
KULTURNYTT  
Søndre Land kommune

 
 Oktober og November 2019

BOK&FOLK2019
–bokfestivalen i Land

27.Oktober
kl.11-16
Lands Museum

 

Forfattermøter

   

Kafe`

 
 Leseglede

Søndre Land kultursal, 
Lørdag 2. november
kl. 19.00
 
Billetter:  
sondre-land.kommune.no/enheter/ 
sondre-land-kultursal-og-kino

“30-tallets levekår på 
landsbygda i Skåne er 
beintøffe. Nazismen er i 
frammarsj, og for de som 
er nederst på rangstigen 
er livet en kamp for  
tilværelsen.
 
Sven er «annerledes» og 
blir kalt idioten. Han blir 
tråkket på og hundset 
med av den hensynsløse  
godseieren Höglund. 
Til tross for all motgang 
har Sven drømmer – og 
håp. Men håpet blir til 
slutt til hat. “

Med Tom Styve i  
hovedrollen

Hov. Foto: M. Konow

 
Barneaktiviteter  

Bokhandel

 

Lokalhistorie



BILLETTER: KR. 70 VOKSNE // KR. 10 FOR BARN 
i døra og forhåndsalg:  
søk billetter på www.sondre-land.kommune.no

 en FORESTILLING full av  gode grøss-sss med 
KULTURSKOLENS                                

ELEVER

     ONSDAG 30.OKTOBER 

    KL.18.00 

  KULTURSALEN I hOV

HALLOWEEN!



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

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. 

Vi finnes også på facebook og instagram. 

Nå er høsten 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 OKTOBER:

Onsdag 2. oktober kl. 18.00-20.00 
FORFATTERMØTE: Ellen Vahr.

Denne høsten kommer Ellen Vahr med en ny roman 
«Miss Marie» som er den første i en planlagt trilogi om 
Thea Thoresen. Vi er så 
heldige at hun kommer 
til biblioteket for å for-
telle om boka.  
I 2016 ble hun nominert 
til Bokhandlerprisen for 
debutromanen “Gaven”, 
fortellingen om Anne 
Brannfjell. 
Inngang kr. 100,- 
Kaffe og biteti.   Alle er hjertelig velkommen!

Onsdag 16. oktober kl. 18.00 – 20.30. 
BOKBAD: 
Helge Røyne debuterer som forfatter i en alder av 74 år 
med boka “Utafor ramma”. Det er ei bok om livet til en 

spesiell kar fra Snertingdalen: Arne Refstad. 
Kultursjef Tone Gellein bokbader.  
Gratis inngang.  
Kaffe og biteti. Alle er hjertelig velkommen!

Tirsdag 29. oktober kl. 11.00: 
LESESGRUPPA                                     

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.

«Søndag 27.oktober kl.11.00 – 16.00 
BOK&FOLK – Bokfestivalen i Land på Lands museum 
Forfattermøter, utstillinger, bokhandel, barneaktiviteter, 
kafé og mye mer! 

For oppdatert program – følg Bok&Folk på Facebook og 
Instagram og på Lands Museums nettside: www.rands-
fjordmuseet.no 

Forhåndssalg av billetter på Gjølberg Libris, Søndre 
Land folkebibliotek, Nordre Land folkebibliotek,Lands 
Museum, eller kjøp billett i døra. 

Bok & Folk er et samarbeid mellom Søndre Land folke-
bibliotek, Nordre Land folkebibliotek, Lands museum 
og Gjølberg Libris.»

ARRANGEMENTER I NOVEMBER:

Mandag 4. november kl. 18.30 – 21.00: 
LESEGLEDER 
 

De erfarne og dyktige litteraturformidlerne Siri  
Lindstadinn T. Sunne fra Oppland fylkesbibliotek vil 
presentere nye, spennende og kanskje mindre kjente 
bøker for voksne. Målet med kvelden er å spre økt lese-
lyst og ny innsikt i mangfoldet av litteratur som tilbys 
på biblioteket.  
Arrangementet er en del av Bokåret 2019, og det satses 
på litteratur, leselyst og leseglede.

Arrangør: Oppland fylkesbibliotek og  
Nasjonalbiblioteket



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 kaffe-
kopp og noe å bite i.

For mer informasjon om arrangementene, og hvilke datoer som utgår 
pga ferie etc. følg med på arrangementer på: 
www.facebook.com/sondrelandnaringsradgiver/

JUL I SØNDRE LAND 
Lørdag 14. desember.
 
Påmeldingsfrist for dere som skal ha 
stand i og utenfor rådhuset er  
torsdag 14. november. 
Skjema for påmelding på  
kommunens hjemmeside eller i  
servicetorget.

 

 
ELDREDAGEN 2019 

Søndre Land Eldreråd har gleden av å invitere alle kommunens pensjonister 
til Eldredagen 2019! 

 
Tirsdag 8.oktober kl.11-14, Festsalen, Rådhuset i Hov 

 
Program: 

 Velkommen, v/ Olaug Lihagen, leder i eldrerådet 
 Hilsen fra ordfører Terje Odden 
 Allsang 
 Underholdning 
 Servering av Rømmegrøt og Spekemat 
 Kaffe og kringle 

 

Fri entré og bevertning! 

ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 

 

 
AKTUELLE  
TILSKUDDSORDNINGER:

Spillemidler til idrettsanlegg,
nærmiljøanlegg og friluftsliv:
Går dere med tanker om å rehabilitere 
eller bygge nytt idrettsanlegg eller  
aktivitetsområde? Da kan dere an-
tageligvis søke spillemidler. Meld inn til  
kommunen senest innen 15. oktober.  
Les mer på kommunens nettsider 
eller www.anleggsregisteret.no  

Kulturmidler 2019  
Nye retningslinjer for kulturmidler er 
under behandling. Antatt søknadsfrist 
blir i november. Info legges ut på  
kommunens nettsider. 

Tilskuddsportalen
Vi oppfordrer alle lag og foreninger om 
å lete etter gunstige støtteordninger i 
tilskuddsportalen. Se mer på: 
www.tilskuddsportalen.no 

Helsestasjon for ungdom - Tirsdager: klokka 15.00-17.00
 
På helsestasjonen i helsehusets 2. etasje.  
Lege er tilstede første tirsdag i måned. Stengt i skoleferier.  Gi Tid! 

Nordre Land og Søndre Land  
kommuner arrangerer en  
fellesmarkering av  Verdensdagen 
for psykisk helse:  
Mandag  07.10.19 kl. 18.30 på  
Fluberg forsamlingslokale .   
Årets tema er: Gi tid! 

Innleder er psykologspesialist Gabrielle 
Frøen, som på mildt og lettforståelig vis 
vil hjelpe oss å forstå hvilken stor be-
tydningen det er å dele av vår tid, til de 
av våre medmennesker som sliter. Hun 
beskriver teknikker, som kan hjelpe den 
enkelte av oss og mestre egne psykiske 
helseutfordringer i hverdagen.   
Gratis adgang—kulturinnslag— 
bevertning.  
Se mer på : www.verdensdagen.no

ÅRSMØTE SØNDRE LAND SKYTTERLAG 
 Torsdag 7. november kl. 19.00 i kommunestyresalen.  
 
Innkalling og saksliste vil bli publisert på hjemmesiden.  
Årsmøtesaker bes sendt til sondre-land@skytterlag.no  
innen 28.10.19.  Styret



    ÅRBOKA LANDINGEN

 

OPPISTUA I HOV

Første onsdagen i måneden er Oppistua åpen for  
publikum og en ansatt fra museet jobber der den  
dagen. ( Pga. Høstferie blir det 2. onsdag i Oktober) 

Åpent i Oppistua. 

Onsdag 9. oktober Kl.  10. 00.-14. 00. 
Kom innom å se utstillingen og rommene.  
Snakk med en fra museet.

Onsdag 6. november  kl. 10.00 -14. 00. 
Kom innom å se utstillingen og rommene. Snakk 
med en fra museet.

ÅRBOKA LANDINGEN  
slippes på 
Lands Museum  
Torsdag 7. november kl. 18.00 

 Anne Terningen kåserier  om sin oppvekst i 
Thomlebygda og om Dæhli barneparks historie.  

 Servering av kaffe og bititi 
 Salg av boken  
 Gratis inngang  
 Velkommen! 
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Barnas Museumssøndag 
Tema: Mose 

Søndag 6. oktober kl. 13.00 - 15.00 
Sted Lands Museum, Villavegen 45, 2870 DOKKA  

  
 

 

P 

 

 

 

 

 
Barnas museumssøndag er en ny serie i Randsfjordmuseet, som vi har på alle vår 4. museer. 
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 mose, hva er det for noe?  
Det blir natursti og aktivitet om natur, vi lager smør og baking i vedfyrt ovn.   

 
Gratis foredrag for voksne: Mose til nytte og besvær med Torbjørn Høitomt 

 
 «Norge er en av landene i Europa som har flest mosearter. At vi har så mange som 1200 

arter skyldes en variert natur fra fjord til fjell og fra nord til sør». 
Starter kl. 13.00 

Etter foredraget vil vi demonstrere noen vanlige norske mosearter 
 på museumsområdet  

 
Barn under 4 år må komme i følge med voksne. Opplegget starter presist. 

Pris 60,- per barn. 
 

Medarrangør: Moseklubben i Norsk botanisk forening. 
 

Neste barnas museumssøndag blir på Hadeland Folkemuseum 
Tema: Førjulsaktiviteter 

 
 

 
ASKELADDEN- I SORIA MORIA SLOTT 
Utekino  4. oktober kl. 20.00 På Lands Museum.  
 
Velkommen til en stemningsfull og eventyrlig 
filmopplevelse! 
Manusforfatter Alexander Kirkwood Brown vil 
være tilstede og fortelle om filmen før visningen, 
og han har med seg en spesiell rekvisitt som han 
vil avsløre noe spennende om.  
Det blir også trolsk underholdning og salg av varm 
drikke, pølser og selvsagt popcorn.  
 
Billetter selges på stedet kr 100,- Ingen  
plassbilletter, det er derfor viktig å komme i god tid. 
Billettsalget starter kl. 18.30 og filmen starter  
ca kl. 20.00.  
Alle anbefales å kle seg godt, og ta gjerne med tepper 
og sitteunderlag!

Foto: Bjørn Stuedal 

Denne dagen har vi fokus på mose, hva er det for 
noe? Det blir natursti og aktivitet om natur, vi lager 
smør og baking i vedfyrt ovn.  
Gratis foredrag for voksne: Mose til nytte og 
besvær med Torbjørn Høitomt kl. 13.00
 «Norge er en av landene i Europa som har flest  
mosearter. At vi har så mange som 1200 arter skyldes 
en variert natur fra fjord til fjell og fra nord til sør».

Etter foredraget vil vi demonstrere noen vanlige 
norske mosearter  på museumsområdet 
Barn under 4 år må komme i følge med voksne.  
Opplegget starter presist. Pris 60,- per barn.
 
Medarrangør:  
Moseklubben i Norsk botanisk forening.



     Billett: Voksne/bar n Kr. 200,-/100,-    
Gullbillett: på fritt beløp over 200,-.                                                                                                         

 Selges fra 1. Oktober i Servicetorget, på Randsfjord Handel og                                                             
 Frivilligsentralen – og i døren konsertdagen. 

Vipps 
Billettinntekter går uavkortet til TV-AKSJONEN. 

                                                                                                                        Arr. Tv-aksjonskomiteen 2019  
 
 

TV-AKSJONS-KONSERTEN 2019  

i Hov kirke torsdag 17. okt.  
kl. 19.00 

Velkommen til den årlige konserten i  forbindelse med årets TV-
aksjon.  

Det blir også i år mange spennende artister og innslag, men  
listen er ,ved trykkefristen for Kulturnytt , ikke  endelig spikret.  

Følg med på kommunens hjemmeside for oppdatering! 

BASAR I LAUSGARDA,  
JOHS. MINNE,

SØNDAG 13. OKTOBER kl. 14.00 
Lausgarda Røde Kors arrangerer basar i  
samarbeid med Lausgarda grendelag. 
Loddsalg fra kl. 14.00 
Trekning fra ca kl. 16.30.   
Masse fine gevinster!

Salg av kaffe, brus, saft og vafler!

JULEMESSE I LAUSGARDA, 
JOHS. MINNE, 

 
SØNDAG 24. NOVEMBER  
KL. 12.00  – 17 00. 
Gratis stand, førstemann til mølla  
prinsippet,  det er fullt ved 15 stk.!  
Påmelding til Kai Solum innen  
17. november, tlf. 959 75 019  
Grendelaget selger kaffe, vaffel etc. 

Velkommen til en koselig førjulsstund!  

DIKT OG SALMEKVELD
 
Torsdag 10. oktober kl. 19.00 
i stua hos Solveig og Egil  
Grandhagen i  Øvre Bergegarda 16.
Med Eyvind Skeie og Øystein Wang .
Enkel bevertning. Velkommen!

FANTASIA - Helter, myter, eventyr og sagn

Konsert med Hov Musikkorps i Søndre Land-hallen  
lørdag 12.oktober kl.18.00.  
 
Gjester: Søndre Land barne- og ungdomsteater, ledet av  
Linda Slåttum, og dansere i gruppa KreoDans, ledet av May 
Elin Løkken. Konfransier: Birgitte Rosenberg som også bidrar 
med musikalske innslag. Dirigent  Morten Fagerjord. 

Grieg, både i stemningsfulle og morsomme varianter, en  
folketone, og Egil Monn-Iversens Bør Børson. Musikk fra  
populære filmer; fra Pirates of the Caribiean,  
Schindlers liste, Hobbiten og The Incredibles mm.  
Pause med mulighet for å kjøpe litt å  
spise og drikke. 

VISEKVELD med Elin Prøysen  
 
Torsdag 7. november kl. 18.00  
på Frivilligsentralen.  
Billettpris kr 100,- .
 
Arr. Land Folkeakademi

LYSTENNING OG ADVENTSKAFE

1. søndag i advent søndag 1. desember 
Fra kl. 14.00 - 16.30 
på Granum Gård i Fluberg.
Kulturelle innslag,  salg av lokale produkter 
og åpen kafe. Se facebook Granum Gård .
 
Arr.: Granum Gård

ÅRETS TV-AKSJON SØNDAG 20. OKTOBER 
Tv-aksjonskommiteen har stand utenfor Randsfjord  
Handel lørdag 12. oktober under Høstjakta.  
Salg av billetter til Tv-aksjonskonserten.



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

NYE TILBUD:
TV - AKSJONSKONSERT 2019:Torsdag 17. oktober kl. 
19.00 i Hov kirke.
Datahjelp gis etter avtale - når og hvor bestilles på  
Frivilligsentralen. 
MANDAGER:  
Leksehjelp for elever i barneskolen og  
ungdomsskolen: kl.13.00. Følger skolens ferier og  
fridager. Kontakt Frivilligsentralen for påmelding. 
TIRSDAGER:         
Strikkekafe: Tirsdag 1., 15. og 29. oktober og 12. og 26. 
november. kl. 12.00 - 14.00.  
Lesegruppa: En tirsdag i måneden. Kl. 11.00.  
Ta kontakt med biblioteket for info. 
Slagkafeen har tatt en pause. 
ONSDAGER:                                                                                                                                             
Tur: kl. 10.30 for alle. Oppmøte ved Frivilligsentralen.                                                                                               
Landingsplassen kl 12.00 med kaffe og vafler: 
Oktober 2019:  2. : Besøk av Bjørnar Ivarsen med  
historien om Tjuvholmen mm. 9. : Quiz, 23. Kaffe og 
vaffel og  30. : Åresalg.  
November  2019 :  6. : Tema. 13. : Quiz, 20.: Lunsj og  
27.: Åresalg.
Onsdagsbaderne: Badetilbud for damer over 60 år. 
Oppstart uke 41. Ta kontakt med Frivilligsentralen.
TORSDAGER:
Knerte-treff  kl. 11.00-14.00 .  Treff for småbarn og 
deres foresatte. Lunsj kr. 35,-. 3. og 17. oktober. 1., 15. og 
30. november.  
Selvhjelpsgruppe for mennesker med ME: Torsdag 
31. oktober og 28. november Kl. 13.00 - 15.00 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. 10.45. 24. oktober og 21. november.

Vi har to elsykler til utlån. Kom innom oss og prøv! 
Tilbudet er i samarbeid med Våtmarkssenteret på 
Odnes.

       
 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 HELSELAG – HELSETRIMMEN
Avslutning av årets helsetrim, med utdeling av krus, på 
Fluberg forsamlingshus  
torsdag 21. november kl 18.30.

Anna Opperud viser bilder fra noen av sine  
fjellturer.   
Kaffe, kaker – loddsalg.

Du kan betale med kort ved inngangen. Det  
serveres kaffe og vann til de som ønsker det. 
Bassenget holder komfortable 32 grader.

OFFENTLIG BADING
 
Foregår hver fredag kl. 17.00 - 21.00 i  
bassenget på Fryal skole. Oppstart 11. oktober.

Enkeltbillett: Barn kr. 30,- og voksne kr. 50,-.
Klippekort 10 klipp: Barn kr. 230,- og voksne kr. 360,-.

TRIM FOR HELSA 65+
 
Ergo-, fysio- og frisklivsavdelingen i Søndre Land  
kommune har et gratis treningstilbud for alle eldre over 
65 år. Hovedfokus er på funksjonell treninga av bena 
med tanke på økt styrke og balanse.

Tilbudet foregår i gruppe, og  vi møtes hver torsdag  
kl. 12.00 - 12. 45 på Hov Fysikalske Institutt.

Møt opp med treningstøy, gode  
innesko og friskt humør!
Vi ønsker både gamle og nye  
velkommen!

HØSTFEST PÅ SOLHEIM 
Lørdag 5. Oktober.  
Neon Lights spiller fra 20.00-01.00.
Dørene åpnes kl 19.00. Enkelt kiosksalg.
Billetter: 200,- for medlemmer og 250,- for  
ikke-medlemmer. VIPPS NR: 134500.
Påmelding til Hege Engehaugen på tlf: 41338302 eller 
Camilla Kolstad på tlf:45257447.

JULEGATEÅPNING TORSDAG 28. NOVEMBER
 
Fakkeltog fra XL Bygg til Fladsrudtomta kl. 17.00.
Oppmøte kl. 16.50.
Julegrantenning og gang rundt juletreet.

HØSTFEST PÅ  GRIME SAMFUNNSHUS
Lørdag 12. oktober kl. 19.00
 
Matservering. Me2 DanseDuo spiller.
Bindende SMS-påmelding til 98086173  
innen 6. oktober. Kr. 300,- pr pers. 
Se Enger Vel på Facebook



Astrup - Flammen over 
Jølster (N) 
Søndag 6. oktober kl.19.00 
Sjanger: biografi/drama 
Aldersgrense: 12 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 

  Oktober og november 2019

Gemini Man 
Søndag 13. oktober kl.19.00 
Sjanger: action

Brillebjørn på ferie (N) 
Søndag 13. oktober  kl.17.00 
Sjanger: barnefilm

Operasjon Mumie (N)  
Søndag 20. oktober kl.17.00 
Sjanger: barnefilm
Aldersgrense: 6 år

Spionen (N) 
Søndag 20. oktober kl.19.00 
Sjanger: drama 

Den Vesle Vampyren () 
Søndag 6. oktober kl.17.00 
Sjanger: animasjon 
Aldersgrense: 6 år

The Informer  (GB)  
Søndag 27. oktober kl.17.00 
Sjanger: action 

 

Jexi(USA) 
Søndag 24. november 
kl.19.00 
Sjanger: komedie 

Midway (USA) 
Søndag 17. november 
kl.19.00 
Sjanger: krig

Terminator: Dark Fate 
(USA) 
Søndag 10. november 
kl.19.00 

Snekker Andersen: 
Den vesle bygda som 
glømte at det var jul (N) 
Søndag 10. november 
kl.17.00 
Sjanger: familiefilm 

De dødes tjern (N)  
Søndag 3. november 
kl.19.00
Sjanger: skrekk 

Familien Adams (USA) 
Søndag 3. november 
kl.17.00 
Sjanger: familiefilm 

Registrering av arrangement på Søndre  
Lands kommunes hjemmeside og  
facebookside:
-For å komme opp som arrangement på  
hjemmesida må dere selv legge inn  
arrangementet på “ Hva skjer” på Gjovik.com.
-For at vi skal legge til arr. på facebooksida må 
dere selv opprette et arrangement på deres 
egen facebookside. Så gir dere oss beskjed slik 
at vi kan legge arrangementet til lista på  
kommunens facebookside.

Sauen Shaun :  
Farmageddon (GB) 
Søndag  24. november 
kl.17.00 
Sjanger: animasjon

Snekker Andersen:  
Den vesle bygda som 
glømte at det var jul (N) 
Torsdag 28. november 
kl.18.00 
Sjanger: familiefilm 


