
 Lotteri- og stiftelsestilsynet skal  i 2013 fordele 948 millioner kroner  
i kompensasjon for merverdiavgift til frivillige lag og organisasjoner.

 Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige 
organisasjoner har  hatt til merverdiavgift i 2012.

 Nytt i år er redusert minstegrense og redusert krav til bruk av revisor.

 Søknadsfristen er 1. september.

Kan ditt lag eller din organisasjon søke? 
Mer informasjon på vår nettside:  www.momskompensasjon.no

948 millioner til momskompensasjon

2013

Ring messetelefon:
954 51 020

Selge bruktbåt?

1. - 2. juni 2013
i Gjestehavna

Åpningstider:
kl. 10.00 - 18.00 lørdag
og 10.00 - 17.00 søndag

GRATIS INNGANG & PARKERING

Barnas Kiwanis dag
lørdag 1. juni

R Ø D H E T T E

PRIS FRA: 2 076 000,-

FORHANDLER
Roy Ånonsen

roy.aanonsen@alvsbyhusagent.no
47 36 45 33

www.alvsbyhus.no

VISNING
TID/STED

Lørdag 1. og søndag 2. juni
kl. 12.00–14.00

Hemløkka 40, 3270 Larvik

Lokal entreprenør, servicemann 
og kunder som allerede bor 
i Älvsbyhus vil være tilstede.

Si din mening!
For å skape engasjement, debatt og temperatur
foran årets stortingsvalg bidrar Avis i Skolen og
lokalavisen din med arbeidshefter til mellomtrinnet,
ungdomstrinnet og den videregående skole.

Arbeidshefter til undervisningen (bokmål eller
nynorsk) bestiller du på: valghefter.no

Mellomtrinnet

Ungdomstrinnet

Videregående

Ungdom = 13-20 år. Husk legitimasjon.
Alle NetCom- og CHESS-kunder får 2 billetter for prisen av 1 på alle
forestillinger hver tirsdag!

Billettsalg: Børge Trulssøns gate 7, telefon: 37 26 15 77.
Billettsalget åpner en halv time før første forestilling.
filmweb.no/lillesandkino, facebook.com/eteateret

Tenåringsjenta Mary Katherine, populært kalt MK, må flytte til sin far,
en eksentrisk forsker som bor langt til skogs. Hanmener bestemt at det
finnes bittesmå, menneskelignende vesener i skogen, men har ennå
til gode å se et. MK derimot, snubler over dem ved en tilfeldighet,
og ender med å krympe ned til deres størrelse. Hun havner midt i en
kampmellom gode og onde krefter, og må alliere seg med enmengde
snodige karakterer for å redde deres verden - og vår.

OBS! Fra 3. mai åpner billettsalget en halv time før første forestilling.

I forrige film ledet Dom og Brian et Rio-kupp som gruset emperiet til en
mafiaboss, og ga Fast & Furious-gjengen 100 millioner dollar. Etterpå
gjemte de seg på hver sin kant av kloden. I mellomtiden har Hobbs
sporet opp en organisasjon med livsfarlige leiemordersjåfører. Lederen
jobber tett med sin hensynsløse nestkommanderende, som viser seg
å være Doms antatt døde kjæreste, Letty. Den eneste måten å stoppe
dem på er å overliste dem på gateplan, så Hobbs ber Dom om å samle
hele teamet. Betalingen? Full benådning til dem alle.

I Den store Gatsby møter vi forfatterspiren Nick Carraway idet han ank-
ommer storbylivet i New York. Året er 1922 – en tid preget av synkende
moral, glitrende jazz, storsmuglere og stigende aksjekurser. Hans nye
venner merker ham for livet: kusinen Daisy og hennes mann Tom –
samt festløve og millionær Jay Gatsby. Nick dras inn i en verden fylt av
rikdom, illusjoner, kjærlighet og svik. Hans nye erfaringer tar han ut i
pennen, i en historie om umulig kjærlighet, evige drømmer og bunnløs
tragedie - som også speiler vår egen tid.

To år har gått siden siste fest for The Wolfpack. Phil, Brad og Stu lever
rolige liv, mens Alan sliter. Kompisene er droppet, noe som for Alan
betyr et liv uten mål og mening, total mangel på dømmekraft, filter og
grenser. Imidlertid gjør en personlig krise at han søker hjelp hos sine
gamle venner. The Wolfpack samles igjen, men denne gangen er det
ingen fest. Ikke noe bryllup. Hva kan da gå galt?

EPIC - SKOGENS HEMMELIGE RIKE (7 år)
Familie/animasjon. Lengde 1t. 42min. Pris: 90,-

FAST & FURIOUS 6 (15 år)
Action. Lengde 2t. 10min. Pris: 90,-

DEN STORE GATSBY (11 år)
Drama. Lengde 2t. 23min. Pris: 110,-

HANGOVER 3 (11 år)
Komedie. Lengde 1t. 40min. Pris: 90,-

Fredag 31. mai kl 18.00
Lørdag 01. juni kl 21.00
Søndag 02. juni kl 18.10

Lørdag 01. juni kl 16.00
Søndag 02. juni kl 16.00

Fredag 31. mai kl 20.10
Søndag 02. juni kl 20.20

Lørdag 01. juni kl 18.10

Velkommen til rødgrønn brunsj
Søndag 2. juni klokken 12.00-14.00

Bergstø 48, Lillesand

Ta med venner og familie og hygg
deg sammen med dine

politiske venner.
Påmelding innen lørdag 1. juni til:

cecilie@kompetansefond.no
eller 458 31 139

Lillesand Arbeiderparti

ANNONSER

Kvernsteinen som skal stilles 
ut i museet i sommer er ikke 
fra 1720, men fra 1020. Det 
vil si at vi er tilbake i viking-
tiden. Lillesands-Posten be-
klager trykkfeilen. 

Museumsbestyrer Anne 
Sophie Høegh-Omdal presi-
serer samtidig at den beslag-
lagte Siegburgkrukken ikke 
har sammenheng med vrak-
funnet i Ulvøysund. Terje El-
lefsens uttalelser må da også 
ses i forhold til dette. 

Når det gjelder hanseate-
ne som fraktet disse krukke-
ne har for øvrig Ellefsen la-
get en historisk beretning 
også om dette: 

«Hansaforbundet var en 
sammenslutning av handels-

byer i Nord-Tyskland og de-
res handelskontorer i byer 
som f.eks. London, Visby, 
Novgorod og Bergen. Begre-
pet dukker først opp på 
1100-tallet, men det er på 
1200-tallet at det mektige 
Hansaforbundet oppsto som 
en felles organisasjon for alle 
tyske kjøpmenn. I Norge var 
det hanseater bl.a. i Oslo, 
Bergen og på Avaldsnes på 
Karmøy. De solgte oftest 
korn og vin, samt luksusarti-
kler, mens de kjøpte tørrfisk 
og pelsvarer her i landet. De 
hadde sin storhetstid på 
1300-tallet og fram til midten 
av 1400-tallet, etter det gikk 
det sakte, men sikkert ned-
over med Hansaforbundet.»

Gammel kvernstein

26 Fredag 31. mai 2013


