– LISTA: Påskeklar popsanger – side 10
– LYNGDAL: Ber om stein-utsettelse – side 8

LYTT TIL ERFARNE FAGFOLK!
Gardiner, tepper, maling, tapet,
baderomsutstyr

La dem

Ledig annonseplass

– fra hav til hei siden 1889 –

lørdag
9. april 2011
Nr. 84 – 121. årg. Uke 14
Løssalg kr 15

Historisk funn
EN PRYDGJENSTAND
fra vikingtiden ble
i går funnet på
Hananger. Det er
aldri tidligere blitt
registrert funn fra
denne tiden på den
kjente middelalderplassen. Gjenstanden ble funnet ved
hjelp av metalldetektor.

DAGENS MENING

’’

Vi er takknemlige
for den gode pleie og
faglige dyktighet som
ansatte viste.
JUDY LIMA I
LESERINNLEGG SIDE 6

KORT OG LOKALT

Ny teknologi

Gjennom det siste 20 årene har
smarthusteknologi som kan styre
og kontrollere lys, varme og andre
tekniske innretninger eksistert.
Lyngdal kommune ønsker å bli en
foregangskommune innen ny teknologi i omsorgssektoren.
SIUDE 4-5

– DETTE BEVISER
at det har vært tun
her allerede tilbake
i ca. år 900. Det er
veldig spennende
og historisk interessant, opplyser
fylkeskonservator
Frans Arne
Stylegar.

Unge svar

Ungdommen i Lyngdal har hatt de
siste tre ukene til å fortelle hvordan de egentlig har det. Resultatet
av svarene de kommer med, danner grunnlag for ungdomspolitikken de neste årene.
SIDE 9

SIDE 3

LørdagsTILBUD

Hverken leder John Kvanli i
Rygene Detektorklubb (til venstre)
eller fylkeskonservator Frans Inge
Stylegar er i tvil om at gårsdagens
bronsefunn stammer fra vikingFOTO: ÅSE ASTRI BAKKA
tiden.

mellom kl. 09.00-12.00
Ferske
RUNDSTYKKER

50 øre
Nylaget
REKESALAT

7

90
pr. hg

Gjelder kun til privat husholdning.

Hver helg:
Ferske reker og
skalldyr

Torvet Farsund - tlf. 38 39 03 26

SØNDAGSÅPENT Farsund Senter

10-20

Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

Søndagsbutikken holder
åpent hver søndag
jøp
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FAST HVER SØNDAG: Ferske bakevarer

elg-pris
Fast Go’h

16

90

pr. pakke

Fersk ytrefilet av svin

160 g Colorado, pr. kg 105,63

Gjelder så langt beholdningen rekker.
Kun til private husholdninger.

