
 

 

Navn på forening 
Lillesand Idrettslag 

Tilbud aktivitet 
Fotball, håndball, friidrett, svømming, tennis, turn, frisbeegolf, brett og ski. 

Hvor ofte – når 
De fleste lag/grupper har aktiviteter flere ganger i uke. 

Målgruppe alder mv 
6 – 100 

Hovedvekten ligger på barn og unge, men vi har også ulike tilbud til voksne. 

Kontaktperson/info  
Tor Berthelsen 

Email: torberthelsen@hotmail.com 

Mobil: 416 24 836 

Eventuell kostnad 
Årskontingent: 400kr 

Treningsavgift til og med 12 år: 200kr per aktivitet 

Treningsavgift fra og med 13 år: 500kr per aktivitet 

Kan man av personlige økonomiske grunner ikke betale kontingent/treningsavgift har vi ordninger for 

dette. Ta kontakt. 

Lillesand IL er en breddeklubb hvor alle skal kunne delta. 

Annen informasjon 
www.lillesandil.no 

mailto:torberthelsen@hotmail.com
http://www.lillesandil.no/


 

Name of association         
Lillesand Sports Club (Lillesand Idrettslag)                                                                       

Activities 
Lillesand Sports Club is the largest club in town, we are offering a wide variety of activities within the 

following sports: Football (Soccer), Handball, Athletics, Swimming, Tennis, Gymnastics, Frisbee Golf, 

Skate/Snowboard, and Nordic Skiing. 

When & where 
Each activity is offering a wide range of activities. Most groups or teams will offer practices several 

times a week, and competition and/or matches when their respective season are on. 

Target group (age group) 
Lillesand Sport Club are offering activities to everybody, from 6 years to 100 years. 

The main emphasis is on children and young people, but there’s plenty of activities for adults.  

Contact person/info  
Tor Berthelsen 

Email: torberthelsen@hotmail.com 

Mobil: 416 24 836 

Costs 
Annual fee: 400kr 

Training fee up to 12 years old: 200kr per activity per year 

Training fee from 13 years old: 500kr per activity per year 

If you can’t pay the membership fee / training fee for personal financial reasons, we have 

arrangements for this, please contact us. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:torberthelsen@hotmail.com


Назва спілки   
Спортивний клуб в Ліллесанді/ LIL                                                                                                                                     

Діяльність і заходи 

Футбол, гандбол, легка атлетика, плавання, теніс, гімнастика, фрісбі-гольф, скейтборд та лижі. 

Коли 
Більшість команд/груп проводять тренування кілька разів на тиждень. 

Вікова група 
6 – 100 років. 

Основний фокус на дітей та підлітків, але у нас є різноманітні пропозиції також для дорослих. 

Контактна особа/інформація 
Тор Бертельсен 

Електронна адреса: torberthelsen@hotmail.com 

Мобільний: 416 24 836 

Вартість 
Річний абонемент, щоб бути членом клубу : 400 крон. 

Внесок за командне тренування до 12 років (включно): 200 крон за один вид спорту (додатково 

до річного абонементу). 

Внесок за командне тренування від 13 років (включно): 500 крон за один вид спорту (додатково 

до річного абонементу). 

Якщо ви не можете сплатити річний абонемент/внесок за тренування з особистих фінансових 

причин, - зв’яжіться з нами, і ми це владнаємо.  

LIL  – це клуб з різноманітними видами спорту, у якому кожен має можливість тренуватися. 

Інша інформація 
Веб-сайт www.lillesandil.no 
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Navn 
Lillesand Skolekorps               

Aktiviteter 
Vi er et janitsarkorps med trompet, trommer, kornett, tuba, saxofon mm. 

Vi tilbyr øvelse og praksis med erfarne intruktører, “en til en” og vi spiller også sammen som gruppe 

basert på alder og ferdighetsnivå. 

Vi krever ingen forkunnskap og tar gjerne imot både nybegynnere og viderekomne. 

Hvor ofte og når 
Borkedalen skole, onsdager fra  17-20, avhengig av nivå og alder.  

Fokusgruppe  
7-18 år 

Kontaktperson/informasjon 
Torgeir Kjøstvedt, Mobile 480 90 869 

Kostnad 
Ca 1600 NOK per semester 

 

Name  
Lillesand Skolekorps (Janitiar Band)               

Activities 
We are a music band that plays music of the Janitsjar orchestra type. We have trumpet, drums, 

cornet, tuba, saxophone etc.  

We offer training and practice with well-educated instructors 1 to 1 and we also play together as a 

group, based on skills and age.  



You don`t need any pre-requisites to join us, we will be happy to get both beginners and trained 

musicians.  

How often and when 
Borkedalen School, Wednesdays from 17-20, depending on level of skills and age.  

Focus group  
7-18 years 

Contact person/information  
Torgeir Kjøstvedt, Mobile 480 90 869 

Cost to participate  
Around 1600 NOK per semester 

 

 

Назва спілки   
Ліллесандський шкільний духовий оркестр (Яничар-оркестр)         

  

Діяльність і заходи 
Ми музичний колектив, який грає музику оркестрового типу Яничар. У нас є труба, барабани, 

корнет, туба, саксофон тощо. 

Ми пропонуємо навчання та практику в індувідуальному порядку з добре освіченими 

інструкторами, а також граємо разом в оркестрі, залежно від навичок та віку. 

Вам не потрібні будь-які навички, щоб приєднатися до нас. Ми будемо раді отримати як 

початківців, так і підготовлених музикантів. 

Коли 
Школа Боркедален, щосереди з 17-20, залежно від рівня навичок та віку. 

Вікова група 
7-18 років 

Контактна особа/інформація 
Тургеїр Шьостведт, тел. 48090869 

Вартість 
Близько 1600 крон за семестр 

 



       

Navn på forening 
Lillesand speidergruppe 

Tilbud aktivitet 
Diverse friluftsaktiviteter som tur, overnatting ute, matlaging, turplanlegging, kanopadling, 

samfunnsengasjement, kreativitet, lek og mye mer. 

Hvor ofte – når 
Regelmessig en gang i uka 

Av og til helgearrangementer for aldersgruppen eller hele gruppa eller hele gruppa med familie 

Målgruppe alder mv 
Fra første klasse til tiende klasse har ukentlige voksenassisterte aktiviteter. Eldre speidere styrer 

aktivitetene sine selv og/eller bidrar som ledere 

Kontaktperson/info  
Steffi Kiedaisch, steffi13becker@gmail.com 

Lillesand speidergruppe: lillesand@speiding.no 

Eventuell kostnad 
Cirka 1.000 kr/år 

Dersom økonomien til enkelte speidere ikke strekker til, søker speidergruppa om støtte. 

Annen informasjon 
Internasjonal religionsuavhengig ungdomsorganisasjon med mer enn 80 millioner medlemmer i hele 

verden (174 land). Speiderbevegelsen ønsker å utvikle unge til å bli selvstendige og ansvarsbevisste 

mennesker som jobber for fred og forståelse mellom mennesker. 
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Name 
Lillesand  scouts 

Activities 
Miscellaneous outdoor activities like hiking, overnight stay in nature, cooking, planning outdoor 

activities, canoeing, community involvement, creativity, playing and much more. 

How often and when 
Once a week. 

Some weekend activities for age groups, all scouts in Lillesand or also including families. 

Focus group 
All children and young from 1st to 10th grade levels. (6 – 16 years). The more experienced young have 

their own activities and are also leaders for younger scouts. 

Contact person/ information 
Steffi Kiedaisch, steffi13becker@gmail.com 

Lillesand speidergruppe: lillesand@speiding.no 

Cost to participate 
Approximately  1.000 NOK/year.  

We have sponsor program if needed. 

Other 
International, religion neutral youth organisation with more than 80 million members in 174 

countries.  The scout movement wants to develop young people to be independent and responsible 

persons, working for peace and understanding among human beings.   

 

 

Назва спілки 
Cкаутська група Ліллесанда (Пласт) 

Діяльність і заходи 
Різні види діяльності на свіжому повітрі, такі як: прогулянки, ночування в наметі, приготування 

їжі, планування походів, веслування на каное, робота на благо суспільства, винахідливість, ігри 

та багато іншого. 

mailto:steffi13becker@gmail.com
mailto:lillesand@speiding.no


Коли 
Регулярно раз на тиждень. 

Іноді заходи проводяться у вихідні для конкретної вікової групи або всієї групи, або всієї групи зі 

своїми родинами. 

 

Вікова група 
З першого по десятий клас щотижневі заняття проводять дорослі. Старші скаути керують своєю 

діяльністю самі та/або проводять зустрічі в якості керівників. 

 

Контактна особа/інформація 
Стеффі Кідайш, steffi13becker@gmail.com 

Скаутська група Ліллесанда: lillesand@speiding.no 

 

Вартість 
Приблизно 1000 крон на рік. 

Якщо у деяких скаутів не вистачає фінансів, вони звертаються по фінансову допомогу в 

скаутську групу. 

 

Інша інформація 
Міжнародна релігійно-незалежна молодіжна організація з понад 80 мільйонами членів у 

всьому світі (174 країни). Скаутський рух допомагає молоді стати незалежними та 

відповідальними людьми, які працюють заради миру і взаєморозуміння між людьми. 

 

 

 



             

Navn på forening    

Lillesand Røde Kors                 

Tilbud aktivitet 
BARK – Barnas Røde Kors (6-13 år)  - ikke helt oppe og går ennå pga ledermangel, men vi jobber med 

saken). Lavterskeltilbud, lærer om førstehjelp, Røde Kors-prinsipper, friluftsliv, samarbeid sosiale 

ferdigheter, vennskap osv. 

RØFF - Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv (13-17 år) - også her er det litt labert pga få medlemmer. 

Hjelpekorpset - (17-100 år). Driver med opplæring i førstehjelp, deltar på søk og redning, har vakter 

på arrangementer. Språkferdigheter er viktige her. 

Besøkstjenesten- (18-100 år). Steker sveler og vafler på sykehjem, har besøk 1-1 privat og på 

sykehjem, har besøksvenn med hund, har følgetjeneste til for eksempel sykehus, er frivillige på 

Møteplassen, har ansvar for treff på Eldresenteret 1 gang i måneden. 

Aktiv Fritid- samarbeid med Mental Helse og Lillesand Frikirke - (0-100 år) - Møteplassen, Yoga, 

malergruppe, Familiegruppa og strikkekafé. 

Vi vurderer også å starte opp Røde Kors Ungdom - (13-30 år), et lavterskeltilbud hvor man kan samles 

og utveksle erfaringer, spille spill, delta på politisk påvirkningsarbeid osv 

 

Hvor ofte – når 
BARK – i utg.pkt annenhver uke, muligens mandager (Havnegata 10, RK-huset) 

RØFF - Ikke aktivitet ennå (Havnegata 10, RK-huset) 

Hjelpekorpset - ca 2.hver tirsdag(Havnegata 10, RK-huset) 

Besøkstjenesten - forskjellige tidspunkt gjennom hele uke, vanligvis på dagtid (Dovreheimen,  

Eldresenteret, Marishei, Møteplassen + +) 

Møteplassen - hver torsdag kl. 12.00-14.00 (Østregate 12 B) 

Familiegruppa  - litt på is siste åra pga korona (Lillesand Frikirke) 

Strikkekafé - hver onsdag kl. 19.00-21.00 (Østregate 12 B/Havnegata 10, RK-huset) 

Yoga – fredager kl. 11.15-12.15 (Lofthusveien 59) 



Malergruppa – mandager kl. 10.00-14.00 (Østregate 12 B) 

Røde Kors Ungdom – kveldstid/helg? (Havnegata 10, RK-huset) 

 

Kontaktperson/info  
May Britt E. Bjerkstad – tlf:994 58 110 (Strikkekafé) 

Mona Vimme – tlf: (Malergruppa) 

Kjetil Thomassen – tlf: 416 14 818 ( Familiegruppa) 

Else Berit Espseth – tlf: 909 80 174 (Besøkstjenesten) 

Ida Haraldseid Gramstad – tlf: 47 2549 22 (RK Ungdom) 

 

Marianne Fredrikke S. Henriksen – tlf: 99426010 (Leder Røde Kors lokalforening) 

 

Eventuell kostnad 
Det er i utgangspunktet gratis å være med, men vi ønsker oss nye frivillige også.  

 60 kr pr år - barn 0-12 

150 kr pr år - ungdom 13-25 

300 kr pr år - enkeltmedlemsskap 

600 kr pr år - familiemedlemsskap 

 

Name   

Lillesand Red Cross                                                                                                      

Activity 
BARK – Children 6 – 13 years – First aid training, cooperation, friendship, Red Cross principles for 

children.  Periodically unable to offer this activity 

ROEFF – First aid and outdoor life – Youth 13 – 17 years old.  Periodically unable to offer this activity.  

Help Corps age 17 – 100.  Trining in first aid, participate in search and life saving avtivities. 

The visitor service  (18-100 years). Visiting persons, arranging social gatherings. 

How often and when 
BARK – planned for every second week (Havnegata 10) 

Help Corps  - Biweekly on  Tuesdays (Havnegata 10) 



The visitor service – no fixed time 

Contact person/information  
May Britt E. Bjerkstad – mobile:994 58 110 (Knitting café) 

Mona Vimme – mobile: ( Paint group) 

Kjetil Thomassen – mobile: 416 14 818 ( Family group) 

Else Berit Espseth – mobile: 909 80 174 (Visitors) 

Ida Haraldseid Gramstad – mobile: 47 2549 22 (Youth) 

Marianne Fredrikke S. Henriksen – Mobile: 99426010 

 

Cost to participate 
Basically free to participate.  But normally  

 

60 NOK per year for children 0 – 12 years 

150 NOK per year for youth 13 – 25 yars 

300 NOK for adult per year 

600 NOK for families per year 

 

Назва спілки   
Червоний Хрест у Ліллесанді                                                                                                                               

Діяльність і заходи 
БАРК(BARK) - Дитячий Червоний Хрест (6-13 років) - ще не працює через відсутність керівника. 

Надання першої допомоги, принципи Червоного Хреста, походи на природу, співпраця, 

соціальні навички, дружба тощо. 

 

РЬОФФ(RØFF) - Надання першої допомоги та походи на природу (13-17 років) - послуга також не 

дуже працює, недостатньо членів. 

 

Допоміжний корпус (Hjelpekorpset) - (17-100 років). Проводить навчання з надання першої 

допомоги, бере участь у пошуково-рятувальних роботах, забезпечує охоронниками на заходах. 

Ця робота потребує знання мов. 

 

Виїзна служба (Besøkstjenesten)- (18-100 років). Пече млинці та вафлі в будинках престарілих, 

відвідує людей вдома та в будинках престарілих, має відвідувачів з собаками, організовує 



супровід, наприклад, до лікарень, є волонтером в організації "Місце зустрічі"/Møteplassen (щоб 

знайти супутника життя), організовує зустрічі людей похилого віку 1 раз на місяць. 

 

Активне дозвілля (Aktiv Fritid) - співпраця з організацією "Психічне здоров’я"/Mental Health та 

Вільною Євангельською церквою у Ліллесанді/Frikirke - (0-100 років) - Місце для зустрічі, йога, 

група живопису, сімейна група та в'язальний клуб. 

 

Ми також розглядаємо можливість створення Молодіжного Червоного Хреста - (13-30 років), де 

молодь могла б збиратися та обмінюватися досвідом, грати в ігри, брати участь у політично-

пропагандистській роботі тощо. 
 

Коли 
BARK - кожного другого тижня, можливо, по понеділках (Havnegata 10, приміщення Червоного 

Хреста) 

RØFF - поки що не працює 

Допоміжний корпус - приблизно кожного другого вівторка (Havnegata 10, приміщення ЧХ) 

Виїзна служба - різні години протягом тижня, зазвичай, вдень (Доврехаймен/Dovreheimen, 

будинок престарілих/Eldresenteret, Marishei, "Місце зустрічі"/Møteplassen + +) 

Місце зустрічі - щочетверга о 12.00-14.00 (Østregate 12 B) 

Сімейна група - не працювала через корону (Вільна церква у Ліллесанді/Frikirke) 

В'язальний клуб - щосереди з 19.00-21.00 (Østregate 12 B / Havnegata 10, приміщення ЧХ) 

Йога - щоп'ятниці з 11.15-12.15 (Lofthusveien 59) 

Група живопису - щопонеділка з 10.00-14.00 (Østregate 12 B) 

Молодь Червоного Хреста - вечір/вихідні? (Havnegata 10, приміщення ЧХ) 
 

Вікова група 

Дивись інформацію до кожної діяльності 
 

Контактна особа/інформація 
Май Брітт Е. Б'єркстад - тел.: 994 58 110 (в'язальне кафе) 

Mуна Вімме - тел.: (група живопису) 

Четіль Томассен - тел.: 416 14 818 (Сімейна група) 

Ельсе Беріт Еспсет - тел.: 909 80 174 (Виїзна служба) 



Іда Харальдсайд Ґрамстад - тел.: 47 2549 22 (Молодь Червоного Хреста) 

 

Вартість 
В основному приєднатися безкоштовно, але ми також хочемо мати нових волонтерів. 

 60 крон на рік - діти 0-12 років 

150 крон на рік - молодь 13-25 років 

300 крон на рік - індивідуальне членство 

600 крон на рік - сімейне членство 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

Navn på forening      
Lillesand menighet – Etter skoletid 

Tilbud aktivitet 
Dette er et tilbud for barn etter de er ferdige på skolen hvor det er ulike aktiviteter, varm mat, 

andakt, organisert lek og frilek i Tingsalen. 

Barn møter voksne når de kommer, de blir registret, for siden å gå inn og leke. Når klokken er 12.30 

er det lek der alle er med. Etter det har en leder en andakt og informasjon. Når vi har gjennomført 

det så er det varm mat til alle, alt fra pølser til taco. Resten av tiden er frilek i kjelleren der barna kan 

leke, eller spille spill så som airhocky, pool, playstasion, brettspill m.m.  



En eller to ganger i semesteret går vi på tur. Da går vi for eksempel til Skyland, Vitensenteret, bowling 

m.m.   

Hvor ofte – når 
Annenhver onsdag. Kl.12.30-14-30 

Tingsalen, Nygårdsgata 7  

Målgruppe alder mv 
5.-7.trinn 

Kontaktperson/info  
Helgi Jacobsen, kateket i Lillesand menighet.  

Helgi.jacobsen@lillesand.kommune.no 

Tlf. 93651755 

Eventuell kostnad 
20 kr pr gang eller 100 kr. For hele semesteret. 

 

 

Name  
Church of Norway – Lillesand – Lutheran  – After school gathering       

            

Activities 
Children are welcome after school to participate in misc. activities, warm food is served, gospel read, 

organized play at Tingsalen. 

Children are greeted by adult when they come and welcomed to organized children`s play and 

activities. There is held devotion from the Bible. We eat warm food together. After that we play 

together, Playstation, Air hockey, table tennis and other activities.  

Every third month we do climbing, bowling or visit external interesting activities. 

How often and when 
Bi weekly Wednesday at 12:30-14-:0 

Tingsalen, Nygårdsgata 7 

Focus group 
5th – 7th grade ( 11 to 13 years) 

Contact person/information  
Helgi Jacobsen, church catechist.  

mailto:Helgi.jacobsen@lillesand.kommune.no


Helgi.jacobsen@lillesand.kommune.no 

Mobile. 93651755 

Cost to participate 
20 NOK per Wednesday or 100 NOK for one semester. 

 

 

Назва спілки   
Парафія лютеранської церкви в Ліллесанді – Після школи (група продовженого дня)                                                                                            

Діяльність і заходи 
Це пропозиція для дітей, чим зайнятися після закінчення школи. Пропонуємо різноманітні 

заходи, гарячу їжу, маленьку проповідь, організовані ігри та ігри на свій вибір. Все це в 

приміщенні Тінгзалу. 

Коли діти приходять до нас після школи, їх зустрічають дорослі, реєструють та запрошують йти 

всередину, щоб гратися. О 12.30 проходить гра, в якій всі беруть участь. Після цього 

лідер/керівник говорить маленьку проповідь та ділиться актуальною інформацією. Далі гаряча 

їжа для всіх, від сосисок до тако (мексиканська страва). Решта часу - вільні ігри в підвальному 

приміщенні, де діти можуть гратися один з одним або грати в настільні ігри, такі як: аерохокей, 

більярд, Playstation, багато інших настільних ігор. 

Раз або два на семестр ми ходимо в похід або кудись виїжджаємо. Наприклад, у Скайленд 

(батути), Науковий центр, боулінг тощо. 

Коли 
Кожної другої середи з 12.30-14-30 

6-го та 20-го квітня, 4-го та 18-го травня та 1-го червня 

Вікова група 
Діти з 5-7-й клас у школі 

Контактна особа/інформація 
Хельгі Якобсен, катехит у парафії Ліллесанду. 

Helgi.jacobsen@lillesand.kommune.no 

тел. 93651755 

Вартість 
20 крон за один раз або 100 крон за весь семестр. 

 

mailto:Helgi.jacobsen@lillesand.kommune.no


           

 

Navn på forening   
Lillesand menighet – barnekor, småbarnsang mv   

Tilbud aktivitet 
- Barnekor fra 5 år og oppover 
- Babysang/småbarns sang – voksne og barn synger sammen 
- Åpnet hus for alle – det blir servert lunsj 
- Stjerneskudd - familiesamling 

Hvor ofte – når 
-Barnekoret hver torsdag kl 17 – 18 i Lillesand kirke 

-Babysang/småbarns sang hver mandag kl. 11.30 i Tingsalen 

-Åpnet hus for alle hver mandag fra kl. 12.00 i Tingsalen 

-Stjerneskudd – familiesamling annenhver mandag (lik uke, ikke 16. mai) kl. 17-18 i Tingsalen 

Målgruppe alder mv 
-Babysang/småbarns sang for de minste barna 

-Barnekor fra 5 år og oppover 

-Åpnet hus for alle  

-Stjerneskudd  for barn under ca. 10 år, forelde, besteforeldre 

Kontaktperson/info  
Ingunn Brandsæter, menighetspedagog mobil. 936 95 756 

Barnekor: Solveig Vindholmen mobil 994 660 380 

Eventuell kostnad 
Gratis 

 



Name   

 Church of Norway – Lillesand – Lutheran                        

        

Activities 
-Children choir – 5 years and older Thursdays 17:00 – 18:00 in Lillesand Church 

-Baby song – parents/relative and children sings together in Tingsalen Mondays at 11:30. 

- Lunch – open house at Tingsalen, Nygårdsgata 7 

-Stjerneskudd – family gathering at Tingsalen biweekly 17:00 – 18:00.  

Contact person/information  
Ingunn Brandsæter, parish educator Mobile 936 95 756 

Children choir: Solveig Vindholmen Mobile 994 660 380 

Cost to participate 
Free 

 

 

 

 

Назва спілки  

Парафія лютеранської церкви в Ліллесанді       

           

Діяльність і заходи 
- Співи з малюками та маленькими дітьми: дорослі та діти співають разом 

- Відкриті двері для всіх: ланч 

- "Зорепад" – зібрання для всієї сім’ї 

Коли 
- Співи з малюками та маленькими дітьми щопонеділка об 11.30 в Тінгзалі 

- Відкриті двері для всіх щопонеділка о 12.00 в Тінгзалі 

- "Зорепад" – зібрання для всієї сімї кожного другого понеділка (парний тиждень, але не 16-го 

травня) з 17-18 в Тінгзалі 



Вікова група 
- Співи з малюками та маленькими дітьми для наймолодших дітей 

- Відкриті двері для всіх 

- "Зорепад" для дітей до 10-ти років, батьки, дідусі, бабусі 

Контактна особа/інформація 
Інгюнн Брандсетер, парафіяльний вихователь тел. 93695756 

Вартість 
Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Pentecostal church - Felles møteplasser     

Menigheten Filadelfia, Lillesand. 

«Åpen dag» for folk i alle aldre. 

- Hver onsdag kl.13-14.30, unntatt i ferier og høytider. 

- Servering av enkel lunchbuffet. 

- Lunchen er gratis. 

- Fokus på å bli kjent og bygge relasjoner.  

- Personer som kommer for første gang, er spesielt velkommen.  

- Leksehjelp og særskilte tilbud til barn og unge etter behov. 

Gudstjeneste vanligvis søndag kl.17-18.30 

- Oversettelse til engelsk og ukrainsk etter behov. 

- Særskilt tilbud til barn. 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg! 



Flere detaljer på www.fili.no 

 

Filadelfia Pentecostal Church, Lillesand. 

  

Wednesday gathering: 

 

 - Every Wednesday at 1-2.30 pm there is  an open house for everyone (except school holidays) 

 - Free Lunch is served 

 - The purpose is to connect with people 

 - First time visitors are especially welcome 

 - There are games, toys and activities for kids and teenagers including homework assistance. 

 

Sunday service: 

 

The Sunday service is usually at 5 to 6:30 pm with possibilites for translation (English and Ukrainian). 

And with a kids program. 

 

 We are looking forward to seeing you! 

 More details at www.fili.no 

 

 

Церква п'ятидесятників «Філадельфія», Ліллесанд.  

Щосереди з 13.00-14.30, крім святкових днів та шкільних канікул, влаштовуємо «День 

відкритих дверей» для дітей та дорослих будь-якого віку.  

- Пропонуємо бескоштовний буфет «шведський стіл».  

- Метою зустрічі є познайомитися один з одним та знайти друзів. 

- Приділяємо особливу увагу тим, хто завітав до нас вперше.  

- Надаємо допомогу у виконанні шкільних домашніх завдань, також маємо різні 

пропозиціі для дітей старшого віку, в залежності від потреб. 

  

Богослужіння проводяться зазвичай в неділю з 17.00-18.30. 

- Переклад англійською та українською мовами за потреби. 

- Окрема пропозиція для дітей, недільна школа. 

- Кафе і спілкування після богослужіння. 

Ми з нетерпінням чекаємо  на зустріч з вами! 

Детальніше дивіться на www.fili.no 

 

http://www.fili.no/
http://www.fili.no/


              

Navn på forening    
Lillesand Frikirke 

Tilbud aktivitet 
Barnekirke/søndagsskole - 3-12 år 

Lek, undervisning fra bibelhistorier og bli kjent. Vi ønsker å tilby ressurser som 

barnebibler/barnebøker på ukrainsk, utstyr til formingsaktivteter og gode lokaler til lek og samling 

for barn. Vi er opptatt av et samarbeid mellom familien/hjemmet og kirken i trosopplæringen for 

barna. 

Barnegruppen - 6-10 år 

Aktivitetsklubb med andakt, lek, formingsaktivteter og utflukter i nærmiljøet. Fokuset er å bli kjent 

med andre barn i et trygt og inkluderende miljø uten noen form for mål om læring eller prestasjon. 

Bare få nye gode venner. 

FRIK - 13-16 år    

Kristent ungdomsarbeid. Et godt og trygt fellesskap med fine aktiviteter, måltid og andakt.   

Hvor ofte – når 
Barnekirke – søndager kl.11 

Barnegruppen – annenhver torsdag kl.17:30 

FRIK – annenhver fredag kl.19 

Målgruppe alder mv 
Barn og ungdom i alderen 3-16 år 

Kontaktperson/info  
Pastor Rune R Daltveit 

Mail: rune.daltveit@frikirken.no 

Tlf: 97538787 

Eventuell kostnad 
0,- (Frivillig medlemskontigent på 50,-) 

Annen informasjon 
Lillesand Frikirke ønsker å være en ressurs for familiene som ønsker et kristent trosopplæringstilbud i 

Lillesand.   

mailto:rune.daltveit@frikirken.no


 

Name  
The Evangelical Lutheran Free Church Lillesand  

Activities  
Children church – Sunday school 3-12 years old 

Play, education from bible and to get to know one another.  We can offer children bibles and books 

in English and Ukrainian, equipment for shaping activities and we have building planned for playing 

and gathering of children. We focus on cooperation between families/homes and our church I 

christian education for children.  

Children group - 6-10 years old 

Acitivities with bible stories, playing and shaping activities. Our goal is that children get to know each 

other in a safe and including environment.  

FRIK - 13-16 years old    

Christian youth. Safe and including  fellowship with activities, food and gospel. 

How often and when 
Children church – Sundays at 11 

Children group – every other Thursday at 17:30 

FRIK – every other Friday at 19:00 

Focus group 
Children and youth 3-16 years 

Contact person/information  
Pastor Rune R Daltveit 

Mail: rune.daltveit@frikirken.no 

Mobile: 97538787 

Cost to participate 
None 

Other 
Lillesand Frikirke wants to be a resource for families that wants to give a Christian alternative to their 

children and youth. 

 

 

 

mailto:rune.daltveit@frikirken.no


Назва спілки 
Вільна Євангельська церква у Ліллесанді     

Діяльність і заходи 
Дитяча церква / недільна школа - 3-12 років 

 

Ігри, біблійні історії та знайомство один з одним. Ми маємо для вас дитячі Біблії та дитячі 

книжки українською мовою, також необхідний матеріал для різних майстерок та чудове 

приміщення, де б діти могли бавитись. Нас цікавить співпраця між сім’єю/домом та церквою у 

релігійному вихованні дітей. 

Дитяча група - 6-10 років 

Різні заходи, включно маленьку проповідь, ігри, різні майстерки та екскурсії неподалік. Основна 

увага приділяється знайомству з іншими дітьми в приємному оточенні з метою заведення 

нових хороших друзів. 

ФРІК - 13-16 років 

Християнська робота з підлітками. Приємне та надійне товариство з цікавими заходами, їжею, 

також в програмі маленька проповідь. 

Коли 
Дитяча церква  – щонеділі об 11 

Дитяча група - кожного другого четверга о 17:30 

ФРІК - кожної другої п’ятниці о 19:00 

Вікова група 
Діти і підлітки у віці 3-16 років 

Контактна особа/інформація 
Пастор Рюне Р Далтвайт 

ел.пошта: rune.daltveit@frikirken.no 

тел.: 97538787 

Вартість 
0 крон (Добровільне членство складає 50 крон) 

Інша інформація 
Вільна Євангельська церква в Ліллесанді є ресурсом і джерелом знань для сімей, які хочуть 

отримати християнську освіту. 

 

 



         

Navn på forening  
JuniorKRIK 

Tilbud aktivitet 
Lavterskeltilbud for gutter og jenter i alderen 5-8 klasse-består av leker, ballspill + diverse turer i det 

fri + ++ 

Hvor ofte – når 
Hver 2.fredag  i tidsrommet 18.00-20.00+ de gangene vi drar på tur-da kan det være hele dagen-f.eks 

en lørdag etc. 

Målgruppe alder mv 
5-8 klasse-både gutter og jenter. 

Kontaktperson/info  
Magne Aartun ( lillesnd@online.no eller 97575080) 

Eventuell kostnad 
Ingen-om det gjelder flyktninger vil vi i Jr.KRIK dekke medlemskap/kontingent til KRIK sentralt. 

 

 

Name  
JuniorKRIK                                  

Activities 
Acitivity for all boys and girls 5 – 8 grade (10 – 13 years) , playing, games, ball activities, hiking and 

other activities that requires just that you enjoy participating 

How often and when’ 
Every 2nd Friday from 18:00 to 20:00. Sometimes hiking or other activities on Saturdays/other days.  

Focus group¨ 
Girls and boys 10 – 13 years old 5 – 8 grade in school 

mailto:lillesnd@online.no


Contact person/information  
Magne Aartun ( lillesnd@online.no or mobile  975 75 080) 

Cost to participate 
No cost for refugees  

 

 

 

Назва спілки           
ЮніорКРІК - Kristen Idrettskontakt/KRIK  

Діяльність і заходи 
Це християнська молодіжна спортивна організація, мета якої надихати та залучати спортсменів 

до християнського життя, щоб вони брали участь як у християнських громадах, так і в 

спортивних командах. 

Легко доступна пропозиція для хлопчиків та дівчаток 5-8 класів - складається зi спортивних ігор, 

ігор з м'ячем + різноманітні екскурсії на природу + ++ 

Коли 
Кожної 2-ї п'ятниці з 18.00 до 20.00 + ті дні, коли ми їдемо в поїздку: тоді це може бути весь 

день, наприклад, субота. 

Вікова група 
5-8 клас – хлопчики та дівчатка. 

Контактна особа/інформація 
Магне Ортун (lillesnd@online.no або 97575080) 

Вартість 
Для біженців безкоштовно,  ми в ЮніорKРIK  спонсуватимемо членство централізовано. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lillesnd@online.no


Navn på forening     

UNG Kafe               

Tilbud aktivitet 
Fritidsklubb / Ungdomsklubb  

- Biljard 
- Airhockey 
- Playstation 
- Kiosk 
- Spill 
- Sosialt 

Hvor ofte – når 
Tirsdager 18:00 – 21:00 

Målgruppe alder mv 
13 – 18 år 

Kontaktperson/info  
Thomas Larm 

thomas.larm@lillesand.kommune.no 

Tlf: 93 27 44 66 

Eventuell kostnad 
Gratis 

Annen informasjon 
Se også LUK (Lillesand Ungdomsklubb) for tilsvarende tilbud andre dager (mandag og torsdag) 

 

Name    

UNG Café Youth Club                                                                                                    

Activities 
Fritidsklubb / Ungdomsklubb  

- Biljard 
- Airhockey 
- Playstation 
- Kiosk 
- Play 
- Meeting others 

mailto:thomas.larm@lillesand.kommune.no


How often and when 
Tuesdays 18:00 – 21:00 

Focus group 
Young 13 – 18 years old  

Contact person/information  
Thomas Larm 

thomas.larm@lillesand.kommune.no 

Mobile: 93 27 44 66 

Cost to participate 
Free 

Sale from kiosk 

Annen informasjon 
See info about Lillesand Youth Club on separate sheet.   

 

 

Назва спілки        
UNG Kafe - Підлітковий клуб                                                                                      

Діяльність і заходи 
Клуб дозвілля / Підлітковий клуб 

- більярд 

- аерохокей 

- ігрова приставка 

- кіоск 

Коли 
По вівторках з 18:00 – 21:00 

Вікова група 
13 – 18 років 

Контактна особа/інформація 
Томас Ларм 

thomas.larm@lillesand.kommune.no 

mailto:thomas.larm@lillesand.kommune.no


Тел: 93 27 44 66 

Інша інформація 
Дивіться також «Підлітковий клуб у Ліллесанді» для подібних пропозицій в інші дні (понеділок і 

четвер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lillesand kommune 

 

Бібліотека в Ліллесанді                                                                                          

 

https://lillesandfolkebibliotek.no/ 

 

Адреса для відвідування: Strandgata 6, Lillesand 

Електронна пошта: biblioteket@lillesand.kommune.no 

Телефон: 94 17 20 52 (не СМС) 

 

Режим роботи: 

 

Понеділок: 10:00 - 15:00 

вівторок: 10:00 - 18:00 

Середа: 10:00 - 16:00 

https://lillesandfolkebibliotek.no/


Четвер: 10:00 - 18:00 

П'ятниця: 10:00 - 15:00 

Субота: 11:00 - 14:00 

Неділя: вихідний 

 

Басейн в Ліллесанді 

 

https://www.lillesand.kommune.no/svoemmehall.519566.no.html 

Адреса: Møglestuhallen, Prestholt 30, 4790 Lillesand 

 

Години роботи: 

 

Вівторок  06.30 - 08.00 

Середа 17.45 - 19.15 для всіх дорослих (від 16 років) 

Середа 19.15 - 20.30 виключно для жінок (від 16 років) 

Четвер 06.30 - 08.00 

Четвер 16.00 - 19.00 для всіх дорослих та дітей 

П'ятниця 17.15 - 19.15 для всіх дорослих та дітей 

П'ятниця 19.15 - 20.30 виключно для чоловіків (від 16 років) 

Субота 09.45 - 13.30 для всіх дорослих та дітей 

Неділя 09.45 - 13.30 для всіх дорослих та дітей 

 

Басейн працює по неділях до Великодня, а після Великодня він зачинений по неділях до осінніх 

канікул. 

Час купання – 1 година з моменту покупки квитка. 

 

Ціни на квитки 2022: 

Дорослий квиток  (від 16 років) 50 крон 

Дитячий квиток 3-15 років (діти від 0 до 2 років - безкоштовно) 25 крон 

Кліп-картка для дорослих (10 відвідувань) 400 крон 

Кліп-картка для дітей (10 відвідувань) 200 крон 

https://www.lillesand.kommune.no/svoemmehall.519566.no.html


 

 

Кінотеатр в Ліллесанді 

https://www.eteateret.no/program/ 

Адреса: Børge Trulssøns gate 9, 4790 Lillesand 

 

BUA Lillesand.  

Позика спорядження для спорту та відпочинку на природі. 

https://www.bua.io/utlansordninger/bua-lillesand 

 

BUA – це національна асоціація, яка працює, щоб дати дітям та молоді можливість спробувати 

більш різноманітні види діяльності. 

 

У BUA Lillesand кожен може прийти і позичити спорядження. Безкоштовно. 

Ви повинні зареєструватися як користувач, і тоді ви зможете прийти до BUA в наші години 

роботи. 

 

Години роботи та контактна інформація: 

Вівторок з 18-20 

Четвер з 18-20 

  

Телефон 902 88 564 

Ел. пошта: bua@lillesand.kommune.no 

Адреса: Øvregate 8, 4790 Ліллесанд 

Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/BUAiLillesand 

 

 

 

Name  
Lillesand Frivillighetssentral   

https://www.eteateret.no/program/
https://www.bua.io/utlansordninger/bua-lillesand
https://www.facebook.com/BUAiLillesand


Activities 
- Barn 0 – 6 år Småbarnstreff 

- Besøksvenn til familier 

- Jul for alle – Julaftenfeiring 

- Utlevering av matkasser + julepresanger til jul 

- Språkkafe for familiene 

Hvor ofte – når 
Småbarnstreff m/foreldre/besteforeldre Tirsdager kl 10 – 13 

Jul for alle – julaften 

Språkkafe – tirsdager kl 18 – 20.  Må kanskje forandres etter behov. 

Målgruppe alder mv 
Alle 

Kontaktperson/info  
Anja Eileen Madshaven mobil 900 75 801 eller 977 78 558 

Eventuell kostnad 
0 

Annen informasjon 
Vi er behjelpelig for familier til hva de trenger av hjelp og til å skaffe sykler, leker, tøy og diverse 

 

 
 

Name 
Lillesand Frivillighetssentral – Lillesand center for volunteers  

Activities 
- Children 0 – 6 years, gathering with parents/grandparents on Tuesdays at 10:00 – 13:00 

- Christmas for all – 24 December 

Food deliveries and Christmas presents – 24 December 

Language café – Norwegian training on Tuesdays at 18:00 – 20:00 

Focus group 
All 



Contact person/information 
Anja Eileen Madshaven mobile 900 75 801 or  977 78 558 

Cost to participate 
None 

Other 
We help families that may need to get sport equipment, toys, clothes or other necessities 

 

 

 

Назва спілки                                                                                              

Волонтерський центр Ліллесанда 

Діяльність і заходи 
- Зустріч з маленькими дітьми, 0 - 6 років 

- Відвідування сімей 

- "Різдво для всіх" - Святвечір, святкування разом в приміщенні, різдвяні страви 

- Розподіл великих коробок з продуктами + різдвяні подарунки на Різдво 

- Мовне кафе для сімей 

Коли 
Зустріч з маленькими дітьми (з якими приходять їхні батьки, дідусі, бабусі) щовівторка з 10-13. 

"Різдво для всіх" – Святвечір, 24-го грудня. 

Мовне кафе - щовівторка з 18 - 20. За потреби можна поміняти на інший день тижня. 

Вікова група 
0 

Контактна особа/інформація 
Aн’я Айлеєн Мадсхавен мобільний 900 75 801 або 977 78 558 

Вартість 
0 

Інша інформація 
Ми допомагаємо сім’ям, які потребують будь-якої допомоги, а також знаходимо велосипеди, 

іграшки, одяг та інше для сімей. 



 

 

 

 

Navn på forening     

Lillesand UngdomsKlubb 

Høvåg UngdomsKlubb 

Tilbud aktivitet 

Møteplass for alle ungdom i kommunen, i regi av kommunen. 

Biljard, bordtennis, brettspill, kiosk, film og musikk. 

Hvor ofte – når 

Lillesand: Hver mandag og torsdag kl. 18.00-21.00 

Høvåg: Hver onsdag kl. 18.00-21.00 og fredag oddetall kl. 18.00-22.00 

Målgruppe alder mv 

Ungdom fra 13-18 år. 

Kontaktperson/info  

Lillesand Ungdomsklubb tlf. 477 62 731 

Høvåg Ungdomsklubb tlf. 477 56 846 

Ungdomskontaktene tlf. 908 03 458/ 481 29 627 

Eventuell kostnad 

Gratis 

Salg av kioskvarer 

Annen informasjon 

Se info om ungdomsklubben UNG for deres åpningstider. 

Ungdomskontaktene: 



Caroline og Marte 

Oppsøkende og forebyggende arbeid i ungdomsmiljøet. Tett samarbeid med andre instanser 

i Kommunen.  

Tlf. 908 03 458 

Tlf. 481 29 627 

 

 

Name  

Lillesand Youth Club 

Høvåg Youth Club                          

Acitivities 

Meeting place for all young in Lillesand, municipality driven  

Table tennis, cinema, music, kiosk. 

How often and when 

Lillesand: Every Monday and Thursday 18.00 -21.00 

Høvåg: Every Wednesday  18.00-21.00 and bi weekly Fridays  18.00-22.00 

Focus group 

Young 13-18 years old.  

Contact person/information  

Lillesand  Mobile:  477 62 731 

Høvåg  Mobile  477 56 846 

Youth contacts  Mobile 908 03 458/ 481 29 627 

Cost to participate 

Free 

Sale from kiosk  

Other 

See info about UNG on separate sheet.  

 

 



Назва спілки     

Підлітковий клуб у Ліллесанді 

Підлітковий клуб у Хьовог             

Діяльність і заходи 

Місце зустрічі для всіх підлітків в комуні (районі), організоване комуною. 

Більярд, настільний теніс, настільні ігри, кіоск, фільми та музика. 

Коли 

Ліллесанд: щопонеділка і щочетверга з 18.00-21.00 

Хьовог: щосереди з 18.00-21.00 та по непарних п’ятницях з 18.00-22.00 

Вікова група 

Підлітки у віці 13-18 років. 

Контактна особа/інформація 

Підлітковий клуб у Ліллесанді тел. 477 62 731 

Підлітковий клуб у Хьовог тел. 477 56 846 

Для контакту з підлітками тел. 908 03 458/ 481 29 627 

Вартість 

Безкоштовно. 

Продаж товарів з кіоску. 

Інша інформація 

Стосовно годин роботи дивись інфо про підлітковий клуб УНГ.    

Контактні особи для підлітків: 

Кароліне та Марте 

Просвітницько-профілактична робота в підлітковому середовищі. Тісна співпраця з 

іншими установами комуни. 

тел. 908 03 458 

тел. 481 29 627 

 



 

 

Navn på forening 
Mekkegruppa 

Tilbud aktivitet 
Ungdom 15 år og elder.  Møtested for unge og voksne med interesse for mekanisk arbeid og 

reparasjon av biler og motorer. 

Hvor ofte – når 
Torsdag 18:00  – 22:00. 

Målgruppe alder mv 
15 + 

Adresse: Birkelandsveien 131 – Over veien fra Fiven 

Kontaktperson/info  
Tor Håkon Grøsle: 994 91 040 

Mail: tor.hakon.grosle@recgroup.no   

Eventuell kostnad 
Fleksibelt, men hvis mulig  300 kr/året 

 

 

 

                     

Name 
Mekkegruppa – mechanical group 

 

mailto:tor.hakon.grosle@recgroup.no


Activities 
Young 15 years and older.  Meeting place for young people and adults who like mechanics and repair 

of cars, machineries. 

How often and when 
Thursday 18:00  – 22:00. 

Focus group 
15 + 

Adress: Birkelandsveien 131 – Next to Fiven 

Contact person/information  
Tor Håkon Grøsle: 994 91 040 

Mail: tor.hakon.grosle@recgroup.no 

Cost to participate 
If possible – annual membership 300 NOK/year 

 

 

 

Назва спілки 
Майстерня 

Діяльність і заходи 
Молодь від 15-ти років і старша. Майстерня є місцем зустрічі молоді та дорослих, які люблять 

механіку та ремонт автомобілів, техніки. 

Коли 
Щочетверга з 18:00 – 22:00. 

Вікова група 
15 + 

Адреса: Birkelandsveien 131 - біля фабрики Fiven 

Контактна особа/інформація 
Тур Хокон Грьосле: 994 91 040 

Пошта: tor.hakon.grosle@recgroup.no 

 

mailto:tor.hakon.grosle@recgroup.no


Вартість 
Якщо є можливість  сплатити: річне членство коштує 300 крон на рік 

Інша інформація 
Ми допомагаємо сім’ям, які потребують будь-якої допомоги, а також знаходимо велосипеди, 

іграшки, одяг та інше для цих сімей. 

 

 

 

 

 

 

 

 


