
KULTURNYTT  
Søndre Land kommune

                 April og mai 2019

    Lørdag 11. mai og søndag 12. mai vises Søndre Lands  egen  
     unike versjon med 100 barn og unge på scena! Kl. 16.00 
 
Vårt største samarbeidsprosjekt til nå og dette må dere ikke gå glipp av! Dansepedag Mai Elin Løkken 
og teaterinstruktører Linda Slåttum står i spissen sammen med Hov barne- og ungdomsteater, alle 
Kreodansere og band med elever og lærere fra kulturskolens instrumentgruppe.  
Forestillingen passer for alle barn og unge. Klokken 16.00 begge dagene. Billetter kjøpes på ebillett. 

FUGLEDAGEN  
Søndag 5. mai kl. 10.00-14.00 på 
Våtmarkssenteret på Odnes v/Land Sag 
 
Velkommen til en spennende og familievennlig  
fugledag i Dokkadeltaet.  
Både svarttrost, bokfink, ringdue og andre trekkfugler 
har begynt å ankomme Norge i disse dager, og på 
fugledagen vil det også yre av vannfugler som ender, 
svaner, sniper og dykkere i Dokkadeltaet.  

Mange ulike aktiviteter, og Norsk  
ornitologisk forening (NOF) lokal og regional avde-
ling stiller med veiledning og fagkunnskap på fugl.  
Snekring av fuglekasser til småfuglene og en får kassen 
til odel og eie etter endt snekring. 
 
Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk  
Ornitologisk Forening  
Oppland, Naturvernforbundet i  
Oppland og Dokkadletaet  
Våtmarkssenter. 



PROGRAM 17. MAI SØNDRE LAND 2019  
(med forbehold om endringer)
HOV: 
Kl. 08.00:    Flaggheising i Borggården m/ Hov musikkorps
Kl. 08.30:    Bekransing av soldatgrav v/Hov kirke med tale. 
Kl. 09.00:    Familiegudstjeneste i Hov kirke.
Kl. 10.00:    Felles barnetog Hov kirke - Hovli- Fladsrudtomta. Søndre Land Skolekorps og Hov Musikkorps
Kl. 11.00 :   Fryal skole og Land montessoriskole inviterer til feiring på Rådhuset med mat, kaker, leker og moro. 
Kl. 17.00:    Borgertog fra Rådhuset - Hovli - Rådhuset. Hov Musikkorps.
Kl. 18.00:    17. mai-underholdning i kultursalen , Rådhuset.
ODNES:
Kl. 11.00:   Samling på Odnes skole. Leker for barna, bevertning og loddsalg.
Kl. 13.00:   Underholdning i gymsalen.
Kl. 14.15:   Barnetog tur/retur skolen – Dambåtvegen.
FLUBERG:
Kl. 08.45:  Familiegudstjeneste i Fluberg kirke. Bekransing av soldatgrav. 
Kl. 09.30:  Tog fra kirken til Fluberg forsamlingshus.
Kl. 10.00:  Bevertning og aktiviteter på Fluberg forsamlingshus.
BERGEGARDA:
Kl. 10.30:  Grendehuset åpner til feiring. Bevertning fra kl. 11.00.
Kl. 12.00:  Underholdning. 
LAUSGARDA:
Kl. 13.00 :  Tradisjonell  feiring på Johs. Minde. Servering og underholdning.  
TREVATN:
Kl. 07.00:   Musikk i bygda m/Trevatn musikkforening.
Kl. 08.00:   Flaggheising på samfunnshuset.
Kl. 08.45:   Musikk Nordre Østbygda/Presterud.
Kl. 09.30:   Konsert på Sollia.
Kl. 11.30:   Folketog fra Wollakrysset til samfunnshuset m/ Trevatn musikkforening.
Kl. 12.00:   Samling på samfunnshuset: Tale for dagen. Minikonsert med Trevatn  
                    musikkforening. Leker, underholdning, bevertning, loddsalg og kiosk.
VESTSIDA:  
Kl. 10.00:  Samling på Vestsida oppvekstsenter – underholdning og tale for dagen. 
Kl. 10.45:   Bergegarda mannskor synger
Kl. 11.15:   Mini-korpskonsert i gymsalen med Vestsida musikkorps
Kl. 11.45:   Oppstilling til tog.
Kl. 12.15:   Familiegudstjeneste i Skute kirke.
Kl. 13.00:   Bevertning på skolen. Servering av mat og kaker. Kiosksalg. Korpskonsert og leker ute på skoleplassen. 

    Arrangementet avsluttes kl 14.30. 

Frigjørings- og veterandagen 8. mai  
Markering ved Bautaen på Haga kl. 18.00.
Kommunen inviterer alle veteraner med ledsagere til kaffesamvær  
på Bjørnen etter markeringen. Alle oppfordres til å flagge på dagen.  
Søndre Land Kommune - Nordre Land kommune  

Minnemarkering 
på Sollia  
 

Torsdag 30. mai  
kl. 18.00

Søndre Land Røde Kors Besøkstjeneste trenger flere BESØKSVENNER 
Vi mottar jevnlig henvendelser om medmennesker i kommunen vår som ønsker seg en besøksvenn. 
Tirsdag 23. april 2019 gjennomfører vi kurs for nye besøksvenner.

Kontakt Mary Hagenborg - tlf. 918 16 925 eller pr. mail  maryhag@frisurf.no  for 
nærmere informasjon om aktivitene våre og kurset.

Barn fra alle skoler og 
barnehager inviteres til å 
delta i felles barnetog i Hov 
kl. 10.00.
Vi oppfordrer alle lag og 
foreninger om å delta i  
Borgertoget i Hov kl. 17.00.  



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

Åpningstider i påsken:  
Tirsdag 16. april kl.12.00-19.00 
Onsdag 17. april kl.10.00-12.00 
Stengt: Torsdag 18. og fredag 19. april 
Mai:  
Biblioteket holder stengt 1. , 17. og 30. mai  
som er offentlige helligdager. 

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.

 
ARRANGEMENTER  
 
APRIL
Torsdag 25. april kl.18.00 – 19.00 
LESEGRUPPA KVELD 
Vi møtes siste torsdag i måneden for å snakke om 
månedens bok. Alle er velkomne til å delta. 

Tirsdag 30. april kl.11.00 – 13.00 
LESEGRUPPA DAG 
Lesegruppa møtes siste tirsdag i måneden. 
Ta kontakt med biblioteket eller Frivilligsentralen hvis  
du er interessert. 

 
MAI

Tirsdag 9. mai  kl. 19.00 
Randsfjordhistorier – kåserikveld 
«DER HØRER VI VEL HJEMME»  
LYD, STED OG TILHØRIGHET FØR OG NÅ.

Hverdagen vår er kontinuerlig  
ledsaget av lyder. Noen lyder er  
irriterende, andre vakre, noen 
nære, andre fjerne. Våre  
lydomgivelser er som et  
virkelighetens «soundtrack», en 
kilde til informasjon som er med 
på å forme vår opplevelse av 
verdagen. Kan lyd også være en 
kilde til fortiden? Hva var det folk 
hørte i by og bygd før i tiden og kan fortidens lyder 
fortelle oss noe om livet på bygda? 
 
Randsfjordmuseets nye direktør, Hans Philip  
Einarsen, vil fortelle om sin lydforskning og ta  
lytterne med inn i lydenes univers.  
Han er bidragsyter i antologien  
«Norges Lyder – stabbursklokker og storbykakofoni» 
som ble utgitt høsten 2018.

Inngang kr. 70.-, kaffe og kake.  
Alle hjertelig velkommen.

Arrangør Randsfjordmuseet.

Torsdag 23. mai kl.18.00 – 19.00  
LESEGRUPPA KVELD 
Tirsdag 28. mai kl.11.00 – 13.00  
LESEGRUPPA DAG 
 
Følg oss på facebook eller sjekk kulturkalenderen for 
flere arrangementer på biblioteket.

HØYT SPILL av Kari-Anne Karlsen
Boka lanseres i Kultursalen 1. juni  kl. 13.00.  

Den bygger på etterlatte manuskripter fra flere i bygda, samt 
nærmere 70 intervjuer av bygdefolk, artikler i aviser,  
krigshistoriske bøker og historieprofessor Torgrim Titlestads 
intervjuer med nær familie på 1970-tallet.

Presentasjonen blir en 3-deling hvor Kari-Anne Karlsen 
snakker om de lokale krigshandlingene i Holmen, Torgrim 
Titlestad snakker om nazistenes overfall av  hovedkvarteret til 
Norges kommunistiske parti i Øystre Slidre med arrestasjonen 
av Leikny Karlsen, og den påfølgende innleggelsen på Hov 
sykehus.  
Siste delen handler om Hjemmestyrkene i Søndre Land som 
tok i mot flyslipp på Innersetermyra 23. februar 1945.  Det var 
spenning og dramatikk, og blir presentert av Ole Christian 
Dalby.

Til venstre:  Kaptein Lehmann,  mannen i midten er 
identiteten usikker på, til høyre Olaug Karlsen   
(senere Titlestad).  Bildet er tatt på gardsplassen på 
Nordre Granum, der Berthas Bakeri er nå.  



    Tid for Tømmer 14. -16. juni                    
Arrangeres i år for 6. gang!  
 
Fredag 14. juni blir det åpning ved vedskulpturen,  
Tømmerkultur i biblioteket og ungdomsarrangement i 
Kråkevika. 
 
Lørdag 15. juni blir det markedsdag i sentrum, Fra Fjord til  
Helvete, Fjordflyt mm. Da vil vi  ha liv og røre i sentrum. 
Har du lyst til å ha stand på markedsdagen,  
send en mail til:  
tidfortommer@sondre-land.kommune.no 
 
Følg oss på facebook

VELKOMMEN TIL TREFF FOR  
KREFTRAMMEDE OG DERES PÅRØRENDE 

Onsdag  3. april  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 vi ser deg! 
Med hilsen Marit, Jens, Anne og Silje.

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

                 

Søndre Land kommunes  
REGLER OG RETNINGSLINJER  
FOR ÅPEN BRENNING 

Søppelbrenning utenom godkjente an-
legg er forbudt (i hht. Forurensningsloven ).  
Følgende er forbudt å brenne—og må leveres til 
egnede mottak: 
- Produksjonsavfall/ næringsavfall / impregnert og 
malt treverk/rivningsavfall.  
- Husholdningssøppel, plast, matavfall. GLT avfall  
sørger for innsamling av kildesortert søppel.  
- Landbruksplast. Dette kan leveres til STENA i  
Glaruddalen etter avtale.  
- Husholdningsavfall – GLT avfall sørger for  
innsamling.  
- Spesialavfall (malingrester, oljeholdige produkter). 
Dette skal leveres til godkjent mottak.  
Se mer i retningslinjene på  kommunens webside

Næringsrådgiverens hjørne: 
KAFFE OG NÆRINGSLIV

Tirsdager kl 07.30 - 09.00 er alle som driver 
næring i Søndre Land velkommen til  
Frivilligsentralen for en uformell prat over en 
kaffekopp og noe å bite i.

PØLSER OG NÆRINGSPRAT 
Den siste fredagen i hver måned inviteres næringslivet til 
en sosial møteplass i Søndre Land Næringshage (over Kiwi i 
Hov). Tanken er å få næringslivet til å snakke mer sammen, 
stille spørsmål og få en kort vei til kommunens  
næringsrådgiver.  
Se facebook: @sondrelandnaringsradgiver. 
Arrangementet er gratis og uformelt, men til tider med et 
program. Løst og fast rundt næringsutvikling.  
Velkommen!

FESTIVALUTSTILLING  
”Tid for tømmer” 
Lørdag 25. mai- søndag 16.juni  
Fjøsgalleriet, Grette Gård  
 ”TIDA DET TAR”   
En utstilling med  IOMAKA;  
kunstnerduoen Ingrunn O.  
Myrland og Ann Kristin Aas

KURS FOR BARN OG UNGDOM 
mellom 10-15 år.   
Søndag 26. mai fra kl 12.00: 
Tekstil- og papirverksted med  
kunstnerne.  
Søndag  2. juni fra kl 12.00:  
Planteavtrykk og papirlaging. 
Ulike plantematerialer sankes og pakkes inn i bomulls- 
tekstiler sammen med rustne jernobjekter. Gjennom en  
kokeprosess over noen timer avgir plantene og metallet 
avtrykk på tekstilene. ress, strå og blader  
blandes sammen med oppkvernet papirmasse 
for støping av nytt papir.  
Begrenset med plasser. Påmelding til 
Ingrunn på epost: nurgni@gmail.com 

KULTURMIDLER 2019 
En revidering av retningslinjene for  
kulturmidlene er under utarbeidelse.  
Dette gjør at fristen for å søke midler i 2019 
blir noe utsatt.  
Foreløpig frist er august/september.  
Oppdatert info om nye retningslinjer og søknadsfrist 
vil legges ut på kommunens nettsider og  
facebookside når det er klart. 



VINNERE AV AKSJON TURMÅL 2018:     
Det kom inn 26 startkort og av de  hadde alle gått 
de12 turene. 4 vinnere får gavkort:
Gunn Røym, Reidun Andersstuen, Hans 
Olav Smeby og Svein Helge Løken.
Folkehelsekommiteen

ROND O-LAG : vår, sommer og høst 2019 

Stolpejakt: Vi har planlagt å sette ut stolper på  
kartområdene Hov/Fall og Odnes.

Stolpene vil bli satt ut i begynnelsen av mai slik at oppstart 
kan skje medio mai. Nærmere informasjon blir gitt via plakat-
er, på facebook og på Rond O-lags heimeside. Kart vil bli lagt 
ut på bensinstasjoner i kommunen, på butikker og i service-
torget/biblioteket.

Turorientering: Poster vil bli utplassert på kartområdene 
Brennabakka, Hovde- Haraldsrud og Attjern, 10 poster på 
hvert. Skogspostene vil bli mulig å oppsøke fra medio juni. 
Deltakerkonvolutter kan da kjøpes på de 
vanlige plasser i kommunen. Nærmere  
informasjon blir gitt  på samme måte som 
for stolpejakta.

Rond O-lag

 SØNDRE LAND IL FRIIDRETT:

 Friidrettslek for barn fra 27. april 
Er du mellom 3 og 11 år og har lyst til å bli kjent med  

friidrettens ulike øvelser? Da er du velkommen til å bli med 
på Friidrettslek for barn m/foresatte i regi av Søndre Land IL 
Friidrett.  
Vi starter opp i Søndre Land-Hallen lørdag 27. april kl. 11.00 
og flytter utendørs til Søndre Land Idrettspark når det blir bart 
Aktiviteten pågår kl. 11-12 hver lørdag fram til høstferien, men 
med opphold i juli og fram til skolestart i august.  
Se friidrett.slil.no for ytterligere informasjon.

Friidrett for ungdom hver tirsdag 
Søndre Land IL Friidrett ønsker barn og ungdom fra 11 år 
velkommen på friidrettstrening tirsdager kl. 19.00 til 21.00.  
For tiden holder vi til i Søndre Land-Hallen. Aktiviteten flyttes 
utendørs til Søndre Land Idrettspark når det blir bart.  
Se friidrett.slil.no for ytterligere informasjon.

Landstafetten 2019: 30. mai 
Søndre Land IL Friidrett arrangerer tradisjonen tro  
Landstafetten for jenter og gutter i Hov sentrum  
Kr. Himmelfartsdag torsdag 30. mai.  
Det er i år 51. gang Landstafetten arrangeres. Rett etter  
stafetten arrangeres mosjonsløp (Land Løpskarusell) i  
stafettløpa.  
Påmelding til mosjonsløpet skjer ved frammøte. Randsfjord 
Handel har åpent med gode friidrettspriser på løpeutstyr og 
annet under arrangementet.

Friidrettens Dag i Søndre Land 1. juni 
Søndre Land IL Friidrett ønsker alle uavhengig av alder og 
funksjonsnivå velkommen til Friidrettens Dag i Søndre Land 
Idrettspark lørdag 1. juni. Her kan du prøve deg i øvelser som 
60 meter, lengdehopp, høydehopp, kulestøt og kast med liten 
ball. Det er gratis å delta, og medalje til alle. P 
åmelding ved frammøte.  
Se friidrett.slil.no for nærmere informasjon.

HJERTEMARSJ /ÅPNING 
AV HELSETRIMMEN 
på Granum Gård i Fluberg
Søndag 12. mai fra kl. 12.00- 14.00.  
Fellesstart med guide kl. 12.30.  
Marsjen går en rundtur i Bergegarda langs den 
gamle Ridevegen og er ca 3,5 km lang. Mulighet for 
kortere rundtur på gården med innlagt helsequiz for 
hele familien. Alle som går får pins og det er premier 
til beste besvarelser. Gratis frukt.  

KAFE BLÅVEISEN: åpen fra  
kl. 12.00 - 17.00 og der kan en få kjøpt 
hjemmebakst og drikke.
Åpning av årets Helsetrim i Søndre Land. 
Kart og beskrivelse av postene  fåes på 
Bjørnen, Joker på Vestsida, Kafe Blåveisen og  
Servicetorget.
Arrangør Fluberg Helselag/ Granum Gård

Land løpskarusell 2019

Alle onsdagsløp starter kl. 18.30. 
Påmelding en halv time før start

Onsdag 8. mai: Lyngstrand Camping.  
Terrengløp 400 – 3600 m 
Onsdag 15. mai: Dokka stadion.  
Baneløp 60 m, 300 m, 600 m og 1500 m. 
Onsdag 22. mai: Lands museum.  
Terrengløp, 300 m, 800 m og 3200 m 
Torsdag 30. mai: Rådhuset i Hov.  
Landsstafetten med innlagt gateløp. Start  
gateløpet kl 14.00. Distanser: 400 m/750m/2400 m 
Lørdag 1. juni: Hov stadion.  
Friidrettens dag med innlagt løpskarusell.  
Start løpskarusell kl 13.00.  
Distanser 370m/740m/2960m  

Premier til alle inntil 12 år som deltar i minst  
3 løp, og alle fra 13 år og eldre som deltar i minst  
5 løp.  
Startkontingent medlemmer i Nordre Land IL og 
Søndre Land IL Friidrett. 
Over 80 år:  kr. 50,-  kr per løp. Ikke lisenskrav.  
15-79 år:       kr. 50,-  kr per løp. Helårslisens, eller 
karusellisens kr. 50,-. Kan delta i ett løp uten lisens. 
13-14 år:        kr.  20,-  kr per løp. Helårslisens eller 
karusellisens kr.  30,-. Kan delta i ett løp uten lisens. 
12 år og yngre:  kr. 20,- kr per løp. Ikke lisenskrav.  
Startkontingent for andre er 10 kroner mer- dvs 
30 kroner og 60 kroner.    



VÅRFEST PÅ GRIME SAMFUNNSHUS 
lørdag 27. april kl 19.00.  
Matservering.  

Rune Melby spiller. 
Bindende SMS-påmelding 
til 98086173 innen 21. april. 
300,- pr pers.  
 
Se mer info på Enger vel  
på Facebook.

BASAR PÅ VESTVANG 
Foreningen Samhold arrangerer stor gammedags 
basar på Vestvang lørdag 27. april fra kl. 16.00

Det blir loddsalg, åresalg, 
pilkast, fiskedam, tipping 
og kiosk. 
Masse fine gevinster!  
Trekning ca. kl. 19.00.

Håper vi ser deg på basar!

BASAR PÅ GRIME SAMFUNSHUS 
Første kveld: Søndag den 31. mars  kl 16.00 til 18.00. 
Mandag 2. påskedag fra kl 16.00.  
Trekning kl. 18.00 begge dagene.  
Aftentrekning begge dager.  
Masse fine gevinster. Kiosksalg

PÅSKEMORGENMESSE 
i Nordgardshågån 1. påskedag kl 06.00  
v/Gitte Bergstuen og Egil Grandhagen.  
Vi går ned til gården og spiser frokost 
hos Grandhagen etterpå.

MISJONSSTEVNE  
1. juni kl. 12. 00 . På Bringen i Bergegarda 
Vi griller medbragt mat. Andakt: Ole Magnus  
Olafsrud (mangeårig generalsekretær i organisasjonen 
Navigatørene).  
Sang av kvartetten Quarts. 
Kaffe og kaker serveres.  Diverse annet program.

BERGEGARDA  OG HØRE MANNSKOR 
Inviterer til konsert med nasjonalromantiske sanger i  
Hov kirke fredag 10. mai kl. 20.00 
Voksne kr 150,-  og barn gratis.   
Velkommen! 
Arr: Bergegarda Mannskor

BYGDEKVELDER  Bergegarda Mannskor 
Fredag  5. april kl. 19.00: Lidarheim 
Lørdag  6. april kl. 19.00: Bergegarda Grendehus 
Søndag 7. april kl. 19.00:  Rådhuset i Hov, festsalen 

Korsang, visesang, revyinnslag, gode historier, mm  
Gratis kaffe og kaker. Utlodning. 
Voksne kr 100,- barn gratis  

SØNDRE LAND HUSFLIDSLAG
Tirsdag 9. april kl. 19.00 i Oppistua:    
Vi lager påskepynt og inspirerer hverandre.  
Tirsdag 14. mai kl. 19.00 i Oppistua: 
Vi viser fram/lærer bort teknikker vi har lært på årsmøtet 
fra Honne.  
Torsdager  kl. 11.00 - 13.00 i Oppistua:  
Åpent hver torsdag på dagtid. Alle  
håndarbeidsinteresserte er hjertelig velkomne.  
Lørdag 25. mai kl 10.00-16.00:  
Plantefarging av garn  hos Marit Øksne. 

QUIZ VESTVANG 
Fredag 5. april fra kl. 18.30. Quiz starter 19.30.  
Lag inntil 6 personer. 50 kr pr pers. Premiering 
Kiosk m / øl og vinrett. Velkommen!

Foreningen Samhold

TREKKSPILLTREFF I JOHS MINNE 
Fredag  14. juni kl. 18.30. 
Lausgarda grendelag inviterer til Trekkspilltreff der 
trekkspillentusiaster i alle divisjoner bidrar med musikk for 
underholdning og dans.  
 
Gratis inngang, men salg av mat, 
drikke og selvsagt lodd!  
 
Følg med på Facebooksiden til 
Lausgarda grendelag og plakater! 
for nærmere info.



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

NYE TILBUD:
Seniorfest: Vi ønsker velkommen til ny fest på  
ungdomsskolen i løpet av april/mai.Vårtallerken,  
underholdning og dans. Dato ikke fastsatt. Følg med på 
plakater, hjemmeside og facebook. 
Aksjon Turmål 2019. Ingen startkort i posten. Første 
Kjentmannstur blir mandag 13. mai. Mer info senere.
Tilbud om dagstur for eldre: Kommer i mai.
Aktivitetsdager på Vassendlandet 14., 15. og 16. 
august. Tilbud til skolene rundt 17. mai.  
Påmeldingsfrist 17. juni. 
 
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.  
TIRSDAGER:         
Strikkekafe: Tirsdag 2. og 30. april.  
kl. 12.00 - 14.00.  
Lesegruppa: En tirsdag i måneden. Ta kontakt med  
biblioteket for info. 
Selvhjelpsgruppe for slagrammede.  Tirsdag 30. april 
og 28. mai kl. 18.00 - 20.00 på Frivilligsentralen.  
Pris kr. 25,00. Kontaktpersoner: Sondre Odnæssveen  
tlf. 920 58 298 eller Gunvor Skaugerud tlf. 450 56 951. 
ONSDAGER:                                                                                                                                             
Tur: kl. 10.30 for alle. Oppmøte ved Frivilligsentralen.                                                                                               
Landingsplassen kl 12.00 med kaffe og vafler: 
April 2019:  3. : Quiz. 10. : Lunsj og  24. : Åresalg.  
Mai  2019 :  8. : Quiz. 15. : Lunsj og 22.: Tema.
Onsdagsbaderne: Badetilbud for damer over 60 år. 
Siste gang før sommeren 24. april.
Treff for kreftrammede, pårørende og etterlatte: 
onsdag 2. april og 15. mai. Se eget oppslag.
Datahjelp siste onsdagen hver måned kl. 14.00- 15.30. 
TORSDAGER:
Knerte-treff  kl. 11.00-14.00 annenhver uke, like uker.  
Treff for småbarn og deres foresatte. Lunsj kr. 35,-.
Besøk av helesøster annonseres på vår facebookside.
Selvhjelpsgruppe for mennesker med ME:  11. april 
og 23. mai kl. 12.00 - 14.00 på Frivilligsentralens  
møterom. Her vil vi støtte og inspirere hverandre. 
Røde Kors Kvinnekafè: Kl. 18.00.
Sang og bevegelse til musikk en torsdag i måneden på 
Hovli kl. 11.30. 14. el. 25. april og 23. mai..

       
 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.

Risby Behandlingssenter
inviterer til  
ÅPEN DAG
onsdag 8. mai  
kl. 10.00 - 15.00
Sentrum Kino, Dokka
 
Dagens tema: Rus og traumer
Foredragsholder: Gabriel Frøen
Spesialrådgiver traume og dissasiasjon
Sykehuset Innlandet

BARNAS MUSEUMSSØNDAG: 
Tema: EGG 
Palmesøndag 14. april   
kl. 13.00 - 15.00 
Lands Museum, Dokka 

Dette skal være en dag hvor barnas nysgjerrige sinn er i 
fokus. Gjennom lek og aktiviteter vil vi utfordre og  
engasjere. Alle barn er velkomne til å lære, lage og leke 
på Barnas Museumssøndag!  
Denne dagen har vi fokus på egg, hvorfor egg til påske? 

Det blir eggejakt, påskepyntverksted og du kan være 
med å hilse  på de ny klekkede kyllingene.

Gratis for voksne:  
Lag egen fuglekasse 

Barn under 4 år må komme i 
følge med voksne.  
Opplegget starter presist.  
Pris 60,- per barn. 
 
Neste barnas museumssøndag blir på Hadeland 
Folkemuseum . Utstilling: “Hvordan kom du hit” 

RANDSFJORDHISTORIER  
Kåserikveld på Lands Museum, Dokka  
Torsdag 25. april  kl. 19.00. Inngang kr. 100,-

Randsfjordhistorier er en serie med kveldsforedrag 
hvor Randsfjorden står i sentrum – sammen med 
naturen, menneskene og historiene som kan knyttes til 
den. Foredragene med lokalhistorisk tilsnitt vil foregå 
både på Hadeland Folkemuseum og Lands Museum.   

Randsfjordkonflikten 
I år er det 90 år siden 
Randsfjordkonflikten 
(1929 – 1936) begynte. 
I den anledning har 
vi invitert historiker 
og førsteamanuensis 
Gudmund Moren, 
med bakgrunn fra 
Høgskolen i Innlandet, 
til Lands Museum for 
å fortelle om den historisk viktige arbeidskonflikten.
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Shazam (USA) 
Søndag 7. april kl.19.00 
Sjanger: action/fantasy 

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 og Søndre Land kommune

     April og  mai 2019

After (USA) 
Søndag 14. april kl.19.00 
Sjanger: romantikk/thriller

Asterix: The Secret of the 
Magic Point (F) 
Søndag 14. april  kl.17.00 
Sjanger: animasjon 

Drømmeparken  
Søndag 21. april kl.17.00 
Sjanger: animasjon/familie

HellBoy (USA) 
Søndag 21. april kl.19.00 
Sjanger: action/Sci-fi 

Dumbo (USA) 
Søndag 7. april kl.17.00 
Sjanger: familiefilm 
Aldersgrense: 9 år

Det flyvende teppet  
(DK)  
Søndag 28. april kl.17.00 
Sjanger: animasjon/familie 
Tillatt for alle

Avengers: Endgame  
Søndag 28. april kl.19.00 
 

PÅ KINO 12. APRIL

Mellom Linjene (F) 
Søndag 26. mai kl.19.00 
Sjanger: drama 

Aladdin (USA) 
Søndag 26. mai kl.17.00 
Sjanger: action

Mary Queen of Scots (GB) 
Søndag 19. mai kl.19.00 
Sjanger: biografi 

Detective Pikachu (USA) 
Søndag 19. mai kl.17.00 
Sjanger: animasjon/ 
familiefilm 

Det ville pæretreet  
Søndag 5. mai kl.19.00

Timmy og  
monsterplaneten (F) 
Søndag 5. mai kl.17.00 
Sjanger: animasjon/ 
barnefilm 

Kulturnytt for juni, 
juli og august /
Festivalavisa 2019:
 

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

PLANETSTIEN på Lands Museum 12. mai kl.13.00 
Åpnes ved hovedinngangen til museet. Vandring til  
ungdomsskolen med servering i kantina, samt 
besøk i Planetariet. Kl. 15.00: Planetshow i 
ungdomsskolens auditorium ved Vegard  
Rekaa, Bjørn Bjørneng og elever fra kulturskolen.  
Arr: Torpa/Nordre Land Frivilligsentral, Ut på tur- 
gruppa, FolkeAkademiet i Land, Lands Museum og  
Parken Ungdomsklubb


