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Junaiten på senteret

l Miniutstilling og boklansering av «Junaiten i Lillesand» på Lillesand senter
På Lillesand senter skal
den amerikanske nasjonaldagen markeres med
«drive in»-kino og boklansering. I tillegg har
en monter blitt pyntet
med amerikagjenstander
i samband med lanseringen av boka «Junaiten i
Lillesand».

ved Lillesand by- og sjøfartsmuseum.
Alle gjenstandene var en del av
den populære Junaiten-utstillingen
på Lillesand by- og sjøfartsmuseum
i 2012. Den ble også startskuddet på
arbeidet med boka, som blant annet
Anne Sophie Høegh-Omdal, Merete
Heldal, Kirsten Heldal og redaktør
Kari Michelsen står bak.

Spontan idé

Ideen om en miniutstilling på senteret er ikke gammel.
– Det var en veldig spontan idé.
Jeg tror vi tenkte på det først for en
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queline Kennedy har
I tillegg til lansering
brukt, Barbie-dokker fra
på senteret, blir det også
1960-tallet, amerikanske
Anne Helene et opplegg på bokhandebilskilt og fotografier.
Giljebrekke len i byen.
– Gjenstandene hadGiljebrekke tror minide vi, så det var en enkel sak å stelle utstilling og markering av 4. juli vil
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UTSTILLING: En liten del av den populære emigrasjonsutstillingen på Lillesand by- og sjøfartsmuseum står utstilt på Lillesand senter.
teresse for USA og amerikansk kultur, noe «Junaiten i Lillesand»-utstillingen viste i 2012, sier Giljebrekke.

Utendørs bilfilm
4. juli, som også er den amerikanske
nasjonaldagen, skal markeres med
«drive in»-kino og parade med ame-

rikanske biler fra byen til Lillesand
senter.
Kjell-Elvis er også invitert, og forfatterne av boka «Junaiten i Lillesand» skal fortelle om emigrasjonen
i forbindelse med «drive in»-kinoen.
Kinovisningen er et samarbeid
mellom senteret, eTeateret og byg-

dekinoen, og filmen som vises er
klassikeren «Grease» fra 1978.
– Vi trenger fortsatt flere frivillige
til å hjelpe oss med parkering og
servere popkorn. Jeg tror det blir
ganske fullt, sier Giljebrekke.

LILLESAND
MEGET PENT OPPUSSET ENEBOLIG I KJEDE MED CARPORT OG FLOTT UTEOMRÅDE.

Adresse: Søndre Vardåsen 87
Prisant.: 3.090.000,Omkostn.: Ca. 2,6%
P-Rom/BTA/BRA: 108/126/116
Tomt: Ca. 287 kvm, eiet
Byggeår: 2004
Antall soverom: 3
Eierform: Enebolig i kjede

Visning: ons 2.7 kl. 17:00 - 18:00

EIVIND S. SEVERINSEN
M: 40 40 80 47
E: eivind@sormegleren.no

Eiendommen ligger i et nyere etablert boligfelt like
nord for Lillesand sentrum. Området er perfekt for
barnefamilier og det er gåavstand til sentrum, turområder, idrettsanlegg, barnehager, ungdoms- og
videregående skole.
Flat, lettstelt og pent opparbeidet tomt med gode
solforhold og flotte uteplasser.
Boligen er gjennomgående meget pent oppusset de
siste årene. Kjøkkenet har en lekker ny spesialtilpasset innredning fra Avigo. I stue/kjøkken er det
lagt en flott 1 stavs eikeparkett på gulv. Badene er
også nylig pusset opp med eksklusive innredninger og
overflater.
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