
      Søndag          
     10.2.19

Teater Innlandet  
 i samarbeid med  

Riksteatret kommer med  
JUNGELBOKEN! 

Tirsdag 19. mars kl. 18.00  
      i Kultursalen i Hov

Bli med inn i jungelen og se en  
sprudlende familiemusikal med humor, fart,  

spenning og fengende musikk! Rudyard Kiplings 
klassiker om gutten som vokser opp blant ulver, er 

et fargerikt eventyr for hele familien.

Billetter: Forhåndssalg: 
ebillett.no og 1 time før i døra.  

Barn/Voksen/Honnør: 230,- 
Rabatt for familie, studenter, OBOS o.l.

Forestillingen varer i to timer inkludert pause.

KULTURNYTT  
Søndre Land kommune

                      Februar og  mars 2019
Fluberg stasjon med oppkjørt skispor langs Valdresbanen, foto: M Konow



   Gå`ta Banen

INFO OM LØYPENETT OG  
LØYPEKJØRING  

På kommunens hjemmesider er det lagt 
ut informasjon om skiløyper i Søndre 
Land:  
Gå inn på Kultur, Idrett og fritid og klikk 
deg inn på Idretts og friluftsliv så finner 
du oversikt over 
- Skiløypenettet
- Skianlegg/lysløyper

På Skisporet.no ligger oppdatert info 
om løypekjøring og løypestatus.
Nyt vinteren og det fine skiføret !



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.

ARRANGEMENTER I FEBRUAR:
Torsdag 21. februar  kl. 19.00 - 20.00 
MALERIKONSERVERING på Munchmuseet 
Velkommen til en  
interessant og  
artig kunstfaglig kveld på  
biblioteket. 
Hva gjør konservatorene 
på museet, hvordan ble 
Skrik til og hva har skjedd 
med det i ettertid???  
Alt dette og mere til får vi 
høre om når Erika Gohde  
Sandbakken,  
malerikonservator på 
Munch-museet, besøker  
biblioteket. 
Gratis inngang! 

Tirsdag 26. februar  
kl. 11.00 - 13.00 
LESEGRUPPA DAG:  
Lesegruppa møtes en tirsdag i måneden for å 
snakke om månedens bok, gjerne over en kopp 
kaffe eller te.

Alle er velkomne til å delta. Ta kontakt med  
biblioteket eller Frivilligsentralen om du er  
interessert.

Torsdag 28. februar  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. 

 
UTSTILLING 
I februar vil Linda Torgersen stille 
ut noen av sine miniatyrer  i  
biblioteket. 
 
 
ARRANGEMENTER I MARS:
Torsdag 21.mars kl.19.00 – 20.30 
KRIMAFTEN 
En inspirerende krimaften før påske!  
Bokfinkene går skumle 
tider i møte!  
Vi tar et dypdykk i  
kriminallitteraturen og 
tilbyr en en aften full av 
mord, blod og gørr.  
Det blir nye og eldre 
krimbøker- nye og  
ukjente skurker og  
krimhelter!  
Bokfinkene er Ingvill Solberg og Nina Egge 
som begge jobber i bibliotek og er lidenskaplig 
opptatte av litteratur.  
Inngang kr. 100.- inkl kaffe og biteti

Tirsdag 26. mars kl. 11.00 - 13.00 
LESEGRUPPA DAG 
Lesegruppa møtes en tirsdag i måneden for å 
snakke om månedens bok, gjerne over en kopp 
kaffe eller te. 
Alle er velkomne til å delta. Ta kontakt med  
biblioteket eller Frivilligsentralen om du er  
interessert.

Torsdag 28.mars 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.  
Ta kontakt med biblioteket eller  
Frivilligsentralen om du er interessert.

Følg oss på facebook eller sjekk kulturkalenderen 
for flere arrangementer på biblioteket.

 
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 med internett. 
 
Har du spørsmål kan du ringe oss på 
telefon 61 12 66 50 eller sende oss en 
mail på  
sondreland.bibliotek@sondre-land.kommune.no. 



Nytt tilbud i kulturskolen:
FYSISK TEATER OG BEVEGELSE

Dette kurset passer veldig godt for de 
som liker å bevege seg og samtidig 
spille ut karakterer og figurer med 
kroppen som verktøy.

Dansepedagog og utøver 
Mai Elin Løkken leder kurset 

Ta på løstsittende klær og 
innesko/gymsko og bli 
med!

Gymsalen på Fryal

TORSDAGER kl. 18.30 

PASSER FOR ALLE ALDRE!
 - TA KONTAKT for PÅMELDING el. scan for info.

Mai Elin Løkken, mobil 9011 0796
epost: maielin.lokken@sondre-land.kommune.no

epost: tone.gellein@sondre-land.kommune.no
mobil: 90652603



VELKOMMEN TIL TREFF FOR  
KREFTRAMMEDE OG DERES PÅRØRENDE 

Onsdag  20. februar 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,-.

                 

Helsestasjon for ungdom
 
Mandager: kl. 15.00 - 17. 00.  
Lege til stede første mandag i måneden.  
Stengt i skoleferier. BILLETTER: KR. 50 VOKSNE // KR. 10 FOR BARN

Hva skjer? 

KULTURSKOLENS   
 MUSIKK - elever 
holder konsert

            MANDAG 25. MARS 2019            

Kl.18.00 i KULTURSALEN i HOV 

___ BLÅ(S) 
   I DET!

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.  
 

Juniorklubb:  
20. februar kl. 18.00 - 21.00 
 

 

Lokal Mønstring   
                        Kultursalen  i Hov

  

    FREDAG 15. FEBRUAR 2019 kl. 18.00
                         Påmeldingsfrist: Torsdag 31. januar

                          Logg deg inn her: ukm.no/sondreland

             DANS - MUSIKK - SANG - FOTO - TEGNING -  
               NOVELLE - VIDEO -  KONFERANSIER -  

       ARRANGØR - TEATER - MALERI mm

Collage av Sofie Grue Johansen 



FLUBERG HELSELAG – ÅRSMØTE 2019

Vi minner om  
årsmøte torsdag 28.02.19 kl. 18.30  
på Fluberg forsamlingshus.  

Vanlige årsmøtesaker.  
Loddsalg. Enkel servering.   
 
Hjertelig velkommen!

Styret. 

 

ÅRSMØTE ODNES VEL 
 
Det avholdes årsmøte for Odnes Vel 
fredag 15. mars kl. 18.30 i varmestua            

Vanlige årsmøte saker og valg 
av styre. 

Servering av kaffe, kaker

PS! Sitter du med en ide, eller forslag til aktivitet som 
vi kan bidra til å gjennomføre så bare gi oss beskjed, 
eller kom på årsmøtet!

Velkommen!

VÅRFEST 
 
på Grime samfunnshus  
lørdag 27.april kl 19.00.  
 
Matservering. Levende musikk.  
Bindende SMS-påmelding til 98086173 
innen 21.april.  
300,- pr pers.  
Se mer info på Enger vel på Facebook.

LAND KUNSTFORENING

Program vår 2019       

ÅRSMØTE 
 onsdag 27. mars kl 19.00 på Grette.  
Åpent for alle medlemmer                                                                                                            

FESTIVALUTSTILLING  «Tid for tømmer» 

Lørdag 25.mai-søndag 16.juni 2019 
Fjøsgalleriet. Grette gård                                                             
 
«IOMAKA». Kunstnerduoen  
Ingrunn O. Myrland og Ann Kristin Aas.   
Tekstil, skulptur, installasjon.    
Salgsutstilling. 
Trekning av Kunstbasaren

     Lausgarda Grendelag inviterer til spennende   
                             UTEDAG  
                         for store og små 

        Johs. Minne søndag 17. mars kl. 12.00

Mange ulike aktiviteter, men dagens hovedattraksjon er                   
                         
                       TYNNSTAVRENNET 

 
Vet du ikke hva det er?  
Kom og delta eller vær heiagjeng.

 
 
 

Salg av vafler og varm drikke. 
Bålpanne og mulighet for grilling. 
Vandrepokal.



ÅRSMØTE SØNDRE LAND FRIVILLIGSENTRAL
tirsdag 12. mars kl. 18.00.
Eventuelle forslag skal være skriftlig og  
leveres styret innen 22. februar 2019.
For mer info se vår hjemmeside.

NYE TILBUD:
Gå`Ta Banen: Søndag 10. februar kl. 11.00 - 15.00.
Hyggekveld med Geir Aage Sogn og Espen Hagen 
Olsen, vokalist i Ole Ivars, på Frivilligsentralen 26. mars 
kl. 18.00. Inngang kr. 150,- inklusive bevertning.  
Åresalg: kr. 20,- pr. åre. Velkommen! 
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.  
Ikke klubb 25. februar.
Mental Fitness på Frivilligsentralen 18. og 25. mars og 
1. og 8. april kl. 11.30 - 13.00. Kr. 300,-.  Øvelsene styrker 
hjernens funksjoner. Ta med matpakke. Kaffe/te kr. 20,- . 
Påmeldingsfrist 14. mars til Frivilligsentralen. 
TIRSDAGER:         
Strikkekafe: 5. og 19. februar og 5. og 19. mars  
kl. 12.00 - 14.00.  
Lesegruppa: 26. februar og 26. mars kl. 11.00 på  
biblioteket. 
Selvhjelpsgruppe for slagrammede.  19. februar  
kl. 18.00 - 20.00 på Frivilligsentralen. Pris kr. 25,00. 
ONSDAGER:                                                                                                                                             
Tur: kl. 10.30 for alle. Oppmøte ved Frivilligsentralen.                                                                                               
Landingsplassen kl 12.00 med kaffe og vafler: 
Februar 2019:  6. : Tema. 13. : Quiz. 20. :  Lunsj  
og 27. : Åresalg. 
Mars  2019 :  6. : Tema. 13. : Quiz,  20. : Lunsj og  
27.: Åresalg.
Onsdagsbaderne: Badetilbud for damer over 60 år. 
Treff for kreftrammede, pårørende og etterlatte: 
onsdag 20. februar. 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,-.
Selvhjelpsgruppe for mennesker med ME:  7. februar 
kl. 12.30 - 14.30 i Bodegaen på Rådhuset.  
14. mars kl. 12.00 - 14.00 på Frivilligsentralens møterom.  
Røde Kors Kvinnekafè: Kl. 18.00.
Sang og bevegelse til musikk en torsdag i måneden på 
Hovli kl. 11.30. 14. el. 21. februar og 28. mars.

       
 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.

 
MØTER:
Tirsdag 29. januar:    
Årsmøte i Søndre Land husflidslag  
kl. 19.00 i Oppistua

Tirsdag 12. februar:  
Innføring i tvebandstrikk kl 19.00 i Oppistua

Tirsdag 12. mars:  
Kontstrikk med Rita Sørlien kl 19.00 i Oppistua

KURS:
SPINNEKURS 
med Sally Græsdahl (14 timer):  
helgen 1. – 3. mars. 
Kursavgift:   
Medlemmer: kr 700,- Ikke-medlemmer: kr 800,- 
Påmelding til Gjertrud, mobiltlf: 988 86 593,  
epost: gj.roha@gmail.com innen 23. februar.  
Sted: Oppistua:   
 
Fredag 1.mars: kl. 18.00 – 21.00. Spinne på håndtein.  
Håndtein fås på kurset. 
Lørdag 2. mars: kl 9.00 -15.00. Bearbeiding av ull,  
karding og spinning. 
Søndag 3. mars: kl. 10.00 -15.00. Spinning og  
tvinning på rokk. Ta med egen rokk hvis man har.

PLANTEFARGINGSKURS  
med Randi Nordal (10 timer)  :  
21. februar og 1. juni. 
Kursavgift:  
Medlemmer: kr 700,- Ikke-medlemmer: kr 800,-. 
Utgifter til garn og annet materiale kommer i tillegg.
Påmelding til Gjertrud, mobiltlf: 988 86 593,  
epost: gj.roha@gmail.com innen 15. februar.   
 
Torsdag 21. februar: kl 18.30 – 21.30. Sted: Oppistua.  
3 timer oppstart/teorikurs. Det blir demonstrert  
beising av garn og opplæring i innsamling av  
fargemateriale. 
Lørdag 1. juni: kl. 10.00 -16.00. Vi farger garn.  
Sted: Hos Marit Øksne.



Sonja (N) 
Søndag 3. februar kl.19.00 
Sjanger: drama 
Aldersgrense: 6 år

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

     Februar og  mars 2019

Born 2 Drive (N) 
Søndag 10. februar kl.19.00 
Sjanger: dokumentar

Rive Rolf  
krasjer internett (USA) 
Søndag 10. februar kl.17.00 
Sjanger: animasjon/familie
Aldersgrense: 6 år

Legofilmen 2 (USA) 
Søndag 17. februar kl.17.00 
Sjanger: animasjon/familie

Amundsen (N) 
Søndag 17. februar kl.19.00 
Sjanger: biografi/drama 

Pjusken- 
Et vintereventyr (Island) 
Søndag 3. februar kl.17.00 
Sjanger: animasjon/familie 
Aldersgrense: 6 år

Rive Rolf  
krasjer internett (USA)  
Søndag 24. februar kl.17.00 
Sjanger: animasjon/familie 
Aldersgrense: 6 år

Ben is back (USA) 
Søndag 24. februar 
kl.19.00 
Sjanger: drama S A O I R S E

R O N A N

M A R G O T
R O B B I E

NOMINERT TIL OSCAR®

PÅ KINO 29 .  MARS

NOMINERT TIL OSCAR®

Mary, Queen  
of Scots (GB) 
Søndag 31. mars kl.19.00 
Sjanger: biografi 

Britt-Marie var her (SV) 
Søndag 24. mars kl.19.00 
Sjanger: drama 

Kule kryp 2 (F) 
Søndag 24. mars kl.17.00 
Sjanger: eventyr 

Iron Sky:  
The Coming Race(T) 
Søndag 17. mars kl.19.00 
Sjanger: action/sci-fi 

Kule kryp 2 (F) 
Søndag 17. mars kl.17.00 
Sjanger: eventyr 

Gloria Bell (USA) 
Søndag 10. mars kl.19.00 
Sjanger: drama 

Kaptein Marvel (USA) 
Søndag 10. mars kl.17.00 
Sjanger: 

Instant family (USA) 
Søndag 3. mars kl.19.00 
Sjanger: komedie 

Kulturnytt for april 
og mai 2019:
 

Frist for å levere stoff er 
mandag 11. mars. Sendes til:   
kulturkalender@sondre-land.kommune.no.


