
17.- 23. JULI 2022

LARKOLLUKA
AKTIVITETSUKE FOR HELE FAMILIEN



Konsert, Silent Disco, NM i Kubbspill,
Måka Barne- og Ungdomsrevy,
Bingo, Familiequiz, Trylleshow,
Ginsmaking, Fotballkamp, Utekino,
Barnas Dag, Morgentrim,
"Skrænken".

1. PARK LANE - HOVEDARENA 

Flaggheising, Larkollmarked,
Sykkelløp.

2. LARKOLLEN SKOLE

Krabbefiskekonkurranse,
Fiskekonkurranse.

Rekeaften,
Kåring av årets Larkolling.

Pixel Grand Prix - på Larkollveien,
Skipper skuteløs - på stranda,
Sandslottkonkurranse - på stranda.

3. TOLLERSTRANDA

5. STØTVIG HOTEL/LOSEN

6. STØTVIGMOLOEN

Karnevalsopptog - start.

Skattejakt, Seiling.

Mesternes mester,
Sandvolleyballturnering.

8. RØRVIKA

9. STRANDA VED TEIBERN

7. JOKER THORVALDSEN 
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Slektsturnering i tennis. 
4. TENNISBANEN

4



Hjertelig velkommen til den 35. Larkolluka på rad!
Det gleder oss å kunne si at Larkolluka er tilbake i kjent stil! Etter to år med restriksjoner,
har vi i år kunnet planlegge Larkolluka uten å måtte ta hensyn til avstandskrav og andre
begrensninger på våre arrangementer. Dette innebærer at alle kjente og kjære aktiviteter
er tilbake på programmet, med blant annet rekeaften, olabilløp, sandslottkonkurranse,
krabbefiskekonkurranse, NM i kubbespill og barnas dag for å nevne noe. 

Fotballbanen Park Lane i Larkollen har blitt en fin arena for Larkolluka, så nå har vi
bestemt oss for å flytte dit permanent. Allerede første dagen starter det opp med
Karnevalsopptog fra Joker Thorvaldsen til Park Lane. Der fortsetter barnas dag med
aktiviteter for de minste og et spennende trylleshow. Barnas dag er gratis og åpen for alle.
 
Knallsuksessene fra i fjor Silent Disco og Skipper Skuteløs er tilbake på programmet også i
år. Skipper skuteløs handler om å lage det beste showet på stranda. Vi står for fartøyene,
og det er opp til deltagerne å velge. Hvis du føler deg kreativ og har lyst til å 
lage noe er Pixel Grand Prix perfekt for deg. Vi har sett at det har blitt færre
deltagere i olabilløpet så her er vinnersjansene store. 

Sammen med PIXEL rigger vi Park Lane klar for utekino også i år. 
Vi viser familiefilmen Kutoppen og kveldsfilmen blir Lange flate ballær 3． 

Nytt av året er konsertdag nummer tre, torsdagen under Larkolluka. 
Etter flere år med færre besøkende, har vi dessverre valgt å fjerne 
stranddansen fra programmet. I stedet åpnes det opp for at alle uansett
 alder kan nyte tre av Norges nye hitmakere når Ramón, Victoria Nadine
 og Synne Vo gjester Park Lane. Soppgirobygget, Carina Dahl og 
Morgan Sulele er artistene som skal på scenen tirsdagen, mens 
Donkeyboy og Rat City gjester Larkolluka på fredagen. 

Høydepunktet for de aller minste er Måka. 
For 26. gang er det en glede å kunne ønske 
velkommen til et nytt år med Måka barne- og 
ungdomsrevy. Her vil barn og unge få muligheten til å 
vise sitt talent, innenfor sang, dans og drama. 
Forestillingen vil være en del av avslutning på uka, 
når barna inntar scenen på Park Lane. 

Det er altså duket for en spennende uke med mange aktiviteter!

SOMMERLIG HILSEN FRA GJENGEN BAK LARKOLLUKA

VELKOMMEN TIL
LARKOLLUKA 2022



TILBAKEBLIKK 
Her er noen av blinkskuddene fra i fjor. 



Del dine sommerminner med 

oss under emnetaggen #larkolluka.



BARNAS DAG PÅ PARK LANE

REKEAFTEN PÅ TOLLERSTRANDA 

TRYLLESHOW MED HANS HENRIK VERPE

Etter opptoget starter barnas dag på Park Lane med
mange gratisaktiviteter og leker for barn i alle aldre. Mer
informasjon i egen omtale.

Vi oppfordrer alle i Larkollen med flaggstang  til å heise flagget!

Rekeaften er tilbake på Tollerstranda! 
Fri alder. OBS - Det er ikke lov å ta med medbrakt alkohol.

Trylleshowet foregår på Park Lane. Mer informasjon i egen omtale.

Opptoget starter fra Joker Thorvaldsen og går til Park Lane. Se mer
informasjon i egen omtale. 

12.00 

SØNDAG 17. JULI
08.00 

11.30 

13.30
18.00

KARNEVALSOPPTOG

FLAGGHEISING

KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING
Kåringen skjer i forbindelse med rekeaften. Juryen bestående
av tidligere “Årets Larkollinger” velger en verdig kandidat til
hedersbenevnelsen “Årets Larkolling”.

20.00

11.00 Se egen omtale.
UTEGUDSTJENESTE I RØRVIK



Endelig er vi tilbake på Tollerstranda! Vi selger kvalitetsreker med tilbehør. Baren og
kiosken er åpen hele kvelden. Det blir live-musikk på svaberget. Dette arrangementet
er tillatt for alle. Det er ikke lov å ta med medbrakt alkohol. 

Kåringen skjer i forbindelse med rekeaften. Juryen bestående av tidligere “Årets
Larkollinger” velger en verdig kandidat til hederstittelen “Årets Larkolling”.

REKEAFTEN
MED KÅRING AV ÅRETS LARKOLLING

KARNEVALSOPPTOG OG
BARNAS DAG
Alle oppfordres til å stille i karnevalsutstyr og ta med rytmeinstrumenter for å kunne
være musikant i vårt morsomme skramleorkester! Grytelokk, noe som sier “pling” –
eller kanskje et helt nytt instrument du har laget selv? Det blir ansiktsmaling på Joker
Thorvaldsen før karnevalsopptoget. Både store og små er velkomne fra kl. 10.00.

Etter opptoget starter barnas dag på Park Lane med mange gratisaktiviteter og leker
for barn i alle aldre. I tillegg blir det trylleshow for barna med Hans Henrik Verpe, en
tryllekunstner utenom det vanlige. Glem flosshatt og hvite silkehansker, her får du et
show du virkelig ikke har sett maken til!



Pris: 50,-
Billetter på larkolluka.no. Se mer i egen omtale.

Sted: Park Lane. Se mer i egen omtale. 

Ettermiddagsbingo for hele familien på Park Lane. Kvinne- og
familieforbundet har regien og det venter flotte premier. 

Start: Skolegården. Turen går gjennom store deler av Larkollen og hele
løypa er markert. Her er det ikke om å gjøre og komme først i mål, så ta
med hele familien på tur! Vinneren er den som er nærmest
gjennomsnittsplassering/gjennomsnittstiden. Hjelmpåbud.
Påmeldingsavgift: 50,- per startnummer.

Start: Støtvigmoloen i egne båter. Premiering for: Største fisk,
flest fisk og beste bryggefisker. All fisk må fiskes på snøre!
Påmeldingsavgift: 50,- per startnummer.

Løype: Larkollveien - fra Rørvikveien til Losen. 
Les mer i egen omtale.

MANDAG 18. JULI

FISKEKONKURRANSE

UTEKINO - LANGE FLATE BALLÆR 3

BINGO

SYKKELLØP PÅ GJENNOMSNITTSPLASSERING

UTEKINO FAMILIE - KUTOPPEN

12.00

14.00
17.00
19.00
19.00

21.30

Oppmøte på Park Lane. Se egen omtale lenger bak i programmet.
MORGENTRIM10.00

PIXEL GRAND PRIX

11.00 SEILING
Se egen omtale lenger bak i programmet.



Løype: Larkollveien- fra Rørvikveien til Losen. 

Lag en doning av hva som helst. Ta minimum 3 hjul og bland i
noen materialer, la stå til heving, hiv på glasur og la tørke noen
timer. Alle kan delta! 

Premiering for: beste kostyme, beste tid og beste design. 
Vi anbefaler bruk av knebeskyttere. 

Påmeldingsavgift: 50,- per doning.
 
OBS: HJELM ER PÅBUDT 
TEKNISK KONTROLL AV HJUL OG STYRING 45 MIN FØR START. 
BRUK HODET – TENK SIKKERHET!

PIXEL GRAND PRIX

Sammen med PIXEL viser vi i år Kutoppen og Lange flate ballær 3 på Park
Lane. 
Familiefilm: Kutoppen, kl. 17.00.
Kveldsfilm: Lange flate ballær 3, kl. 21.30.

Ta med varme klær, pledd og noe å sitte på. Vi stiller med salg av popcorn, is,
brus, kaffe med mer fra kioskvogna. Det er ikke lov til å ta med medbrakt
drikke. 

Kutoppen er gratis og du trenger ikke billett.
Lange Flate Ballær 3 koster kr 50,-
Billetter finner du på larkolluka.no.

UTEKINO PÅ PARK LANE 



TIRSDAG 19. JULI

Se egen omtale. ALDERSGRENSE 18 ÅR. 

Premiering for: største krabbe og flest krabber. Området for
krabbefiske avgrenses til Støtvigmoloen. 
Alle krabber skal fiskes på snøre. Bruk av hov er ikke lov. 
Påmeldingsavgift: 50,- per. startnummer.
Vi oppfordrer til bruk av redningsvest på de minste.

Det er premie for beste tid, artigste kostyme og best in show.
Sted: Solhaugstranda ved Støtvig Hotel.
Se egen omtale lenger bak i programmet.

KRABBEFISKEKONKURRANSE

KONSERT - CARINA DAHL - MORGAN SULELE - SOPPGIROBYGGET

12.00

14.00

18.00

Se egen omtale lenger bak i programmet.
SLEKTSTURNERING I TENNIS09.00

SKIPPER SKUTELØS

10.00
MORGENTRIM
Oppmøte på Park Lane.  Se egen omtale lenger bak i programmet.



Konserten har 18-årsgrense.
Dørene åpner 18.00.
Konsertstart ca. 19.00.
Billetter finner du her: larkolluka.no.

Carina Dahl fra Trondheim er ei energisk stå-på jente med kronisk
godt humør og beina godt planta på jorda. Hun har lang fartstid i
musikkbransjen hvor hun har skrevet låter både til seg selv og andre
artister. Hennes egne låter er streamet over 30 millioner ganger.

Siden gjennombruddet med "Bare min" sommeren 2016, har
Morgan Sulele turnert og spilt konserter og festivaler over hele
landet, samt herjet på hitlister over hele Norden. Legger du
sammen egne låter, og låter han har skrevet for andre kan han (om
han hadde vært typen til det) skryte av over 900 millioner streams
så langt!

Soppgirobygget! Etter flere år som etablerte artister har duoen fra
Oslo vært med på å prege de norske topplistene med store hits som
«Domen», «Afterski» og «Dommedagen». Med kofferten stappet full
av fest, øl, og over hundre millioner streams på Spotify, er
Soppgirobygget klare for å spille opp til fest på Park Lane!

CARINA
DAHL

TIRSDAG 19. JULI
CARINA DAHL - MORGAN SULELE - SOPPGIROBYGGET

MORGAN
SULELE SOPPGIROBYGGET

https://larkolluka.party/?fbclid=IwAR1FB0_7y8MHgYrYGAvjEQNkJsD2-3nEsd3qRp_sRt_QR7OFm9FogAeSB9U


Oppmøte på Park Lane. Se egen omtale lenger bak i programmet.

Ta med deg vennegjengen og slipp dere løs på Larkollens desidert
største dansegulv. Sted: Park Lane. Pris 150,-. 
Billetter kjøpes på larkolluka.no. Alkoholservering. 
Mer info på Larkollukas facebookside.

Turneringen gjennomføres med gruppespill og utslagsrunder. I
utslagsrundene er det vinn eller forsvinn. Vi setter opp flere baner,
men det kan forekomme noe ventetid mellom kampene. Kiosken
er åpen under hele turneringen. 

Påmeldingen kan gjøres på larkolluka.no før turneringen starter kl.
12.00. Påmeldingsavgift: 50,- per lag.

MORGENTRIM

NM I KUBBSPILL

SILENT DISCO CLUB - ALDERSGRENSE 18 ÅR 

ONSDAG 20. JULI

Vi inviterer til ginsmaking. Se egen omtale lenger bak i
programmet. Billetter og mer info på larkolluka.no.

GINSMAKING  - ALDERSGRENSE 20 ÅR 18.00

20.00

10.00
12.00



LARKOLLUKAPASSET
LARKOLLUKAPASSET
LARKOLLUKAPASSET
LARKOLLUKAPASSET
LARKOLLUKAPASSET
LARKOLLUKAPASSET
LARKOLLUKAPASSET
LARKOLLUKAPASSET
LARKOLLUKAPASSET

Ønsker du å få med deg alle konsertene i Larkolluka og

 Silent Disco Club anbefaler vi deg å kjøpe Larkollukapasset. 

Du sparer 390,- og er garantert inngang på de fire kveldene! 

Passet har 18-årsgrense. 

 

Passet finner du på www.larkolluka.no eller ved å scanne QR-koden:

https://larkolluka.party/?fbclid=IwAR1FB0_7y8MHgYrYGAvjEQNkJsD2-3nEsd3qRp_sRt_QR7OFm9FogAeSB9U


TORSDAG 21. JULI

Se egen omtale.

La fantasien få fritt spillerom og lag ditt eget drømmeslott slik
du selv vil ha det! Separate klasser for voksne, barn og familier.
Påmeldingsavgift: 50,- per lag. Sted: Støtvigstranda.

Skattejakten vil i år ta dere med på en liten “rebusvandring” i
lokalmiljøet. Ta med nettbrett eller smarttelefon, følg ledetråder og
løs gåten om Kaptein Sortebill sin skatt.
Ledetrådene er tilgjengelig fra kl. 14.00 -15.00 på Larkolluka.no

SANDSLOTTKONKURRANSE

KONSERT - SYNNE VO  - VICTORIA NADINE - RAMÓN - FRI ALDER

12.00

14.00

18.00

SKATTEJAKT

10.00 MORGENTRIM
Oppmøte på Park Lane. Se egen omtale lenger bak i programmet.



Konserten har fri alder.
Dørene åpner 18.00.
Konsertstart: ca. 19.00.
Barn under 12 år: fri inngang med voksen. Maks 2 barn pr. voksen.
Billetter finner du her: larkolluka.no.

Synne Vo er et friskt pust i norsk musikk med sin sjarmerende, lokale
dialekt og fengende organiske poplåter. Den første singelen fra
debutalbumet har tittelen "Ett minutt" og ble gitt ut i begynnelsen av
2021. Sangen fikk massiv oppmerksomhet og ble lista på NRK P3.

Victoria Nadine har virkelig hatt et stort 2021, og vi forventer ikke at det
kommende året vil by på færre høydepunkter! Etter å ha gått #1 på
Spotify, med gjennombruddslåta «Be Okay», har hun blitt streamet over
20 millioner ganger, spilt på VG-lista og by:Larm (hvor hun var nominert
til Årets Stjerneskudd), blitt nominert til to P3 Gull-priser og er nå også
nominert til Spellemannpris!

23 år gamle Ramón har allerede skapt et navn for seg selv. Tre EP’er og
en rekke imponerende konserter har vist at 120.000 følgere på sosiale
medier ikke har kommet til ved en tilfeldighet – de ærlige og sårbare
tekstene har truffet en stadig voksende gruppe fans og følgere som
kjenner seg igjen i Ramón sin åpenhet, både i musikken og livet.

TORSDAG 21. JULI
SYNNE VO - VICTORIA NADINE - RAMÓN

SYNNE VO RAMÒN
VICTORIA NADINE

https://larkolluka.party/?fbclid=IwAR1FB0_7y8MHgYrYGAvjEQNkJsD2-3nEsd3qRp_sRt_QR7OFm9FogAeSB9U


Påmeldingsavgift: 200,- per lag. 
Hvert lag må bestå av 4 personer.
Sted: Teibern.

Turneringen spilles med lag bestående av inntil 3 personer, hvorav
2 er på banen av gangen. Klasseinndeling av lagene. 
Kioskvognen er åpen.
Påmeldingsavgift: 50,- per lag.

Her vil man bli satt på en krevende prøve, både fysisk og mentalt.
Sett sammen et lag bestående av 4 personer og still gjerne i egne
lag-T-skjorter. Husk å ta med vann! Kioskvognen er åpen.

SANDVOLLEYBALLTURNERING PÅ TEIBERN

MESTERNES MESTER LARKOLLEN - TEIBERN 

FREDAG 22. JULI

Se egen omtale.
KONSERT - RAT CITY - DONKEYBOY - ALDERSGRENSE 18 ÅR 

12.00

14.00

18.00

10.00 MORGENTRIM
Oppmøte på Park Lane. Se egen omtale lenger bak i programmet.



Konserten har 18-årsgrense.
Dørene åpner 18.00.
Konsertstart ca. 20.00.
Billetter finner du her: larkolluka.no.

Rat City er et produksjons- og låtskriverteam, og audiovisuelt prosjekt
med brødrene Kent og Cato Sundberg fra bandet Donkeyboy,
produsent Lasse Michelsen og animatør og designer Micah Monkey. I
2019 ble de nominert til Spellemannprisen i klassen årets låt for «Kind
Of Love» utgitt i februar 2019.

Donkeyboy ble etablert i 2005 og har siden vært med på å skrive et
større stykke av norsk musikkhistorie. Med første óg andreplass på VG-
lista i 2009 med «Ambitions» og «Sometimes» var de offisielt en av
Norges største popband. 12 år senere kan de vise til utallige
topplisteplasseringer, 32 platinatrofeer, og godt over 200 millioner
streams bare i Norge.

FREDAG 22. JULI
RAT CITY - DONKEYBOY

RAT CITY

DONKEYBOY

https://larkolluka.party/?fbclid=IwAR1FB0_7y8MHgYrYGAvjEQNkJsD2-3nEsd3qRp_sRt_QR7OFm9FogAeSB9U


Morgentrim med kåring av årets morgentrimmer. Se egen omtale. 

Se egen omtale. Sted: Park Lane. 
Inngang: Voksen (100 kr), barn (50 kr),
familie (2 voksne + barn, 250 kr).

Larkollteamet inviterer til familiequiz på Park Lane som en
avslutning av Larkolluka. 
Her vil det være varierte oppgaver for store og små.
Påmeldingsavgift: 50,- per lag. Maks 8 pers. per lag.

Vandrepokalen i denne utradisjonelle fotballfesten med spesielle
regler er gitt av Larkollen Vel. Se egen omtale for flere detaljer.
Interesserte spillere: Møt opp på Park Lane 1/2 time før avspark!

Larkollmarkedet i skolegården vil i år bli fylt med sjarmerende
produkter, gjerne hjemmelaget, som hører til på et 
sommermarked. Vil du være med på å skape et hyggelig marked?

Påmelding til: malin@larkollen.no. Standleie: 100,- pr meter.
Vi har strøm for de som trenger det. Dette må gis beskjed om på
forhånd. Barnas markedsplasser er gratis.

MORGENTRIM

FAMILIEQUIZ PÅ PLENEN!

FOTBALLKAMP I REGI AV LIL

LARKOLLMARKED I SKOLEGÅRDEN

ÅRETS FORESTILLING AV MÅKA BARNE- OG UNGDOMSREVY

LØRDAG 23. JULI
10.00
11.00

11.00

16.00

18.00



Hei, små og store måker! 

En ny sommer kommer, og igjen er det en glede å kunne ønske velkommen til et nytt år
med Måka barne- og ungdomsrevy! Vi håper at nettopp du ønsker å ta del i årets
forestilling sammen med oss! 

Det kreves ingen forkunnskaper for å være med, men du må være mellom 7 og 16 år for å
delta. Du må ha lyst til å stå på en scene med sang, dans, turn, teater eller noe annet gøy.
Revyen koster 350 kr per deltaker, og dette dekker blant annet t-skjorte, kostymer og mat
under generalprøven. 

Revyen blir som alltid til i løpet av Larkolluka, med øvinger mandag til fredag og
forestilling påfølgende lørdag.

Måkarevyen pleier fort å bli fulltegnet, og vi anbefaler derfor å melde seg på i god tid.
Maks antall deltakere er 50 måker. Påmeldingen skjer på Larkolluka sin hjemmeside
https://larkolluka.no/maakarevyen.

Vi gleder oss til å se igjen gamle måker, og ønsker nye hjertelig velkommen til et minne
for livet!

Ved spørsmål kan vi kontaktes via nettsiden eller på post@maakarevyen.no.  

Er du en som kunne tenke deg å bidra i og rundt Måka-teamet, uten å måtte stå på en scene?
Ta kontakt med oss da vel! 

Sommerhilsen fra Måka-teamet

MÅKA BARNE- 
OG UNGDOMSREVY

https://larkolluka.no/maakarevyen
mailto:post@maakarevyen.no


Hente konsertbånd, om du vil slippe kø 

Melde deg på natursti og bilrebus. 

Kjøpe "det går over i Larkollen"-merch (t-skjorte)

Har du vært uheldig og mistet noe under et av

våre arrangementer kan du finne det her.

I år vil vi være tilgjengelige i inngangsteltet på 

Park Lane mellom 11.00 og 14.00 

(Søndag-Lørdag).

 

 

HER KAN DU: 
 

      senere på kvelden.

 

INFOTELT/ "SKRÆNKEN"

Påmelding til dagtids-
arrangementer

Billetter til kvelds-
arrangementer



SLEKTSTURNERING
I TENNIS

Årets fotballkamp mellom fastboende og sommergjester vil i år bli delt inn i fire
klasser:

Klasse I, II og III spilles samtidig med omganger på 2 x 20 min. 
Klasse IV spilles med 10 utespillere + keeper. 2 x 20 min.
Kampene spilles på 5er baner og 7er bane i år.

Til barneklassene ber vi om at foreldre melder seg behjelpelig i sekretariatet. 
Vi trenger en lagleder som kan organisere bytter per lag og en dommer per kamp.
Arrangeres i samarbeid med Larkollen Idrettslag.

- Klasse I gutter/jenter 7 - 8 år (4 utespillere + keeper).
- Klasse II gutter/jenter 9 - 10 år (4 utespillere + keeper).
- Klasse III gutter/jenter 11 - 13 år (6 utespillere + keeper). 
- Klasse IV gutter/jenter 14 år og oppover. 

FOTBALLKAMP

Larkollen Tennisklubb inviterer til slektsturnering i tennis for doublepar tirsdag 19. juli.
Fjernt og innbilt slektskap vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Konkurransen avvikles som
handicapturnering. Handicap fastsettes av dommer, som også har myndighet til å endre
handicap underveis. Ta med tennisracketer. Larkollen Tennisklubb besørger baller.

Påmelding på klubbhuset til Larkollen Tennisklubb innen mandag kveld 18. juli.
Påmeldingsavgift: Vipps til Larkollten Tennisklubb #118985, dagen før turneringen 
150,- per. doublepar. 
Velkommen til en spennende og hyggelig konkurranse på tennisbanen.

Turneringen starter tirsdag 19. juli kl. 09.00.

SALG AV KAFFE, VAFLER, IS OG BRUS.



Klassikeren fra 90-tallet er tilbake igjen! Skipper Skuteløs er en vannaktivitet som i sin
tid ble lagt på hylla, men nå tenker vi at det er på tide å leke og showe litt på stranda
igjen.
Skuteløse skippere/lag møter opp med ønsket kostyme på Solhaugstranda. 
Vi stiller med tre «skuter» som deltagerne kan velge i.
 
Skutene skal padles på bane hvor den enkleste skuta å padle må padle den lengste 
banen. Valg av skute kan da være avgjørende, og det er ikke sikkert det er den 
raskeste skuta som vinner.

Skutene er: Badekaret, Flåtan og Kanoen.

Det er premie for beste tid, artigste kostyme og best in show.

Sted: Solhaugstranda ved Støtvig Hotel.

Påmeldingsavgift: 200,- per lag. 

SKIPPER SKUTELØS

Møt oss i Rørvika mandag fra kl. 11.00 til 14.00.
Arrangementet passer både for voksne og barn. 
En unik mulighet til å lære om seiling og 
til å møte seilermiljøet i Larkollen.

Arrangementet er i regi av Larkollen Idrettslag. 
 

Arrangementet er GRATIS. 
Husk å ta med redningsvest! 
Værforbehold. 

SEILING I RØRVIKA



Larkolluka har et ønske om å tenke på miljø i alle ledd og ha en grønn profil med
bærekraft i sentrum. I forbindelse med dette har vi utarbeidet en miljøstrategi vi ønsker å
følge og som vi håper vil være en naturlig del av våre arrangementer i fremtiden. 
 
Stena Recycling har i 2022 ønsket å være med på denne prosessen. Gjennom vår
miljøstrategi skal vi reduserer avfallet og kildesortere mest mulig. Samt har vi fokus på å
eliminere unødvendig bruk av plast og engangsartikler. Det vil være mulig å kildesortere
under flesteparten av våre arrangementer. 
 
Som en del av Larkollukas fokus på miljø og redusering av engangsartikler vil vi i 2022
prøve å benytte oss av «Rene glass». Rene Glass er et nystartet selskap som sikter mot å
være den beste totalleverandøren av vaskbare gjenbruksglass til ulike arrangementer.
Dette er et miljøvennlig tilbud til konvensjonelle engangsalternativer. Deres vaskerier er
lokalisert sentralt i Vestfold.

MILJØ

Vi inviterer i år igjen til ginsmaking på Park Lane.

Til å lose oss gjennom smakingen får vi igjen besøk av Lars Madsen, grunnlegger av Norges
første gin-festival og som i år arrangerer syv 
forskjellige brennevinsfestivaler.

Lars vil presentere flere typer gin og fortelle historien rundt dem.
Kurset passer for både nybegynnere og erfarne gin-interesserte.

Pris: 450,- billetter på larkolluka.no.
Aldersgrense: 20 år.

GINSMAKING



Bli med på Larkollukas bildekonkurranse!
Legg ut et bilde på Instagram med emneknaggen #larkolluka og du er da
automatisk med i konkurransen. Temaet for bildet er sommerstemning. 

Premien er to billetter til Odeon kino i Moss (500,-). Vinner av bildekonkurransen
trekkes og annonseres lørdag 23.juli.

BILDEKONKURRANSE HELE UKA

Pris: 50,- per lag. God tur og lykke til! 

Vinneren kåres etter Familiequizen på Park Lane lørdag 23.juli.
Det vil si at man kan se an vær og vind, og løse rebusoppgavene når man ønsker 
mellom 17. og 23. juli. Her blir det oppgaver for store og små. 

Naturstien tar deg fra post til post i Larkollmarka, der du vil få bryne deg på ulike
oppgaver. Til denne konkurransen trenger man en telefon som kan lese QR-koder.
Konkurransen starter søndag i Larkolluka. 
Påmelding på Larkolluka.no eller i infoteltet/"skrænken"  fra søndag 17. juli! 

NATURSTI HELE UKA

En runde med familien i «gamle» Rygge. Rebusen består av ti poster. For å finne disse må
man løse rebusen underveis. Påmelding på Larkolluka.no, eller i infoteltet/"skrænken" fra
søndag 17. juli! 
Der får dere første rebus som vil ta dere ut i løypa. 

Vinneren annonseres på Facebook søndag 24. juli klokken 18:00. 
Svar frist lørdag 23. juli kl 17.00.

Pris: 50,- pr lag. Kjør pent og god tur!

BILREBUS HELE UKA



Vi samles til gudstjeneste ved moloen (ved den
store, røde fiskebua) og stranda i Rørvikveien,

Rørvikbukta.
Hvis været er dårlig blir gudstjenesten oppe på

garnloftet. Vi har noen stoler, men ta gjerne med
noe å sitte på.

 
Medvirkende:

Ingvild Osberg, prest
Terje Norum, organist med trekkspill

 
Arr: Rygge menighetsråd og gode hjelpere i

Larkollen
 

Sibbern Eiendom AS gir gratis parkering (hvis
ledige plasser) for deltakere i gudstjenesten.

UTEGUDSTJENESTE I RØRVIK
SØNDAG 17.JULI KL. 11.00





Flere bilder finner du på larkolluka.no

og på Larkollukas Instagram.

 







EGENREGIPROSJEKTER 
BOLIG

STØRRE PROSJEKTER
OFFENTLIGE OG PRIVATE

SERVICEOPPDRAG

        Kvalitet og kunde i fokus                www.ost.as                                din lokale entreprenør

- En foretrukken aktør for
kunde og leverandør!





Gartneriet, Moss

Moss Kulturhus Europris, Råde

Vi utfører nybygg og rehabilitering
innen privat og offentlig sektor

Hobølveien 4, 1550 Hølen | Tlf 64 98 23 30 | www.hersleth.no

KOMPETANSE GIR TRYGGHET



DIN SAMMARBEIDSPARTNER I LOKALMILJØET
 

ALT KAN ORDNES...

VI UTFØRER ALT INNEN TØMMERARBEID,
REHABELITERING OG NYBYGG, TILSYN AV
HYTTER, BRYGGER, MORINGER, GRAVING, 

UTEAREAL OG GRØNTARBEIDER.

SALTBOVEIEN 47, 1560 LARKOLLEN 
E-POST: POST@HYTTESERVICE.AS

NETT: WWW.HYTTESERVICE.AS



Totalleverandør av alle 
typer elektriske installasjoner. 

GK Elektro AS 
Solgaard Skog 139, 1599 Moss.
Tlf: 69 26 87 70 - www.gk.no/elektro 

Vi utfører også serviceoppdrag til bolig -og
næringsbygg. 



TLF: 69 24 27 25

Registrert El. Installatør





Kjølberg
industriområde,
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20

Fjeldberg, Onsøyveien 20
Tlf: 69 16 18 20

Iseveien 9
1738
Borgenhaugen
Man-fre 7-18
Lør 9-14
Tlf: 69 16 18 20

Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf: 69 16 18 20

Rabekkgata 9 
1523 Moss
Tlf: 69 16 18 20

For produktinformasjon eller bestilling av varer

TORP FJELDBERG ISEVEIEN SPYDEBERG MOSS 

xl-bygg.no



Moss
Husholdningsservice

REPRASJON AV: KJØL-FRYS-VASK-
KOMFYRER-OPPVASK

Tlf: 69 26 11 81
Stasjonsveien 10, 1580 Rygge

Velkommen til en

SOMMERHANDEL!

SALG - SERVICE - MONTERING - VHF - UHF - TETRA
STASJONSVEIEN 10, 1580 RYGGE

TLF.: 69 26 11 11 





Østfold Gress as –Gullfunnet 50, 1570 Dilling -www.ostfoldgress.no-tlf: 909 31 818
Oslo Ferdigplen as –Østre Aker Vei 24C, Økern –www.osloferdigplen.no -tlf: 994 01 818

Utsalgsted i Rygge
og på Økern i Oslo

Sedummatter Jord og bark

Ferdigplen





69 26 68 00
Øreåsveien 2 - Høyden - Moss

www.bajazzo.no

RING 69 26 68 00

GJØR DET
ENKELT!





BADEROM 
SANITÆR 

VARMEANLEGG

Telefon: 91354627
anders@rvv.as

Din lokale rørlegger

MEDLEM AV



Vi ønsker å takke 
Moss kommune for støtten!





Totalleverandør av økonomitjenester
 

Med skreddersydde web-baserte løsninger etter 
kunders behov og kompetanse!

Hvilket gir kunden mulighet til å gjøre deler av 
regnskapsføringen selv, noe som gir lavere kostnader.

 

PO Box 91, 1581 Rygge.
Besøksadresse: Ryggeraet 49, 1581 Rygge.

TLF: 906 687 09 - Mandag - Fredag, 8:00-16:00
aztek-okonomi.no

UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR
KONTAKT VÅR AVDELING I MOSS, ÅRVOLLSKOGEN 95

TLF: 69 20 82 82 - E-POST: MOSS@CRAMO.COM - WEB: WWW.CRAMO.NO
 

tel:90668709


Dagligvarer, tipping, post i butikk, rikstoto.

SØNDAGSÅPENT HELE SOMMEREN!

TIMEBESTILLING ÅPENT: TIRSDAG - TORSDAG - FREDAG

THORVALDSEN LARKOLLEN A/S 

Wenche Øra, Støtvigveien 2, 1560 Larkollen Tlf: 69 26 34 82

Barnedåp, konfirmasjon, jubileer, minnestund m.m
Huset er åpent for servering av frokost og kaffe med vaffel mandager

og onsdager fra kl. 10:00 - 13:00 (Gjelder ikke mandager i juli)

Kontakt Naslehuset på tlf 481 58 270 



Aztek AS – Storgata 5, 0155 Oslo 

Din veileder til skyen 

Aztek er Norges ledende miljø på 
modernisering og sikkerhet ved 

hjelp av skyteknologi. 
Vi har fokus på tjenester som 

understøtter virksomheten 

https://www.aztek.no/ - post@aztek.no 

A 5 star life company 





ALT I 
VAKTMESTERTJENESTER

TLF: 411 76 543
MAIL: PER@P-CONSULT.NO







Stena Recycling er Nordens ledende firma
innen avfallshåndtering, og vår filial i Moss
kan tilby avfalls- og gjenvinningstjenester til
alle typer kunder, både næringsliv, offentlige

kunder og privatpersoner.
 

Dersom du ønsker å bestille container
eller sekk direkte fra oss, så finner du

bestillingssiden her:
ryddeprosjekt.stenarecycling.no/

https://ryddeprosjekt.stenarecycling.no/


Vi utfører følgende tjenester:
- Prosessrørlegging for industri, farmasi og næringsmiddel
- Ventilservice
- Mapress-Servicemedia montasje med pressfittings
- Platearbeid/produkter som: Dreneringskar, trakter, trapper, plattinger i hygienisk design
- Arbeid utføres etter egne kvalifiserte sveiseprosedyrer
- Gass-installasjon
- Sertifisert sveising av stålrør i dim. 21,3 til uendelig
- Sertifisert sveising av rustfrie, syrefasterør i dim. 12mm til uendelig
- Industrirørlegging
- Orbital sveising opp til ø100mm
- Damp-installasjon
- Vi utfører video inspeksjon av sveiser



STORT UTVALG 
 GOD GAMMELDAGS SERVICE

Utkjøring av varer hver dag til bedrifter, kantiner,
idrettslag, restauranter, kiosker og andre butikker. 

Hos oss får dere alt av drikkevarer fra en leverandør.
Leverer til alle små og store arrangementer.

 
Utleie av: Slushmaskiner – Tappeanlegg – Kjøleskap –

Utstyr til ølbrygging
 

69 26 86 90 
varnaveien-mineralvann@hotmail.com 

Carlbergveien 2, 1526 Moss



Ferske frukter og grønnsaker fra alle deler av verden
 post@okernfrukt.no - 22 64 02 11



Ingen oppgave for liten...

ole@larkollen.no

org.nr: 933 275 689

VI TILBYR DET MESTE INNEN HUS OG HAGE



- litt annerledes

SOMMERFERIE PÅ STØTVIG HOTEL 
ER ET SUPERT ALTERNATIV FOR 

STORE OG SMÅ

www.stotvighotel.com

Foto: Therese Fische



KONTAKTINFO 
Larkollteamet, Park Lane

E-post: post@larkolluka.no 
Telefon: Morten - 45 46 55 40, André - 92 86 58 66

Ved spørsmål om billetter og arrangementer kan du komme innom
 infoteltet/"Skrænken" på Park Lane under Larkolluka. 

BESØK OSS PÅ FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK OG LARKOLLUKA.NO.

Ved feil, s
krivefeil e

ller andre mangler i p
rogrambladet er 

facebook-gruppen  "H
jelperne til L

arkolluka"  a
nsvarlig. 

HURRA  N Å ER         HER!

     
   UKA 


