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Håndballens sommeravslutning 21.05.19 i Tveithallen. 

Presentasjon av alle lag og spillere.
Premieutdeling og medajler,. 
Takknemlighetsgave til alle som bidrar i Tveit håndall:
 -Trenere, foreldrekontakter, dommere og en ekstra   
gave til våre unge lovende trenere.
Og til slutt årets happening: Tveitjentene våre mot trenere!

Trenerlaget måtte gi tapt for Tveitjentene, i et fyrverkeri av en kamp.

Vi i Tveit håndball takker for et �ott håndball-år! 

Våre aller yngste
Tenk at det snart er to år siden Lykke Selstø fikk med seg pappaen sin, Frode Selstø, på å få i gang et lag 
for førsteklassingene I Tveit. De yngste håndballspillerne bygda vår noen gang har ha�! De startet med 
et rent jentelag, men ikke lang �d e�er oppstart ble også gu�er invitert �l å være med. Frode var og er 
en fantas�sk trener som lar de små være små og gir rom for mye lek og moro på treningene. Liv Susan 
Supersaxo Rygh var Frodes første hjelpetrener og sammen fulgte de de små gjennom mange treninger 
og kamper den første sesongen. Da spillerene begynte i 2 klasse var de så heldige å få enda en cooooool 
hjelpetrener, Sco� Bjorvand.

De nye førsteklassingene på Ve skole ble også invitert �l å være med, og dermed ble laget utvidet med 7 
nye spillere og enda en nydelig hjelpetrener, Cindy Iren Foss-Hauane. Det ble en kanongøy sesong med 
mye liv i Tveithallen og ikke minst mye lærdom. Sesongens siste trening har nå vært, og herligLAND så 
gøy det har vært å følge dere spillere! Fra å gå sakte med ballen i hendene og telle  1-2-3 skri� og danse 
og synge i forsvar, �l å løpe på i angrep, finte, snappe baller og scoore og redde en HAUG av mål. Dere er 
helt RÅ! Tusen takk �l dere første små spillere som har vokst så �l og bli� så flinke. Tusen takk for en 
kjempe innsats og knallbra spill! Det ble en kjempegøy avslutningsfest på Lucky Bowl og vi håper vi ser 
dere alle igjen �l høsten!

Tusen takk for en kjempe innsats �l de nyeste og minste på laget. Fra høsten starter dere opp deres eget 
lag med Cindy som trener og vi kommer �l å savne dere ALLE! Sist, men ikke minst, en stor takk �l 
trenerene for �den dere tar dere, tålmodigheten og alt dere har lært Tveits yngste håndballspillere; 

A good coach can change a game, 
a great coach can change a life!
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Vinteren har nå sluppet taket og gresset begynner å bli 
grønt på Solsletta idrettsplass for aller siste gang. Her 
skal gresset byttes ut med kunstgress, og hvis alt går 
etter planen vil banen være klar til bruk høsten 2019 
eller våren 2020. Når kunstgresset er på plass, vil det 
være grønt hele året, og unge fotballspillere kan boltre 
seg på nytt kunstgress året rundt, vi gleder oss!

Skisesongen på Tveit ble denne sesongen dessverre 
mager, men det er en imponerende innsats som settes i 
gang de få dagene den var i bruk. Vi håper på bedre vin-
tervær neste sesong.

Nå som snøen og kulda har tatt farvel står turløypene i 
Tveit klare for bruk.Løypene er merket opp og vedlike-
holdt av de frivillige i Tveit turløyper og «Til topps i Tveit» 
er sendt i postkassene til beboerne i Tveit. Tusen takk 
for den fantastiske innsatsen dere legger ned ved å til-
rettelegge for å mosjonere i skog og mark.

Ellers er det som vanlig god aktivitet i bygda. Fotballen 
er i full gang med årets sesong og håndballen tar en 
velfortjent pust i bakken etter en lang sesong med felles 
sesongavslutning 21. mai.

Sykkelgjengen holder på med siste finjustering før det 
braker løs opp til Hovden, som for mange er årets store 
mål – Lykke til!

Barneidretten har hatt treninger innendørs i høst/vinter 
og flyttet ut med løpskarusell etter påske. 

Barneidretten trenger nå flere som vil stille opp som 
trenere på fast basis. Uten frivillige vil det dessverre 
ikke kunne eksistere noe tilbud til de minste barna i 
bygda. Som tidligere trener for barneidretten vil jeg bare 
si at det var veldig morsomt å være med og man blir 
godt kjent med barna i bygda allerede fra de er små. Så 
her er det bare å ta kontakt om det er noen som har lyst. 

Til slutt ønsker jeg igjen å takke alle de frivillige som er 
med på å tilrettelegge for aktiviteter til barn og ungdom i 
Tveit. Dere gjør en kjempeviktig jobb for barna våre! 

Kos dere med en fyldig utgave av Tveit posten og ha en 
riktig god sommer!

Frode Selstø 
Styreleder i Tveit Idrettslag

GOD AKTIVITET I BYGDA

www.tveitil.no

Idrettslaget for hele familien

Organisasjonsnummer:  
984367562

Vil du gi din støtte til  
TVEIT IDRETTSLAG?

Grasrotandelen er en ordning  
fra Norsk Tipping, hvor du som 
registrert spiller kan velge ett lag 
eller én forening som du ønsker  
å støtte - din Grasrotmottaker.  

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i 
TVEIT IDRETTSLAG!
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STOLT UTSTYRSLEVERANDØR TIL TVEIT IL 

Besøk oss på 
Sparebanken Sør 

Arena for en 
hyggelig handel

STORT UTVALG AV  VARER OG PRODUKTER  I VÅR BUTIKK!
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Av Torbjørn Justnes

Tveit Historielag ble stiftet i 1989, og lever videre i en tid med 
stadig større og raskere endringer. Vi som driver laget prøver 
etter beste evne å ta vare på bygdas historie og særpreg, og spre  
kunnskap om bygda til nye generasjoner som kommer til. Vårt 
geografiske område er hele den tidligere Tveit kommune, samt 
de tre østligste gårdene (Gill, Greppestøl og Justnes) i tidligere 
Oddernes kommune.

Vi vet det har bodd folk i Tveit i uminnelige tider, noe vi fikk nye 
bevis for ved de store funnene ved de arkeologiske utgravingene 
på Hamre. Men nye utbygginger truer fornminnene, så vår  
oppgave er også å være lokalkjent vaktbikkje som passer på at 
minner som Tingringen på Hamre ikke raseres enda en gang.

I tillegg til de fysiske ting, er vår oppgave ikke minst å ta vare på 
språk og navnetradisjoner. Gamle historier prøver vi å få skrevet 
ned og utgitt i våre årsskrift, som medlemmene får til jul hvert år.

Stednavn og preposisjoner er en gjenganger, og vi har i årevis 
jobbet for å få forståelse for at det heter i Tveit, ikke på, som det 
stadig skrives i aviser og sies av så alt for mange.

Vårt største bidrag på navnefronten var en søknad til Statens 
Kartverk om endring av stavemåten på dalføret vårt til TOFDAL, 
som samsvarer med den nedarvede uttalen vår. Dette er en sak 

hvor gamle Tveitfolk har stått sammen, og fått støtte av de andre 
historielagene i kommunen. 

Innsamling av gamle bilder som kan dokumentere tidligere tider 
bedre enn ord, er også en viktig ting for oss å satse på. Vi  
oppfordrer alle til å kikke i gamle fotoalbum sammen med de  
eldste i familien, og sørge for at informasjon om bildene blir  
notert og tatt vare på for framtida. Hvem har vel ikke opplevd å 
arve et gammelt fotoalbum  hvor ingen vet navnene på de  
avbildede, eller hvor og når bildene er tatt.

Bilder som vi i Tveit Historielag får lov til å kopiere, legger vi ofte 
ut på Internet. Der kan du følge oss og bli vår venn på Facebook. 
Vi har også egen hjemmeside www.tveithistorielag.no , som vi 
jobber med å få innhold i.

Vi håper at alle historieinteresserte som kommer fra Tveit, eller 
bor i Tveit, vil støtte vårt arbeid ved å bli medlem i Tveit  
Historielag. Vi trenger alltid nye medlemmer som kan bidra til å 
holde laget levende, og holde interessen oppe ved å bruke alle de 
kommunikasjonskanaler som vi har. 

“
- for spesielt interesserte, 
             eller noe for alle?

TVEIT IL - HISTORIEN

TVEIT HISTORIELAG, - EN SPREK 30-ÅRING!
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- for spesielt interesserte, 
             eller noe for alle?

Tlf: 404 03 727
Dvergsnessvingen 8, 4639 Kristiansand S

Andersentak.no

Medlem av Takringen.no. Norges ledende fagkjede med Takentrepenører.
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 AVTALER PÅ 
DRAKTREKLAME  

FOR TVEIT I.L

TVEIT DYREKLINIKK

KALL OSS GAMMELDAGSE, 
HVIS DET ER GAMMELDAGS 
Å HA TID TIL KUNDENE GOD SOMMER! HEIA TVEIT!
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IDRETTSLAGET FOR ALLE!

MEDLEMSFORDELER: 

• RABATT I TVEIT SKISENTER.

• GODE RABATTER HOS MACRON VÅR SAMARBEIDSPARTNER 
PÅ DRAKTER OG KLUBBUTSTYR.

• MEDLEMSTILBUD KLUBBDRESS.

• MÆGLERHUSET SÆDBERG - TILBUD PÅ 
MEGLERTJENESTER!

• FLUGGER 20% RABATT OG DU STØTTER TVEIT IL

BLI MEDLEM!

TVEIT IDRETTSLAG - SOLSLETTA IDRETTSPLASS - P.B 17, 4658 TVEIT
Mail: odd@oddbyberg.no    WWW.TVEITIL.NO

KR 200,-
KR 315,-

KONTINGENTER   2019: 
MEDL. BARNEIDRETT:  
MEDL U/17 ÅR:          
MEDL O/17 ÅR:        KR 325,-
MEDL. TRENERE OG LEDERE: KR 115,-
STØTTEMEDLEM:     KR 100,-

DET BETALES KUN EN  MEDLEMSAVGIFT I TVEIT I.L PR MEDLEM. 
TRENINGSAVGIFT TILKOMMER  EKSTRA  HVIS MAN DELTAR I 
FLERE ULIKE GRUPPER , FOTBALL, HÅNDBALL, BRETT M.M

Lørdag 23. mars arrangerte fotballgruppa turnering i Tveithallen på Ve skole. Ca 300 jenter og gutter i alderen 7-12 
år deltok. I tillegg til disse var det også mange tilskuere som var innom i løpet av dagen.

Turneringen var et resultat av et samarbeid med våre gode naboer på Hånes. Begge klubbene ser viktigheten av et 
tett og nært samarbeid for å kunne opprettholde et godt sportslig tilbud til våre barn og unge i bydelene øst for Kris-
tiansand.

Vi i fotballgruppa er svært imponert over innsatsen som ble lagt ned denne dagen. En stor takk til foresatte som 
stilte med kaker og gjorde en formidabel jobb i kiosken. Vi vil også få lov til å berømme A-laget vårt for jobben de 
gjorde med bl.a dømming. 

En ekstra stor takk til Rolf Sannes som stilte med varer til kiosken og bidro sterkt til at vi i fotballgruppa satt igjen 
med et overskudd denne dagen.

Det er svært gøy å se så mange blide og fornøyde fotballspillere i aksjon. Vi håper dette er et arrangement vi kan 
gjenta.

FOTBALLTURNERING I TVEITHALLEN
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Våre aller yngste
Tenk at det snart er to år siden Lykke Selstø fikk med seg pappaen sin, Frode Selstø, på å få i gang et lag 
for førsteklassingene I Tveit. De yngste håndballspillerne bygda vår noen gang har ha�! De startet med 
et rent jentelag, men ikke lang �d e�er oppstart ble også gu�er invitert �l å være med. Frode var og er 
en fantas�sk trener som lar de små være små og gir rom for mye lek og moro på treningene. Liv Susan 
Supersaxo Rygh var Frodes første hjelpetrener og sammen fulgte de de små gjennom mange treninger 
og kamper den første sesongen. Da spillerene begynte i 2 klasse var de så heldige å få enda en cooooool 
hjelpetrener, Sco� Bjorvand.

De nye førsteklassingene på Ve skole ble også invitert �l å være med, og dermed ble laget utvidet med 7 
nye spillere og enda en nydelig hjelpetrener, Cindy Iren Foss-Hauane. Det ble en kanongøy sesong med 
mye liv i Tveithallen og ikke minst mye lærdom. Sesongens siste trening har nå vært, og herligLAND så 
gøy det har vært å følge dere spillere! Fra å gå sakte med ballen i hendene og telle  1-2-3 skri� og danse 
og synge i forsvar, �l å løpe på i angrep, finte, snappe baller og scoore og redde en HAUG av mål. Dere er 
helt RÅ! Tusen takk �l dere første små spillere som har vokst så �l og bli� så flinke. Tusen takk for en 
kjempe innsats og knallbra spill! Det ble en kjempegøy avslutningsfest på Lucky Bowl og vi håper vi ser 
dere alle igjen �l høsten!

Tusen takk for en kjempe innsats �l de nyeste og minste på laget. Fra høsten starter dere opp deres eget 
lag med Cindy som trener og vi kommer �l å savne dere ALLE! Sist, men ikke minst, en stor takk �l 
trenerene for �den dere tar dere, tålmodigheten og alt dere har lært Tveits yngste håndballspillere; 

A good coach can change a game, 
a great coach can change a life!
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Tusen takk for en kjempe innsats �l de nyeste og minste på laget. Fra høsten starter dere opp deres eget 
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A good coach can change a game, 
a great coach can change a life!

Våre yngste spillere:

Anna Bøhn
Daviël Cornelis Verkerk
Ellie Victoria Ryen Hansen
Embla Aasland Svenhaug
Emilie Hall Hagen
Heine Supersaxo Rygh
Hermine Krageboen
Jenny Celina Foss-Hauane
Julie Harstad Grødum
Leah So�e Lykke Hauge
Linea Fossdal
Lykke Ånensen Selstø
Malin Adelina Finstad
Marie Nyseth Leonardsen
Mikaela Olsen Livermore
Sanna Othilie Skailand
So�a Maria Jensen
Tomine Tjomsland Johansson
Victoria Møll Raudsandmoen
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Jenter  10 år
Jenter 10 år har ha� en flo� og innholdsrik sesong. Sesongen ble «kastet» i gang med deltagelse på 
Dyrepark Cup i slu�en av august. Spillerne fikk da en forsmak på spill på stor bane. Dere�er fortsa�e 
de spill på liten bane frem �l ny�år. E�er ny�år braket det løs med spill på stor bane. 
Overgangen har gå� kjempebra. 

Laget har ha� to overna�nger på klubbhuset på Solsle�a denne sesongen. Her har de laget taco, se� 
film, ha� mesterens mester, spilt kahoot og gjort mye annet moro. De�e har vært veldig gøy for 
spillerne, og skapt samhold i laget.

Siste helga i april i år, arrangerte laget «vennskapskamper» i Tveithallen. Laget leide Tveithallen noen 
�mer på lørdag, hvor Birkenes Jenter 10-år og Hånes Jenter 10-år kom på besøk. Til sammen spilte 
lagene 8 kamper. Alle spillere og trenere fikk servert pølser, frukt og sa�. Tilbakemeldingene fra de 
inviterte lagene var kun posi�ve, og det frister �l gjentagelse. Planen fremover for laget er å delta på 
Våg Cup 25-26 mai, før spillerne tar en velfortjent sommerferie.

T V E I  T IL
beste klubb i verden!
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T V E I  T IL
beste klubb i verden!

Jenter 10 år består av:

Adeline Holen-Rabbersvik
Angelica Hodne
Aurora Krogstad Bylykbashi
Christo�er Løvdal
Ella Valbeland
Frida Garberg
Hedda Flakk 
Isabell Hauge
Johanne Dvergsnes Hodne
Mia Johannesen 
Otilie Skaslien
Sanna Udø Fadnes
Tomine Ånensen Selstø
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Å starte bedrift
har blitt så chill!

Få 1 time gratis veiledning – vi hjelper deg i gang med bedriften din

ring: 40 00 57 01     •     steinar@rcomp.no      •     rcomp.no

Blir det drømmesommer   
- enda en gang?

sedberg.no

Vi håper alle sommeren fra i fjor vil gjenta seg. Nordmenn er væroptimister, hyttefolket især. 

Planlegger du å selge fritidsbolig på Sørlandet, kan derfor tidspunktet være helt optimalt. Ta 

kontakt med Skjærgårdsmegleren for avtale om befaring!
38 17 89 00  |  post@sedberg.no
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Sykkelgruppa er godt i gang med sesongen, da denne 
starter som vanlig med spinningsøkter på trimstudioet 
på Solsletta. Der vi fra slutten av oktober og frem til 1 
april har hatt 2-3 økter i uka. Treningsviljen har som van-
lig vært god, og vi har derfor i år satt opp 2 lag som skal 
sykle Turrittet Colorline Tour, Som går fra Kristiansand til 
Hovden 25 mai. 

Utesesongen startet i slutten av mars, og begge lagene 
har trent sammen på fellesturer. Regner med at mange 
har sett våre syklister langs veiene. 

Sportslig hilsen
«Sykkelstyret»

SYKKELGRUPPA ROC 
SESONGEN 2019

Etter å ha trent mer enn 1200 km sammen i vår var det 11-12 mai klart for 
årets treningsleir. Den gikk også i år til Straand Hotell i Vrådal. 29 personer 
fordelt på 2 grupper tilbakela 310 km på 2 dager. En eike i et hjul og en 
punktering var eneste uhell på turen. Og alle ryttere fikk en fin tur.

Så nå er klubben klar for vårens vakreste eventyr til Hovden 25 
mai. 
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Søndag 23. juni 2019

kl 17.30
Hamresandens 
skattejakt for barn på  Beach og 
volleybanen. Finn fl otte skatter.

kl 20.00
Bålet tennes
Hamresanden Restaurant,
Lanternen har eget St. Hans 
meny for barn og voksne hele 
kvelden.

Velkommen til sommerens 
vakreste eventyr. 
Gratis adgang.

St. Hans søndag 
23. juni 2019
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Familiefest 
St. hans på Hamresanden

Barneaktiviteter,  ball-aktiviteter 
for barn, fi ne premier, grilling, salg av 
pølser, brus og is m.m.

Torsdag 23.juni
Kl 17.30 Hamresandens skatte-

jakt for barn på Beach 
og volleybanen. 
Finn flotte skatter.

Fra kl.18.00 Ansiktsmaler og 
utdeling av ballonger 

Kl 20.00 Bålet tennes

Hamresanden Restaurant,
Lanternen har egen St.Hans meny
for barn og voksne hele kvelden.

Velkommen til sommerens
vakreste eventyr. Gratis adgang.
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Familiefest 
St. hans på Hamresanden

St. Hans torsdag 
23. juni 2017
Barneaktiviteter, boder, ball-aktiviteter 
for barn, fine premier, grilling, salg av 
pølser, brus og is m.m.
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Tilbud til  Tveit I.L Medlemmer, familie, onkler og  
tanter , de  oppgir bare at de vil sette kjøpet på Tveit IL.

Flugger AS Barstølveien 50 B, 4636 kristiansand

Flügger tilbyr et bredt sortiment innen deko-
rativ maling, trebeskyttelse, sparkelmasse, 
tapet og malerverktøy i god malermester-
kvalitet. Flügger farve-kjeden består av 
ca. 60 butikker i Norge som er eiet av 
Flügger AS samt en rekke selvstendige 
franchiseforretninger. Vi har sterk fag-
kompetanse og står klare til å gi deg 
råd og veiledning til å bruke riktig 
fremgangsmåte og produkter.

Støtt klubben
bruk Flügger

Skal du pusse opp – da kan du som medlem 
få 20% rabatt på maling og verktøy og 

samtidig være med å støtte klubben.

Besøk din lokale Flügger farve butikk og handle  
på klubbens kjøpskonto. Oppgi klubbnavnet når 

du betaler i kassa, så får du 20% rabatt og klub-
ben får 5% støtte beregnet på ditt kjøp.

Les fullstendige betingelser for kjøp på 
flugger.no/fluggerandelen

Andelen

flugger.no/fluggerandelen
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Takknemlighetsgave til alle som bidrar i Tveit håndall:
 -Trenere, foreldrekontakter, dommere og en ekstra   
gave til våre unge lovende trenere.
Og til slutt årets happening: Tveitjentene våre mot trenere!

Trenerlaget måtte gi tapt for Tveitjentene, i et fyrverkeri av en kamp.

Vi i Tveit håndball takker for et �ott håndball-år! 
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Nå relanseres denne såkalte kult-klassikeren (ref tidl 
fotballformann Rolf Sannes m.m.) i digitalt format og vi 
håper dette vil være med på å opprettholde dens status 
som idrettslagets mest kreative utgivelse siden opp-
starten i 1933.

 www.BestiVerden.no er en uoffisiell supporterside til Tveit 
Idrettslag, bygda vår og det fantastiske spillet som kalles 
fotball. Vi trives med tilnavnet “en undergrunnsbevegelse” 
som jobber i det skjulte og som plutselig kan dukke opp 
som en uinvitert gjest på vorspiel, fest, nachspiel eller 
andre betydningsfulle arrangement. Men vær varsom og 
last ned alle sporene og lagre disse på et trygt sted - man 
vet aldri hvor lenge en webside som hevder å være best i 
verden kan bli værende på nettet.

“Ingen banker oss i år. Nå kan dem komma, hele butikken 
- Start og Viking hakke sjans! For her - her kommer Team 
2000 : Tveeeeeeeiiit...!!!”, Per Borgan - trener Alaget Tveit 
IL 1993

Nostalgi er ikke hva det engang var. Men når vi reflekterer 
over tidens tann som biter oss hardere og hardere i ar-
men, dukker minnene fra de store lokaloppgjørene mot 
Birkeland og Randesund opp som nyoppblåste ballonger 
på 17.mai og det siver inn feststemning i lufta.

Det er alltid gøy å gjenoppleve gamle dager og svunne 
tider. Tenk på våre barn og etterkommere. De har nok van-
skelig for å forstå meningen bak alt dette, men vi håper 
uansett at dere vil kose dere med de gamle sangene og 
festlige innslagene fra “Tveitkassetten`93 - Best i Verden”. 
Dagens tveitere kan nå endelig få et lite innblikk i hvordan 
det var å være best i verden for mere enn 25 år siden og på 
den måten trekke sammenligninger til dagens bygdesam-
funn. Hva har forandret seg mest i løpet av denne tiden og 
på hvilken måte kan dette være med på å påvirke deg og 
din familie?

Det har vært og er en stor ære å ha fått lov til å være med 
på denne reisen og vi gleder oss som små barn som skal 
på tivoli til fortsettelsen - her skal det lages flere sanger, 
så bli med, du også - det er aldri for sent å tulle!

TVEITKASSETTEN 93 BEST I 
VERDEN - COMEBACK!



18

Turløypegruppa i Tveit IL har hatt en svært hektisk 
vår. Den største jobben har vært å sørge for å få i den 
sjuende sesongen av «Til topps i Tveit» godt i gang!

Første mai gikk startskuddet for «Til topps i Tveit» og 
brosjyra ble delt ut i samtlige postkasser i Tveit. Som 
vanlig er opplegget veldig populært og vi var ute og målte 
tempen i løypene samme dag som startskuddet gikk. Det 
er morsomt å registrere at stadig flere benytter seg av 
dette tilbudet og generelt øker bruken av turløypene våre 
i Tveit. 

Opplegget i «Til topps i Tveit» er ganske likt fra år til år. 
Ti nye turmål er plukket ut og flere av stedene er nok helt 
nye bekjentskaper for de aller fleste. Et par av turene går 
til topper i Birkenes kommune. 

Til bunns

Et nytt tilskudd til «Til topps i Tveit» er «Til bunns i Tveit». 
Det fine ordspillet viser til at turløypegruppa, i samarbeid 
med Tveit fiskevern og Topdølen fiskeklubb inviterer til 
konkurranse om å få fisk i 10 utvalgte vann i Tveit. De ti 
vannene er listet opp i brosjyra og henviser til vann med 
fiskekortordning. Av rapportering på Facebooksiden til 
Topdølen fiskeklubb kan vi se at mange har kastet seg på 
konkurransen og er godt i gang! Premier vanker det både 
i topp- og bunn-konkurransen. 

Tørrere stier

Etter at toppturene var klare 1. mai, har turløypegruppa 
rettet fokus på å utbedre det faste turløypenettet i bygda. 
Flere dugnader er avholdt og det har i år blitt et ek-
stra ønske om å utbedre våte partier i løypene. Det er 
et nærmest utømmelig utvalg å ta av, og foreløpig har 
stiene i Lømslandsheia fått flest nye klopper og gangba-
ner. Tørrere løyper tror vi folk kommer til å sette stor pris 
på. 

Gledelig tildeling

I vinter fikk turløypegruppa en gledelig tildeling av kr. 
25000 til å gå til innkjøp av nye, grønne turløypeskilt slik 
at vi kan bytte ut de gamle treskiltene. Skiltene er i bes-
tilling og i løpet av sommeren eller tidlig høst vil nok de 
nye skiltene være på plass i skogen. 

TIL TOPPS OG TIL  
BUNNS I TVEIT!
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Rørleggermester Tom Tvedt AS
Topdalsveien 173, 4658 TVEIT

Mob: 47 45 45 14   Org.nr: 989 175 238
www.tomtvedt.no      tom.tvedt@gmail.com

Ruben Mortensen
BYGGMESTER

Mob. 99 39 26 46      E-post: rube-m@online.no

Ruben Mortensen
BYGGMESTER

Mob. 99 39 26 46      E-post: rube-m@online.no

Ordrenummer:

Kunde:

Dato:

Tegner:

Rådgiver:

Byggmester Ruben Mortensen

05.05.2015

Irene Larsen

Elisabeth V-Holmen

Alternativ 1

Alternativ 2

Meshbanner 300 x 90 cm  (med maljer)

TVEIT DYREKLINIKK
Kattepensjonat og Hundepark

www.tveitdyreklinikk.no                 tlf: 40040222 

Din Lokale Veterinær
 Vi sponser

fremtiden!


