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Ambassaden til Lillesand
l Amerikansk besøk til åpningen av «Junaiten i Lillesand» i By og sjøfartsmuseet
Fra 19. juni til 15. august
vil Lillesand By- og Sjøfartsmuseum vise en utstilling som forteller en
historie om hvilket forhold nordmenn har hatt
til Amerika.
Kurt Stangeby
redaksjonen@lp.no

Det er veldig mange år siden den
første lillesander satte sin fot på det
amerikanske fastland, men den dagen begynte historien å rulle.
Utstillingen handler om den lokale forbindelsen til USA. Den viser
brev og hilsener hjem til slekt og
venner i det landet de hadde forlatt, og som mange heller aldri kom
tilbake til.
Idag lever det mer enn fem millioner mennesker som er etterkommere etter utvandrere fra Norge.
Det er like mange om ikke flere
enn dagens innbyggertall her i landet. Det er derfor ikke rart at det
er sterke bånd mellom Norge og
USA.
Mange av de norske i Amerika
holdt sammen og dannet foreninger som «Lillesandsforeningen i
Brooklyn». Dette er noe som vil bli
trukket fram under åpningen av
utstillingen mandag 19. juni.

Kennedys kokke
Store deler av utstillingen vil fortelle historien om Mathilde Heldal
fra Lillesand som ung jente dro til
USA og som etter hvert skulle komme til å bli kokke for Kennedy-familien.
På sine feriereiser til hjemlandet
hadde hun med seg klær og gjenstander som etter hvert er blitt klenodier.
Her finnes selskapskjoler båret
av kvinnelige medlemmer av den

Dåpskjole: Anne Sophie Høegh-Omdal med en kjole som først ble brukt som konfirmasjonskjole i 1915, men som senere ble omgjort til dåpskjole. Den kom fra USA med Mathilde Fjeldal.
berømte familien, en badedrakt
som skal vært brukt av Jacqueline
Kennedy og mye annet.
For mange kvinner under 50 år
har kanskje Barbiedukken vært en
del av oppveksten. I 1960 dukket
denne dukken opp på pikeværel-

sene. I Lillesand finnes det noen
samlinger av dukker og utstyr med
historie helt tilbake til begynnelsen
av 1960-årene. Museet har vært så
heldig å få låne noe av dette materialet til utstillingen «Junaiten i
Lillesand».

Storfint besøk
Den amerikanske ambassaden
kommer til å være representert under åpningen. Assisterende kultur
attasje, Patrick Geraghty kommer
til Lillesand By- og Sjøfartsmuseum
for å være med under åpningen av

utstillingen. Dette viser vel også at
amerikanerne ser på utvandringen
fra Norge som svært betydelig.
Denne utstillingen er vel verd et
besøk.

Øker tildeling til
skolekorpset
l Tjenesteutvalgets kulturmidler
Høvåg brass går glipp
av 11.000 kroner, etter
at tjenesteutvalget gikk
imot administrasjonens
innstilling og heller økte tildelingen til Lillesand skolekorps.
Carl Christian Engstad
carl.christian@lp.no

Selv om Høvåg brass ikke hadde
søkt om midler, foreslo administrasjonen å tildele 11.000 kroner
av tjenesteutvalgets kulturmidler
til brassbandet.
Utvalget selv ville det annerledes.
– Jeg vil foreslå at støtten til
Høvåg brass utgår. I stedet økes
støtten til Lillesand skolekorps
med 5.000 kroner, støtten til Lillesand speidergruppe økes til
8.000 kroner og støtten til Grimenes JaVel økes til 2.000 kroner, sa
Lars Gunnar Nag (H) da tjenes-

teutvalget tirsdag fordelte kulturmidler for våren 2012.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Til sammen ble det delt ut
200.000 kroner tirsdag:
l Frikirkens barne- og ungdomsarbeid – 2.000 kroner
l Høvåg RC-klubb – 2.000 kroner
l Høvåg spillkafé og barnefilmklubb – 2.000 kroner
l Idrettslaget Høvdingen –
15.000 kroner
l Lillesand idrettslag – 18.000
kroner
l Lillesand Røde Kors – 2.000
kroner
l Lillesand skolekorps – 20.000
kroner
l Lillesand speidergruppe –
8.000 kroner
l LillesandsDaene – 50.000 kroner
l Mekkegruppe MA-huset –
2.000 kroner
l Stiftelsen Høvåg Herredshus
– 30.000 kroner

FÅR 20.000: Administrasjonen foreslo å gi Lillesand skolekorps 15.000 kroner. Tjenesteutvalget økte summen til 20.000 kroner.
l Stiftelsen Meta Hansens Hus
– 35.000 kroner
l Ja mi kan – 5.000 kroner
l Kor Stort – 2.000 kroner
l Lillesand sjømannsforening –
2.000 kroner

l Midt i Livet-kvelder ved Høvåg
bedehus – 3.000 kroner
l Grimenes JaVel – 2.000 kroner
Tjenesteutvalget har fortsatt
11.000 kroner til disposisjon. Det
ble bestemt at administrasjonen

skal vurdere om dette bør brukes
til å installere en alarm ved Lillesand Husflidslags lokaler på
Møglestu, hvor det ofte foregår
innbrudd.

