
            
                 SeeSeptember 2018  

Skjelvet (N) 
Søndag 2. september   
kl. 19.00  
Sjanger: triller/drama

Amatører (SV) 
Søndag 9. september  
kl. 19.00 
Tillatt for alle 
Sjanger: drama/komedie

The happy time  
Murders (GB ) 
Søndag 16. september  
kl. 19.00 
Sjanger: action/komedie/krim

Følg oss på facebook: 
Søndre Land  kino og Søndre Land kommune

Månelyst i Flåklypa (N) 
Søndag 16. og   
23. september  
kl. 17.00 
Sjanger: animasjon/familiefilm

Kulturnytt for oktober/november 2018:
Frist for å levere stoff er onsdag 5. september. 
Sendes til: kulturkalender@sondre-land.kommune.no

KULTURNYTT  Søndre Land kommune

The Nun (USA) 
Søndag  23. september  
kl. 19.00 
Sjanger: skrekkfilm

Kristoffer Robin og Ole 
Brumm (USA) 
Søndag 30. september 
kl. 17.00 
Sjanger: familiefilm

Johnny English  
Strikes Again (GB) 
Søndag 30. september  
kl. 19.00 
Sjanger: action/eventyr/komedie

Fysakkonferansen i Søndre Land    
Torsdag 20. september
Johan Kaggestad blir en av foredragsholderne under 
Fysakkonferansen i Hov 20. september.

Kaggestad har blant annet vært 
landslagstrener i friidrett  
langdistanseløp i ni sesonger,  
personlig trener for  
verdensstjernene Grete Waitz 
og Ingrid Kristiansen, trener for 
sykkelsport og støttetrener til det 

norske skøytelandslaget. Han har også vært sportslig 
koordinator i Olympiatoppen for en rekke  
sommeridretter.

Fysakkonferansen er et samarbeid mellom Søndre Land 
kommune og Fylkesmannen i Oppland. Med på laget er 
barne- og ungdomsskoler i Norge som har erfaring med 
fysisk aktivitet i skolehverdagen, forskningsmiljøer og 
andre aktører som har arbeidet med FYSAK over lengre 
tid.  
Konferansens mål er å skape en arena for  
erfaringsutveksling og kunnskapsdeling knyttet til fysisk 
aktivitet i skolen. Fysakkonferansen skal videreformidle 
erfaringer høstet ved ulike skoler, samt gi innspill og 
ideer som gjør at FYSAK kan bli en suksess også for  
andre.  
Konferansen retter seg i hovedsak mot lærere, rektorer 
og andre innen utdanningsmiljøet, men det er  
anledning til å delta også for andre interesserte.

Mer informasjon og påmelding 
på: www.fysakkonferansen.no

Foto på toppen av sida, Randsfjorden med Husodden og  
Fluberg Kirke , er tatt av Bjørnar Iversen .



  Søndre Land Folkebibliotek

Åpningstider:

Tirsdag  12.00  – 19.00

Onsdag 10.00 – 15.00 

Torsdag 12.00 – 19.00

Fredag   10.00 – 15.00

ARRANGEMENTER

September
Lørdag 1. september  
kl.12.00 – 13.00:

Sommerlesfest

VELKOMMEN TIL SOMMERLESFEST! 
Lørdag den 1. september kl. 12.00 inviterer vi til sommerlesfest for alle dere som har deltatt i sommerles-aksjonen og 
lest bøker i sommer. 
Det blir sommerles-prating, lett servering og utlodning av premier!

Påmelding kreves, send e-post til: sondreland.bibliotek@sondre-land.kommune.no, eller si ifra på biblioteket.

25. september kl.11.00 – 13.00

Lesegruppa                                     

Lesegruppa møtes en tirsdag i måneden for å snakke om månedens bok. Alle er velkomne til å delta. Ta kontakt med 
biblioteket eller Frivilligsentralen om du er interessert. 

Dette er et samarbeid mellom Land folkeakademi, Frivilligsentralen og Søndre Land folkebibliotek.

På biblioteket finner du et bredt utvalg av bøker, aviser, tidsskrifter, 
film, lydbøker, e-bøker og tegneserier.  
Er det noe vi selv ikke har, kan vi låne inn fra andre bibliotek.   
Biblioteket i Hov har publikums-PC og trådløst nett.  
Har du spørsmål kan du ringe biblioteket i Hov på  
telefon 61 12 66 50 eller sende oss en mail på  
sondreland.bibliotek@sondre-land.kommune.no. 

Vi finnes også på facebook og på kommunens hjemmesider.



Åpningstider  Ungdommens hus:     
 

Tirsdager: kl. 15.00 - 19.00: 
1. og 2. etasje. Her kan ungdom komme for å kjøpe 
et enkelt måltid, gjøre lekser eller bare slappe av med 
egen aktivitet etter skolen.
 
Torsdager : 
Juniorklubb:  27. september kl. 18.00 - 21.00 
 
Fredager:  kl. 18.00 - 23.00: 
Hele huset. Vanlig klubbkveld med fri aktivitet.  
 
Info på facebook: Søndre Land Ungdomsklubb 

Helsestasjon for ungdom
Mandager: kl. 15.00 - 17. 00.  
Lege er til stede første mandag i måneden.  
Stengt i skoleferier. 

Kulturskolen: 
Vi er i gang, og ønsker lærere, elever, foresatte og  
andre et flott kulturskoleår!  
Vi har fortsatt ledig plass på gitar, kreodans, og  
korpsinstrumenter, så det er enda ikke for sent å  
melde seg på et fag. 

Treff for kreftrammede og deres pårørende  
 
på Frivilligsentralen onsdag 26.  september  
kl. 18.00 - 20.00. 
 
Dette er en uformell møteplass for kreftrammede, 
kreftoverlevere, deres pårørende og venner.   
Uansett alder- så er du velkommen!  
 
Treffet vil foregå i tidsrommet 18.00-20.00 og det 
serveres kaffe/te og bakverk for 25 kr.  
Kreftkoordinator Silje Aannerud og kommunelege 
Jens Mørch vil delta på treffet.
Kreftkoordinator Silje Aannerud telefon 975 15 540.

Søndre Land Skolekorps
Har du lyst å spille et instrument?  
Åpen øving 4. september kl 18.00 - 19. 00. 
 
Kom innom og se om du finner et spennende  
instrument. Vi holder til i kantina på ungdomsskolen.  
 
Lurer du på noe kan du ta kontakt med  
Tom Arne Johnsbråten på tlf 924 68 107.Åpning av ny brannstasjon

 

Offisiell åpning av vil bli foretatt av ordfører 
Terje Odden lørdag 22. september kl 12.00,  
i forbindelse med arrangementet «Åpen 
brannstasjon». 

Åpen brannstasjon mellom kl 10.00 – 14.00. 
I tillegg til den offisielle åpningen, vil det bli 
grilling av pølser, servering av kake, kaffe og 
brus, og mulighet for alle til å prøve seg som 
brannmenn.

 



 
 BLI KJENT PÅ DITT 

MUSEUM
Torsdag 20.september kl 18.00  
inviterer vi til omvisning på  
Lands Museum med Alastair Brown. 
 
Mange synes at de kjenner museet dårlig – 
på denne høstkvelden byr vi på kunnskap, stemning 

og overraskelser!

Inngang kr. 100 -   
Barn /ungdom gratis 
 

Arr.: Land Museumslag

       

TYPISK NORSK ULL- IKKE BARE NORSK
 

Vi markerer Kulturminnedagene 2018 
med ulldager på Lands Museum uke 37. 
Åpent 8. -16. september kl. 11.00 - 16.00
 
Innenfor ull er det mange varierende teknikker og 
kvaliteter. Gjennom disse dagene vil vi sette fokus 
på variasjon og bredde innen bruk av ull. Vi vil ha 
foredrag, demonstrasjoner, og tilbud om ulike kurs 
og workshop. Det blir også satt opp en salgsutstilling 
for ullprodukter og lokale spinnefibrer som ikke er 
typisk norsk.  
 
Programmet blir bredt og variert: se vår hjemmeside. 
Velkommen til spennende ulldager på  
Lands Museum.
Arr. : Randsfjordmuseet, Søndre Land husflidslag, 
Nordre Land husflidslag, Etnedal husflidslag, og  
Den lokale spinnegruppa 

Odnes – stedsutvikling i et historisk perspektiv 
 
Vandring fra Odnes Hotell søndag 9. september klokka 14.00.

Vi inviterer til en spennende vandringstur på Odnes med arkeolog Lars Erik 
Narmo. Med utgangspunkt i internasjonal påvirkning ser vi bl a på  
sveitserstilen som norsk byggeskikk. Vi vil også få høre om Odnes som tettsted 
/ forløper til by og om den sentrumsstrukturen som er bevart i tettstedet fra 
omkring 1850 og hvordan denne kan bevares og utvikles videre.  
 
Varighet ca 2,5 timer. Kaffe og litt å bite ti når du kommer.  
Påmelding: Astri Aadnes på tlf. 977 09 009 innen mandag 3. september.

Arr.: Odnes Hotell i samarbeid med Fortidsminneforeningen avd Vest-Oppland og Kjerringvern – nettverk for  
kvinnelige bygningsvernere.

Åpningstider på Lands Museum:
Mandag: 10.00 - 14.00
Tirsdag:     9.00 - 15.00
Onsdag:    9.00 - 15.00
Torsdag:    9.00 - 15.00
Fredag:      9.00 - 15.00
Lørdag og søndag: stengt



Høstutstilling  Galleri Grette, Fjøsgalleriet, Hov 1.–16. september 2018

TOR OLAV FOSS
«Lys og undring» – Malerier 

Åpning lørdag 1. september kl. 12
Kunstneren vil være til stede. Salgsutstilling/kunstlotteri

Åpningstid 12–15 på lør- og søndager. Ellers etter avtale med gallerist. 

Adresse: Grettegutua 13, Hov, 200 meter opp fra Hov kirke• Facebook: Land kunstforening • Hjemmeside: land-kunstforening.org

Arr: Land kunstforening



Jegermesse på Nordgardshågån
 Øvre Bergegarda 16, Fluberg.  
 
Tirsdag 18. september kl. 18. 00. 
 
Gitte Bergstuen og Egil Grandhagen medvirker. 
Jegere, både småvilt- og storviltjegere er spesielt 
invitert, men arrangementet er åpent for alle.  
 
Arr.: Fluberg menighetsråd.

Foto: Anita Lindhjem

DET SKJER UTE I GRENDENE:

Høstfest på Grime samfunnshus 
lørdag 13.oktober kl 20.00. 
 
Land Rovers spiller.  
Kiosksalg. 
 
Bindende SMS-påmelding til 980 86 173  

Villmarkskveld på Johs Minde 
Torsdag 13. september 
Med farmenvinner og rovdyrekspert  
Halvor Sveen. 
Han kommer for å prate om  
de 4 store rovdyra og 
litt attåt.

Starter kl.  18.30 .     
 
Arr. Lausgarda grendelag

Velkommen til felles  

Høsttur langs Ridevegen  
Turen går fra Landåssaga  til Bergegarda  
Grendehus søndag 16. september  kl 12. 00. 
 
Oppmøte på Bergegarda Grendehus kl 11.15  
for felles avreise til Landåssaga, eller møt opp ved 
saga. Det blir organisert transport fra Bergegarda  
grendehus for de som har behov.  
 
Det blir en god rast på 
ca 1 time på Steinberg 
i Vestrumsbygda med  
historiefortelling og 
mulighet for å gå inn i 
det gamle huset som 
er under renovering.  
 
Vi serverer drikke og mat mm til alle.  
Deltager pris pr. person:  kr. 100 ,-.  
Kontant eller Vipps.
Arr: Bergegarda Grendehus og  
Velforening

Fortellerkafe med bokslipp
på Granum Gård i Fluberg  
lørdag 20. oktober kl. 13.00

Mikal Myrland lanserer den 
nye boka si “Skaret -  
tre generasjoners liv og 
virke på småbruket i  
Kilbotn.”   
Et nært møte med Mikals 
familie samt et tidsbilde av 
tiden de levde i fra 1909 til 
2013. Han viser bilder og  
forteller fra boka bl.a. fra  
krigen, hverdagslivet,  
idretten mm. Det vanker og 

morsomme historier. Salg av boka.
Ingrunn og Mattis Myrland bidrar med sang og 
musikk.
 
Kafe Blåveisen selger 
drikke og  
hjemmebakst.

Skute Kirke:

Levi Henriksen søndag 14. oktober kl. 18.00.  
“Julegaven” med Eli Kristin Hanssveen og Trine 
Rein 2. desember kl. 17.00.



Åpen for alle raser

Best in Show Lands beste hest

Reserve BIS Beste Unghest

uoffisiell

Vinjarmoen - Dokka - 08.09.2018 - 10:00

Beste Mønstrer Beste jr Mønstrer
LT Hest

 
     Søndre Land Husflidslags 
     AKTIVITETER HØSTEN 2018: 
    Uke 37: «Typisk norsk ull – ikke bare norsk, Tein i tiden»   
     Arr.: Randsfjordmuseet, Søndre Land husflidslag, Nordre Land  
     husflidslag, Etnedal husflidslag og Den lokale spinnegruppa 
 
     8. – 9. september:  
     Husflidslaget holder kurs i lugger  
     på Lands museum.

 

Fottøyet «lugger».  
Lugger er et  
tradisjonelt fottøy på tørt  
vinterføre i NordNorge. Det er 
strikkede sokker/lester med  
«omkringsetting» og såler. 
Utgangspunktet er solide/tykke 
sokker som blir påsydd vadmel 
eller lignende rundt foten og 
såler.  



 

 
 
NYE TILBUD:
65+ kurs: I høst tilbyr vi nytt kurs. Meld dere på til  
frivilligsentralen. Datoer kommer senere.  
Kursleder: Geir Aage Sogn.
Seniorfest: Ny fest annonseres i Kulturnytt i oktober.
MANDAGER:  
Leksehjelp for elever i barneskolen: kl.13.00 .  
Følger skolens ferier og fridager.  
Ta kontakt med Frivilligsentralen for påmelding. 
Oppstart: 27. august. 
TIRSDAGER:         
Strikkekafe: Ta  med deg håndarbeidet og møt opp.  
Annenhver uke, like uker, kl. 12.00 - 14.00.   
Oppstart: 4. september. 
Lesegruppe på biblioteket: En tirsdag i måneden  
kl. 11.00 . Ta kontakt med biblioteket el Frivilligsentralen 
for informasjon. 
Selvhjelpsgruppe for mennesker med ME: En tirsdag 
i måneden kl. 12.00. Her vil vi støtte og inspirere  
hverandre. Tirsdag 18. september. Velkommen!
Tirsdags- sang for mennesker med nedsatt  
funksjonsevne: annenhver tirsdag i like uker  
kl. 17.30 - 19.30 på Holmentunet.  
Samarbeid med Hjemmetjenesten.
ONSDAGER:                                                                                                                                             
Tur: kl. 10.30 for alle. Oppmøte ved Frivilligsentralen.                                                                                               
Landingsplassen kl 12.00 med kaffe og vafler: 
September : 5. :  Velferdsteknologiske muligheter i  
Søndre Land ved Thomas Granvold.  13. : Quiz,  
19.: Lunsj og 26.: Åresalg.  
Onsdagsbaderne: Badetilbud for damer over 60 år.  
På ungdomsskolen. Oppstart uke 41. Ta kontakt med 
frivilligsentralen for å sette deg på venteliste. 
TORSDAGER:
Knerte-treff  kl. 11.00-14.00  den 6. og 20. september.  
Treff for småbarn og deres foresatte. Lunsj kr. 35,-.  
Besøk av helsesøster en gang i måneden.
Selvhjelpsgruppe for slagrammede torsdag  
27. september kl. 12.00 på Frivilligsentralen.  
Vi møtes for en god prat over kaffekoppen. Pris kr. 25,-. 
Røde Kors Kvinnekafè: Kl. 18.00.
Sang og bevegelse til musikk en torsdag i måneden på 
Hovli kl. 11.30. : 27. september.

Årets TV- Aksjon går til Kirkens Bymisjon
TV- aksjonskonsert torsdag 18. oktober kl. 19.00 i 
Hov kirke. Mer info i neste Kulturnytt. 
 
       Frivilligsentralen har batteri for høreapparat til  
       salgs for kr. 35,- pr brett ( 6 batteri pr. brett). 

       
 Frivilligsentralen             
 Tlf. 953 63 092

post@sondreland.frivilligsentral.no
www.sondre land.frivilligsentral.no

Følg oss gjerne på facebook: Søndre Land Frivilligsentral
     Mandag-fredag kl. 09.00- 15.00                                                                                                                                     

                Velkommen innom for en  prat og/eller en kopp kaffe.

SØNDAG 2. SEPT.: RUNDTUR PÅ VARDALSÅSEN til 
ukjente plasser. Møt ca på toppen av Vardalsåsen på  
fv 33 mot Gjøvik, tar Vesetvegen av til høyre. Videre 
noen km til oppkjøringa til Gillerhaugen kl. 10.00. 
Turleder: Gaute Gjerdingen tlf. 928 97 014

SØNDAG 2.SEPT.:  
KOM DEG UT DAGEN FOR SMÅ OG STORE 
Oppmøte: Ved Renseanlegget på Dokka kl. 11.00.  
Kontaktperson: Tore Røbergshagen tlf. 481 01 357

MANDAG 3. SEPT.:  
RUNDTUR HOV ØSTÅS TIL HELVETE 
Oppmøte: Circle K HOV kl 17.30.  
Turleder: Per Arne Aanerud tlf. 959 49 511.  
Turen er 5,5km lang og varer ca 3 timer.

ONSDAG 5. SEPT.: FLISJUVET I THOMLESVEBYGDA 
for små og store. Møt på  Dokka stasjon kl. 18.00  
(samkjøring) eller Gamle Nordsinni Samvirkelag  
kl. 18.15.  
Turleder: Hans Arnold Lybekk og Kari Løken Kalsnes 
tlf. 959 95 735. Et par timers tur og er drøye 2 km t/r.

TORSDAG 6. SEPT.: TREVATNA- ÅSBERGA 
Oppmøte: Trevatna Samfunnshus klokken 17.30. 
Turleder:   Silje Kristine Tandsæter tlf 971 83 189. 
Turen er ca. 8 km og vi beregner 3 timer.  
 
FREDAG 7. -SØNDAG 9. SEPT.: 
Toppturjakt i Rondane og ved Leirvassbu i  
Jotunheimen. Mer info på dnt.no/gjovik.

LØRDAG 15. SEPT.:  
HØGKAMPEN PÅ SYNNFJELLET 
Oppmøte: Dokka Stasjon kl. 9.45 (samkjøring) eller ved 
Synnfjelllavoen kl. 10.30. Turledere: Ingrid Haug tlf. 
977 55 050 og Guri Mette Finstuen. Ca. 4 timer pluss.

ONSDAG 19. SEPT.:  
RUSLETUR TIL ORMTJERNSKAMPEN 1128 moh 
Oppmøte: Dokka stasjon kl. 09.00 ,(bomavgift kr.50). 
Turledere: Idun Hovelsrud tlf. 470 23 607 og Kari 
Løken Kalsnes. Rusletur på 6 km, 4 timer.

LØRDAG 22.SEPT.: PULLMYRA I SNERTINGDAL   
Oppmøte : COOP, Snertingdalsvegen 1722 kl.10.30 for 
samkjøring. Turleder: Knut Laasbye tlf. 414 10 490. 
Påmelding innen 20. september! Turen er 15 km lang. 
 
SØNDAG 30. SEPT.:  
MAKALAUSFJELLET I REINLI FOR SMÅ OG STORE 
Møt i krysset v Tonsåsen Rehabiliteringssenter kl. 
10.00. Turleder: Kjetil Åsheim tlf. 413 23 829. Turen er 
5,5 km t/r. Lettgått og passer ALLE!

SØNDAG 30. SEPT.: GLÅMHAUGEN  S.LAND  
Oppmøte kl. 10.00 ved Pumpehuset ved Trevatn  
Stasjon. Turleder:  Aage Kyseth tlf. 920 18 734 og 
Gaute Gjerdingen


