
Tiltakskatalog kultur 
Enhet for Kultur og bibliotek er en del av helse- og kultursektoren i kommunen og består av 

følgende avdelinger: 

 Avdeling for kultur og fritid 

 Lillesand folkebibliotek 

 Avdeling for kino og kulturhus – eTeateret 

 Lillesand by- og sjøfartsmuseum 

Enheten har ca 11 årsverk fordelt på 22 ansatte  

 

Kultur og fritid 

Hva? Kulturkontoret har fire ansatte: enhetsleder kultur, kulturkonsulent og 
to ungdomskontakter. Avdelingen tilbyr alle typer tjenester innen 
kultur: veiledning om søknader og stønadsordninger innen kultur, 
service for frivillige lag og foreninger, utleie av kultur- og idrettsbygg til 
aktivitet og trening, kulturarrangementer i kommunal regi, drift av 
Lillesand ungdomsklubb og Grasroda, forebyggende ungdomsarbeid, 
prosjektet Lillesands historie, samt andre kulturrelaterte prosjekter  
Årlige arrangementer i kulturkontorets regi: 
-Kulturnatta i samarbeid med lag og foreninger 
-Kulturkveld med utdeling av kulturprisen og andre priser. 
-Tenning av julegrana i samarbeid med handelsstanden. 
-Ung Kultur Møtes (tidligere Ungdommens Kulturmønstring). 
-Kulturminnedagen i samarbeid med bl.a. historielagene 

Målgruppe: Alle 

Kontaktinfo: Kultur og fritid/kulturkontoret holder til i Rådhuset i Lillesand 
kommune, Østregate 2. 

Hjemmeside: Lillesand kommune, søk 

  

 

  



Lillesand folkebibliotek 

Hva? Biblioteket tilbyr foruten tradisjonelle bibliotektjenester også gratis 
utlån av E-bøker, tidsskrifter, DVD-er, lydbøker og musikk. Det foregår 
også utstillinger, billedbokstunder og litterære arrangementer. Fra 2021 
innføres «meråpent bibliotek» med muligheter for å besøke biblioteket 
utenom ordinær åpningstid. 

Målgruppe: Alle 

Kontaktinfo: BIblioteket holder til i 2.etg i Handelshuset i Strandgata 6 

Hjemmeside: Lillesand kommune, søk    eller lillesandfolkebibliotek.no 

  

 

 

Lillesand kino - eTeateret 

Hva? Lillesands kulturhus eTeateret inneholder kommunal kino som viser film 
hver fredag, lørdag og søndag.  eTeatersalen brukes også som arena for 
det lokale kulturlivet; som hornmusikken og barneteateret. Det 
arrangeres også kulturkveld og andre forestillinger. I kjelleren er 
turnhallen som brukes til idrettstrening. 

Målgruppe: Alle 

Kontaktinfo: eTeateret ligger i Børge Trulssønsgate 

Hjemmeside:  Lillesand kommune, søk   eller    www.eteateret.no 

  

 

 

Lillesand by- og sjøfartsmuseum 

Hva? Lillesand by- og sjøfartsmuseum er Lillesands lokale bymuseum med 
mange varierte tilbud. Se museets hjemmeside. Det er åpent for 
publikum om sommeren fra ca 15. juni til ca. 12. august, og ellers etter 
avtale. Museumsbutikk. 

Målgruppe: Alle 

Kontaktinfo: Museet ligger i Nygårdsgate 1 vis-a-vis Rådhusparken. 

Hjemmeside: www.lillesandmuseet.com 

  

 


