
Volvoen 
i fokus

Kjell Førland (f.v.), Kristian Fløysvik og Bjørn Helge Skarve-
land diskuterer motoren til en av Volvoene.  Foto: Siw ElinE HolmEn 

Her er bilene på god vei opp Bøensbakkene. Foto: Arnt willy AArdAl

Til tross for at Sør-
Norsk Volvotreffs 
arrangement i Lista 
flypark kolliderte 
med Norgesløpet, 
var det flere delta-
gere i år enn i fjor.
Av Siw Eline Holmen

41 Volvoeiere møttes i helga 
for å være sosiale, prate bil, 
kjøpe bildeler og konkurrere 
om premier. Treffet er inne 
i sitt tredje leveår og blir 
stadig mer populært: antall 
deltagere har økt fra 33 til 41 
siden i fjor. 

–dEt Er VEldiG  sosialt å
utveksle erfaringer på denne
måten. Vi er mange entusi-
aster og kjente som kommer
igjen hvert år, sier primus
motorer Marthe Helen og
Arnt Willy Aardal.

–I tillegg er Kvernaland
Bil inne på sponsorsiden og 
kjører ned både veteranbiler 
og nye modeller som publi-
kum kan prøvekjøre, legger 
de til. 

–Hvorfor Volvo?
–Vi har begge bestandig

hatt Volvo, og minst én Ama-
zon i tillegg. Det er solide og 
trauste kvalitetsbiler som 
det egentlig er veldig lite 
tull med. Så er de pene med 
fine former; gammel som ny, 
du kjenner igjen designet, 
forteller paret.

lArS riSVold   fra Stavanger 
deltar på sitt andre treff  på 
Lista med sin Volvo P1800E 
fra 1972. 

– Jeg er veldig fornøyd med
opplegget. Dette er dessuten 
det nærmeste treffet for oss 
som holder til i Stavanger, 
forteller Risvold. Bilen kjøp-
te han i 2006/7 og selv om han 
har gått til topps i tidligere 
konkurranser, blant annet 
på Geilo i 2014, ble det en pen 
tredjeplass denne gangen i 
klassen han konkurrerte i. 

Konkurransen baserer seg på 
stemmer fra publikum, så det 
gjelder å gi et godt inntrykk 
av kjøretøyet. 

– Bilen tok sju år å bygge,
og den har gått i fra å være 
bruksveteran til å se ut som 
den kommer rett ifra sam-
lebåndet. Skiltene kom på 
i 2014, og selv om den ikke 
sviver helt som den skal, så 
gir jeg meg ikke før den er i 
den standen jeg ønsker, sier 
Risvold. Han kommer defini-
tivt tilbake neste år, men det 
viktigste er ikke nødvendig-
vis å konkurrere:

– Jeg er her for å snakke
med folk med samme inter-
esse som meg, så jeg kommer 
tilbake såfremt det er prak-
tisk mulig, avslutter Risvold.

liStEr trEFFEr  også den 
deltakeren som har reist 
lengst for å komme seg til 
treffet: Tom Pettersen har 
kjørt 348 km fra Torød i 
Vestfold for å få med seg den 
årlige begivenheten.

– Dette er første gang jeg er
her, og jeg synes det har vært 
bra, men jeg synes det er 
synd at såpass mange reiste 
hjem på lørdagen og ikke 
overnattet i stedet. Det har 
likevel vært greit og sosialt, 
sier Pettersen.

Andre aktiviteter i helga 
inkluderer en felles kjøretur 
opp Bøensbakkene og Ravne-
heia i strålende sol.

– Ja, bortsett fra noen få
dråper over Ravneheia har 
været vært helt topp, så vi 
er alt i alt godt fornøyde med 
helga, forteller Arnt Willy og 
Marthe Helen Aardal.

– Blir det treff  til neste år
også?  

– Dette er en tradisjon som
skal fortsette, så det blir 
selvfølgelig treff  til neste år 
også. Det er forøvrig mor-
somt at vi har et såpass stort 
aldersspenn: yngste deltaker 
i år var Daniel Foss Kvavik 
fra Lyngdal som bare er 17 år 
gammel, og de eldste er vel 
rundt 80, avslutter arrangø-
rene. 

Lars Risvold var godt fornøyd med treffet.  Foto: Siw ElinE HolmEn

KONSERTER:

Sommerkonsert
med Vanse brass i Fyrhagen
Velkommen til Vanse Brass’
tradisjonelle sommerkonsert i
Fyrhagen på Lista Fyr onsdag 15.
juni kl. 18:00. Foruten god musikk,
blir det salg av kaffe, kake og
lodd. Alle hjertelig velkommen.

Konsert med Myrull på Lista fyr
Utendørskonsert med Myrull m/band, fredag 17. juni kl. 20:00 på
Lista fyr. Supportband for kvelden er ”Feal” fra Farsund.
Ta med fluktstol/sittepute. Infosenteret selger enkel mat, brus og is.
Bill.: Voksne kr. 200,-/under 18 år kr. 100,-/Barn i følge med voksne
gratis.

Robert Vendetta på Brygghuset
Robert Vendetta kommer fra
Mandal og spiller musikk mange vil
like, med en herlig crooner-aktig
sound, kombinert med indie. Han
stiller med band på Brygghuset, og
Farsund er en av de første stedene
han besøker etter slipp av singelen
”I remember you” 3. juni. Bryg-
ghuset fredag 17. juni kl. 21.03.
CC. kr. 100,-.

RUNDT FORBI:

Kulturskoleavslutning
Kulturskolens avslutter sesongen med konserter og utstilling på
kinoen mandag 13. juni. Det blir to konserter på ca. en time hver, kl.
17.00 og kl. 18.30. Utstillingen blir satt opp i foajeen og er mulig å
nyte hele tiden.

St. Hans-feiring
Grunnen til at St. Hans feires lørdag 18. juni er at Farsund Motor-
båtforening tar hensyn til at American Festival er igang helgen etter.
Båtkortesjen starter i havnebassenget kl. 17:00, og avsluttes med
en familiefest på Prestøy. Her vil det bli grilling, hyggelig samvær, og
leker for både barn og voksne. Alle er hjertelig velkommen.

Dansekveld
på Farsund Fjordhotell
Lørdag 18. juni kommer Steinar
Engelbrektson band til dansehotellet.
Kontakt farsund Fjordhotell for mer
info 38 38 98 00.

Dylan-messe med Sela
Koret Sela inviterer til messe inspirert av Dylan-sanger i Frelserens
kirke søndag 19. juni kl. 11.00.

Utekino og aktiviteter på Varbak
I samarbeid med Farsund Bibliotek arrangerer GDSL gratis utekino
på Varbak 17.juni! Klokken 23:59 presis begynner visningen av fil-
men «Paper Towns», men det blir spilt musikk og er muligheter for
blant annet grilling, fotball og volleyball fra klokken 21:00. Det er
bare å møte opp i god tid. Lurt å ta med seg sitteunderlag og tepper!
Det blir også salg av popcorn, så ta med penger eller betal med
vipps.Alt av ungdom fra tiende og oppover er velkommen, så det er
bare å invitere med seg folk! Rusfritt arrangement!

Kunstaksen Fyret/ Fortet
Kunstnere fra Slovakia og Norge viser ”ALONE”. Halvparten av
kunstnerne har autistiske trekk og stiller spørsmålet: ”Må vi kjenne
kunstnernes bakgrunn for å oppleve og forstå kunsten?” Åpent
lørdager/søndager kl. 12.00-16.00.

Utstilling med Stanley Stornes
Farsund kunstforening arrangerer utstilling med Stanley Stornes i
Galleri Farsund frem til 25. juni. Åpningstider: Mandag - onsdag:
kl. 10:00 - 16:00, fredag: kl. 10:00 - 16:00, lørdag: kl. 11:00 -
14:00.Tlf.: 38 39 10 99.

BIBLIOTEK:

Verdens hyggeligste bibliotek holder åpent:
Mandag og fredag fra kl. 10:00 -15:00, tirsdag, onsdag og torsdag
fra kl. 10:00 - 19:00. Lørdager er stengt i juni, juli og august.
Tlf.: 38 39 60 70.
Borhaug koselige filial er åpen:
tirsdag og torsdag fra kl. 16:00-19:00. Tlf. 38 38 24 20.

Husk sommerles for barn.
Mer info på farsund.kommune.no/biblioteket eller facebook.
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Billetter
Billett-tlf 38 33 40 48
Internett lyngdalkulturhus.no
facebook.com/lyngdalkulturhus

TIRSDAG 14.06.16
18:00 Robinson Crusoe, 6 år. 1t 40m
18:30 Et helt halvt år, 9 år. 2t
20:30 The Conjuring 2, 15 år. 2t 13m
21:00 The Nice Guys, 15 år. 1t 56m

ONSDAG 15.06.16
18:00 Robinson Crusoe
18:30 Et helt halvt år
20:15 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows

9 år. 1t 51m
21:00 Money Monster, 15 år. 1t 39m

TORSDAG 16.06.16
18:00 Robinson Crusoe
18:30 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
20:15 Et helt halvt år
21:00 The Conjuring 2

FREDAG 17.06.16
11:00 Et helt halvt år 9 år. 2t SENIORKINO
18:00 Robinson Crusoe
18:30 Et helt halvt år
20:15 Now You See Me 2, 12 år. 1t 55m NORGESPREMIERE
21:00 Central Intelligence, 12 år. 1t 47m NORGESPREMIERE

LØRDAG 18.06.16
18:00 Robinson Crusoe
18:30 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows
20:15 Now You See Me 2
21:00 Central Intelligence

SØNDAG 19.06.16
18:00 Now You See Me 2
18:30 Et helt halvt år
20:30 The Nice Guys
21:00 Central Intelligence

K INO

Åpningstider | Tlf 38 33 40 50
Mandag og fredag 10–16
Tirsdag, onsdag, torsdag 10–19
Lørdag 10–15

B IBL IOTEK

SCENE

LØRDAG 18.06 | KL. 18.00-23.00 | BILL. 250,-
UNGMAKT-FESTIVALEN 2016

FREDAG 17.06 | KL. 11.00
ET HELT HALVT ÅR

FREDAGSF I LMEN | SEN IORK INO

Her er bilene på god vei opp Bøensbakkene. Foto: Arnt Willy AArdAl Mange biler var samlet til treff. Foto: Arnt Willy AArdAl

Lars Risvold var godt fornøyd med treffet.  Foto: SiW ElinE HolmEn
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