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Håndball
SIDE 14

WWW.TVEITIL.NO

Sykkelparken
SIDE 12-13

17. mai
SIDE 8

turløypegruppa
SIDE 10-11
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STOLT UTSTYRSLEVERANDØR TIL TVEIT IL 
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Torsdag 23.juni
Kl 17.30 Hamresandens skatte- 

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

   
 

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 lørdag 
23 juni 2018
Barneaktiviteter, boder, ball-aktiviteter 
for barn, fine premier, grilling, salg av 
pølser, brus og is m.m.
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IDRETTSLAGET FOR ALLE!

MEDLEMSFORDELER: 

• RABATT I TVEIT SKISENTER.

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

• MEDLEMSTILBUD KLUBBDRESS.

• 50% PÅ LISTEPRIS PÅ DEKK HOS DEKK 1,BURÅSEN 18  GIR
OGSÅ GODE PRISER PÅ FELGER OG TILHENGERE

• STEINSPRUTEN SOM HOLDER TIL  I SAMME LOKALET TIL
DEKK 1 HAR GODE  PRISER FOR VÅRE MEDLEMMER PÅ
BILRUTER.

• SIMEN Y. KNUTSON, OSTEOPAT SOM HOLDER TIL I RYEN
HELSE OG VELVÆRE  TOPDALSVEIEN 202 GIR 20% TIL VÅRE
MEDLEMMER.

BLI MEDLEM!

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

KR 200,-
KR 315,-

KONTINGENTER   201 : 
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
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Har du behov for et lokale til arrangementer som kurs/
konferanse, klassefester, barnebursdag, 50-årslag, jobb-
samling eller andre sosiale lag?
Tveit IL har utleie av både klubbhuset og brakkeseks-
jonen på utsiden. Klubbhuset med kjøkkenmuligheter 
og brakkeseksjonen med enkel bordsetning for mindre 
møter/sosialt lag.

Vi har også ledig plass til flere faste aktivitetsgrupper 
som for eksempel trening og dans, for både unge og eldre.
For mer informasjon, utleiereglement og bilder, se 
www.tveitil.no

Eller ta kontakt:
Bendik Bigset | bendikbigset@gmail.com | 926 93 019
Odd Byberg | odd@oddbyberg.no | 920 22 242

VI HAR TILGJENGELIG  
UTLEIELOKALER PÅ SOLSLETTA
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Tveit Historielags årsskrift 2015 / Fædrelandsvennen 6.7.1945

Da det ryktedes at russerne snart skulle forlate Norge, tok Margit
og Margrethe Bakken, Gertha Tvedt, Gudrun Tvedt og Olav Borgen 
initiativet til en avskjedsfest sist lørdag for de russere som før 
har vært i fangenskap på Kjevik, og som den senere tid har 
kampert i Greipstad.
Budstikken gikk til bygdens husmødre som skrapet sammen 
kaffe og fløte og tok med seg smørbrød og kaker nok til å beverte 
samtlige gjester, hvoriblant henimot 200 russere. Også våre 
norske krigsfanger Olav B. Foss (tysklandsfange) og Bjarne 
Bjorvand (Bardufoss), var innbudt. Likeså var ordfører Karl M. 
Knudsen innbudt. Festen holdes i den store Soldatheimen på 
Borgen, hvor der var dekket til 400, men der måtte likevel to 
bordsetninger til. Etter at gjestene i internasjonal blanding var 
benket rundt bordene, ble festen åpnet med en kort velkomsttale 
av lensmann Tvedt som hadde påtatt seg å lede festen. Et par 
russere talte også ved bordet og uttrykte sin takknemlighet
for tilstelningen og for den velvilje de hadde møtt under sitt opphold 
i Tveit.
Hjørdis Røinås underholdt ved kaffebordet med sin vakre sang. 
– Etter bevertningen spilte Vennesla hornmusikk et par nummer 
fra scenen i den store teatersal, og da denne var fullsatt 
– den rommer 6–700 mennesker – holdt sokneprest Dalan en 
tale til gjestene, hvori han bl.a. fremhevet den store betydning 
det kan få at russerne og vi har lært hverandre
personlig å kjenne og akte. Etter talen spilte hornmusikken «Ja 
vi elsker» og «Internasjonalen». Etterpå holdt en russer fra 
scenen en takketale, hvori han særlig nevnte alle de gaver av 
mat m.v. de hadde fått under sitt fangenskap her, og som han 
sa hadde berget livet for mange av dem. Når de nå kom tilbake 
til Russland, ville de aldri bli trett av å fortelle om den velvilje 
de hadde møtt i Norge.

Russerne overtok så selv underholdningen som gikk slag i slag 
med korsang, solosang, musikk, tablåer og nasjonaldanser. 
Inntil midnatts - timen slo og tiden for tilbakereisen gjorde det 
nødvendig å avslutte festen. De russiske gjestene var strålende 
fornøyd med tilstelningen som de sa ville bli et lyst og ufor-
glemmelig minne å ta med hjem. De takket i hånd så mange de 
kunne overkomme.
Bygden retter med dette en takk til damene som tok på seg 
det store strev med tilstelningen, og disse bes rette en takk 
til oberstløytnant Mohr som stilte Soldatheimen til disposisjon 
og også på annen måte viste sin velvilje, og til hr. Ole Moe som 
fungerte som tolk og som måtte være konferansier. Likeså til de 
øvrige som bidro med underholdningen, til soldatene for hjelp 
og bistand, og til de bileiere som gratis besørget transporten av 
russerne. Det ble til festen tatt en liten entré, og overskuddet
går til falnes etterlatte.

“- for spesielt interesserte, 
             eller noe for alle?

TVEIT IL - HISTORIEN

VELLYKKET FEST FOR RUSSERNE

Russerleiren
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- for spesielt interesserte, 
             eller noe for alle?

 AVTALER PÅ 
DRAKTREKLAME  

FOR TVEIT I.L

TVEIT DYREKLINIKK
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 17 MAI  I TVEIT
Flott oppslutning og god sangaktivitet under årets 17 mai tog fra Tveit 
I.L  Vi var flere  deltakere enn på mange år inkl ROC  sykkelklubb nå 
lader vi opp til st. hans feiringen 23 juni på Hamresanden...
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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!

TVEIT IL 

TVEIT DYREKLINIKK
Kattepensjonat og Hundepark

www.tveitdyreklinikk.no                 tlf: 40040222 

Din Lokale Veterinær
 Vi sponser

fremtiden!
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I mai gikk startskuddet for nok en sesong av «Til 
topps i Tveit». Turløypegruppa har brukt høsten og 
vinteren på å pønske ut 10 nye og flotte turer i Tveits 
skoger. I løpet av våren har en fyldig brosjyre blitt til 
og alle turmål er merket og har fått sin turpostkasse. 
Etter en lang og snørik vinter, har det ikke vært van-
skelig å merke at folk er glade for å komme seg ut 
med tursko på beina. Den første måneden av «Til 
topps i Tveit» har nådd veldig god oppslutning. 
Vi har funnet fram til en god miks av korte og lange 
turer, enkle og mer krevende turer. Turene er spredt 
godt utover i bygda, og faktisk er to turer lagt utenfor 
Tveits grenser; nemlig Bjorvannsheia og Haustar-
fjellet i Birkenes. Vi anbefaler alle å bli med på «Til 
topps i Tveit» - vi garanterer mange flotte turer, både 
langs kjente stier og på steder du garantert ikke har 
vært før.
Helt fram til 30. november vil du kunne delta i op-
plegget, og vi kan love fine gevinster i gavetrekningen 
som foretas blant dem som har besøkt minst ni av 
ti turmål (5 turmål for barn under 16 år). Nytt i år er 

at du kan registrere turene dine i en mobil-app. Last 
ned «DNT SjekkUT» og søk opp listen «Til topps i 
Tveit 2018». Den inneholder både grundig beskriv-
else av turen og et godt kart for navigasjon. Du kan 
sjekke inn på turmålet når du er nærmere enn 100 
meter og du må gjerne skrive deg inn i den digitale 
gjesteboka med eller uten selfie. 
BILDE: Forsiden av årets «Til topps i Tveit»-brosjyre. 
Foto: Lars J Sundsdal
BILDE: Ulvåsen på Kjevik er en populær topp med 
mange registrerte besøk allerede. Turen hit er kort, 
lite krevende og veldig familievennlig. Foto: Lars J 
Sundsdal

Den nye «kremtoppen» i Tveit er Rossheia!
I samarbeid med sykkelgruppa «Dønnestad Offroad 
Herrer» og ikke minst grunneier har vi i vinter og 
vår merket og skiltet en ny topptur i Tveit. Toppen er 
Rossheia på Dønnestad og ligger ikke så langt unna 
Havsyn. De fleste som har besøkt den nye plassen vi 
har tilrettelagt på Rossheia, har meldt tilbake til oss 

FEMTE SESONG AV 

«TIL TOPPS I TVEIT» ER I GANG!
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FEMTE SESONG AV 

«TIL TOPPS I TVEIT» ER I GANG!
at utsikten fra Havsyn er ingenting i forhold til hva Ross-
heia har å by på. For at utsikten skal kunne nytes maksi-
malt, har vi tilrettelagt med sittebenker og i tillegg har vi 
montert en flott ny turpostkasse. Rossheia finner du ved 
å følge skilting opp fra Trolldalen eller ikke minst langs 
den veldig flotte terrengsykkelstien som går fra Havsyn 
og over hele Rossheia til Fambudalen.
BILDE: Rossheia. Foto: Lars J Sundsdal

Ny løype over Sjøhei og Sjømyr
Når du leser denne artikkelen er turløypegruppa i ferd 
med å ferdigstille en helt ny løype i Drangsholtskauen. 
Den er en avstikker fra den merkede turstien som går 
fra Kilåsen og helt over til Urdalen i Lillesand. Dermed 
kan du nå gå deg en fin rundløype som passerer forbi 
idylliske Øygardstjønn, opp til Sjøhei hvor vi har montert 
turpostkasse, videre ned til den gamle og for lengst ned-
lagte boplassen Sjømyr og til slutt videre til Plassen via 
en gammel ferdselsvei som vi har ryddet fram igjen.

Foto: Ole Jørgen Hasle

Dugnadsgjengen bygger klopper i retning Sjøhei.
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Ny sesong i Kristiansand Sykkelpark.
For tredje året på rad åpner vi for sykling på 
Tveit. Vi har ett godt samarbeid med Tveit 
Idrettslag og de stille opp for å kjøre trekket 
for oss nok en sesong. 

Nå har det vært ett par år med mye løype 
bygging og ikke minst oppgradering av trekk 
traseen. I år har det vært en lang vinter, så vi 
valgte å fokusere på å vedlikeholde det vi har 
fra før slik at vi kunne åpne fortest mulig. I juli 
skal vi får litt hjelp til å drene litt bedre i hoved 
løypen Idyll. Det er en del vann som renner inn 
i denne løypen. Men i løpet av sommeren bør 
den være i tipp topp stand. 

Vi hadde første åpningsdag 13 mai. Sol og tørre 
stier gjorde åpningen til en suksess. Alle utleie 
syklene var i bruk og det var både vokse og 
unge på plass for å sykle Morten Ryen hadde 
pyntet med flagg og var som vanlig på plass 
for å kjøre trekket sammen med Geir Nygaard. 
Vi er så takknemlige for jobben de og resten 
av gutta gjør for at vi kan sykle her.
Fremover kommer vi til å ha åpent onsdager 
17-20 og siste søndag i måneden 11-15. Detaljer 
kommer på vår facebook side Kristiansand 
Sykkelpark. 
Vi håper å se både gamle og nye syklister i 
kommende sesong. 
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På vegne av ledergruppa i Tveit håndball vil jeg gjerne 
takke for sesongen som har vært. Vil takke både de unge 
deltakere, og ikke minst alle foreldre og frivillig som står 
bak en vellykket sesong.
Sesongen 2017/2018 har vært en suksess for hånd-
ballgruppa. Vi stilte med formidable tolv lag, til og med 
to guttelag hadde vi i år. Om 12 lag er rekord i Tveits 
historie er for meg ukjent, men det er hvert fall en god 
stund siden vi hadde så mange aktive lag. Vi har 150 ak-
tive barn i håndballen i år. Barn som har delt trening- og 
idrettsglede sammen.

Vi har gjennomført våre to årlige toalettpapirdugnader, 
med like stor suksess som tidligere år. Håndballgruppen 
er helt avhengige av en slik dugnadsånd. Trenere, forel-
drekontakter og alle foreldre har vært ekstremt flinke til 
å stille opp og bidra. Det er på denne måten vi kan skape 
et trygt og godt idrettslag for våre yngre generasjoner. 
Dugnad bidrar til at alle barn og familier har mulighet til 
å kunne delta i sosiale idrettsaktiviteter, uansett økono-
misk tilstand. Det bidrar også til et fellesskap, noe som 
er ekstremt viktig i bygder som Tveit. Idretten skaper 
sosiale møtepunkt både gjennom kamp/sportsarrange-
ment og dugnader. 

Det er derfor veldig trist at idretts Norge mister stadig 
flere og flere deltakere. Derfor er det viktig at vi som 
foreldre kan være med å backe opp ungene som ønsker 
å være i idretten. At vi oppfordrer, roser og engasjerer 
ungene våre. Foreldres gode holdninger til barnas fritid-
saktiviteter er alfa og omega for å holde de der lengst 
mulig. Et tiltak som vi i håndballstyret har prøvd oss på i 
år, er å dele ut «ungt trenerstipend» på kr. 3000 til våre 
ni yngste trenere. Personer som ikke har barn i idretten 
selv, men som likevel bruker av sin tid på å skape 
treningsglede hos våre yngste barn i håndballen. Våre 
lag setter stor pris på dere unge trenere som de ser opp 
til. 
Jeg håper at vi i Tveit, både håndball, fotball, alpint 
og alle våre idrettsgrener kan snu denne frafallende 
trenden, og skape engasjement og deltakelse i idretten. 

Til slutt vil jeg avslutte med den glade nyheten av at vi til 
neste år kommer til å stille et håndballag i seniorklas-
sen for kvinner. Vi vil offisielt ha deltakere fra 6-7 år og 
helt opp i førtiåra. Tveit IL – med det ambisiøse slagordet 
«best i verden».

Bendik Bigset
Tveit håndball. 

TVEIT HÅNDBALL
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KALL OSS GAMMELDAGSE, 
HVIS DET ER GAMMELDAGS 

Å HA TID TIL KUNDENE 

KALL OSS GAMMELDAGSE, 
HVIS DET ER GAMMELDAGS 

Å HA TID TIL KUNDENE 
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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)

JOKER TVEIT

Mandag - Fredag:
Lørdag:
Søndag:

08 - 20
09 - 20
10 - 20

Topdalsveien 267

• Åpent hver dag hele året
• Dagligvarer
• Ferdigsmurte baguetter
• Nystekte brød hver dag
• Varme pizzabaguetter og     
  komper fra Vennesla
• Kaffe og kaker
• Varelevering

Tilleggstjenester: 
Norsk Tipping, Rikstoto og 
Post i Butikk


