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Helamerikansk 4. juli-fest på kjøpesenteret

det amerikanske konseptet. Sandra 
Point Trad Jazz band og Blåcompa-
niet behersker sjangrene til fulle. 

Jens Eide grillet pølser og ham-
burgere som selvfølgelig ble servert 
med amerikansk vri. Nypoppet 
popcorn var også populært, ikke 
minst da det nærmet seg filmtid. 
Grease på lerretet ble en slager og 
parkeringsplassen var full under 
forestillingen og enkelte gående 
fikk også plass på stoler som var 
satt frem for anledningen. 

Butikkene melder om god re-
spons på nattåpent, og spesielt de 
gode timetilbudene som de lokket 

med i to omganger i løpet av kvel-
den. 

– Det har vært veldig moro. Her 
har vi absolutt noe bygge videre på. 
All honnør til senterlederen for 
denne ideen, sa Gunnar Malmgård. 
Sentereieren kunne fornøyd konsta-
tere at antall besøkende var mer 
enn doblet i forhold til en vanlig 
dag og fikk også mange positive 
tilbakemeldinger både fra faste 
kunder og tilreisende, hvorav flere 
hadde sitt første møte med det ny-
lig ombygde senteret. 

Dersom senteret får det som den 
vil, er det ikke siste gang det blir 

«drive in»-kino og elleville påfunn 
på senteret. 

– Jeg tror kanskje vi bør gjøre 
bildet enda større neste gang, sa 
Malmgård og viste til at veggen er 
såpass stor at muligheten er der. 
Også ordfører Arne Thomassen hå-
per at 4. juli-feiring på senteret kan 
bli en tradisjon. 

– Nå er forventningene store til 
at dette skal bli gjentatt, sa ordfø-
reren. 

KJELL ELVIS: Mer amerikansk kan det neppe bli. Kjell Elvis i spissen for Amcar-paraden 4. juli. 

POPULÆRT: Mange benyttet anledningen til å lage sine personli-
ge cupcakes. 

GOD MOTTAKELSE: Kristen Heldal, Merete Heldal og Anne Sop-
hie Høegh-Omdal lanserte «Junaiten i Lillesand» fredag. 

KONSENTRASJON: Ingen grunn til å spare på fyllet. 

KINO: De fleste kom i biler, men noen også til fots.

LINEDANCE: Dusty Boots holdt oppvisning. 
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