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LØRDAG
MUSIKK

Arendal korfestival invi-
terer til korstafett på 

Kanalplassen i Arendal lør-
dag 4. juni kl. 11.00-14.30. 
Her deltar 14 kor med hele 
350 sangere fra 8 fylker, og 
det hele avsluttes med et 
stort fellesnummer.|

Frelsesarmeen i Arendal invi-
terer til sangstund i Gågaten 
i Arendal lørdag 4. juni kl. 
13.00.

Arendal korfestival og Aust-
Agder musikkråd inviterer til 
konsertmatiné med Christi-
anssand String Swing En-
semble i Arendal kulturhus 
lørdag 4. juni kl. 16.00.

Arendal Handelstands Sangfo-
rening inviterer til sommer-
konsert i Flosta kirke lørdag 
4. juni kl. 18.00. I tillegg til 
vertskoret kan man også hø-
re det kjente danske koret 
Horne Mandskor.

Pianoentertainer Easton Davis 
underholder på Madam  
Reiersen på Tyholmen i 
Arendal lørdag 4. juni fra  
kl. 22.00.

Tor Gunnar Heldal spiller og 
synger på Fiskebryggen Pub 
og Vinstue på Tyholmen i 
Arendal lørdag 4. juni kl. 
22–02.

Power of Music er en utefesti-
val på Munkehaugen kultur-
senter lagt av ungdom fra 
arendalsområdet i samarbeid 
med Rytmisk fabrikk. Klok-
ken 1500 braker det løs med 
variert musikk hele dagen 
frem til klokken 2200. 10 
band skal på scenen.

TRIM

Lørdagsløpet er mo-
sjonsløpet for alle og 

arrangeres hver eneste lørdag 
med start fra Ketil Moes 
plass i Lillesand kl. 14.00. 
Velg løype på 2,5 eller  
4 km.

RELIGIØSE MØTER

Fredsparken Braavoll in-
viterer til inspirasjons-

seminaret «Lyspunkter langs 
veien til fred og forsoning» 
med fire foredragsholdere i 
Lille Torungen i Arendal kul-
turhus lørdag 4. juni kl. 
10.00-15.30.

MARKED OG BASAR

Det inviteres til auksjon i det 
gamle ungdomshuset i 

Treungen lørdag 4. juni kl. 
12.00.

Lions club Gjerstad inviterer til 
loppemarked på Fiane skole 
lørdag 4. juni kl. 11–14. Her 
er det også kafé.

Søndeled menighet inviterer til 
loppemarked og auksjon ved 
skolen på Søndeled lørdag 4. 
juni kl. 10.30. Her er det også 
utlodning og kafé.

Guds menighet inviterer til 
sommerfesthelg med basar 
på Haukenes forsamlingshus 
på Vegårshei lørdag 4. juni 
kl. 19.00. Her blir det utlod-
ning, bevertning og andakt.

Nedre Myra gård på Myra i 
Arendal inviterer til gårds-
messe lørdag 4. juni kl. 12–17. 
Mange utstillere presenterer 
kunst og håndarbeid, og her 
er det kafé.

Det inviteres til loppemarked 
til inntekt for barnehjem i 
Thailand på Rykene skole 
lørdag 4. juni kl. 10.00 og 
auksjon kl. 12.00.
 
Misjonssambandet inviterer til 
sommerbasar i Misjonssalen 
i Grimstad lørdag 4. juni kl. 
16.00. Det blir tale av Arne 
Inntjore, opplesning ved Bo-
dil Erlandsen og trekkspill-
musikk av Magne Rasmus-
sen og Åge Engenes, samt 
bevertning og utlodning. 

KULTURUKE

Gjerstad kommune inviterer til 
kulturuke med en rekke ar-
rangementer lørdag 4. juni 
fra kl. 11.00. Kulturuka fort-
setter til 11. juni, og fullsten-
dig program finnes på www, 
gjerstad.kommune.no.

SØNDAG           
MUSIKK

Arendal korfestival invi-
terer turgåere og andre 

til en uformell korkonsert 
ved Flimra i Hove Leir på 
Tromøy søndag 5. juni kl. 
11.30-13.00. Her deltar festi-
valens 14 deltakerkor som av-
slutning på en aktiv festival-
helg. 

Tromøy veterankorps inviterer 
til sommerkonsert på Bjel-
landstrand gård på Tromøy 
søndag 5. juni kl. 15.00. 

RELIGIØSE MØTER

Frelsesarmeen inviterer 
til møte i sine lokaler i 

Vestregate i Arendal søndag 
5. juni kl. 11.00. Offiserene 
deltar med sang og musikk, 
og halvtimen før møtet er det 
bønnemøte samme sted.

Froland menighet inviterer til 
friluftsgudstjeneste med Tom 
Martin Berntsen som predi-
kant i Storhaven på Frolands 

verk kultursenter søndag 5. 
juni kl. 14.00. Tema er «Ska-
perverket», mye sang og mu-
sikk, samt kirkekaffe. 

TREFF

Froland kommune inviterer til 
knivtreff på Frolands verk 
kultursenter søndag 5. juni 
kl. 10–17.

FRILUFTSLIV

Toppturgruppa i Fyresdal IL 
inviterer til topptur til Roan i 
Hauggrend, med sine 1.191 
meter høyeste fjell i Fyresdal, 
søndag 5. juni. Det er frem-
møte på ICA Fyresdal kl. 
10.00, og naturlos er Gunhild 
Momrak.

Havrefjell turlag og Treungen 
IL inviterer til topptur til 
Kronfjell i Nissedal søndag 
5. juni. Det er fremmøte kl. 
11.00 på Ufshommen, dit 
man kommer ved å svinge av 
riksvei 41 mot Fjone i søren-
den av Nisser.

Turistforeningen inviterer til en 
15 km lang vandretur fra 
Granestua over Bjornes til 
Nes Verk søndag 5. juni. Det 
er fremmøte på parkerings-
plassen ved Granestua kl. 
15.00, og naturlos er Sverre 
Stiansen.

Wannado – Hove klatrepark – 
på Tromøy inviterer til moro 
for hele familien med barne-
løype for aldersgruppen 6–12 
år og høydebane med klatre-
sikring 10 meter over bakken 
for ungdom og voksne. Her 
er åpent hver søndag kl. 12-
15, og ellers for lukkete ar-
rangementer ved henvendelse 
994 69 957.

Pan Garden i Åmli inviterer til 
natur, kultur og lek for barna 
hver søndag kl. 13–18. Her er 
det utstilling, vannveier, bier, 
fiske og mye mer.

Haugenes vel inviterer til en 
fire kilometer lang vandring 
fra Haugenes til Rødsund på 
Fevik søndag 5. juni. Det er 
fremmøte på parkeringsplas-
sen i Ranvika ved enden av 
Haugenesveien kl. 13.00, og 
naturloser er Bjørn Wiik og 
Geir Andresen.

Iveland kommune inviterer til 
en vandretur langs en gam-
mel ferdselsvei i Iveland søn-
dag 5. juni. Det er fremmøte 
på Grosås ved avkjøringen 
fra riksvei 403 kl. 13.00. Na-
turlos er Torgeir Grosaas, og 
det blir informasjon om lo-
kalhistorie underveis.

KULTURUKE

Gjerstad kommune inviterer til 
kulturuke med en rekke ar-
rangementer søndag 5. juni 
fra kl. 11.00. Kulturuka fort-
setter til 11. juni, og fullsten-
dig program finnes på  
www, gjerstad.kommune.no

på
plakaten

Den amerikanske popartisten Pink kan nå glede seg over 
at rosa i enda større grad vil bli en del av livet hennes. Pink 
og ektemannen Carey Hart kunne nemlig ønske en liten 
jente velkommen til verden torsdag, melder nettstedet 
Talk Entertainment. – Vi er ekstatiske over å kunne ønske 
velkommen vår vakre, sunne og glade babyjente, Willow 
Sage Hart, tvitrer den 31 år gamle sangeren. (©NTB)

Pink fikk jente
Etter humorsuksessen med «Hangover»-filmene har Bradley Cooper 
bestemt seg for å gjøre en mer seriøs film. Han har fått en av hoved-
rollene i kriminaldramaet «The Place Beyond The Pines». I filmen 
skal Cooper spille en nyklekket politimann. Det er duket for forviklin-
ger når hans veier krysser en bankraners (Ryan Gosling). Regissøren 
for prosjektet er Derek Cianfrance – som blant også sto bak årets 
indiefilmsuksess, «Blue Valentine».(©NTB)

Cooper blir seriøs

VIKTIG: Ethvert møblert hjem må ha en ovnsbørste, mener Alvhild 
Guldbrandson som bruker egen støvsuger på museets jernovner. 

Rehabilitering fører som regel 
med seg mye støv.

ANNA KRAKSTAD
anna@agderposten.no 37 00 37 56

I hele vinter har det foregått 
rehabilitering på Lillesand by- 
og sjøfartsmuseum i Carl Knud-
sen-gården. Alle vinduer i går-
den har vært tatt ut. Karmer og 
vinduer har vært reparert og er 
kommet på plass igjen. Det har 
ikke skjedd uten støvføyk.  

For at huset med utstillinger 
som gir et bilde av næringsvirk-
somheten i Lillesand på 1800- 
tallet, skal presentere seg fra sin 
beste side, har museumsbesty-
rer Anne Sophie Høegh-Omdal 
alliert seg med tidligere bestyrer 

Alvhild guldrandson og med 
Tone Walbech. Med klut og 
kost, og kanskje litt såpevann, 
har de tre damene gjort rent i 
museet. Spesielt grundig har de 
tatt for seg utstillingen i hoved-
bygningen som er et borger-
hjemsinteriør. 

– Museet åpner sesongen 21. 
juni med utstillingen «Ild, 
brann og ildebrann». Da skal alt 
være klart, sier Høegh-Omdal. 

Museet har sesong fram til 14. 
august, men er åpent for skole-
klasser og grupper etter fore-
spørsel. 

I uthusene i bakgården er det 
utstillinger fra blokkmaker-, 
seilmaker- og tømmermann- 
verksteder, smie, matrosbolig og 
bryggerhus.

Tørker støv før sommer-
gjestene kommer

HØYT OG LAVT: Ingen krok er trygg for Tone Walbech og Alvhild  
wGulbrandsen.    FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK
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