
                      Desember  2018                                    
                      Januar 2019

Maya og hekseblomsten (JP) 
Søndag 6. januar kl. 17.00                       
Sjanger: animasjon/barnefilm

Psychobitch (N) 
Søndag 13. januar kl. 19.00                       
Sjanger: drama

Dragetreneren 3 (USA) 
Søndag 27 . januar kl. 17.00   
Sjanger: action/animasjon

Instant family (USA) 
Søndag 20. januar kl.17.00 
Sjanger: komedie

Gubben og katten Findus 
flytter ut (GR) 
Søndag 2. desember  kl. 17.00                         
Sjanger: familiefilm

Robin Hood (USA) 
Søndag 2. desember kl. 19.00 
Sjanger: actionfilm

Tårnet (N/SV/FR) 
Søndag 9. desember kl. 17.00 
Sjanger: animasjon

Trollkongens hale (N) 
Søndag  30. desember kl. 17.00 
Sjanger: familiefilm/animasjon

Everybody knows (FR/IT/ES) 
Søndag 27. januar kl. 19.00  
Sjanger: drama/thriller

Nøtteknekkeren og de fire 
Kongerikene (USA) 
Søndag 9. desember kl. 19.00
Sjanger: eventyr/familiefilm 

Julenissens datter(DK) 
Søndag 16. desember kl. 17.00 
Sjanger: familiefilm/julefilm

Spider-Man: Into The  
Spider-Verse  
Søndag 16. desember kl. 19.00 
Sjanger: animasjon

Bumblebee (USA)  
Søndag 6. januar kl. 19.00 
Sjanger: action/sci-fi

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
Forsidefoto: Bjørnar Ivarsen 

Glass  
Søndag 20. januar kl. 19.00 

DELUCA FILM PRESENTERER

ÅRETS JULEFILM FOR HELE FAMILIEN

PÅ KINO 16. NOVEMBER

MARTIN
BUCH

MIA
LYHNE

ELLA
TESTA KUSK

NICOLAJ
KOPERNIKUS

ULF
PILGAARD

VI 
SNAKKER 

NORSK!

fra den oscar®-nominerte regissøren 
HIROMASA “MARO” YONEBAYASHI

en STUDIO PONOC film

PÅ KINO 7. DESEMBER

Maya og
HeksebloMsten

/Selmermedia

ALLE 

SNAKKER 

NORSK!
Også med japansk tale

og norsk tekst.

Mary Poppins vender tilbake 
(USA) 
Søndag 30. desember kl. 19.00 
Sjanger: eventyr/musical

KULTURNYTT  
Søndre Land kommune

Kulturnytt for februar og  mars 2019:
Frist for å levere stoff er mandag 14. januar 
Sendes til:  
kulturkalender@sondre-land.kommune.no
God jul og godt nytt år!

Månelyst i Flåklypa (N) 
Fredag 28. desember kl. 18.00 . Gratis. Se mer side 6. 



  Lørdag 8. desember 
       10.00 - 15.00

I år som tidligere vil rådhuset bugne av utstillere med egenproduserte varer av håndverk, husflid,  
kunsthåndverk, kunst, julebakst og matprodukter. Ute i borggården er det blant annet salg av  
juletrær og julenek.  
Skole- og musikkorpset spiller julemusikk og barne- og ungdomsteateret har forestillinger i  
kultursalen. Husflidslaget har juleverksted i biblioteket. 

 
Program (med forbehold om små endringer):

Kl 10.00: Åpning av Jul i Søndre Land med korpsmusikk

Kl 12.00: Hov Barne- og ungdomsteater, «40 års julejubileum» 1. forestilling

   Korpsmusikk

Kl 15.00: Hov Barne og ungdomsteater, «40 års julejubileum» 2. forestilling

Kl 15.00: Jul i Søndre Land avsluttes

Teaterkafe i kantina med salg av lussekatter, grøt, saft og kaffe. 

Hov musikkorps stiller opp som våre gode hjelpere i røde t-skjorter



 

Kulturskolens årlige 

JULEKONSERT                            
             
i Hov kirke

Onsdag 12. desember kl. 18.00
   
      Velkommen til en  

       hyggelig førjulsstund  

      med musikk, dans og allsang 

       og en gjest på orgel!

        Gløgg og pepperkaker

            

 
 
       
 Bill: kr. 50,- (i døra) / kun kontant
     Arr.: Søndre Land Kulturskole

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 : 
Åpent ved prosjekt, juniorkvelder eller 
andre aktiviteter ungdom ønsker.  
 
Fredager:  kl. 18.00 - 23.00: 
Hele huset. Vanlig klubbkveld med fri  
aktivitet.  
 
Julebord 14. desember 
Info på facebook: Søndre 
Land Ungdomsklubb 
 
Juniorklubb 5. desember 
kl. 18.00 - 21.00 
 

LOKAL MØNSTRING  
I KULTURSALEN I HOV  

FREDAG 15. FEBRUAR 2019 
 

PÅMELDINGSFRIST:  
TORSDAG 31. JANUAR 2019

LOGG DEG INN HER: ukm.no/sondreland

DANS – MUSIKK – SANG – FOTO –  
TEGNING – NOVELLE – VIDEO –  
KONFERANSIER – ARRANGØR –  

TEATER – MALERI.M.M.

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



Søndre Land  
Folkebibliotek 
 

Åpningstider:
Tirsdag  12.00 – 19.00
Onsdag 10.00 – 15.00 
Torsdag 12.00 – 19.00
Fredag   10.00  –15.00

Nå er vinteren 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  
 (27.– 28. DESEMBER).
Siste åpningsdag før juleferien er fredag 21.desember, 
og vi åpner igjen onsdag 2.januar, blide og fornøyde!

ARRANGEMENTER I DESEMBER

Lørdag 8.desember
JUL I SØNDRE LAND
Biblioteket holder åpent, 
her blir det  
juleverksted med  
Husflidlaget i Søndre Land, 
og det blir salg av brukte 
bøker. Vi stiller også med en rolig sofakrok hvor man 
kan trekke seg tilbake og lese lørdagsavisene i fred og 
ro. Hvis det skulle trengs.

Tirsdag 18.desember 
LESEGRUPPA                                     
Årets siste sammenkomst i Lesegruppa hvor vi som 
vanlig koser oss med en kopp kaffe mens vi diskuterer 
månedens bok.
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.

Vi ønsker  våre lånere en fredfyllt jul og et godt nytt år!

 
 
 
 
 

ARRANGEMENTER I JANUAR:

Onsdag 16.januar kl.19.00 – 20.30
BOK-KVELD       
Ellen Vahr forteller fra boka «Gaven», en roman basert 
på livet til Anne Brannfjell. Anne var husmannsdatteren 
fra Vardal som reiste til Christiania og ble Norges mest 
kjente kloke kone. Ellen er Annes tipptippoldebarn, og 
vil fortelle om hennes spennende liv. 

Ellen Vahr har bakgrunn som profesjonell coach og har 
gitt ut bøkene “Drømmekraft” og “Våg livet”. I 2016 ble 

hun nominert til Bokhandlerprisen for 
debutromanen “Gaven”.

Inngang kr. 100.- inkl kaffe og biteti
 
Tirsdag 29. januar kl.11.00 – 13.00 
LESEGRUPPA DAG                                    
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, Friv-
illigsentralen og Søndre Land folkebibliotek.

Tirsdag 31.januar kl.18.00 – 19.00 
LESEGRUPPA KVELD                                    
NYHET! I år prøver vi oss med en lesegruppe på  
kveldstid også. 
Vi møtes siste torsdag i måneden for å snakke om 
månedens bok. Alle er velkomne til å delta. 
Ta kontakt med biblioteket eller Frivilligsentralen om 
du er interessert.
 
Følg oss på facebook eller sjekk kulturkalenderen for 
flere arrangementer på biblioteket.



VELKOMMEN TIL TREFF FOR  
KREFTRAMMEDE OG DERES PÅRØRENDE 

Onsdag 9. 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 vi ser deg! 
Med hilsen Marit, Jens, Anne og Silje.

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

                 
                                          

  
Velkommen til 

LANDS MUSEUM   

Lands Museum har åpent alle hverdager i desember 
frem til  fredag 22. desember.  
Kom innom «Landhandelen» for en julehandel! 

I tillegg til museumsbutikken er det mulig å få se 
Arnhilds fantastiske nissesamling.  
Åpent: Mandag- Fredag 09.00 – 15.00 



Konsert i Skute kirke

Søndag 2. desember kl. 17.00

“Julegaven” med 
Eli Kristin Hanssveen og Trine Rein

Billetter på Ticketmaster

Lystenning  og åpen kafe  
Granum gård i Fluberg (se facebook Granum Gård) 
Søndag 2. desember  kl. 13.00 - 16.00. 
 
Kl.13.00: Åpning av stabburet med gratis gløgg og pepperkaker. 
Kl.14.00: Berit Aasen forteller om juletradisjoner 
og førjulstida fra sin barndom i Lausgarda.  
Audun Solum spiller saxofon.
Kl.15.30: Lystenning på tunet. Sang ved Lisbeth 
Snuggerud.  
Kl. 13.00 - 16.00: Salg av hjemmebakst og varme 
drikker mm i pensjonatet og salg av håndverk , 
lokalmat og bøker .                  Arr. Granum Gård

Julegrantenning på Odnes 
Søndag 2. desember kl 16.00  oppi Varmestua
 
Salg av grøt m/saft, kaffe og vafler.
Trekning av skinkelotteriet
Nissen kommer, kommer dere?
Velkommen!

Lysmesser/konserter :
Fluberg kirke:  
Tirsdag  11.12. kl 19.00 
Landåsbygda kirke:   
Torsdag  13.12. kl 19.00 
Skute kirke:  
Fredag 14.12. kl 19.00 
Hov kirke:   
Lørdag 15.12. kl 18.00 
“Blåtoner” 
Enger kirke:  
Søndag 16.12.  kl 17.00

Gudstjenester julaften: 
Fluberg kirke kl 13.00 

Enger kirke kl 14.00 
Skute kirke kl 14.15 
Hov kirke kl 16.00 
Landåsbygda kirke kl 16.00 
 
Gudstjenester 1. juledag: 
Fluberg  kirke kl 13.00 
Hov kirke kl 13.00 
 
Gudstjenester  
nyttårsaften: 
Hov kirke kl 16.00 
Kirkekoret deltar

1.nyttårsdag: 
Fluberg kirke kl. 13.00 

 
Barnas førjulsfest  
for alle barn i Søndre Land !

Lørdag 1.desember  kl. 17.00 -20.00 
i foajeen i Rådhuset, Hov. 
Leker, juletre & mat 
Gratis inngang

“Månelyst i Flåklypa” 
Julegaven til alle barn, med følge, 
 fra Søndre Land Røde Kors :

Gratis kino 28. desember kl 18 .00: 

 Velkommen til en koselig filmkveld i jula. 
 
Nyttårsfeiring på Rådhuset, Hov , 
lørdag 19. januar kl 18.00.

Vi inviterer til festaften for både barn og 
voksne. La deg underholde av driftige 
landinger i kultursalen med etterfølgende 
dans og mat i foajeen.

                                                       SØNDRE LAND HUSFLIDSLAGs program i desember og januar 
      

     Lørdag 8. desember: Jul i SL med stand, tombola og aktiviteter for barn.  
     Torsdager kl 11.00 og 13.00: Åpne treff for alle håndarbeidsinteresserte i Oppistua.  
     Tirsdag 8. Januar kl. 19.00:  Medlemsmøte i Oppistua.  
     Tirsdag 29. januar kl 19.00: Årsmøte i Oppistua.



                Hov Kirke fredag 22. desember kl. 21.00.  
                         Billetter kr. 150,- ved inngangen.
Kom i julestemning med Landslaget og bygdas lokale talenter.

Galleri Grette, Hov

Åpningstider: Lørdag og søndag kl 12-15
Adresse: Grette gård (den hvite bygningen) Grettegutua 13, Hov, 
200 meter opp fra Hov kirke (skiltet). Kontant salg og vipps. 
Arrangør: LAnd KunstforeninG. tlf. 95812798 (else Berit, leder)

sALGsutstiLLinG  
med LoKALe Kunstnere

Lørdag 24. nov. – søndag 9 des. 2018

H

H

H

H

H 
H

  BiLdeR: Anthony Caldecourt,  
maja Hellenæs, toril Kamphaug,  

unni skaugrud, Liv rygh, mona Hauga,   
turid sommerfeldt,  Anders Hagen, rita Lie  

TeKsTiL: rita Lie (re-design),  
ingrunn myrland (tekstilkunsthåndverk),  
Håndvevde duker og løpere fra Latvia 

insTaLLasjon: tone Gellein 
KeRamiKK: Guro Wattum  
foTo: elisabeth Haugerud 

GLass: sissel solhaug

Åpning  
lørdag 24. nov.  

kl.12
Pepperkaker 

 og gløgg

H

H

Gratis
inngang

ÅPenT 
aTeLiÈR  
i 2. eTG. 

Juleutstilling

Årets 
KUnsT-
LoTTeRi  
trekning  
9. des. 



 

NYE TILBUD:
Luciabesøk: Torsdag 13. desember. Kaffe- og vaffelsalg 
fra kl. 09.45. Kr. 30,-. Lucia kommer ca kl. 10.00.
Frelsesarmeen  deler ut rekvisisjon etter søknad, 
mandag 17. desember kl. 10.15 - 13.00 
Juleallsang i Hallen på Hovli tirsdag 18. desember  
kl. 11.00.  
MANDAGER:  
Leksehjelp for elever i barneskolen og  
ungdomsskolen: kl.13.00. Følger skolens ferier og  
fridager. Siste før jul er 10. desember og oppstart  
7. januar 2019.
Norsk-klubb hver mandag kl. 18.00 -20.00.  
Sosialt samvær, litt leksehjelp, spill av ymse slag og den  
hyggelige samtalen. Siste før jul er 10. desember og 
oppstart 7. januar 2019.
TIRSDAGER:         
Strikkekafe: Ta  med deg håndarbeidet og møt opp.  
Annenhver uke, like uker, kl. 12.00 - 14.00.   
Ingen i desember. Oppstart 22. januar 2019. 
Lesegruppa: En tirsdag i måneden kl. 11.00 på  
biblioteket. 
Selvhjelpsgruppe for slagrammede. Ingen i  
desember. Tirsdag 29. januar kl. 18.00 - 20.00. på  
Frivilligsentralen. Vi møtes til en god prat over  
kaffekoppen. Pris kr. 25.00. 
ONSDAGER:                                                                                                                                             
Tur: kl. 10.30 for alle. Oppmøte ved Frivilligsentralen.                                                                                               
Landingsplassen kl 12.00 med kaffe og vafler: 
Desember 2018: 5. :  Quiz. 12. : Åresalg. 19. :  Julelunsj  
kr. 75,- og juleallsang 
Januar 2019 : 9. : Kaffe og vaffel. 16. : Quiz,  23. : Lunsj  
30.: Åresalg.
Onsdagsbaderne: Badetilbud for damer over 60 år. På 
ungdomsskolen. Siste før jul: 12. desember og oppstart 
9. januar 2019. Påmelding til Frivilligsentralen.
Treff for kreftrammede, pårørende og etterlatte 
onsdag 9. januar. Se info s. 5.
Datahjelp siste onsdagen hver måned kl. 11.00.  
Hjelp med PC, nettbrett, i Pad eller mobiltelefon.  
Ingen i desember. Oppstart 30. januar 2019. 
TORSDAGER:
Knerte-treff  kl. 11.00-14.00 annenhver uke,like uker.  
Treff for småbarn og deres foresatte. Lunsj kr. 35,-. Se 
facebook for besøk av helsesøster. Siste før jul er  
13. desember og oppstart 10. januar 2019. 
Røde Kors Kvinnekafè: Kl. 18.00.
Sang og bevegelse til musikk en torsdag i måneden på 
Hovli kl. 10.45. Ingen i desember. Oppstart 31. januar.

       
 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.
Frivilligsentralen har juleferie fra onsdag  
20. desember til onsdag 3. januar 2018.

Frivilligsentralen har batteri for høreapparat til  
       salgs for kr. 35,- pr brett ( 6 batteri pr. brett). 

Søndre Land Frivilligsentral  
ønsker små og store                                                                                            
ei god adventstid,  
en minnerik jul                                          
og et godt nytt år.   

KLUBBRENN / TELENORKARUSELLEN:

Vi starter med klubbrenn lørdag 05.01. 2019 på 
Bergegarda Skistadion.

Eventuelle forandringer kunngjøres på 
 www.flubergskiklubb.no.

Påmelding mellom kl. 11.30 – 12.15. Start kl. 12.30.

Startkontigent medlemmer kr. 40,00.  
Startkontigent ikke medlemmer kr. 50,00. 
Trimklasse for voksene på idealtid.  
(startkontigent kr. 20,00)

Åpent for alle. 

                   
 Arangør: Fluberg Skiklubb

 
OFFENTLIG BADING

Offentlig bading foregår hver fredag  
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. 


