
KULTURNYTT  
Søndre Land kommune

Desember 2019 /                  
januar 2020

Kulturnytt for juni, juli og august /
Festivalavisa 2019:
 

Frist for å levere stoff er mandag 2 mai. Sendes 
til:  kulturkalender@sondre-land.kommune.no.

 

       JUL I SØNDRE LAND 
    i Rådhuset og i Borggården 
   Lørdag 14.desember kl. 10.00 - 15.00

Kulturskolens julekonsert i Hov kirke 2018. Foto: M konow

I år 
som tidligere vil  

rådhuset bugne av utstillere 
med egenproduserte varer av  

håndverk, husflid, kunsthåndverk, kunst, 
julebakst og matprodukter. Ute i  

Borg-gården er det blant annet salg av  
juletrær og julenek. Husflidslagets  

juleverksted i biblioteket. 

 

    Program     
        (med forbehold om små endringer)

   Kl 10.00: Åpning av jul i Søndre Land.  
Hov musikkorps spiller.  

Kl 11.30: Søndre Land Skolekorps spiller på Hovli. 
Kl 12.00: Hov Barne- og ungdomsteater, «FN – Forente Nisser 

og Trollspeilet» 1. forestilling.  
Kl 14.00: Skolekorpset spiller julesanger i foajeen. 

Kl 15.00: Hov Barne og ungdomsteater, «FN – Forente 
Nisser og Trollspeilet» 2. forestilling.  
Kl 15.00: Jul i Søndre Land avsluttes. 

Teaterkafe i kantina med 
salg av grøt, saft og kaffe. Matutsalg fra 
baren i festsalen. Hov musikkorps stiller 

opp som våre gode hjelpere i røde 
t-skjorter.



Kommunen rydder opp i  
BYGNINGER SOM IKKE ER REGISTRERT 
i eiendomsregisteret. 

Kommunen har satt i gang et prosjekt for å rydde 
opp i endel ikkeregistrerte bygninger i kommunen. 
I første omgang de som er større enn 25 m2  
grunnflate. Det kan være bygninger som historisk 
er blitt godkjent men ikke blitt registrert, bygninger 
som ikke er søknadspliktige men ikke meldt inn, og 
ulovlig oppsatte bygg. Det er viktig for alle at bygg 
er godkjent og registrert.

Det blir gjennomført flyfotografering av hele  
kommunen i snitt hvert 3. -5. år og alle bygg blir da 
tegnet inn på kommunens kart med en egen status 
og beregnet grunnflate.  På den måten ser vi alle 
nye bygg som ikke er registrert med egne  
bygningsnummer.  
Små bygg som dokkestuer og mindre uteboder vil 
kunne være søknadspliktig dersom de ligger  
innenfor strandsone til innsjøer eller veger og skal 
behandles som dispensasjoner. 
 
Alle større bygg vil nå enten bli registrert på  
bakgrunn av at vi har en godkjent byggesak, eller 
at vi vil ta kontakt med den enkelte for å avklare om 
det er lovlig satt opp. 

Har du en bygning du er i tvil om er lovlig,kan du 
sende en e-post til 
 epost@sondre-land.kommune.no   
og si fra om dette. Vi vil følge opp den enkelte 
E-post så raskt vi klarer, men gjør oppmerksom på 
at det kan ta noe tid før man får et svar.  
 
Ulovlige bygg kan ettersøkes, og ville 
du fått tillatelse om du hadde søkt på 
forhånd, vil bygningen også bli godkjent 
ved etter søknad. 

Kulturskolens årlige 

JULEKONSERT                               
HOV KIRKE

Onsdag 11. desember  
kl. 18.00

   Velkommen til en hyggelig 

     førjulsstund  
                  med 

           

       * musikk * 
     *dans og allsang* 

            

    Gløgg og pepperkaker

      Bill: kr. 70,- i døra/kun kontant
       
         
   Arr.: Søndre Land Kulturskole

HOV SENTRUM SKAL FORNYES 
 
Søndre Land kommune skal sammen med  
innbyggere og næringsliv, utvikle og fornye Hov 
sentrum. Målet er at Hov skal bli et mer levende og 
attraktivt kommunesentrum med opplevelser og  
aktiviteter for lokalbefolkningen, besøkende og 
gjennomreisende.

Arbeidet med Hov sentrum inngår som en del av  
prosjektet Søndre Land i møte med framtida. Søndre 
Land kommune har utfordringer knyttet til  
befolkningsutvikling, næringsliv og kommuneøkonomi. 
Et av virkemidlene for å møte disse utfordringene er å 
styrke Hov som et attraktivt tettsted.  
Prosjektet gjennomføres som et såkalt parallelloppdrag. 
Det innebærer at en intern arbeidsgruppe i kommunen 
har beskrevet utfordringer og temaer knyttet til utvikling 
av Hov sentrum.  Denne beskrivelsen dannet grunnlag  

for en anbudsforespørsel hvor arkitektfirmaer ble invitert 
til å kvalifisere seg for deltakelse i oppdraget. I alt 11  
firmaer meldte sin interesse. Av disse er 3 firmaer valgt ut 
til å utforme forslag til i hvordan Hov sentrum skal se ut i 
framtida. De utvalgte arkitektfirmaene har frist til midten 
av desember med å levere sine forslag.  
Fra 9. januar skal forslagene stilles ut i foajeen i  
rådhuset. Samme dag blir det invitert til et åpent 
møte hvor forslagene blir nærmere presentert, og 
hvor det blir mulig å si sin mening om forslagene.  
 
En evalueringsgruppe bestående av representanter fra 
lokalt næringsliv, kommunen, regionale myndigheter og 
arkitektfaglig kompetanse vil deretter vurdere de  
innkomne forslagene, og avgi en innstilling overfor  
kommunen om hvordan arbeidet med utvikling av   
sentrum bør videreføres. Søndre Land kommune har 
søkt Oppland Fylkeskommune om midler til oppdraget. 
Dette blir avklart i Fylkesutvalget tirsdag 26. november.



Søndre Land Folkebibliotek
Åpningstider: 
 
Tirsdag  12.00  – 19.00 
Onsdag 10.00  – 15.00  
Torsdag 12.00  – 19.00 
Fredag   10.00  – 15.00

Vinteren er her, og vi har bøker og filmer som man kan 
kose seg med når kveldene er lange og mørke. Her på 
biblioteket låner vi ikke bare ut bøker, vi inviterer også 
til møter mellom mennesker – på tvers av kulturer, over 
kaffekoppen, over strikketøyet eller foran dataskjermen.

NB! VI HOLDER STENGT I ROMJULEN   
 
Siste åpningsdag før juleferien er fredag 20.desember, 
og vi åpner igjen torsdag 2.januar.

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 / 46 95 11 48 eller sende 
oss en mail på  
sondreland.bibliotek@sondre-land.kommune.no. 

Vi finnes også på Facebook og Instagram.

ARRANGEMENTER:

Lørdag 14. desember kl.  10.00 -15.00 
JUL I SØNDRE LAND

Biblioteket holder åpent, her blir det juleverksted med 
Husflidslaget og salg av brukte bøker. 
Vi stiller også med en rolig sofakrok hvor man kan  
trekke seg tilbake og lese lørdagsavisene i fred og ro.  

Tirsdag 17.  desember kl. 11.00 
LESEGRUPPE

Årets siste sammenkomst i Lesegruppa hvor vi som 
vanlig koser oss med en kopp kaffe mens vi diskuterer 
månedens bok. Ta kontakt med biblioteket eller  
Frivilligsentralen om du er interessert.  
Alle er velkomne til å delta.  

Tirsdag 28. januar 2020 kl. 11.00 
LESEGRUPPE

Biblioteket har vært uten biblioteksjef i høst, derfor 
er det foreløpig ikke planlagt noen arrangementer i 
januar.  
I desember får vi  ny sjef, så da vil det nok foregå 
mye spennende på biblioteket utover våren. 
 
VI ØNSKER ALLE VÅRE LÅNERE EN FREDFYLT JUL OG 
ET GODT NYTT ÅR!

Åpningstider
UNGDOMMENS HUS:

Tirsdager: kl. 15.00 - 19.00:
1. og 2. etasje. Her kan ungdommene 
komme for å kjøpe et enkelt måltid, gjøre lekser 
eller bare slappe av med egen aktivitet etter skolen.

Torsdager: 
Åpent ved prosjekt, juniorkvelder eller andre  
aktiviteter som ungdommen ønsker.

Fredager: kl. 18.00 - 23.00:
Hele huset. Vanlig klubbkveld med fri aktivitet.

HELSESTASJON FOR UNGDOM:

Tirsdager: kl. 15.00 - 17.00.
På helsestasjonen i helsehusets 2. etasje.
Lege er tilstede første tirsdag i måneden.  
Stengt  i skoleferier.

Søndre Land Næringsforening viderefører
KAFFE OG NÆRINGSLIV
Velkommen innom på Hov Vaffel og Biffhus på 
tirsdager kl. 08.00 - 09.00 til en  
uformell frokostprat.



«JUL MED ELI KRISTIN»
20. desember kl. 19.00 Skute kirke 
Eli Kristin Hanssveen  er  ansatt som solist i Den 
Norske Opera. Med seg på laget har hun  Kjetil 
Bjerkestrand, pianist, arrangør og komponist, og  
Mathias Eick, trompetist, komponist og  
bandleder kjent fra jazzmiljøet verden over.

 Billetter kr. 400,-   (vipps eller kontant i døra) 

KONSERT MED HOV MUSIKKORPS

I Rådhuset i Hov 3. juledag ,  
fredag 27. desember kl. 19.00 
 
Konserten blir en musikalsk oppsummering av 2019. 
Publikum vil få en særs variert meny, med solostykker på 
saxofon (Over the Rainbow), trombone (Sødeste Pige, 
folketone), klarinett (Viktor’s Tale fra filmen The Terminal)) 
og fløyte (Kosterflickornas Visa), samt tradisjonelle jule-
melodier og selvsagt en feiende flott marsj (Farvel til en 
slavisk kvinne).  
 
I konserten hedrer vi HMK-vennen og musikeren Tore 
Øyhus som gikk bort 17.mai i år. Han har skrevet masse 
flott musikk for janitsjarkorps, og vi fremfører Hovsingen 
som han skrev til vårt jubileum i 2013. Alt i alt en variert 
meny, og et verdig punktum for et fabelaktig flott  
musikkår.  
 
Hov Musikkkorps deltar også med medlemmer på Jul i  
Søndre Land 14.12. og hele korpset spiller i lysmessen 
i Hov kirke 15.12. kl.19.30.

KONSERT I SKUTE KIRKE
    Trine Rein med lokalt kor
      Søndag 1. desember kl. 18.00.
 
Hun har med seg tre av landest dyktigste  
musikere og det lokale koret Totengospel.
I tillegg til sang og musikk byr Trine på humor og 
personlige historier.
Dørene åpner ca 20 min før konserten. Varighet ca 
80 min uten pause.

For ledsagerbillett 
ring callsenteret  
tlf 22828197.

Billetter kr. 450,-. 

JULEKONSERT 
Med Nordsinni blandede kor og  
Hov Musikkorps  
i Hov kirke søndag 1.12. kl.19.00.

LYSMESSER 2019
Tirsdag 10. desember kl. 19.00 i Fluberg kirke. 
Torsdag 12. desember kl. 19.00 i  
Landåsbygda kirke. 
Fredag 13. desember kl. 19.00 i Skute kirke. 
Søndag 15. desember kl. 17.00 i Enger kirke. 
Søndag 15. desember kl. 19.30 i Hov kirke.

Lokale kor, korps og solister synger/spiller og  
konfirmantene går i lysprosesjon.

Alle er hjertelig velkommen til et hyggelig møte i  
adventstiden hvor vi samles om julens sanger og toner. 

Arr.: Menighetsrådene  i Fluberg,  
Skute og Søndre Land 

Nyttårskonsert med 

BERGEGARDA MANNSKOR 
 
i Hov Kirke  
Lørdag 11. januar kl. 18.00.  
 
Dirigent Hildegun Coucheron  
og organist Lars Småladen . 
Inngang kr. 150,- . Barn gratis



Land kunstforening

Grette gård
SalgSutStilling i hov 
med lokale kunStnere

2019

BiLder:
Caroline ho-Bich-tuyen-dang, maja hellenæs, 
mona hauga, rita lie, Jorunn langsrud nyhus,  
toril nordraak, liv rygh,  aina Sandberg, unni 

Skaugrud,  turid Sommerfeldt, inger Slåttum, 
huangxin Zhang Skjønberg, Sven e Singstad,  

unni F.  vold, izabella Wasilewska 

TeksTiL:
 ingrunn myrland, tekstiltrykk

rita lie, strikke-design
ellen anne andreassen, barnetøy

håndvevde duker og løpere fra latvia

keramikk:
guro Wattum

GLass:
 Sissel Solhaug

smykker:
izabella Wasilewska

miniaTyrhus:
linda torgersen

FoTo:
 hanne Walbye

Bøker:
 kirsti Blom, 

Bjørnar ivarsen, 
helge røyne

Video:
 Statens høstutstilling  

2019

Åpningstider: Lørdag og søndag kl 12-15 og etter avtale
adresse: grette gård (den hvite bygningen) grettegutua 13, hov, 200 meter opp fra hov kirke (skiltet). 
kontant salg og vipps H arrangør: land kunStForening H tlf. 95812798 else Berit, leder

Lørdag 30. nov. – søndag 15 des.

H 

JuleutstillingH

H

H

H
H

Gratis
inngang

Åpning  
lørdag  

30. nov. kl.12
Pepperkaker 

 og gløgg

H

Årets 
kunsT-
LoTTeri  
trekning  
15. des. 



 
JULETREFEST 6. JULEDAG
Grendelaget ønsker velkommen  

til juletrefest klokka 17.00

I Johs. Minde, Lausgarda

 
Ta gjerne med et brett med  

mat eller kake.

Kanskje kommer nissen!!

SØNDRE LAND HUSFLIDSLAG

Søndre Land husflidslag har følgende aktiviteter før jul:

•	 Torsdagstreff i Oppistua mellom kl 11.00 og 13.00 for alle 
håndarbeidsinteresserte.

•	 Medlemsmøte i oppistua 12. november. kl. 19.00. 
 Vi broderer med ull.  

•	 Jul i Søndre Land: Vi blir 
som vanlig å finne i  
biblioteket med tombola, 
utstilling og aktivteter for 
barn.

LYSTENNING/ 
ADVENTSKAFE 
på Granum Gård
søndag 1. desember 
Kl. 13.30 - 16.30.
Salg av drikke og hjem-
mebakst i pensjonatet 
og lokalt håndverk i 
gamlestua.
Kl. 14.00: Signe  
Fløystad Aune leser 
adventsfortellinger for 
barna.
Kl. 15.30: Minikonsert 
med damegruppa Mist
Kl. 16.00: Lystenning på 
tunet og sang av Mist.
Inngang:  
Voksne kr. 150,- ( inkl. 1 
drikke og 1 kake/lefse) 
Barn under 12 år: gratis. 

KERAMIKK- KURS
med Guro Wattum på 
Granum Gård
15. og 16. februar.
 
Kr. 2.600,- inkludert leire, 
brenning og glasur samt 
lunsj /kake/kaffe begge 
dager.

Mulighet for  
overnatting. 
Begrenset antall.  
 
Påmelding tlf 93084702
innen 24. januar.
Se mer på facebook:
Granum Gård



Frivilligsentralen har batterier til høreapparat. 
Kr. 35,- pr brett (6 batterier pr. brett)

NYE TILBUD:
Luciabesøk: Fredag 13. desember. Kaffe- og vaffelsalg 
fra kl. 10.15. Lucia kommer etter kl. 10.30
Juleallsang på Hovli tirsdag 10. desember kl. 11.00 i 
hallen.
Slagkafe: Ny oppstart torsdag 30. januar. Kl. 18.00 - 
20.00 på Frivilligsentralen. Pris kr. 25,-.  Ta kontakt med 
Frivilligsentralen for evt. skyss. 
Datahjelp: Gis etter avtale. Når og hvor avtales med 
Frivilligsentralen. 
MANDAGER:  
Leksehjelp for elever i barneskolen og  
ungdomsskolen: kl.13.00. Følger skolens ferier og  
fridager. Kontakt Frivilligsentralen for påmelding. 
Norsk-klubb hver mandag kl. 18.00 -20.00. Siste før jul 
6. desember og oppstart 2020: 6. januar 
TIRSDAGER:         
Strikkekafe: Annenhver uke, ulike uker, kl. 12.00 - 14.00. 
Ingen i desember.  Oppstart 2020: 21. januar.
Røde Kors Kvinnekafe: kl. 19.00
Lesegruppa: En tirsdag i måneden kl. 11.00. Ta kontakt 
med biblioteket for info. 
ONSDAGER:                                                                                                                                             
Tur: kl. 10.30 for alle. Oppmøte ved Frivilligsentralen.                                                                                               
Landingsplassen kl 12.00 med kaffe og vafler: 
Desember 2019:  4. : Quiz. 11. : Åresalg  og  18. : Julelunsj  
kr. 75,- 
Januar 2020 :  8. : Tema. 15. : Quiz og 22.: Lunsj og  
29. Åresalg.
Onsdagsbaderne: Badetilbud for damer over 60 år. 
Siste gang før jul 11. desember. Oppstart. 8. januar 2020.
Treff for kreftrammede, pårørende og etterlatte: 
Onsdag 8. januar. Se eget oppslag.
TORSDAGER:
Knerte-treff  kl. 11.00-14.00 annenhver uke, like uker.  
Treff for småbarn og deres foresatte. Lunsj kr. 35,-.
Siste før jul: 12. desember  og oppstart 2020: 9. januar.
Selvhjelpsgruppe for mennesker med ME:  11. april 
og 23. mai kl. 12.00 - 14.00 på Frivilligsentralens  
møterom.  
Ingen treff i desember. Oppstart 2020: 30. januar. 
Sang og bevegelse til musikk en torsdag i måneden 
på Hovli kl. 10.45. Ingen i desember. Oppstart 2020: 31. 
januar.
Frivilligsentralen ønsker alle en fin adventstid, 
en minnerik jul og et riktig godt nytt år! 

       
 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.

FLUBERG SKIKLUBB  
inviterer til klubbrenn Telenorkarusellen hver lørdag 
med oppstart lørdag den 11. januar. Påmelding fra 
11.30 - 12.15. 

Rennstart kl. 12.30. Det blir kiosk med varm drikke, 
sjokolade og bakst.

STYRKETRENINGA 
Velkommen til styrketreninga i Søndre Land -  
hallen, onsdager fra kl.19.30. 

SLIL, ski

 
VELKOMMEN TIL TREFF FOR  

KREFTRAMMEDE OG DERES PÅRØRENDE 

Onsdag 8. Januar kl. 18.00 – 20.00 
 på frivilligsentralen. 

Vi fortsetter med vår uformelle møteplass for 
mennesker med kreft, pårørende, venner og etterlatte.

Uansett alder – så er du velkommen!

Kaffe/te/saft for kr. 25,-.

 
Håper at vi ser deg!

Med hilsen Marit, Jens og Silje

OFFENTLIG BADING
Offentlig bading foregår hver fredag 
fra  kl. 17.00 -21.00 i bassenget på Fryal skole.
 
Enkeltbillett: Barn kr.30,- og voksne kr. 50,-.
Klippekort 10 klipp: Barn kr. 230,- og voksne kr. 360,-.
Du kan nå betale med kort ved inngangen.
Det serveres også kaffe og vann til de som ønsker 
det. Bassenget holder komfortable 32 grader.

JULEKORTUTSTILLING I  OPPISTUA
 
Juleutstilling med gamle julekort åpner onsdag  
4. desember. Åpent onsdager fra 10.00 -  14.00 og 
lørdag 14. desember.  
 
Her kan du få se på juleutstilling og være med på  
juleverksted og se en film. Vi ønsker spesielt skoler og  
barnehager velkommen. Husk å melde fra på forhånd 
om det er grupper som ønsker omvisning.  
Vi har også en liten Museumsbutikk.  
I Oppistua kan du få kjøpt årboka 
Landingen og andre suvenirer. 



Håp (USA) 
Søndag 1. desember kl.19.00 
Sjanger: drama 

ALDERSGRENSE KINO:  
Alle aldersgrenser som er klare når kulturnytt går i 
trykken tar vi med.  
Ellers publiseres aldersgrenser på facebook,  
kommunens hjemmesider, ved  
billettkjøp og på plakater som er opphengt. 

Følg oss på facebook:  
Søndre Land kino, Søndre Land kommune,  
SL folkebibliotek, SL Kulturskole og Bolyst Land

     Desember 2019/
    Januar 2020

Last Christmas (USA) 
Søndag 8. desember kl.19.00 
Sjanger: komedie
Tillatt for alle

Den vesle bygda som 
glømte at det var jul (N) 
Søndag 8. desember  kl.17.00 
Sjanger: familiefilm
Tillatt for alle 

Ford v Ferrari (USA) 
Søndag 15. desember kl.19.00 
Sjanger: action 
Aldersgrense: 9 år

Den vesle bygda som 
glømte at det var jul (N) 
Søndag 22. desember kl.17.00 
Sjanger: familie 
Tillatt for alle

Sauen Shaun:  
Farmageddon (GB) 
Søndag 1. desember kl.17.00 
Sjanger: animasjon 

Star Wars: The Rise of 
Skywalker (USA)  
Søndag 22. desember 
kl.19.00 
Sjanger: action/eventyr 

Frost 2 (USA)  
Søndag 29. desember 
kl.17.00 
Sjanger: familiefilm 

Elleville Elfrid (F) 
Søndag 26. januar kl.17.00 
Sjanger: animasjon 

Les Miserables (F) 
Søndag 19. januar kl.19.00 
Sjanger: drama

Dolittle (USA) 
Søndag 19. januar kl.17.00 
Sjanger: komedie/familie 

Charlie`s angels (USA) 
Søndag 12. januar kl.19.00 
Sjanger: komedie

Flukten fra Øst- 
Tyskland(G)  
Søndag 5. januar kl.19.00 
Sjanger: krig 
Aldersgrense: 12 år

Frost 2 (USA) 
Søndag 5. januar kl.17.00 
Sjanger: familiefilm 

Cats  
Søndag 29. desember 
kl.19.00 
Sjanger: musical 

Ailos reise: et nordnorsk 
eventyr (F/N/SF) 
Mandag 30. desember  
Kl. 18.00  
Sjanger: eventyr/familiefilm 
Aldersgrense: 6 år
 

Selvportrettet (N) 
Søndag 26. januar kl.19.00 
Sjanger: dokumentar 
Lokal tilknytning.

Frist for å levere stoff til neste Kulturnytt er  
mandag 6. januar. Det nummeret er for februar og 
mars 2020. Stoff sendes:  
kulturkalender@sondre-land.kommune.no
God jul og godt nytt år alle sammen!!

Gratis inngang-  
sponset av Røde kors.


