseptabelt nivå for min
kundekrets. Dessuten driver jeg jo service på eget utstyr
også, og sparer utgifter der.
Men, gammelt utstyr? Det er vel risikabelt?
- Nei, sier Søren Seland og smiler.
- En traktor varer nesten «evig» med godt stell, så det er
ingen fare med det.
Men Tingvatns tinget da – hva betyr det for businessen?
- Mine kunder er primært fra nærområdene, Hægebostad,
Audnedal og Åseral, så Tinget dekker mitt marked godt.
Når det gjelder markedsføring av maskiner og tjenester, er
det vanskelig å forsvare de store investeringene som bare
når fram til de få innen min kundegruppe. Sånn sett har jeg
tro på bruken av sosiale medier som for eksempel FaceBook

UTSTILLER

– det er rimelig, direkte og derfor «distriktsvennlig» for å
si det sånn.
Søren Seland er opptatt av hva utvikling og stagnasjon gjør
med situasjonen for småbedrifter og gårdbrukere.
- Kunnskap er det viktigste, og det gjelder å tenke globalt
og handle lokalt. Tenk langsiktig, og spør deg selv om hva
som skjer hvis du slutter å handle lokalt – da forsvinner
jo både tilbudet og kunnskapen ut av distriktene og inn i
tettstedene, mener han.
Dette er interessante tema, og hvis du kan tenke deg å
følge opp både tanken og praten – og kanskje til og med
handelen – er det bare å finne fram til Seland Landbruk på
stand på Tingvatns tinget.

For – du kjem vel?

UTSTILLER

SVEIN
Intersport Evje
HELGELAND Med sportsutstyr
Tekst og foto: Kari Mørk

Mange på Tinget vil nikke gjenkjennende til navnet Svein Helgeland. «Å
ja – det er han med smykkene, det!» Og det er det. I noen ti-år nå har han
stått trofast på stand med smykkene sine rundt om i regionen, til glede for
mange.
- Jeg driver ikke så stort som jeg gjorde, forteller Svein. – Jeg er
blitt pensjonist, men vi holder på å lage en del smykker for hånd. Vi
bor i utlandet om vinteren, og da brukes tida til å lage gullsmykker.
Sølvsmykkene er mer maskinarbeider.
Han reiser også rundt på auksjoner, for eksempel i Oslo, og kjøper opp.
- En del av smykkene jeg kjøper, pusser jeg opp. Andre ting er nye.
Bildene viser seks såkalte Pandora armbånd i 925 sølv med stener.
- De andre smykkene jeg har, er i 585 karat gull med smaragder, safirer
og diamanter.
Her vises også
et halskjede med
ekte South-Sea
perler, forklarer
Svein.
Hvis du vil se
hva han har for
salg, får du ta en
tur bortom på
Tinget.

på Tingvatns tinget

Tekst og foto: Kari Mørk

Intersport Evje er en trofast utstiller på stand på Tingvatns tinget. Vi spør daglig leder Jørgen Lien
hva som blir i fokus under årets Ting.
- Nytt hos oss er 29’ el-sykler, sier han. – Salget har tatt helt av, og vi kan nesten ikke levere nok.
Bare nå har vi hatt 50 stykk forhåndsbestilt. Dessuten er det et miljø for offroad i de indre bygdene.
Offroad-syklene er kraftig bygget og har store hjul,
og egner seg godt utenfor vanlig alfarvei.
Intersport Evje har sine kunder i området fra
Moi til Vegårshei, og det er ingen ting å si på
arbeidsmengden i butikken.
- Vi har godt trøkk året rundt, forteller Jørgen. –
Det går i sykler om sommeren og skiutstyr om
vinteren – en veldig bra kombinasjon for oss. Vi
har også mange kunder blant turistene som kommer
hit på vei til Hovden, Brokke, Gautestad og Åseral.
Det gir godt grunnlag.
I år skal Intersport Evje ha stand med et utvalg
sportsutstyr.
- Det dreier seg om fotballutstyr og -sko,
treningstøy og -sko, joggesko, fritidstøy og sykler,
sier han.
Er du på Tinget, så kom og se!

Velkjent design for besøkende på Tinget
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Jørgen Lien i farta
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Nytt band
med gode
tilbakemeldinger
Seks personer fra
«litt rondtforbi» på Agder
bestemmer seg for å begynne
å spille sammen, står det på
bandets profil på Facebook.
Da lurer vi litt på når og
hvordan kjemien oppsto?

som har turnert over det meste av Sør- og Vestlandet. Han
har også vært backingpianist for flere store amerikanske
countryartister både på norske og danske countryfestivaler,
- Little country Band består av medlemmer fra nesten og han turnert med flere store norske countryartister i Sørhele Agder, ja, sier Jan Olav Kittelstad, for anledningen og Midt-Norge.
Hugo Vimme, også fra Kristiansand, er en meget allsidig
talsmann for bandet.
- Vi kommer fra Lyngdal, Hægebostad, Kristiansand, leadgitarist som trakterer gitaren med den største selvfølge
Åseral og Evje. Bandet ble startet etter påske i fjor, og og spiller det meste - alt fra tyngre sjangere til blues, og
har dermed ikke eksistert mer enn ca ett år. Likevel har nå country.
vi allerede fått gode tilbakemeldinger fra publikum på de Han har også en stor merittliste bak seg. Bland annet har
spilt med «Crawlin`
Kingsnakes» som turnerte mye i
Sørlandets
eldste
marked
TINGET •han
Tingvatns
Ting • 2015
stedene som vi
har spilt.
Danmark og Tyskland. Han har spilt sammen med «Stølen/
Bandet spiller altså god, dansbar musikk med hovedtyngde Fjellvang Band», «Grand Lux», «The Stets», «PG og
på countrymusikk. Den geografiske avstanden mellom de Frank», og spiller nå sammen med «Boizenoize», «Last
ulike bandmedlemmene er relativt stor, så vi undrer litt til: City Ramblers», «Kortreist Økumenisk Bluegrass Band»
Hvordan begynte det hele, og hvordan fant dere kjemien? og «Little Country Band».
- Kjemien til denne gjengen kom av at jeg en dag plutselig
sto uten band. Jeg hadde hatt Reidar Telhaug på telefonen Linda Handeland, vokalist, er bosatt i Lyngdal, men er
ett par ganger, og han lurte på om ikke vi skulle starte band opprinnelig fra Hægebostad.
Hun har drevet med sang og musikk fra ung alder, både
igjen. Så begynte ballen å rulle, forteller Jan Olav.
i band og i duo, og hun har opptrådd på diverse lokale
arrangementer. Etter en lengre pause ønsket hun nå å starte
Han
tok
kontakt
med
trommis
Thorbjørn
Leifsen,
Sørlandets eldste marked
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leadgitarist Hugo Vimme, og pianist Carl Inge Grim, og opp igjen med sang og musikk, og hun ser frem til å opptre
lurte på om de ville være med. Alle svarte «Ja, veldig både på lokale arrangementer, og kanskje de større også.
gjerne!».
- Reidar hadde snakket med vokalist Linda flere ganger Jan Olav Kittelstad, bass og vokal, er opprinnelig fra
Åseral, men er nå bosatt på Mosby i Kristiansand.
tidligere, og dermed var vi i gang, forteller han.
Han har også holdt på med musikk i nesten alle år, både
Øvingene foregår på loftet over garasjen til Jan Olav på i trio- og bandsammenheng. Han har spilt sammen med
Mosby, og det øves ca en gang i uka. Alle bidrar med sitt, «The Stets», «The Shotguns» og flere mindre, lokale band,
og han ønsker nå å satse litt mer på musikken og dette
så både ingen og alle er sjef.
- Viwww.sorlandsbadet.no
tar de fleste avgjørelser sammen. Men sånn i bunn og bandet som han har stor tro på.
grunn er det vel Reidar og meg som sånn sett startet dette
bandet, oppsummerer Jan Olav, og vi lar han presentere Thorbjørn Leifsen, trommer, kommer fra Evje.
Han har også holdt på med musikk i en årrekke, med blant
medlemmene sjøl.
annet «Trio Grande Band» fra Åseral, og han har spilt
Bandet består av Carl Inge Grim fra Kristiansand, piano sammen med andre i flere mindre, lokale band.
og vokal.
Han er en ringrev i countrymusikkmiljøet i Kristiansand. Reidar Telhaug, rytmegitar og vokal, kommer fra Eiken.
Han har spilt aktivt ute til dans siden 1986 sammen med Har holdt på med musikk så lenge han kan huske, og har
en annen kammerat, og i 1989 startet han og Åge Næss alltid gitaren på lur - det være seg i festlige lag eller i mere
(Cross Country) opp en duo som var aktiv fram til to av seriøse sammenhenger.
medlemmene var med på å starte «Gledeskompaniet»,
www.sorlandsbadet.no

Tekst: Kari Mørk
Foto: Little Country Band

#småbarnsfamilieidyll
på Sørlandsbadet

#småbarnsfamilieidyll
på Sørlandsbadet
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Kontakt oss på telefon 38 33 33 33 eller post@birkelandbruk.no. www.birkelandbruk.no
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Bandet er i gang med å skrive litt låter selv, godt hjulpet
av Yvonne Kallhovd som til nå har levert et par gode låter
som Little Country Band har på repertoaret.
Turnelisten til dette nystarta bandet er kanskje ikke så lang
foreløpig, men de har et par spillejobber på samvittigheten.
- Vi spilte på lokal tilstelning på ungdomshuset i Eiken
i november i fjor, og arrangerte selv en spilling på
Haandverkeren i Kristiansand nå i mars. Begge gangene
med veldig god respons, forteller Jan Olav.
- Tilbakemeldingene fra publikum har vært strålende, så vi
er kjempefornøyde så langt. Det beste med og reise rundt
er å gjøre det vi alle liker å gjøre, nemlig å spille musikk
og å få vist det frem for publikum og få tilbakemeldingen
fra dem.
Bandmedlemmene har det kjempegøy når de står på scenen
sammen og gjør det de liker best.
- Vi drømmer vel ikke så stort egentlig, men hadde vært
gøy og få gjort litt mere ut av denne hobbyen - som det jo
er - og få spille på større festivaler og skrive gode låter som
kanskje kan slå igjennom, mener han.
Alle har jobber som tar opp hverdagen. Jan Olav og
Carl Inge jobber som sjåfører, Jan Olav har også ett lite
lydfirma som leier ut lyd og lys til mindre tilstelninger,
Reidar jobber offshore, Hugo er dørmaker, Linda jobber
som markedskonsulent, og Thorbjørn jobber som
kirkegårdsarbeier/kirketjener.
- Men har ganske mye musikalsk på gang fremover, legger
Jan Olav til.
1. juni Kollemofestivalen i Hægebostad
10. juni bryllup i Farsund
17. juni Tinget i Hægebostad
15. juli bryllup i Eiken
4. august Eikerapen Roots festival
Og så satser på at det vil komme mere etter hvert.
Da ser vi fram til «Little Country Band»
på Tingvatns tinget.

For – du kjem vel?
Mobil
41916748

MOI

SKINNUTSALG

Vi kommer til Tinget

www.tinget.net

Velg mellom 200.000 farger - vi blander selv.
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emission
– massivt lydutslipp
TLF.: 907 45 200
GRAVING SPRENGNING TRANSPORT

TLF.: 907 45 200

VELKOMMEN TIL

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

EIKSENTERET
VELKOMMEN TIL
EIKSENTERET

OGSÅ UKURANTE MÅL OG PROFILER

VELKOMMEN
TIL
VELKOMMEN
TIL
utstyret
r
ha
Vi

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

Vi kjem
på Tinget!

EIKSENTERET
EIKSENTERET
du trenger og
styret

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

- Dessuten har jeg spilt i bandet Riders.
andre artister også, og det som inspirerer være Vest-Agder, Aust-Agder og noe i
Grethe har spilt i bandet Riders og i tillegg
oss mest er når dansegulvet blir fullt og Rogaland.
- Det er klart, vi må gjøre en ekstra har hun og søsteren Inger Lise gitt ut en
publikum er fornøyde. Vårt publikum er
som oftest godt voksne mennesker, men innsats for å samkjøre oss foran de plate for en tid tilbake. Frode Ro har spilt
vi spiller jo også for et blandet publikum, forskjellige opptredenene vi skal ha, men i flere band og er godt kjent som musiker
siden alle er såpass erfarne kommer vi her omkring, og flekkefjærdingen Erling
sånn som på Tinget for eksempel.
Med så mange erfarne musikere har ikke til å holde noen faste øvelseskvelder Gundersen har vært bassist i band fra
de ikke problemer med å sette sammen ukentlig. Da går det mest på å tilpasse Oslo til Flekkefjord. Helene, som sagt,
et variert repertoar som er tilpasset det oss hverandre og det vi skal spille i spiller også med et band i Kristiansand
SNARTEMO
hsh@hamran-sagbruk.no
- www.hamran-sagbruk.no
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LRE Elektro AS

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

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

til gards!

Industrivn. 7 – 4580 Lyngdal

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

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

Tlf. 412 30 145/975 91 897
post@mydlandgard.no
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Eiksenteret Lyngdal
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og forsikring
på ett sted!
SALDOSJEKK
Kvavik
www.tinget.net
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Vi sørger for at du får de forsikringene

ned KORTKOMPIS!
Tlf.Last
38behov
33
10
har
for10
gjennom
eget
Ingendukostnad,
ingen
kode,
full vårt
kontroll.

forsikringsselskap, Frende Forsikring.

Tilgjengelig i App Store og Google Play.

www.sor.no | tlf. 09200
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Det går rundt

Sørlandets eldste marked

– bokstavelig talt
Andre generasjon dekkforhandler på Birkeland i
Hægebostad er ikke særlig synlig fra hovedveien,
og bruker ikke mye penger på markedsføring.
Likevel går businessen absolutt rundt, året rundt.
Tekst og foto: Kari Mørk
Erik Tveiten overtok forretningskonseptet
etter sin far, Ottar Jan, for omtrent to år
siden. Da måtte senior «legge ned felgene»
etter mange års tungt arbeid som kjentes
akkurat litt for mye på ryggen.
- Det var tungt, ja, innrømmer Ottar Jan.
- Det er godt at det har kommet så mye
verktøy og utstyr som nesten eliminerer de
tunge løftene.
Junior Erik har etablert seg ikke så langt
fra Kollemo. Følger du veien, svinger du av
til Helle ved Birkelandsbrua og da tar det
ikke lang tid før du ser et lite berg av brukte
dekk – et brukbart landemerke.
Jeg
kjøpte
eiendommen
med
garasjeanlegget, og har tilpassa meg etter
hva jeg kunne gjøre her, forklarer Erik.
- Jeg har dekklager her, og har stort sett
alle merker inne, og i de fleste størrelser.
Jeg har ca 1.000 dekk på lager, i tillegg
til felger som dekker de fleste bilmerker,
men er det noe jeg er tom for, så er ikke
ventetida lang. Jeg får dekkleveranser tre
ganger i uka.
- Det er ikke bare bildekk, skyter Ottar Jan
inn.
- Det er alt fra traktorer til trillebårer.

Konkurransedyktig

Tveiten Dekkservice regner seg som
konkurransedyktige i forhold til mange
dekkforhandlere som ligger mer sentralt til
i større byer og bygdesentra.
- Vi kan holde kostnadene nede her ute i
distriktet, i forhold til byene, sier Erik.
- Det gjør at vi kan presse prisene. Det er
ikke mye marginer å gå på når det gjelder
dekkene, men ved å holde lav pris, kan vi
holde driftskostnadene nede. Dessuten kan
vi ta igjen litt ekstra på tjenester og service
også. Blant annet har vi et dekkhotell, der
kundene kan lagre dekkene fra kr 500,kroner pr sesong, og det omfatter både avog påmontering, lagring, vask og ettersyn
med fylling av luft.
Det er kanskje ikke så mye, tatt i betraktning
både hva du får for pengene og at du slipper
både hjemmelagring i garasjer og boder, og
å gjøre jobben sjøl?
- Disse utgiftene er det stadig flere som
unner seg i bytte mot mer fritid og plass
hjemme, sier Ottar Jan.
Kundene kommer fra Kristiansand til
Egersund, fra kysten og inn i de indre
bygder.
- Litt røft regnet, sier vi en avstand på ca ti
mil. Jungeltelegrafen fungerer, og de fleste
kommer igjen, så jeg antar de er fornøyde,
sier Erik enkelt.
- Det er drop-in-service jeg driver, så en
trenger ikke ringe og avtale tid på forhånd.
Ventetida pleier heller ikke være noe å
klage på – det meste jeg har hatt til nå er
ca en times venting. I høysesongen kan jeg
skifte opptil 70-80 dekk på en dag.

www.tinget.net

PÅ JOBB
Far og sønn, henholdsvis
Ottar Jan og Erik Tveiten

Godkjenning

Tveiten Dekkservice har investert både
i en kostbar godkjenning, i hydraulisk
løfteutstyr, luftverktøy og et TPMS
kalibreringsverktøy.
- Dette er et varslingssystem som er koblet
opp mot computeren i bilen, forklarer Ottar
Jan.
- Systemet kom en gang i november 2014,
og i dag er det påbudt på alle nye biler. Det
fungerer sånn, at hvis det er feil lufttrykk i
dekkene, får bilføreren varsel på displayet.
Etter en sesong med lagring, vil dekket
kunne ha mistet noe av luften, og varslinga
kommer på når du begynner å kjøre. Da må
du kanskje kalibrere opp TPMS sensorene.
Dekk og felger er for fagfolk, forstår vi, og
valgene avgjør sikkerhet, bremselengder,
lovlig hastighet, lovlige og påbudte
ventilsystemer i bobiler, støynivå, fare for
vannplaning, og ikke minst pris.
- Ofte kan det være sånn, at desto dyrere
dekket er, desto bedre er det. Men det
gjelder ikke alltid. Valg av dekk er
avhengig av biltype og kjøreegenskaper,
veiene du kjører på, hvilket støynivå du
kan akseptere, og av egen smak, behag og
lommebok, forklarer Erik Tveiten.
- Dekk skal lagres mørkt og kjølig, dekk og
felg må stelles og vaskes på grunn av salt og
asfaltfilm, og desto mer oppmerksom du er
på hvordan de skal behandles, desto lengre
levetid har de. En vanlig feil folk gjør, er å
montere felg feil når de skiftes, og mange
ganger må en huske på å skifte hjulmuttere/
bolter når en bytter fra en type felg til en
annen. Havner hjulet på feil side, vil det
også bli feil rotasjonsretning. Og husk, for
all del, på at boltene skal ettertrekkes etter
30-50 kilometer, selv om de er montert
med momentverktøy. Rett lufttrykk er både
økonomisk og gir høy sikkerhet, så bruk
fagfolk, oppfordrer Ottar Jan Tveiten.
Da har du dekk og felg på stell når du
kommer til Tinget i år
– for du kjem vel?

MED GRABB

Siste halvdel av april i år, finner vi Leiv Sigbjørn Rossevatn
på jobb med to gravere og en traktor rundt et hus med
utsikt til Lygne. - Ja, jeg er i arbeid med sånne oppdrag
hele veien, året igjennom, forteller han.
Tekst og foto: Kari Mørk
Han har holdt på med eget firma i 15 års tid,
og han jobber mest lokalt, eller eventuelt i
nabobygdene. Hele jobben med vei, vann
og kloakk, og drenering tar ei til to uker
ved et hus i denne størrelsen.
- Det går mye i gravearbeider fra april til ut
i oktober-november, når snøen kommer. Da
blir det bare søle og slaps, sier han.
- Ellers har jeg tomtearbeider, anlegging
av skogsveier, grusing, planering og sånne
ting. Vinterstid går det mye i vedhogst og
snøbrøyting, så det er mye variasjon på
oppgavene gjennom dagene og årstidene.
Leiv Sigbjørn er en av de faste på stand
på Tinget, og da har han bytta ut graver
og traktor med motorsager, olje og utstyr
til skogsarbeid. Han holder seg til merkene
Husquarna og Johnsered, og til sagutstyr
fra Oregon.
- Jeg har god erfaring på hogst, sier han.
- Både linjerydding og vanlig, manuell
hogst, som det nå blir mindre og mindre
av, dessverre. Men sikkerheten må være
på plass når en jobber med motorsag. Det
gjelder alle, både erfarne og nybegynnere,
det har vi jo både hørt om og sett resultatet
av, hvis ikke.

Far og sønn, henholdsvis
Ottar Jan og Erik Tveiten

Kundekretsen hans på skogsarbeiderutstyr
er også lokal, og han mener at Tinget
er et passende arrangement å pleie
kundekontakten med for et firma av hans
størrelse.
- En ser fram til å møte folka igjen, sier han.
Så hvis du er interessert i en prat om
skogsdrift og sikkerhet, er det bare å stikke
innom LS Rossevatn på Tinget. For, du
kjem vel?

Sigbjørn Rossevatn
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til sola bak nuten står opp!

med liv som i Santa Cruz

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

Hør gauken den galer i susende li,
langs vegen du møter hans spor
Ka tru nå den fark har på flaska si,
han snøyd meg på prisen i fjor
Men la handelen svive, eg berer mi skam!
Eg er ungkar i kropp og i sjel
Eg leve må livet og tar meg ein dram,
ein dumstut må ha det så vel

Sørlandets
eldste
marked
Sørlandets eldste
eldste marked
marked 
Sørlandets
Sørlandets
eldste
marked

Av: John Georg Ljosdal.
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MÅL
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PROFILER
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MÅLOG
OGPROFILER
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Åpent:
Åpent:
Åpent:
Mandag
Fredag
Mandag---Fredag
Fredag
Mandag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

Vi elsker og hater og elsker på ny
til Adam i striskjorta dør

Veien til et aktivt liv

07.30
17.00
07.30---17.00
17.00
07.30
09.00
13.00
09.00- -13.00
13.00
09.00

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

Mer info på
www.sorrehab.no

Byggesett i precut eller ferdig monterte veggseksjoner

Telefon
38
34
87
22
4590
SNARTEMO
hsh@hamran-sagbruk.no
- www.hamran-sagbruk.no
Telefon38
3834
3487
8722
22---4590
4590SNARTEMO
SNARTEMO---hsh@hamran-sagbruk.no
hsh@hamran-sagbruk.no
www.hamran-sagbruk.no
Telefon
--www.hamran-sagbruk.no
www.eikenhytter.no
| post@eikenhytter.no | 383 49 650
www.tinget.net
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Ordførerens side:

Yrende liv på mange
plan i Hægebostad
Det skjer mye for og med mange i
Hægebostad, forstår vi når vi intervjuer
ordføreren om tingenes tilstand siden
forrige Tingvatns Ting og ditto avis.
Tekst og foto: Kari Mørk

I forrige utgave av Tingavisen var
det høyst aktuelt med diskusjoner
omkring kommunereformen, men den
er et avsluttet kapittel for Hægebostad
kommune i denne omgang.
- Fylkesmannen anbefalte regjeringen
å la Hægebostad fortsette alene, men
anbefaler en Listerkommune på sikt,
forklarer ordfører Margrethe Handeland.
- Hva som skjer videre, vil i stor grad
påvirkes av hvilke partier som kommer
i regjeringsposisjon fra høsten av. Våre
politikere og administrasjon planlegger
og driver Hægebostad med utgangspunkt
i at kommunen fortsetter som egen
kommune i overskuelig framtid.

Næringslivet
Som omtalt i egen reportasje i Tingavisen,
åpnet Sørlandets Rehabiliteringssenter
Eiken 1.300 kvadratmeter nybygg i
januar i år. Den nye bygningsmassen
inneholder 20 nye pasientrom. I tillegg er
det foretatt utbedringer av personalrom,
spise- og pauserom, personalgarderober,
vaskeri har blitt utvidet og det har blitt
flere lagerrom.
- Sørlandets Rehabiliteringssenter er
kommunens største bedrift med 72
ansatte, og er en viktig arbeidsplass
i Hægebostad kommune. Dette er en
bedrift som er offensiv og ikke redd for
å satse og utvikle seg for å tilpasse seg
markedssituasjonen, mener ordføreren.
- I samme måned åpnet Hamran
snekkerverksted showrommet «Made of
Wood» på Skøyen i Oslo. De har utviklet
showrommet sammen med bedriftene
Jømna Bruk og Melby Snekkerverksted,
og satser på norske heltre-produkter av
svært høy kvalitet, som kan tilpasses
alle kundens ønsker. Dette er selve
kjennetegnet for disse tre bedriftene.
Mange har nok tenkt sine dystre tanker
omkring oljerelatert virksomhet de siste
årene, ettersom nedturen har begynt å
merkes innen stadig flere områder. Men
som det er nå, er det ikke uten optimisme.
- Det ser ut til at Eiken Mekaniske
Verksted har stabilisert sin drift på ca 30
ansatte, sier Margrethe.
- Etter hva jeg kjenner til, jobber de med
å finne nye markeder etter at oljebransjen
fikk sin nedtur. Det er veldig bra at de
har klart seg gjennom krisa, og vi håper
at bedriften klarer å holde seg på dette
nivået og eventuelt gradvis bygge seg
opp igjen.
- Dessuten synliggjorde fjorårets tvinnsamlingsaksjon veldig godt hvor
omfangsrikt og allsidig næringslivet
www.tinget.net

i Hægebostad er. Aksjonskomitéen
utfordret næringslivet lokalt til å bli med
på en giverstafett, og en svært stor andel
av de rundt 90 små og store bedriftene
vi har registrert i kommunen ble med
på giverstafetten. Dette sammen med
bidraget fra alle innbyggerne, resulterte
til slutt i at Hægebostad ble den beste
giverkommunen i Vest-Agder.

Landbruket
Landbruksprosjektet ble avsluttet i 2015,
men det er fremdeles andre bønder som
satser.
- Et par er Audun og Aneth Meland, et
ektepar på Stiland i Eiken, som stadig
satser videre og utvikler driften sin. De har
blant annet som eneste melkeprodusent
i kommunen med fullfôringsanlegg og
rullerende fôrbrett. Audun og Aneth har
fire barn som også er svært delaktige i
gårdsdriften, så her står hele familien
samlet.
Tingvatn fornminnepark og
besøkssenter
- Tingvatn fornminnepark og besøkssenter
har fått ny stedsansvarlig i løpet av det
siste året, forteller Margrethe.
- Hun heter Katja Kålheim, og mange
har hatt gleden av å se henne i TVserien «Anno». Katja er sterkt engasjert
i fornminneparken og dens historie.
Tingvatn blir for første gang et tilbud
via den kulturelle skolesekken, og
kunstutstillinger rulleres jevnlig i
besøkssenteret. Det årlige viktingtinget
utvikles stadig, og parken har blitt en
viktig plass for formidling av håndarbeid
og håndverkskunst.

Ordfører Margrethe Handeland
i Hægebostad kommune

- Idrettslaget har fått støtte til dette
prosjektet
fra
Gjensidigestiftelsen.
Lygne aktivitetspark har også tidligere
fått støtte derfra, og begrunnelsen for
ytterligere støtte er at de er imponert over
dugnadsånden og den lokale viljen til å
få til prosjekter, selv med begrensede
ressurser.
Naglestad skisenter tilhører Hægebostad
idrettslag, og her har det også vært
videreutvikling denne sesongen.
- De har kjøpt en ny tråkkemaskin som vil
gi betraktelige bedre løyper i skiløypa og
inn til Blomliknuten. Dessverre var årets
sesong preget av lite snø, men vi gleder
oss til bedre vintre der gode skispor
kan glede både hytteturister og lokale
innbyggere, sier ordføreren optimistisk.
- Men når våren kommer og snøen
forsvinner, får innbyggerne igjen lett
tilgang til de merkede turløypene i
kommunen. Rune Eikeland gleder svært
mange med sitt arbeid med å rydde, merke
og offentliggjøre turstier i kommunen.
På Joker Birkeland kan man kjøpe
boka «Heieturer i Hægebostad». Denne
inneholder en beskrivelse av 27 merkede
turløyper. Ellers opprettholdes et allsidig
aktivitetstilbud både innen idrett, kor,
korps, religiøse arrangementer, husflid
med mye mer, og alt drives på dugnad.

Lag, foreninger og dugnadsarbeid
Lygna Røde Kors er en av mange flotte
lokallag som gjør en veldig viktig jobb i
Hægebostad.
- De hadde et stort engasjement i
forbindelse med årets tv-innsamlingsaksjon, og de har startet opp Barnas
Røde Kors i kommunen (BARK).
De viderefører også sitt langvarige
engasjement både innen besøkstjeneste,
beredskap og sosiale møteplasser, i
tillegg engasjerer de seg i arbeidet med å
inkludere flyktninger i kommunen.

Kommunens tjenester og de ansatte
Frivilligsentralen er en viktig «motor»
også i Hægebostad. Her er det mange
frivillige med, som hjelper mennesker
som har ulike behov for støtte og en
hjelpende hånd.
Katrine
Raen
Vatne
leder
frivilligsentralen, forteller Margrethe.
- Arbeidet som gjøres i regi av
sentralen genererer svært mye positivt i
kommunen. Her er det samlingsplasser,
man kan få datahjelp, her finnes
følgevenner, vennefamilier, lyttevenner
og mye annet. Det frivillige arbeidet
hjelper mange mennesker som ellers lett
kan falle utenfor andre systemer. Det å
kunne bidra i samfunnet som frivillig er
også ofte en berikelse for de som får ta
del i dette arbeidet, mener hun.

Eiken Idrettslag bidrar stadig til ny
utvikling av Lygne aktivitetspark. Det
siste prosjektet deres er tretopphytte som
skal settes opp i tilknytning til aktivitetsparken, og tretopphytta vil være av en
slik standard at man kan overnatte i den.
- Jeg gleder meg til å se resultatet, og tror
det blir spektakulært å kunne overnatte i
tre høyt oppe med utsikt over Lygne! sier
Margrethe.

Hægebostad kommune har ansatte som
legger ned en stor innsats for å levere
tjenester av god kvalitet. Margrethe
forteller at kommunen stadig blir mer
presset ved at det pålegges nye oppgaver
uten at det samtidig følger med mer
midler til å løse dem. Politikerne har
ansvar for å vedta budsjett som går i
balanse, og følge opp at driften drives
innenfor denne rammen.

- Noe av det flotteste med å bli ordfører,
har vært å få bedre kjennskap til de
ansatte i kommunen og den jobben de
gjør. De aller fleste som bor i Hægebostad
er svært godt fornøyd med de tjenestene
vi leverer, og jeg antar at dette er noe av
årsaken til at så mange innbyggere ønsker
at Hægebostad kommune skal fortsette
som egen kommune i tiden framover,
tror hun.
- Både politikere og ansatte må tenke
effektiv oppgaveløsning for å løse alle
oppgavene innenfor begrensede rammer.
Dette er utfordrende til tider, og det er
alltid en naturlig motstand hvis man må
endre rutiner som man har hatt over lengre
tid. Likevel opplever vi at de ansatte tar
utfordringen og tenker nye løsninger for
å bli bedre rustet for framtiden.

Boligbygging
Som forbipasserende sikkert har lagt
merke til, bygges det 4-mannsboliger på
Gumpejordet på Birkeland, og disse skal
ferdigstilles sommeren 2017.
- Dette vil bli et viktig botilbud sentralt
i søndre del av kommunen. Her er det
gangavstand til butikk, frisør, skole
og barnehage, og boligene er sentralt
plassert lang FV43. Jeg vil også trekke
fram den gode muligheten jernbanen gir
til skolegang eller jobb i Kristiansand og
omegn. Tog som reisemåte er en svært
behagelig og rask måte å pendle på til
Kristiansand. Det gjør det mulig å bo i
landlig og rolige omgivelser i Hægebostad
og samtidig ha tilgang på et stort
arbeidsmarked i Kristiansandsområdet.
Ellers synes Margrethe Handeland at
det skal bli spennende å se om laksen
kommer oppover Lygna denne sesongen.
- Sist sommer ble det fanget en laks på
Birkeland i Kvås, forteller hun.
- Vi vet at mange laks passerer
laksetrappa, og fokuset i årets sesong
blir å registrere hvor langt laksen vandrer
oppover Lygna.
Det blir spennende å følge med hvordan
ting utvikler seg i Hægebostad i tida
framover, for her skjer det mye.
Du som nå følger med i Tingavisen, kan lese egne reportasjer
om Audun og Aneth Meland, om
Hægebostad Husflidslag i sving
på Tingvatn, om utbygging på
Gumpejordet, om utbygging av
Sørlandets Rehabiliteringssenter
Eiken og mye annet i denne
utgaven av avisen.
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HEILE
PROSESSEN
I HEILE REGIONEN
Daglig leder Eivind Rødland på plass i bilen,
Tor Egil Rossevatn kommer med papirene

Tekst: Kari Mørk
Foto: Kari Mørk og Heile AS
Hos HEILE AS finner vi en daglig
leder som trives ute i felten, en
maskinarbeider med samme uteglede,
og en ingeniør som sitter tørt i le
og lager planer for store og små
prosjekter. Disse starter med grus før
de bygger nye hus, eventuelt river de
hus ned til grus.
Eivind Rødland og Tor Egil Rossevatn
ser rolig og optimistisk på framtid og
kommende oppdrag og ordrereserver.
- Det er mye på blokka. Vi kan være
totalleverandør av oppdrag innen små
og mellomstore prosjekter i bygg- og
anleggsbransjen i Agder, og vi har
mye arbeid innen en times kjøring
fra Skeie, forteller Eivind, som – litt
motvillig – må titulere seg som Daglig
leder.
- Vi har, og har hatt, oppdrag i
Farsund, Lyngdal, Kvinesdal, Mandal,
Audnedal og Hægebostad og en rekke
andre steder i Lister. Vi bistår også
andre profesjonelle aktører som ønsker
hjelp til stikking, anleggsoppdrag,
byggesøknader og div. tegning.

Ingen binding

HEILE har fagfolk på tegning, og
samarbeider med andre entreprenører
i tillegg til at de tegner for private
og selvbyggere og tar andre oppdrag
ellers.
- Selv om du henvender deg til oss
for å få tegnet et bygg, betyr det ikke

at du må binde deg til å bruke oss til
arbeidet, understreker Eivind.
- Men vi synes det er viktig at vi kan
tilby en sammenhengende linje med
tjenester fram til leveranse av ferdig
produkt, sånn at kundene våre kun har
en person å forholde seg til gjennom
hele prosessen. Det forenkler mye
for kundene våre, og vi er ansvarlige
for at ting leveres i rett tid. I HEILE
bruker folk som vi kjenner og stoler
på, og som vi vet har erfaring fra den
typen oppdrag vi trenger.

Ikke bare bygg

Heile følger altså kunden heile veien,
om ønskelig. De sørger for søknader,
dispensasjoner, vei, vann, kloakk,
grunnarbeider,
tomteoppmålinger,
natursteinsmurer,
murerarbeid,
massetransport, tømrerarbeide, elektro
og hva du måtte komme på innen
samme bransje.
- På Spindshodden har vi hatt et
prosjekt med hus og garasje, der tomta
måtte skytes ut og vi har laget mange
natursteinsmurer. Huset er tegnet etter
ønske og håndtegning fra kunden, sier
Eivind fornøyd.

Måle, beregne, tegne

Landmåling er også et felt i firmaets
kompetanseportefølje.
- Vi har anskaffa en landmålerutstyr
for utstikking av veier og tomter,
forteller Tor Egil.
- Dette er GPS-baserte målinger, og et
avansert utstyr som betyr at vi kan gå ut
og måle i terrenget og ta måleren med

Tre mann, egne lokaler i Kongla på Skeie i
Eiken kjøpt i desember 2015, firma startet i
august 2016, egne maskiner, og bred samlet
arbeidserfaring.
inn på kontoret og overføre det direkte
til tegninger på PC. I praksis kan vi da
for eksempel sette ut nøyaktig hvor
hjørnet på et hus skal være på tomta.
- Det er blitt veldig mye papirarbeid
som må være helt korrekt ved første
gangs innsendelse til kommunen,
ellers får vi alt i retur omgående,
påpeker Eivind.
- Vi er heldige som har Tor Egil, for
han er kjent for å ha «svart belte i
byggesaker», og sånt kommer godt
med. Det er sikkert et titalls foretak
i regionen som har fått hjelp herfra Her finnes ledig næringstomt hos Heile AS
av han. En annen voksende del er
søknader om dispensasjon for avstand
til vassdrag eller veier, eller endring
av formål for bygg, eksempelvis fra
landbruksformål til bolig eller til
industri.
- På Feda var det ei sjøbu som gikk
med i flommen. Den er nå satt opp
igjen etter godkjenning av kommunen
som sier at den må ha gulvet to meter
over normal vannstand.
- Vi har bistått med søknad og tegning
for oppbygging igjen av denne
sjøbua på Feda. Det ble også flyttet
et gammelt hus fra Lista til Feda, og Heile AS holder til i nyoppussa lokaler i Eiken
her har vi vært med på grunnarbeider,
betong og støp, og med en ringmur i
naturstein, supplerer Eivind.

Tomteareal

Da de kjøpte eiendommen på Skeie,
var eiendommen tilgrodd rundt selve
bygget.
- Vi har gjort klar tomta for bygging til
næringsformål, sier Eivind.
- De som er interessert kan enten leie
eller eie, hvis de vil etablere noe her.
Begge påpeker at tomtearealene er
sentrale, lett tilgjengelige og enkelt å
bygge ut.
Da Tingavisen var på besøk, var deler Oppdrag natursteinsmur
av maskinparken til Heile AS plassert
på tomta.
- Vi har tre gravere - 15-16-tonnere,
en lastebil med maskintralle, dumper,
kompressor- og boreutstyr, blant mye
annet, ramser Eivind opp.
På den gule lastebilen står det på den
ene siden «Fra hus til grus» - det må jo
være rivesida. På den andre sida står
det «Fra grus til hus» - det skulle vel
dekke det heile?

På jobb i Hagekleiva i Lyngdal
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NÆRING I TO MÅLESTOKKER
Stort nærmere togstasjonen på Snartemo i
Hægebostad går det ikke an å komme. Det som en
gang var en rørleggerbedrift med et lite kontor og et
kaldtlager, framstår i dag – etter et ukjent antall dugnadstimer – som et lyst og innbydende bygg.
Tekst og foto: Kari Mørk
Snartemo Næringspark ligger tvers over
plassen for stasjonsbygningen. Her har
kameratene Ole Andre Olsen og Eilif
Hopland brukt kvelder og helger på å sette
i stand bygget med intensjon om å kunne
tilby sine sambygdinger kontorfellesskap
med gode fasiliteter. Her er det lagt inn
fiber, her finnes en moderne kopimaskin
med skanner, her er møterom til låns for
husets leietagere, her er kjøkken og WC.
- Vi har fem kontorer totalt, hvorav tre er til
leie, forteller Eilif Hoppland.
- Blir det fullt, har vi lagt til rette for å ta i
bruk 100 kvadratmeter i andre etasje også,
bare med litt mer innredningsarbeid.

Viktig bisak

Det går selvsagt ikke an å leve av å pusse
opp og leie ut rimelige kontorlokaler, selv
ikke i Hægebostad. Olsen og Hopland, som
er venner fra langt tilbake, har hver sine
jobber ved siden av. En som tømrer, en som
anleggsarbeider.
- Intensjonen var å kunne tilby en rimelig
løsning som et alternativ til enten pendling
eller dyre hjemmeløsninger, forklarer Ole
Andre.

- Noen har kanskje jobb i byen i en
kombinasjon med hjemmekontor et par-tre
dager i uka. Da må en sørge for alt utstyr
sjøl, og fiber er ikke billig å få lagt inn
privat, men vi fikk et tilskudd av kommunen
for å legge inn, og på den måten være med
å utvikle næringslivet. Vi fikk idéen fordi vi
sjøl var på leiting etter et passelig krypinn
til kontor, men det var fullt over alt. Da
måtte vi finne på noe sjøl.
Den ene kjøpte bygget, den andre kjøpte
seg inn, og begge gikk løs på oppgaven
å forandre det til noe som kunne være
attraktivt både for dem selv og andre.
- Vi har tenkt mye på det, sier Ole Andre.
- Ønsket var å gi en håndsrekning til
nyetablerere og andre i kommunen, og på
den måten kan vi kanskje forhindre at folk
flytter ut av kommunen for å få arbeid. På
huset er det nå også to varme lagerrom på
50 kvadratmeter hver, men begge er utleide
i øyeblikket.
- Dette er ikke noe vi gjør for å tjene store
penger, understreker Eilif.
- Vi har jobba dugnad for å holde kostnadene
på et minimum, og vi skal bare ha inn igjen
sånn at det går omtrent i balanse. Vi tenker
oss en leiepris på kontorlokale på ca 1.500,- pr

Eilif Hopland og Ole Andre Olsen viser nye næringsarealer på Jåddan i Hægebostad.

måned, pluss felleskostnader som fiber,
strøm, nedvask, renovasjon og så videre.
Pr april 2017 er det tre selskaper under tak i
Snartemo Næringshage, og disse genererer
til sammen 4-5 årsverk.

I åpent lende

Det ga seg ikke med næringsbygget.
Herrene har også overtatt 32 mål tomt på
Jåddan, av kommunen.
- Dette har vi begynt å opparbeide til
næringsarealer – lager eller andre bygg,
forteller Eilif.

- Planarbeidet er i gang på ca 10 mål. Vi
har hugget ned trær og begynt å planere ut.
Vi begynner i det små, så får vi se hvordan
interessen er.
- Beliggenheten er fin, mener Ole Andre.
- Sør for jernbanebrua, da er ikke den
noen hindring for større transport. Det er
20 minutters kjøring til Rom i Lyngdal og
E39 i retning Oslo eller Stavanger. Her ute
i distriktene kan vi også konkurrere på pris,
og det burde påvirke i riktig retning.
Da må man kunne anta at disse to driftige
karene ikke blir arbeidsledige på en stund,
verken i jobb eller på fritida.

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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Torger Kvåle har gitt et vers fra en annen
Ting-vise. Hvis noen av våre lesere kan
bidra med flere vers eller gamle avisutklipp,
vil vi sette stor pris på dette.

PROGRAM ”TI
Jula 1948.

I fjor kunne eg dansa på Tingvatnsting,
LØRDAG
13.
JUNI:
og syngja
og leika
så glad i sinn.
I år må eg sitja med hand under kinn,

Kl.10.00og syrgja
Portene
åpnes
og gråta
for guten min.
Kl.14.00
Anton`s Timbershow Ånen Lauen
Kl.16.00
Emission spiller
Torger Kvåle gikk med i Hægebostad
Kl.18.00
Anton`s
Timbershow
Sogelag
i 1995,
og siden har det
Kl.20.00
Portene
stenges
blitt både
hobby
og livsstil. Nesten
automatisk trekker han fram papir
og penn hver gang det kommer opp
noe som kan være interessant å
SØNDAG
JUNI:
notere 14.
seg og
å følge opp.

Torger Kvåle, leder i Hægebostad Sogelag

Historiske glimt fra Hægebostad
Tekst og foto: Kari Mørk

- Vi samles mest på styremøtene, forklarer
Torger.
- Hvis det skal avholdes noe offentlig,
blir det gjerne sammen med andre lag. På
årsmøtene har vi dessuten alltid musikalske
innslag, oftest med Trekkspillklubben. De
har også gjort mye bra arbeid for å samle
historie. På en CD de har utgitt er det –
foruten et par innslag – nesten utelukkende
gamle viser og låter fra Hægebostad.
Han ønsker at flere unge skulle få øynene
opp for Sogelaget og det arbeidet de gjør.
- Men det er vel gjerne sånn, sier han – at
det er litt vanskelig å engasjere de unge.
De er så opptatt og aktive med mye annet,
og har kanskje ikke så mye tid til overs.
Dessuten kan det vel hende at det er noe i
det med at en skal oppnå en viss alder før
interessen for egen historie blir vekka.

Årsskrifter
Foreløpig har Sogelaget «begått» 14
årsskrifter – ett nesten hvert år bakover i
tid.
- Disse årsskriftene tar opp mange slags tema.
Andre verdenskrig, næringslivshistorie,
utflytting, kulturhistorie, idrettshistorie,
noen skrønehistorier og annet forskjellig,
forteller Torger.
Årsskriftene åpner som regel med
innledninga «Føreord om litt av kvart» der
Torger Kvåle oppsummerer tida som har
gått fra forrige årsskrift.
- Men det er mange bidragsytere til
årsskriftet, understreker han.
- Ellers hadde det ikke blitt noe av. Jeg må
spesielt trekke fram Rune Eikeland – han
gjør en fantastisk jobb med alle bildene
som han leverer. Han har vel klatra og gått
rundt i alle heiene her omkring for å få tatt
best mulig bilder av steder og folk. Bilder
er uhyre viktig dokumentasjon, enten de
er nye eller det er gamle bilder som viser
hvordan det var før i tida.

Gards- og ættesoge
Hægebostad Gards- og ættesoge er rett og
slett fortellinger om folk fra før i tida.
- Det begynte med Ånen Lauen, forteller
Torger.
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- Hvis ikke det hadde vært for alt det han
samla inn, hadde det vært mye som hadde
forsvunnet og gått i glemmeboka. Han
holdt på med dette fram til 1970, og fem
år etter ble manuset gitt ut som den aller
første bygdeboka. Den nye gards- og
ættesoga, bind 1, er basert på Ånen Lauens
manus, men er både bearbeida og veldig
mye utvida. Det opprinnelige manuset
inneholdt mest beskrivelser av gårder og
folka som bodde der, mens vi prøver å få
med alt – folk flest, industri, handel og alt
som har rørt seg i bygda. I første bind er det
blant annet mye om bygginga av jernbane
og kirke. Jeg kan jo nevne at Snartemo var
stort under krigen, det sto 1.000 personer
på lønningslistene. Men så var det jo tyske
soldater her, da. Dessuten en liten russisk
fangeleir.

Det ligger mye arbeid bak disse bøkene,
særlig nå når Sogelaget jobber parallelt
med bind 2 og 3.
- Vi planlegger å gi ut bind 2 i løpet av
kommende vinter, og bind 3 ikke så lenge
etterpå, i og med at vi jobber med begge
samtidig. Vi prøver å få med litt om de aller
fleste på 1900-tallet, så alle i Hægebostad
bør finne slektninger i boka som enten er
avbilda eller fortalt om.
Det samme gjelder folk som har flytta ut
av kommunen, og Torger kan fortelle at det
gjelder ganske mange personer.
- Det var vanlig også her å emigrere til
USA, og derfor har vi fått inn en del
bildemateriell derfra som viser hvordan
folk levde der. Men, vi er stadig på jakt
etter mer bildemateriell, og derfor håper vi
at folk kan gå igjennom det de har liggende
hjemme. Selv om det er bilder fra private
samlinger, kan det ha stor interesse for
allmennheten, understreker han.

Kl.10.00
Kl.12.00
Kl.14.00
Kl.15.00
Den første boka i gards- og ættesoga
Kl.17.00
trykket opp i 1.000 eksemplarer.

Portene åpnes
Andakt v/Bernt Rune Sandrib
Samklang spiller
Ole Ivars
er
Vennskaplig
- Sogelaget har fått svært verdifull støtte frapolitikerkonkurranse
en privatperson, forteller Torger.
Kl.18.00
- Faktisk flere hundre tusen
kroner. I tilleggPortene stenges
har vi fått støtte fra kommunen. Det kreves
litt ressurser for å få laget til alt sammen, så
vi er veldig takknemlige for at det vi gjør
har blitt verdsatt på denne måten.
Hvis du er interessert i å kjøpe Hægebostad
gards- og ættesoge, kan du ta kontakt med
fornminneparken på Tingvatn eller med
kommunen.
- Hvis du kjøper boka kan du få medlemskap
i Sogelaget gratis, hvis du ikke er det fra før
av, opplyser han.
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Du kjem vel?

Hægebostad Sogelag blir å finne på
Tingvatns tinget, så det er bare å stikke
innom og slå av en prat om gammalt og
nytt.

Både Hægebostads Gards- og ættesoge og
årsskriftene er til salgs

Tid for garasje

– konTakT oss for gode Tilbud på MonTér-garasje

- Vi tar imot bilder og digitaliserer dem, før
vi leverer dem tilbake til rettmessige eiere.
Også her er det Rune Eikeland som er vår
mann på jobben. Fortellinger om folk og
steder er også veldig interessante. Skal en
holde historien i hevd, må en få tak i stort
og smått og ta vare på det.

Lyngdal
Farsund
Vanse
Kvinesdal
Flekkefjord
www.tinget.net
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www.tinget.net
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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

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

wwww.aase-landbruk.as
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www.tinget.net

Det skjer på Tingvatns Tinget
– midt i Hægebostad:
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TING-CUP
Ting-cupen er alltid veldig populært
og har mange påmeldte lag. Vi håper at
arrangementet blir like godt mottatt i år
som tidligere år, og ønsker alle hjertelig
velkommen – både spillere og foresatte.
AKTIVITETER PÅ SCENEN
– SJEKK PROGRAMMET FOR
TIDSPUNKT
Per Inge Torkelsen
Sound of Happiness
Little Country Band
Hægebostad Trekkspillklubb
Ole Ingvalds
GUDSTJENESTE
Det blir gudstjeneste med Bernt Rune
Sandrib (sjå program)
DYR PÅ TINGVATNSTINGET
Det kommer til å bli dyr i floren, så kom
og se og klapp husdyra våre.
AMCAR OG VETERAN
Amcar og veteranbiler kommer selvsagt
i år også. Her blir det mye fint å se,
gammelt som nytt, og mye krom og
lakk.

ANSIKTSMALING
Også i år tilbyr vi profesjonell
ansiktsmaling. Lindas Ansiktsmaling &
Ballongunderholdning har 9 års erfaring
fra arrangementer over hele Sør Norge.
Linda følger de internasjonale rådene for
profesjonelle ansikts- og kroppsmalere
når det gjelder hygiene, og bruker kun
anerkjente merker, pensler og kosmetisk
glitter. Linda har med gratis hårstrikk og
hårspenner til de som trenger det. Hun
håper at mange barn kommer for å se og
prøve ansiktsmaling, for det er morsomt
og kan bli et fint minne.

UTSTILLERE
Vi regner med at det blir omtrent samme
antall utstillere som tidligere. Boder og
utstillere med stort og smått, så her er
det mye å se og få gode ideer og tips av.
Ta deg en runde på Tinget, så kanskje du
finner noe som du kanskje ikke visste at
du trengte eller har lyst på?
TIVOLI
Det blir tivoli med mange aktiviteter
som er populære både hos store og små
besøkende.

MATSERVERING
Mange dyktige frivillige er i aksjon for
at akkurat du skal få et godt måltid på
Tinget. Maten serveres utendørs eller
innendørs etter behag, og vi leverer fra
grillen, lappekaker, kaffe, saft, bakt potet
og en masse annet godt.
Vi gjør som vi har gjort før: Vi lager
maten, og du koser deg med den!

Du kjem vel?

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, skog og anlegg

A-K MASKINER VIGELAND

rgesnyhetene
Se de store no New Holland T6,
5,
New Holland T og Case IH Maxxum
Case IH Luxxum
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Velkommen
til en hyggeli!g
maskinprat
Gode
tilbud!
A-K maskiner Vigeland Tlf. 38 25 55 40
www.tinget.net

Gode
kampanjepriser!
www.a-k.no
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Et senter i
stadig utvikling

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken
ligger idyllisk til ved Lygne.

Tekst og foto: Kari Mørk
- Vi hadde en avtale med Helse SørØst ut 2014, men måtte få inn en ny fra
2015, forklarer Arne Raen, HMS- og
kvalitetsleder ved SRE.
- I forkant av dette hadde vi allerede
gjort oppgraderinger i flere byggetrinn,
og vi mente at vi hadde deler av det
bygningsmessige grunnlaget for å gå inn
i en ny anbudsrunde. Vi fikk gjennomslag
for det vi søkte om, vi fikk avtale om flere
døgnplasser og flere pasientgrupper.

Kreftrehabilitering, et nytt tilbud

Rehabiliteringssenteret har nå et nytt tilbud
– kreftrehabilitering både individuelt og i
gruppe.
- Det individuelle tilbudet er et tilpasset
døgntilbud for pasienter som er under
kreftbehandling, og opplegget er lagt
opp for å styrke pasienten for videre
behandling, eller som en hjelp for pasienter
som nylig er ferdigbehandlet. Det gjelder
alle typer kreftdiagnoser, og personer over
18 år, forklarer Arne.
- Målet med tverrfaglig kreftrehabilitering
som vi kan tilby her på huset, er at
pasienten skal fungere hjemme, kunne
mestre hverdagen og fortsette å leve livet
så bra som mulig etter kreftbehandlingen.
Siden sykdomsbildet er sammensatt og
ulike pasienter har forskjellige utfordringer,
er rehabiliteringstilbudet tilpasset den
enkeltes situasjon.
Gruppetilbudet har en varighet på tre
uker med en oppfølgingsuke på et senere
tidspunkt, og dette døgntilbudet med
individuell oppfølging er for de som til
enhver tid lever med kreftsykdom eller har
hatt en kreftdiagnose og har blitt frisk.
Målet
med
det
gruppebaserte
rehabiliteringstilbudet er gi hjelp til gode
Spisesalen har blitt betraktelig større
etter utbyggingen
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mestringsstrategier slik at man finner
tilbake til sin rolle i sosialt liv, familie og
arbeidsliv.

Tar naturen til hjelp

Det er ingen tvil om at Sørlandets
Rehabiliteringssenter Eiken har en svært
gunstig plassering i forhold til naturen og
de mulighetene den gir for å finne måter å
komme tilbake til en god hverdag igjen.
- I flere år hadde vi mye muskel-, skjelettog operasjonsrelatert, men vi har mindre av
det nå. Det vi nå ser i økende grad, er CFS/
ME – altså kronisk utmattelsessyndrom,
sammensatte smerterelaterte lidelser, utmattelse og helseplager etter kreftbehandling, forteller Arne.
- Vi bruker naturen i stor utstrekning med
kortere eller lengre turer i et nettverk av
turstier både på veier og i skogen. I Lygne
er det fiske- og bademuligheter, og vi
disponerer kanoer til padling og bruker
disse aktivt i rehabiliteringssituasjonen.
Vi holder nå på å lage til et uteområde –
et atrium – mellom det nye og det gamle
bygget her, sier han. – Dette vil bli utformet
på en sånn måte at det skal gå mest mulig
i ett med Lygna aktivitets- og friluftspark
som ligger ved strandkanten på Lygne.
Denne parken er et samarbeidsprosjekt
der det lokale idrettslaget fikk midler fra
Gjensidigestiftelsen, og her er det ryddet
stier og bygget bro, satt opp gapahuk og
lavvo, det finnes utetreningsapparater, en
klatrejungel, og badeplassen og brygga
er under utbedring - alt med universell
utforming for at det skal være tilgjengelig
for alle.

Om-, på- og nybygg

SRE har vokst enormt på kort tid, både
bygningsmessig i volum, i antall ansatte
og i antall døgnplasser for brukere. At
nybygget som ble prefabrikkert i Rogaland

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken har
gjennomgått enda en stor og vellykket om- og
utbyggingsprosess. Senteret har nå 58 sengeplasser,
og i løpet av 2016 var det nesten 930 personer som
fikk kyndig hjelp med sine plager – og det i
naturskjønne omgivelser i Eiken.
av firmaet Duplo var under tak på en uke,
sier litt om tempoet.
- Det var en utfordrende tid, påpeker
Arne. – Vi hadde full drift på senteret hele
tiden, men holdt våre brukere orientert om
situasjonen hele tiden. Dessuten hadde
vi avtale med entreprenøren at det ikke
skulle foregå arbeid som medførte støy på
tidspunkter da det skal være ro på huset,
og vi fikk varsler i god tid før sånt arbeid
skulle utføres, slik at vi kunne ta brukerne
våre med ut på turer hver gang det bråkte
som verst. Det gikk bra, «Ris og ros»-kassa
var nesten tom!
Administrasjonen har blitt samlet på
ett sted, og har dermed kort vei for
kommunikasjon, de ulike faggruppene har
sine kontorer og møterom samlet på flere
ulike steder, spisesalen har bortimot doblet
arealet og kjøkkenet har fått mer armslag
og lys. Vaskeriet er utvidet, det er satt inn
fire store, nye ventilasjonsanlegg i den
eldre delen av bygget og en mengde andre
ting.
Hvis du vil vite mer om Sørlandets
Rehabiliteringssenter, kan du klikke deg inn
på http://sorlandets-rehab.no/ og lese om
tilbud, praktiske opplysninger, faggrupper
og -seminarer, og hvordan du søker deg
inn her. Følg oss gjerne på Facebook og
Instagram: sorrehab
Rehabiliteringstilbud på SRE
- Raskere tilbake
- CFS/ME
- Kreftrehabilitering
- Kroniske smerter og utmattelse
- Brudd og slitasje
- Rehabiliteringsferie

Trivelig grillplass for sosiale sammenkomster

Fagpersoner på SRE
(Totalt 67 ansatte)
5 ledergruppe (daglig leder,
driftsleder, kontorleder, HMS og
kvalitetsleder og HR leder)
3 resepsjon
3 leger
1 psykologspesialist
2 ergoterapeuter
7 fysioterapeuter
1 idrettspedagog
6 hjelpepleiere/helsefagarbeidere
18 sykepleiere
1 kreftsykepleier
2 sosionomer
1 barneansvarlig
1 arbeidskonsulent
3 kokker
10 driftsavdeling (kjøkken, renhold
og vaskeri)
1 livsstyrketrener
1 veileder for pasienter og personal
ernæringskompetanse
Fagseminarer og
rehabiliteringsferie
SRE holder fagseminarer for
helsepersonell og andre relevante
fagpersoner med spesiell interesse
for feltet fra NAV, frisklivssentral,
kommune, pasientforening,
likemenn osv.
I ferier og høytider er det ledig
kapasitet på SRE. Da kan du
bruke tiden til å trene og trivelige
omgivelser med flott turterreng
året rundt, i varmtvannsbasseng
og treningssal. Sjekk hjemmesiden
for mer informasjon om
rehabiliteringsferie.
Arne Raen, HMS- og
kvalitetsleder ved SRE,
tråkker til i treningssalen.

www.tinget.net

VI KOMMER
PÅ TINGET
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ARTIST:

Det begynte som en
idé for tre tiår siden,
da Ester Skreros
begynte å kjenne på at
datteren Tone Lise som
nå er 52 år gammel,
ikke hadde noe
fritidstilbud. Tone Lise
er psykisk utviklingshemmet, og som
tenåring og voksen falt
alle fritidstilbud bort.

GLEDESSPREDERNE
- Når vi reiser rundt og synger og spiller nå, får vi en
fantastisk god mottagelse. Sånn var det ikke da vi starta opp.
Da var det ikke vanlig å se utviklingshemmede i gatebildet
en gang. Nå får vi lov å vise rein glede fra scenen. Det gjør
noe med folk. De blir revet med, og mange forstår plutselig
at den gleden som våre musikere bidrar med en er viktig
ressurs for samfunnet.

Sound of Happiness kompetansesenter er 20 år, og drives
med kommunal støtte. Gjennom dette arbeidet kom Happy
Days til – et tilbud til de gruppene utviklingshemmede som
også har interesse for andre ting enn musikk.
- På senteret tilbyr vi andre fritidsaktiviteter, mye musikk,
der elevene betaler for undervisning. Vi holder lokaler,
ansetter kompetansepersoner og sørger for frivillige.

Glede er et aktivum, et gode som det er viktig å formidle.
Delt glede er dobbel glede, heter det jo.
Etter en felles opptreden med Dissimilis, ble Sound of
Happiness bedt om å delta på en WHO /World Health
Organization) konferanse i Sverige.
- De hadde plukket ut de som de mente var de beste. Det
ble begynnelsen på opptredener i utlandet for SOH, sier
Ester enkelt. – Vi har vært i Spania, Latvia og Riga.
Ellers opptrer disse gledessprederne lokalt, regionalt og
nasjonalt, som for eksempel på Momarken i Østfold i 1992.

Det er ingen tvil om at Sound of Happiness har vært med
på å bryte ned fordommer etter at de ble synlige på scener
og i media.
- Vi har samarbeida med blant andre Tom Hell, og han
har rost oss veldig og sagt at han ble så veldig glad for
den gode gledesopplevelsen, alle smilene og den gode og
inkluderende stilen som SOH har. Sånt varmer. Jeg tror
at vi kan takke SOH for at det nå ikke er så mange som
ser rart på utviklingshemmede lenger. De er ikke lenger
en bortgjemt gruppe. Sånn var det ikke da vi var på besøk
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- Jeg visste jo at hun var veldig glad i musikk, så vi var
noen som sammen begynte å spinne på tanken om å starte
et musikktilbud til denne gruppen. Vi søkte og fikk støtte til
instrumenter fra et legat hos Bernt Balchen Lodge, en lokal
avdeling av «Sons of Norway» (interesseorganisasjon for
norsk-amerikanere), og vi fikk låne et øvingslokale fra
september 1988. Sånn startet det, forteller Ester.
- Nå har vi mange ulike tilbud, som for eksempel
workshop for teater og drama, og «Happy days» som er et
dagaktivitetstilbud for utviklingshemmede i regi av Sound
of Happiness.

- Det krever mye tilrettelegging å holde dette i gang,
forteller Ester.
- Vi vil ha kvalitet i det vi leverer, og det betyr mye jobb for
å få alt på plass. Dette medfører selvsagt et visst press på
økonomien, og vi har slitt mye for å få det til. Nå baserer
vi oss på tilskudd, gaver, basarer, markeder og – ikke
minst! – frivillighet. Det går med veldig mange frivillige
timer, mange 1000-vis, og det er vi veldig takknemlige
for at vi får. For eksempel trenger vi våre frivillige som
assistenter når vi skal reise rundt på turnéer og slike ting,
og uten de frivillige hadde ikke dette vært praktisk mulig
å gjennomføre. Dessuten har vi Civitan Club Camilla i
Kristiansand hele tida. De støtter oss med penger og fysisk
arbeid – de stiller alltid opp. Tusen takk til alle!

Tekst: Kari Mørk
Foto: Kari Mørk og Sound of Happiness

i Latvia og Riga,
dessverre. Der var
utviklingshemmende
gjemt vekk. Vi var
invitert til ei som
hadde startet et
dagsenter i 1999,
men på den tida var
ikke folk modne
for dette der borte.
Da vi var der i
2000 var de eldre
skeptiske, mens de
unge takka oss. Her
hjemme har jeg blitt
uventa og positivt Ester Skreros
overraska over unge
mennesker.
De
reagerer så fint på dette vi holder på med, og vi har mange
flotte ungdommer som engasjerer seg frivillig for Sound
of Happiness.
Gruppa fra Kristiansand og omegn starta egne grupper i
Lyngdal for sju år siden og i Farsund for seks år siden.
Så: Hvordan er det med deg? Er du klar for en musikalsk
gledespille? Da bør du ta deg en tur til Tingvatns Tinget i
Hægebostad.

Du kjem vel?

Nettjournalisten Kari Mørk
e-pos as,
Åvitsland, 4580 Lyngdal
www.nettjournalisten.com
Telefon: 957 75 938
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Hyggelig
Fra venstre leder Katrine Raen Vatne, Stefanie
Pitchel, Gerd Åvesland og Ingebjørg Kjellingland
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ALT I TAKSTOLER

Veien til et aktivt liv

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

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

Forhandler av:

Mer info på
www.sorrehab.no

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

www.tinget.net
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#småbarnsfamilieidyll
på Sørlandsbadet

www.sorlandsbadet.no

GJØR
ET
SJAKKTREKK!
LA OSS BEHANDLE KLEDNINGEN FOR DEG!

BNETZ.NO

Vi tilbyr:

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

1
UKE
LEVERINGSTID

Velg mellom 200.000 farger - vi blander selv.
- post@bentz.no
- Tlf 383
46 100 - Lyngdal
Kontakt oss på telefon 38 Bentz.no
33 33 33 eller
post@birkelandbruk.no.
www.birkelandbruk.no
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MØT OSS PÅ «TINGET»

EIKSENTERET HÆGELAND inviterer til en hyggelig fagprat
og visning av Valtra N-serie, samt et utvalg andre produkter til gode
messepriser! Velkommen til vår stand under Tingvatnstinget.
KOM INNOM OG OPPLEV

VALTRA
N-SERIE

GODE TILBUD PÅ

GRASSUTSTYR!

Eiksenteret Hægeland
Setesdalsvegen 880, 4720 Hægeland
Tlf. 38 15 87 99

www.tinget.net
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Tinget for 50 år siden:

PROGRAM ”TINGET” 2015
Kaldt på Tinget iår

Alle faksimiler: Avisen Lister

LØRDAG 13. JUNI:

Kl.10.00
Portene åpnes
Kl.14.00
Anton`s Timbershow
Med hestehandlere, klokkehandlere, og klokkehandlere satte sitt preg på
Kl.16.00
spillerI tillegg til alle andre som
bråk og ca. 4000 mennesker
ble TingetEmission
i arrangementet.
solgte et eller annet.
Hægebostad avviklet onsdag.
Kl.18.00
Anton`s Timbershow
Det var pent og klart, men kjølig vær under
Vår medarbeider
arrangementet som imidlertid
ikke satte
Kl.20.00
Portene
stenges ble forespurt om han
Ca. 4000 mennesker preget «dagen» i Hægebostad

noen nevneverdig demper på «feiringen». var interessert i et klokkebytte, men da
Lensmann Øydne er godt fornøyd med hans klokke gikk som den skulle ble det
avviklingen og forteller til vår avis at ikke aktuelt. Klokkehandleren var ikke
«arresten» i kommunehuset ikke var så interessert i klokker som gikk. Det var
meget benyttet som man hadde ventet. så mange utgifter med slike, sa han. Nei,
Fire personer ble tatt hånd om av de ti - klokker som sto hadde man aldri noen
politifolkene som var stasjonert i området utgifter på.
Folk sultet
iallefall ikke – såsant de hadde
og tre stykker ble notert
utenom disse.
Kl.10.00
Portene
åpnes
Det ble forøvrig grepet en promillekjører. penger å kjøpe mat for. Boder var spikret
Kl.12.00
Andakt
RuneOmSandrib
opp forv/Bernt
anledningen.
veggene var
Ellers foregikk alt i lovlige
former.
av plast og
om det var noen løse spiker
- Det ser ut til at bilparken
øker fra år til
Kl.14.00
Samklang
spiller
år, forteller lensmannen, vi kan gjette på et i plankene, spilte ingen rolle hvis bare
Olepølsene
Ivars og kompene var varme – og det
antall av parkerte biler –Kl.15.00
ca. 1000.
var
de.
Alle organisasjonene ogKl.17.00
foreningene som
Vennskaplig
var med i arrangementet hadde dannet Det manglet heller ikke på underholdning.
Lyngdal Skolekorps var tilstede og spilte
en felles «Ting-komite» hvor Bjarne
politikerkonkurranse
Vik, Spind var formann og lensmannen til stor begeistring fra publikum.
Kl.18.00
Portene
Videre stenges
hadde man felespill og sang
vil gjerne gi ham honnør
for den greie
og tilslutt kom den svensk-importerte
avviklingen.
- Han var en usedvanlig flink kar til å få «jenkakongen» Jan Rohde.
Ca. klokken 00.01 ble det hele avblåst
ordnet det hele.
Trass i at det var relativt få mennesker på og de fleste gikk hver til sitt foruten noen
Tinget iår enn vanligvis var det likevel et etternølere av de som fikk ufrivillig losji i
interessant folkeliv. Alt som kunne gå fra kommunelokalet.
2 til 80 år var tilstede og hestehandlere

SØNDAG 14. JUNI:

I TILLEGG KOMMER:

Tivoli
Tivoli

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

En prat med
INNGANGSBILLETTER: in person
jenkahelten
NB! TIDSPUNKTENE
TIDSPUNKTENE ER
ER VEILEDENDE
VEILEDENDE OG
OG KAN
KAN ENDRES
ENDRES
NB!

kr. 130,JanVaksne
Rohde forlot
Sverige noen timer før han ankom Tinget
Barnmed fly kr.
Direkte
fra 50,Sverige til Kjevik Jan Rohde snakker norsk/svensk. Mest

ankom jenkakongen
Jan Rohde
Tinget svensk forresten.
Under
7 år tilgratis!
i Hægebostad for å underholde et kort - Du snakker svensk?
- Gjør jeg? Å, forlåt mej. Jeg er bosatt i
kvarter
for
så å reise
tilbake
til Kristiansand
Se nettsiden
nettsiden
for
mer info
info
www.tinget.net
Se
for
mer
:: www.tinget.net
Sverige og har bodd der i fire år. Det er
før eller
turen
går
videre
til
Kongsvinger,
eller Facebook
Facebook www.facebook.com/TingvatnsTinget
www.facebook.com/TingvatnsTinget
vanskelig å omstille seg på noen timer.
Hamar og videre til Finland.
Det
ærverdige
komiterommet
i
kommunehuset i Hægebostad ble benyttet
til en kort «briefing» før opptredenen noe
senere.

www.tinget.net

Du kjem vel?
Tid for garasje

– konTakT oss for gode Tilbud på MonTér-garasje

Jenkakongen er i besittelse av en
fenomenal ring. Den dekker en stor del av
ringfingeren.
- Ringo Starr inspirert?
- Å, nei. Dette er min lykkering. Fikk den
engang i Tyskland. 18 karat gull.

Vi gikk etter lyden til tonene av «Blue Suede
Shoes» og etter en kort konferanse med en
kar som øyensynlig ikke hadde noe med Jan Rohde ser på klokken.
opplegget å gjøre, treder jenkahelten ut - Nei, ursäkta mej – men klokken går. Om
av døren og forlater et røykfylt halvmørkt tyve minutter braker det løs – så –
Vi må få et bilde først?
lokale hvorHerdaertreningen
pågår.
Iført -Asbjørn,
av våre
våre 88 rørleggere:
rørleggere: Asbjørn,
Tommy og
og Erling
Erling
Her er 33 av
Tommy
semskede støvler, trange mørke bukser,
trang vest og et profesjonelt smil får vi den Og jenkakongen har blitt fotografert før.
Han setter seg med ryggen til – slenger
fornøyelse av å ta helten i hånden.
benene i – opp på dørklingen til det
Jan Rohde er trett av turnéer og han har kommunale toalett i kommunehuset og
Åpningstider:
Mandag
- fredag
fredag
kl. 10.00
10.00 -- 18.00
18.00
Åpningstider:
Mandag
kl.
til fotografens linse. Klikk.
alltid
liten tid. Dette gjelder også
vårt -smiler
Lørdag
kl. 10.00
10.00 -- 15.00
15.00
Lørdag
kl.
forundte intervju.
Vi takker for praten, og forsvinner til
- Har du vært her før?
tonene av
«Blue Suede
Shoes» som
- Nei, aldri.
Tlf. 38 34 84 60 • 4596
EIKEN
• SOLARIUM
forfølger oss ut døren.
- Morsomt å reise?
- Det var morsomt i begynnelsen. Men
nå har jeg holdt på i syv år og bodd i en
koffert så nå er det snart på tide å slå seg
Agnefestveien 30,
30, Lyngdal
Lyngdal Tlf:
Tlf: 38
38 33
33 00
00 70
70 www.rll.no
www.rll.no
til ro.
Agnefestveien

KONGLA FRISØR
- - for hele familien - -

PRODUSENT AV
TREEMBALASJE TREPRODUKTER
TREEMBALLASJE
•• TREEMBALLASJE
KONFEKSJON
•• KONFEKSJON
• TRANSPORT

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

Lyngdal
38 33
33 08
08 50
50
Lyngdal
38
Farsund
38 39
39 55
55 10
10
Farsund
38
Vanse
38 39
39 61
61 00
00
Vanse
38
Kvinesdal 47
47 82
82 70
70 00
00
Kvinesdal
Flekkefjord 47
47 82
82 70
70 00
00
Flekkefjord
www.tinget.net
www.tinget.net
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PROGRAM ”TINGET” 2017

•
•
•
•
•

I TILLEGG KOMMER:

10:00
13:00
15:00
16:00
16:00
18:00
20:00

Tivoli

Portene åpnes
Auksjon
Sound of Happiness
Fotballkamp Hægebostad – Søgne
Hægebostad Trekkspillklubb
Little Country Band
Portene stenges

12:00 Gudstjeneste
13:00 Samklang
BAKEVARER
14:00 Ole Ingvalds, trekkspill
16:00 Per Inge Torkelsen
BRØD
18:00 Portene stenges

MED GOD
DESIGN I
SENTRUM!

I de første dagene i mai jobbes det dugnad på
spreng på Kollemo. Innen årets Tingvatns ting
går av stabelen, skal det stå ferdig en ny hall
på området. Hallen måler 12 x 40 meter, med
en takhøyde på 3,5 meter. Innkjøringsporten
er tre meter høy. Når årets Ting er over, vil
det være mulig å bestille vinterlagring av
campingvogner, bobiler, båter og annet i denne
hallen. Interessert? Ta kontakt med Kjell Rune
Telefon: 40 23 80 98
Klungland
på
90998212, eller henvend deg via
E-post: post@digidesign.no
Tingets nettside www.tinget.net
www.digidesign.no
Da får
du priser og betingelser.
digidesign m.16 h71xb248 tingvatn.indd 1

Ansiktsmaling
Klatrevegg

Smådyr i fjøset

INNGANGSBILLETTER:

VI TAR IMOT BESTILLINGER
kr. 130,OGSÅ PÅ TINGET.

Vaksne

Du kjem vel?

VINTERLAGRING I DEN NYE HALLEN
PÅ KOLLEMO?

Veteran/AMCAR utstilling

VI HAR FERSKE VARER
NB!
TIDSPUNKTENE ER VEILEDENDE
OG KAN ENDRES
LØRDAG
OG SØNDAG!!

TLF: 38348085/48146152
Portene åpnes
EMAIL:10:00
stompenbakeri@online.no

KAKER
DESSERTER
SMØRBRØD

Masse stands og god mat og drikke

Ting-Cup

Søndag 18. juni:

www.tinget.net
www.tinget.net

KOM INNOM
VÅR STAND PÅ
TINGET

Lørdag 17. juni:

HAGELAGETS KONKURRANSE

Barn

kr. 50,-

		

Under 7 år gratis!

VI
LAGER KAKER TIL ALLE SLAGS
Se nettsiden for mer info : www.tinget.net
eller
Facebook www.facebook.com/TingvatnsTinget
ANLEDNINGER
OG ALLE SLAGS
FORMER OG VARIANTER!!

Hægebostad og Eiken Hagelag er på Tinget i
år. Vi har tippekonkurranse på vekt av trillebår
med innhold. Vinneren trekkes på søndag
ettermiddag. Vi har også invitert Solfrid Dugan
som vil presentere
ulike hudpleieprodukter.
layout
Velkommen til vår stand!
design
reklame
profilering
trykksaker
webdesign

AUKSJON

Det blir avholdt auksjon på Tinget i år.
Følg med på plakater på Ting-plassen
Vi auksjonerer bort blant annet takstoler fra
Naglestad Bruk og diverse materialer fra
Birkeland Bruk. Kom og se om det er noe av
e-pos
as,
interesse for
deg!
Åvitsland, 4580 Lyngdal
Avholdes
lørdag klokka 13:00
www.nettjournalisten.com

Nettjournalisten Kari Mørk
Telefon: 957 75 938

23.05.11 10.00
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Drømmen
om en gård

Da hun var yngre drømte hun om en gård
med et lite rødt hus og noen sauer. Nå har
hun fått det, og mer til.
- Jeg har fått absolutt alt jeg har ønska meg,
sier Aneth Meland med en stor og hjertelig
latter og slår ut med armene, som for å
omfavne både gården, dyra, ungene og
mannen og alt sammen på en gang.

Ingrid og Arne med Bossebossen

Tekst og foto: Kari Mørk
Hun kom til Hægebostad fra Jæren i 2004,
og første gangen hun skulle opp til Stiland,
var det så vidt hun torde.
- Det var både bratt og kronglete, så jeg
tenkte at det i alle fall ikke kunne være her!
Men det var her det var, og det var her
Audun venta, og nå er de mann og kone og
foreldre til fire og bønder på heltid og vel
fornøyde med tilværelsen. Dessuten er de
enige om at barna også skal få være med og
presentere gården i Tingavisen.

Tidlig krøkes

Eldstejenta Anna på 11 år har tenkt å ta
over når den tida kommer. I øyeblikket
holder hun på å lære seg å føre regnskap.
- Jeg bruker Excel regneark, og nå i midten
av måneden skal pappa hjelpe meg å få
oversikt over den første måneden, sier hun.
Den første måneden, det er den tida som
hun og broren Eivind på 9 år har hatt høner
og solgt egg.
- Vi har femti høner, sier Eivind stolt. – Og
vi samler inn egg hver dag, og selger.
- Jeg må føre regnskap over hva det koster
med hønsefor og utstyr, og jeg må føre hva
vi får inn på eggsalget, sier Anna.
Pappa Audun og mamma Aneth går bak
og nikker anerkjennende når vi går for å
sjekke tilstanden i verpekassene.
- De har snekra trappa og innredningen i
hønsehuset sjøl, bemerker Audun idet vi
entrer det røde hønsehuset.
Ungene sjekker dagens eggfangst, og fyller
raskt opp nesten to store brett. De hjelper
hverandre, så jobben er fort gjort. Hønene
har vært «lydige» og verpa på rett plass –
oppi kassene.
- Det er veldig sjelden vi finner noen egg
andre steder, kommenterer Anna.

I tillegg har hun jobben med å registrere
sauer. Lammene blir øremerket to ganger,
og første gangen er de bare ca en dag gamle.
- Jeg registrerer lammene på nummer, og om
det er vær eller sau, og eventuelt kopplam
og fosterlam. Opplysningene lagrer jeg
rett i skya på Animalias «Sauekontrollen»,
forteller hun.
Eivind er dyktig på å drifte sau og kan det
om å være på rett sted til rett tid, får vi vite.
Og minstemann Arne forteller:
- Jeg skal ha en ordentlig sauehund. En som
jeg kan trene opp til å gjete sau, sier han
bestemt.

Bossebossen

Bossebossen bor i sauefjøset og er et lite
lam. Et ordentlig koselam som til og med lar
seg bære. De to minste bærer etter tur. De
er ikke helt enige om rekkefølgen på hvem
som skal hva når, så Ingrid tar resolutt tak
rundt både lillebroren og lammet og stiller
opp for fotografering. Så løfter de lammet
etter tur - først Ingrid på sju år, så Arne på
seks år.
- Vi har 220 sauer i fjøset, forklarer Audun.
– Da jeg tok over i 1996 hadde jeg 60
stykker. Og ni melkedyr. Nå har vi 40. Vi
teller egentlig ikke drifta i antall kyr, men i
antall liter melk i kvota. Det betyr 365.000
liter for vår del.
Aneth forteller at Ingrid er en god hjelper
i lamminga.
- Ho er en mester på å dra ut lam.
I sauefjøset vil Anna vise det rullerende
fôrbrettet. Hun starter det opp, og viser at
brettet ruller friskt for inn til sauene.
- En av fordelene med et sånt rullende
fôrbrett, er at rester av gammelt for kan tas
i retur, sier Audun. Det kastes av, og gjør
det enkelt å holde brettet reint.

Melkerobot – VMS – Volountary milking system
På engelsk omtales en melkerobot som «frivillig
melkesystem» der det blir lagt vekt på at kyrne
bestemmer selv når de vil gå inn å melkes. En
melkerobot er altså en automatisert melkemaskin
som brukes i forbindelse med løsdriftfjøs. Når kuene
ønsker å bli melket, går de selv inn i maskinen som
deretter melker dem. Vanligvis vil en ku komme
tilbake til maskinen etter seks og en halv time.

24

Rullende fôrbrett
Med et rullende
fôrbrett får alle dyra
en eteplass og sikres
derfor friskt fôr.
Brettet har med
justerbar hastighet,
og fôringen styres
manuelt. Rester av
fôr tas i retur før ny
utfôring.

Tidsbesparelser

Ekteparet Meland har investert mye i
gården, og driver den som et firma under
navnet Stiland Landbruk.
- Hele familien blir mer involvert på
denne måten. Det blir både organisert og
oversiktlig, mener Audun.
Fôrbrettet er bare en av investeringene.
Her finnes også både fullfôrblander og
melkerobot.
- Før melkeroboten måtte vi opp før halv
seks for å rekke å bli ferdige før melkebilen
kom, sier Aneth. – Roboten gir oss mye
mer fleksibilitet. Nå kan jeg for eksempel
se ungene av sted til skolen før jeg går i
fjøset.
- Fullfôringssystemet gjør at vi nå
bare trenger å fôre en gang om dagen.
Formiddagsstellet i fjøset går unna på noen
timer hver gang når vi jobber begge to, og
kveldsstellet kan jeg klare på en times tid
alene, kompletterer Audun.

Anna og Eivind
sanker dagens egg i
hønehuset

Den andre sida

Både Audun og Aneth har hatt andre jobber
enn som bønder. Han har blant annet
jobba i kommunen, og ho har jobba som
skolesekretær.
- Så vi har prøvd den andre sida av
arbeidslivet også, men vi synes jo begge to
at dette er et mye bedre liv, mener Audun.
- Dessuten er det veldig trivelig å kunne
være hjemme med ungene, synes Aneth.
Det siste ser ut til å være gjensidig. Alle fire
følger oppmerksomt med på det foreldrene
foretar seg, og dessuten har de mye å
fortelle om livet på gården, og mye å vise
fram. Brått kommer Ingrid susende i en zip
line som går nesten helt fram til stuetrappa,
og Eivind har en egenbygget olabil som
krever litt oppmerksomhet. Det ser ut til
at det er flere enn mamma og pappa som
stortrives med fritt liv på landet.

I tillegg til Audun og Aneth, er det en mann
fra Romania som jobber en del av året på
gården.
- Ioan er fra Romania, og han jobber for oss
seks-sju måneder i året. Resten av tida er
han hjemme med familien i Romania. Han
har jobba for oss siden 2005, og det er en
veldig grei ordning, forklarer Audun.
Ekteparet Meland er enige i at
investeringene de har gjort på gården gir
dem mye mer frihet enn det som var mulig
tidligere.
- En er litt sin egen herre, mener Aneth. –
Vi kan legge opp dagene som vi vil, og vi
kan ta en tur til byen eller på hytta uten å
måtte planlegge nøye og løpe etter klokka.
Alle samlet: Far Audun, mor Aneth,
Ingrid, Anna, Arne og Eivind ➤

Fullfôringsanlegg
Fullfôr er et begrep for fôr som
blir til ved å blande fôrmidler i en
fullfôrblander.
Fullfôret skal dekke dyrenes behov
for energi, næringsstoffer og fysisk
struktur, og kan brukes som eneste
fôr til melkekyr. Grovdelen av
blandingen kan være hakket tørt
stråfor eller surfôr.
Ingrid og Arne har klatra opp i
vogna til fullfôringsanlegget ➤

www.tinget.net
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Flittige hender
I nye, lyse og trivelige lokaler i det som tidligere
var et militært garasjeanlegg ved Tingvatn
Fornminnepark, er det lys og liv på torsdager
og på dagtid mellom 11:00 og 14:00 den andre
mandagen i måneden
Tekst og foto: Kari Mørk
- Den mandagen er det åpen strikkekafé
for alle, med mulighet for å kjøpe lunch
for dem som ikke er medlemmer i laget,
opplyser Lill Haldis Tveiten.
- Men en må ikke strikke, altså, bedyrer hun,
- her er det folk som hekler, spinner, broderer
eller utfører annet håndarbeid også!

Lite, men aktivt

I Hægebostad husflidslag betegner en
sjøl laget som «lite, men aktivt». Det ble
etablert i 1990, og har pr våren 2017 21
voksne medlemmer.
- Men vi har også barn og unge som
medlemmer i «Ung husflid», ei gruppe
for dem mellom fem og 12 år. Her har vi
nå 14 medlemmer, hvorav elleve er barn,
fortsetter Lill Haldis, som er ansvarlig for
denne gruppa.
- Vi rekrutterer ny medlemmer via
jungeltelegrafen, og det har gått bra hittil.
Jeg sørger for at vi har et program for
dagen, og akkurat nå følger vi et større
prosjekt i regi av Norges Husflidslag. Det
handler om ull – ull i alle former.

Ullprosjekt

- Sparebankstiftelsen i DnB har gitt 2,8
millioner kroner til husflidslag over hele
landet til dette ullprosjektet, og vi har vært
så heldige å få vår del, 10.500,- kroner,
forteller leder i laget, Renate Stokkeland.
- Når vi skal formidle historie om ull til
Ung husflid-gruppa, begynner vi i fjøset,
med sauen, forteller Lill Haldis.
- Så går vi over på karding, deretter til
spinning, og til slutt er det for eksempel
toving eller strikking.
Hun viser en liten, tovet frosk som står på
bordet.
- Den er laget rundt en isopor-kule, og når
den er ferdig, er den fin til for eksempel å
samle smykker, mynter og andre småting i.
En annen, morsom teknikk de bruker, er
såkalt «nålefilting», der de bruker tørr ull
og spesielle nåler som de bearbeider ulla
med.
- Da kan det lages figurer eller bilder eller
andre ting som blir veldig fine, sier Lill
Haldis.
- Vi har også et prosjekt der vi har brukt
et gammelt ullteppe som vi nålefilter ull
på, og på den måten får vi nye ting ut av
gammelt. Det er ekte gjenbruk.

Rødlisteprosjekt

Mange forbinder kanskje begrepet
«rødlistet» med flora eller fauna – planter
eller dyr, men begrepet eksisterer innenfor
husfliden også.
- Her dreier det seg om å ta tak i gamle
teknikker som er i ferd med å dø ut og
forsvinne, sier Renate.
- Her har vi for eksempel en gammel matte
som er vevd av lind.
- Lind? Spør vi, litt uforstående.
- Ja, vi vever matter av lindebast, forklarer
Lill Haldis.
- Det er en ganske omstendelig prosess
som strekker seg fra felling av lindetrær,
barking, legge barken i bløt i vann i en
måned, strimle den, rense den, og så veve
gulvmatter av den. De blir ganske fine,
påpeker hun og viser ei nylig vevd matte
som er en kopi av en gammel en som de har
hentet fram og hengt på veggen.

Kulturminneuka

I høst, i uka mellom 9. og 17. september
går kulturminneuka av stabelen.
- I løpet av sommeren skal vi samle
oppskrifter på strikking og annet, og ut av
dette skal vi forsøke å lage noe som er litt
utenom det vanlige, forteller Renate.
- Det kan være forskjellige kombinasjoner
i farger eller mønster som ikke er så
vanlige. Marius er kanskje litt oppbrukt,
spør hun forsiktig, - så det kan være en idé
å komme på noe nytt som har røtter i det
gamle? Koordinator og innsamler for dette
prosjektet er Laila Orthe.
- Det er fritt fram for alle å levere inn et
strikkeplagg med mønster du er glad i, så ta
gjerne kontakt, oppfordrer Renate.
I kulturminneuka skal Hægebostad
Husflidslag ha et utvida samarbeid med
Tingvatn Fornminnepark. For å kunne
vise fram det de har funnet og det de har
laget, har de fått låne et rom til utstilling i
Fornminneparkens lokaler.
- Den uka holder vi strikkekaféen der borte,
og det viser seg at dette blir samtidig med
«Den kulturelle skolesekken». Da blir det
to helger med aktivitet og åpent for alle der,
sier Renate.
- Også ellers i året har vi et flott samarbeid
med Tingparken. Vi samarbeider både om
julemessa og Vikingtinget. Da selger vi
husflidsprodukter, kaffe og vafler.

Lill Haldis Tveiten nålefilter, og i hjulet på rokken sitter blånissen og ser på

Åpne temakvelder

- Norsk vevtradisjon handler også om ull,
konstaterer Renate.
Hun er veldig opptatt av ull og
opprinnelsesmerking.
- Det har vært tatt opp i flere fora hvordan
ull er feilmerka, sier hun. – Når du ser på
en bunt ullgarn og det står noe som «ren,
norsk ull» er det ikke sikkert den har vært
innenfor landegrensene før den havnet i
butikkhyllene. Norsk Husflidslag jobber
veldig med dette nå – å få korrekt merking
på opprinnelse.
Utover høsten 2017 skal husflidslaget
ha månedlige temakvelder, på den første

tirsdagen i måneden. I september blir det
strikking, i oktober billedvev, i november
blir det hekling, og i desember handler det
selvsagt om juledekorasjoner.
- Har du noen husflidsidéer? lurer damene
på.
- Noe som du kunne tenke deg å lage eller
å lære, eller som du vet om at noen andre
har laget? Vi har plass til flere medlemmer i
laget, men sånne temaer som berører norsk
husflid kan ha interesse også for ikkemedlemmer.
Som en del av norsk husflidstradisjon og
historie.

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.

Fibre av lindebark, som skal gjøres
om til vakre matter

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

Renate Stokkeland spinner
ull til ullprosjektet

www.tinget.net

VEST-AGDER
FYLKESKOMMUNE

HÆGEBOSTAD
KOMMUNE
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Eiksenteret Lyngdal
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Kvavik
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Eiksenteret
Lyngdal
Kvavik
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Kvavik
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Tlf. 38 33 10 10
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Eiksenteret Lyngdal
33
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Kvavik

Tlf. 38 33 10 10
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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

m steller
r noen
be med

rt gode
ene og

mob: 917 13 701 - post@vasland.no

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

Direkte fra din største produsent

www.tinget.net

- leveres med stor kranbil på din byggeplass

GAMMEL
TRADISJON
FÅR NYTT
LIV
Vi leverer:
- NS-sortert trelast
- Impregnert trelast
- Eikås Gulv
- Hugget stokk panel
- Byggevarer

Eiken

Høgås

4 soverom 246.3 m2 BRA

4 soverom 75 m2 BRA

Skeikampen

Sigdal

5 soverom 141.9 m2 BRA

BRA

3 soverom 56.3 m2

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

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

eikas.no

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

Eikås Hytter & Hus AS | 4596 Eiken| 38 34 95 00| eikas@eikas.no
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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
tra
godKjent for vei
Konstruert og godKjent
god
for to, eKstra lavt l-gir
arn vinsj
Warn

NY!
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

canamoffroad.com
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OUTLANDER MAX 500 DPS T3
brP traktormodeller
for allsidig kjøring!

HÆGEBOSTAD
KOMMUNE

canamoffroad.com



OUTLANDER 6X6 1000 XT T3
™

™

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



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

atv tra
traKtor
godKjent for vei,
tretrinns servostyring
Warn vinsj

107.920,-*

124.720,-*

134.900,- inkl. mva.

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

Fra:

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

canamoffroad.com

www.tinget.net

