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Ber om 20.000 kr 
årlig til Lund-dagene 
Ildsjel bak Lund-dagene i Farsund,
Frøydis Johansen, har sendt søknad
til Farsund kommune ved rådmann
August Salvesen i forbindelse med
at ny tildelingsmodell for kultur-
midler er i ferd med å bli innført.
Det syns hun er flott.
I den forbindelse ber nå Johansen

og styringsgruppen for arrange-
mentet om at Lund-dagene tildeles
minst 20.000 kroner årlig fra kom-
munens midler. Det vises i søkna-
den til at man har hatt toppmusi-
kere utenfra og lokale profesjonelle
sangere og musikere på program-
met de siste årene.
Planene for årets festival er aller-

ede på gang. I kvinneåret blir det
konsert med Ingrid Andsnes og
Tina Margareta Nilssen. Det er også
planlagt to seminarer; ett om Signe
Lund og ett om Ad Quadratum –
geometrien og kirkebygg i middelal-
deren i Europa. Det blir videre fore-
drag om norsk krigsmusikk under
annen verdenskrig i Norge.
– Det er meldt om to sett Lund-

slektstreff  under dagene, og det blir
nok en Eikvåg/ Loshavn-tur med
guider, skriver Frøydis Johansen.

Ønsker 20 turstier 
i hver kommune 
Den Norske Turistforening (DNT)
har sendt brev til landets kommu-
ner – deriblant Lister-kommunene –
der de tilkjennegir ambisiøse mål
for å få økt friluftsaktivitet i befolk-
ningen. Prosjektet er satt i gang for-
di foreningen vet at friluftsliv bi-
drar til høy livskvalitet for svært
mange mennesker. 
– Vi ønsker 20 turstier i hver kom-

mune, der folk bort. Vil du samar-
beide med oss om dette, skriver ge-
neralsekretær Kristin Krohn De-
vold i brevet som er stilet til de uli-
ke kommunenes ordførere.
DNT oppfordrer alle kommuner

til å ta kontakt med sin lokale tu-
ristforening. Der det ikke finnes en
lokal forening, oppfordres kommu-
nene til å kontakte DNT sentralt i
sakens anledning.
– Ved å merke turstier nær der

folk bor klarer vi å nå alle de som
ønsker å komme i gang med enkel
aktivitet, skriver Krohn Devold.

Ønsker motorshow
i Lyngdal 
Et av USAs største motorstunt
shows, Hotwheel Brothers Motor-
show, skal til våren på turné rundt
om i Norge. Med biler, monster-
trucks og motorsykler har de
gjennom en årrekke utført ulike
stunts flere steder her til lands. 
2. mai ønsker de å arrangere et

show i Lyngdal, og gruppens repre-
sentant i Norge har nå søkt kommu-
nen om å få leie et område på minst
50 x 85 meter hvor de kan avholde
showet. Området må ha tilgang til-
vanlig vannuttak, men showet kan
legges på grus eller asfalt.

Vil leie Herredshuset 
Lista Bondekvinnelag, med Astrid
Reve i spissen, søker Farsund kom-
mune om på få bruke Herredshuset
i Vanse tre timer første tirsdagen i
måneden. De ønsker å disponere te-
kjøkkenet og herredsstyresalen i
første etasje. I tillegg ber de om å
disponere et lagerrom i tredje etasje
i hele søknadsperioden – det vil si
tre år.

Lærdom gjennom dans og bokstaver  

Ser leserne hvilke bokstaver barna har laget med kroppene sine skal forestille? FA som står for Farsunds Avis.


