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Senter for eldre
l Onsdag: Treff.  Vanlig 
program. Fellestrim.              
Fredag: Vanlig fredags-
treff.                        
 Lørdag: Åpent hus.
Tilbringertjeneste har 
startet opp. Bestill gjerne 
dagen i forveien. 

LOT Seniorgruppe
l Onsdag formiddag fra 
Langbrygga. Turene kan 
omrokkeres pga. vær/fø-
re.  

Møteplassen     
Gleden
l Aktiv fritids treffsted 
for sosialt samvær tirs-
dag og torsdag. Velkom-
men.

Astmadilten
l Ukentlige gåturer tirs-
dag ettermiddag. Opp-
møte parkeringsplassen 
v/Esso Lillesand. Tilrette-
lagt for alle. 

Kirke og kristenliv
l I formiddag er det 
åpen kontorlunsj i Lille-
sand Frikirke. Ta med 
matpakke, vi byr på kaf-
fe, te og en kort andakt. 
På kvelden øver Kor-
Stort. Torsdag formiddag 
er det Torsdagstreff med 
besøk av Ester, Grete og 
Arvid Lindal. På kvelden 
inviteres det til Te-
makveld. Arne Tord 
Sveinall, Institutt for Sje-
lesorg tar for seg temaet 
«Hva gjør sår på sinnet 
med oss?».

l Bibelsamtale i Betels 
Kjellerstue i kveld, tirs-
dag. Tema fra Apostlenes 
gjerninger 18 - 20: Tje-
neste utvikler samvirke.

l  Varmestua i Betel i 
morgen, onsdag. Alvor 
og skjemt i skjønn foren-
ing, med kveldsmat, 
sang, musikk, hilsener, 
Bibel og bønn. Liv, Olav, 
Jan Jørgen og Thorleif 
med flere deltar. Åpent 
for alle.

Lillesand 
helsesportslag
l Spinning hver onsdag 
kveld på Trend Trim. 
Vanngym hver torsdag 
formiddag i svømmehal-
len.

Sport 
l Lørdagsløpet arrange-
res fra Ketil Moes plass 
hver lørdag. Passer for 
alle. Flotte premier.

Sykkelgruppe?
l Mario Juric inviterer  
til informasjonsmøte 
torsdag kveld. 

Redaksjonen mottar gjerne 
arrangementsmeldinger på 
email: byogbygd@lp.no. Mel-
dingen må være redaksjonen 
ihende senest kl. 09.00 dagen 
før utgivelse.

En blekksprut på hele 92 centime-
ter ble søndag fanget av en polsk 
fisker på Dypvannskaia i Lille-
sand.

CARL CHRISTIAN ENGSTAD
carl.christian@lp.no

Det er museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-
Omdal som har tatt bildene av blekkspruten.

– Fiskeren ville verken la seg avbilde eller 

beholde blekkspruten. Derfor sender vi den hel-
ler til Agder naturmuseum i Kristiansand, hvor 
den kanskje vil bli stoppet ut, sier Høegh-Omdal.

Naturmuseet har dessverre ikke anledning til 
å ta seg av slike skapninger.

– En blekksprut er bare en stor geléklump. 
Skal man ivareta sånne dyr må du ha formalin 
eller alkohol. Sånt jobber ikke vi med. Det har 
vært et felt vi ikke har prioritert, så vi har rett 
og slett ikke muligheten til å ta vare på slike dyr, 
sier zoolog Roar Solheim ved Agder naturmu-
seum til Fædrelandsvennen.

Museumsbestyreren har i hvert fall latt seg 
fascinere av skapningen.

– Den så ut til å være ganske fornærmet, eller 
trett, da vi tok bildene. Jeg vet ikke hvor vanlig 
det er med blekkspruter helt inne i havneområ-
det, men denne kunne nok skremme både store 
og små om noen traff på den under en badetur, 
sier Høegh-Omdal, som også er begeistret over 
sugekoppene.

– De har en utrolig evne til å klistre seg fast.

Blekksprut i Lillesand
l Havnet på kroken til en fisker søndag

STOR: Denne blekkspruten på hele 92 centimeter ble fanget av en polsk fisker på Dypvannskaia søndag. Fiskeren ville ikke la seg 
avbilde og ville heller ikke beholde blekkspruten, sier museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal, som tok disse bildene.

UVANLIG?: Det er ikke kjent hvor mange ganger blekkspruter er 
fanget helt inne i havneområdet i Lillesand.

FASCINERT: Museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal er fas-
cinert av sugeevnen til sugekoppene.

Flytting og permisjons-
søknader har ført til 
endringer i Birkenes-po-
litikken. 

Odd Øystein Grødum (H) har in-
formert Birkenes kommune om at 
han har tatt varig utflytting til Lil-
lesand kommune. Han må derfor 
fratre sine verv som medlem i 
kommunestyre, formannskap og 
planutvalg. Samtidig har Tor Inge 
Flaa (H) bedt om midlertidig per-
misjon på grunn av studier i utlan-
det, mens Hanne Høygilt (H) har 
søkt om fritak fra sine verv som 

varamedlem til kommunestyret 
og fast medlem i tjenesteutvalget 
resten av perioden på grunn av 
studier i utlandet.
Knut Sigve Suggelia (H) rykker 
opp som fast medlem i kommune-
styret for den perioden Flaa har 
permisjon. Odd Gunnar Tveit 
(Frp) rykker opp som fast medlem 
i formannskap, planutvalg og kla-
genemnd, samt medlem i bevil-
lingsnemnda. 
Olav Vehusheia (H) rykker opp 
som fast medlem i tjenesteutval-
get. 
John Olav Fidje (H) er nytt andre 
varamedlem i klagenemnda for 
eiendomsskatt. 

Bent Knudegaard og Audun Berg 
har søkt om fritak fra sine verv 
som medlem og varamedlem i 
Råd for funksjonshemmede. Dette 
har kommunestyret innvilget og i 
deres sted er Solbjørg L. Bentsen 
valgt som nytt medlem med Alf 
Martin Woie som varamedlem. 

Nye valg i Birkenes-politikken

TIL LILLESAND:  
Odd Øystein Grødum  

har gjort lillesander av seg  
og må derfor forlate  

lokalpolitikken i Birkenes.
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