
            
         Oktober og november  2018

Gordon og Paddy (SV)
Søndag 18. november
kl. 17.00  
Tillatt for alle
Sjanger: animasjon/barnefi lm   

Nabospionen (DK)
Søndag  25. november 
kl. 17.00 
Tillatt for alle
Sjanger: animasjon/familiefi lm

The Wife (UK)
Søndag 25. november 
kl. 19.00
Sjanger: drama     

Smallfoot (USA)
Søndag 7. oktober  
kl. 17.00 
Sjanger:  animasjon                   

Nothing Like A Dame (UK)
Søndag 7. oktober 
kl.19.00
Sjanger: komedie/dokumentar

Brannmann Sam: 
Helter i Stormen ( UK)
Søndag 14. oktober 
kl. 17.00
Tillatt for alle
Sjanger: barnefi lm/animasjon

Følg oss på facebook: 
Søndre Land  kino og Søndre Land kommune

En Aff ære  (N)
Søndag 14. oktober 
kl. 19.00
Aldersgrense: 15 år
Sjanger: thriller

Widows (USA) 
Søndag 18. november 
kl. 19.00 
Sjanger: action/thriller

Kulturnytt for desember 2018/ januar 2019:
Frist for å levere stoff   er  tirsdag 6. november.
Sendes til: kulturkalender@sondre-land.kommune.no

Grinchen 
Torsdag 29. november
kl. 18.00
Sjanger: julefi lm/animasjon
I forbindelse med
JULEGATEÅPNINGA

KULTURNYTT 
Søndre Land kommune

KuToppen (N)
Søndag 21. oktober 
kl. 17.00
Sjanger: animasjon/barnefi lm

Grensen (SV)
Søndag  21. oktober 
kl. 19.00

Brannmann Sam: 
Helter i Stormen (UK)
Søndag 28. oktober kl. 17.00
Tillatt for alle
Sjanger: barnefi lm/animasjon

Halloween (USA)
Søndag 28. oktober 
kl. 19.00
Sjanger: grøss/skrekk

Foto på toppen: Mølla og Rands� ord fyr. Foto: Bjørnar Ivarsen



JUL I SØNDRE LAND

Lørdag 8. desember

Påmeldingsfristen for dere som 
skal ha stand i og utenfor  
rådhuset er torsdag  
15. november. 

Skjemaer for påmelding finner 
dere på kommunens hjemmeside 
eller i servicetorget. 

Høstens store teatersatsing for hele familien!

Bør Børson jr. kommer til Søndre 
Land Rådhus 

Søndag 11. november kl. 19.00
Av Harald Tusberg og Egil Monn-Iversen

Etter Johan Falkbergets roman

Vi har flyttet den folkekjære komedien om Bør 
Børson jr. til Innlandet og 50-tallet. 

Tom Styve er Bør og synger «Ælt i væla det har je» 
på klingende hedmarksdialekt til rockabilly-rytmer.  
 
Bør Børson jr. er en fartsfylt musikalkomedie med 
fengende musikk, spektakulær dans og et  
sprudlende ensemble.

 
Varighet: ca. 2,5 t inkludert pause

Med:  
Tom Styve, Anette L. Waaler, Per Tofte, Marte Stolp, 
Marit Synnøve Berg, Morten Rudå, Lars Jacob Holm, 
Mats Moe, John Nyutstumo, Liv-Ellen Kahrs og Thali 
M. Liberman 
Regi: Lars Erik Holter 
Scenografi: Christine Lohre 
Musikalsk leder: Øyvind Å. Berg 
Koreografi: Jonas Digerud 
Lysdesign: Olav Nordhagen

Billetter kan kjøpes på Søndre Land Kommune sin  
hjemmeside . Gå inn på  Kultur, idrett og fritid og 
klikk deg videre til SL kultursal og kino og på kjøp 
billetter.

Voksne kr. 400,-/ barn kr. 200,-

ENDRING VEDRØRENDE REGISTRERING AV ARRANGEMENT  
PÅ HJEMMESIDA/FACEBOOK

Inntil nå har vi kunnet legge inn arrangementer på Kulturkalenderen på  
kommunens hjemmeside for lag og foreninger mm. 
NYTT: I forbindelse med den nye hjemmesida til kommunen må nå alle 
selv legge inn arrangement på “Hva skjer” på Gjovik.com . Da kommer 
arrangementet automatisk opp på Kulturkalenderen på vår  
hjemmeside.
Facebook: Oppretter du et “arrangement” på facebook så kan vi legge det 
til i arrangementslista på kommunens facebookside. Gi oss beskjed!
 
Send info om ditt arrangement til kulturkaleder@sondre-land. 
kommune.no og vi får det med i infobladet Kulturnytt.

Kommer til  

Søndre Land!!!

11. NOVEMBER

For hele  

familie
n!!



 

 

BOK&FOLK2018 
–bokfestivalen i Land 

28.oktober 

 
 
 

Lands Museum kl.11-16 
Forfattermøter, minikonsert, utstillinger, bokhandel, 

barneaktiviteter, kafé og mye mer! 
 

Program – følg Bok&Folk på 
Facebook og Instagram  

 

og på vår nettside: www.randsfjordmuseet.no 
 

Forhåndssalg av billetter på Gjølberg Libris, 
Folkebibliotekene i Land, Lands Museum 

eller kjøp billett i døra. 
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følg Bok&Folk på 

Lands Museum
Forfattermøter, minikonsert, utstillinger,

rneaktiviteter, kafé og mye 

– følg Bok&Folk på 
Facebook og Instagram

Lands Museum
Forfattermøter,

barneaktiviteter, kafé og mye 

Program 
Facebook og Instagram

Lands Museum kl.11-16
minikonsert, utstillinger, bokhandel,

rneaktiviteter, kafé og mye mer!

følg Bok&Folk på 

 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 nærmer høsten seg med stormskritt, og det 
strømmer inn nye bøker som man kan kose seg med når 
kveldene blir lengre og mørkere. Men her på biblioteket 
låner vi ikke bare ut bøker, vi inviterer også til møter 
mellom mennesker – på tvers av kulturer, over kaff ekop-
pen, over strikketøyet eller over en god bok. 

Arrangementer i høst:

OKTOBER

Lørdag 13.oktober kl.11.00 – 15.00
HØSTJAKTA - Salgsdager i Hov. 

Biblioteket har lørdagsåpent og byr på salg av kaker og 
kasserte bøker. Kaff en spanderer vi. 

Søndag 28. oktober kl. 11.00 – 16.00:
BOK&FOLK – Bokfestivalen i Land på Lands museum . 

Forfattermøter, minikonsert, utstillinger, bokhandel, 
barneaktiviteter, kafé og mye mer! 

På biblioteket fi nner du et bredt utvalg av bøker, 
aviser, tidsskrifter, fi lm, 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 biblioteket i Hov på 
telefon 61 12 66 51 eller sende oss en mail på 
sondreland.bibliotek@sondre-land.kommune.no. 
Vi fi nnes også på facebook.

I år kommer bl.a.:
Stein Torleif Bjella,  Hanne Kristin Rohde, Thor  
Gotaas og Bodil Nordjore  

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

Tirsdag 30.oktober kl.11.00 – 13.00
Lesegruppa                                     

Lesegruppa møtes en tirsdag i måneden for å snakke 
om månedens bok. Alle er velkomne til å delta. 
Dette er et samarbeid mellom Land folkeakademi, 
Frivilligsentralen og Søndre Land folkebibliotek.

NOVEMBER

Onsdag 7.november kl.18.00 – 20.00
BOKLANSERING: Årboka «Landingen 2018»

Lands museum presenterer årets bok på 
biblioteket i Hov. 
Onsdag 14.november kl.19.00 – 21.00
BOKFINKENE - Bokaften.    
Presentasjon av årets bøker.
Bokfi nkene er: 
Ingvill Solberg - Forfatter av lyrikk og barnebøker, og 
jobber som bibliotekar.  
 Nina Egge – Litteraturviter, har jobbet i bokhandel, og 
jobber nå på bibliotek.  

Kaff e og litt å bite i. Inngang kr. 100,-

Tirsdag 27.november kl.11.00 – 13.00
LESEGRUPPA 



DEBATTMØTE OM HELSEPOLITIKK

Torsdag 25. oktober kl. 17.00, Storsalen Reinsvoll Sykehus. 

Gratis inngang og enkel servering. 
Fagforbundets pensjonist- og ungdomsutvalg i GTL-regionen arrangerer møte 
om helsepolitikk. Politikere fra distriktet er invitert til paneldebatt. 

Temaet for debatten er psykiatri og rus, omstilling i eldreomsorgen, 
privatisering og helsekøer. 

P ensjonist- og ungdomsutvalgene til Fagforbundet i GTL-regionen.

 

 
ELDREDAGEN 2018 

Søndre Land Eldreråd har gleden av å invitere alle kommunens pensjonister 
til Eldredagen 2018! 

 
Tirsdag 9.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! 

 

 VELKOMMEN TIL TREFF 
FOR 

KREFTRAMMEDE OG 
DERES PÅRØRENDE 

ONSDAG 7. NOVEMBER
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!

Kaff e/te/saft for kr. 25,-.

 Søndre Land 
Demensforening 
har møte på 
Frivilligsentralen i Hov 
onsdag 17.oktober 
kl. 18.00.

Demenskoordinator i 
Vestre Toten – 
Liv Karin Kval kommer og 
forteller om 
ERINDRINGSMETODIKK.  

Et aktuelt tema for oss som 
har demente rundt oss og 
som vi gjerne vil prate med.  
Men om hva og hvordan.

Det vil bli enkel servering 
og møtet er gratis for alle. 

Velkommen!

                 AKTIVITETER:
16. oktober:  Kurs i lugger. 
Kursleder blir Jorunn Myrland. Kursavgift kr 500,-.
Påmelding til Gjertrud: tlf: 988 86 593 eller 
epost: gj.roha@gmail.com innen 2. oktober. 
Kurset holdes over tre kvelder. 

Sett i gang med å strikke sokker nå i passe størrelse. 
Tradisjonelt var sokkene lange, gjerne opp til knærne. De 
som har lester tar med seg det, evt en «nett sko» i passe 
størrelse. Vi har noen lester, men trenger fl er. 
Til såle/omkringsetting egner det seg med tykk ull/
vadmel/pledd el.l.

20. oktober: Innføring i treskjæringsteknikker. 
(20 timer) Kursleder blir Hanne M Walbye. 
Oppstart kl 11.00 på S L Ungdomsskole. 
Kursavgift kr 1200,-  medlemmer og kr 1400,-  ikke 
medlemmer. Materialutgifter  i tillegg.  Her får vi lære om 
teknikker, materialer, verktøy og å lage et enkelt produkt.

Faste medlemsmøter 2. tirsdag i måneden.
 9. oktober, kl 19.00. Tema: Allhusfl id.  
Ta med ditt eget håndarbeidsprosjekt. Vi inspirerer 
hverandre. 
Følg med på våre sider på facebook eller på 
plakatoppslag. 

Vel møtt! 



                 AKTIVITETER:
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BEATLES
Hov musikkorps feirer 95 år og 
inviterer til Beatles – konsert!
Kinosalen Søndre Land rådhus
Fredag 26. oktober kl. 19.30 
Inngang voksen 150,- barn 50,-

Dirigent: Morten Fagerjord
Gitar: Helge Røyne Bass: Lars Kristian Evensen
Vokal: Ola Fagernæs, Tor Arne Brekne, Gudbrand Askvig, Lars Nybakke, 
Ingrunn Myrland, Torunn Slette og Birgitte Rosenberg

KONSERTER MED LANDSLAGET

Lørdag 24. november kl 18.00, Rådhuset, Hov. 
Søndag 25. november, Tingnes kulturhus, Nes på 
Hedmarken. 

De presenterer godbiter fra forskjellige musicaler i 
samarbeid med Nes sangforening. 
Dirigent er Kristin Brynjulvsrud. 

Billetter : kr 200,-  voksne og 
kr 50,-  barn.

Velkommen! 

ÅRBOKA LANDINGEN slippes på 

Søndre Land folkebibliotek - 
onsdag  7. november kl. 18.00.  

Temaene i årets utgave er allsidige som alltid.
I år er det spesielt lagt vekt på musikkorps i 
Land-kommunene.  
Et annet tema er oppvekst på 50- og 60-tallet i 
ulike deler av Søndre og Nordre Land.  
Berit Skogsbakken Aasen er en av dem som har 

skrevet en 
artikkel om barndom 
og ungdom i 
Lausgarda.  
Hun vil fortelle om 
dette samtidig som 
noen bilder vil 
visualisere dagliglivet 
hun beskriver.

Levende fortellinger, musikk, kaff eservering og salg 
av en rykende fersk utgave av “Landingen” 2018. 

Gratis inngang.

TEMAKVELDER OM TRO OG TVIL
I HOV KIRKE
Tirsdag 23. oktober kl. 19.00: Knut Vollebæk 
snakker om : “Menneskerettighetserklæringen fyller 
70 år. Har den nådd pensjonsalder?”
Tirsdag 20. november kl. 19.00: Egil Grandhagen 
snakker om  “ Troen på Jesus- utgått på dato?”

Samtale. Kaff e/kake. Gratis inngang.

FØRJULSDAG PÅ LANDS MUSEUM
Lørdag 24. november 11.00 - 15.00.

Mange spennende førjulsaktiviteter for store og små. 
Førjulsmesse, salg, aktiviteter, juleverksted og nisser. 

Inngang 100,- / 50,-



 

TV-AKSJONS-KONSERTEN 2018 

Ballets dronning med gjenbruk?

Under høstjakten vil Emma og Sofi e selge 
ballkjoler , selskapskjoler og andre fi ne 
klær. Vi er å fi nne i Hov 
sentrum. 
Gjenbruk er velbrukt! Og ikke 
minst miljøvennlig.

Vi tar vipps 

HOV BARNE OG 
UNGDOMSTEATER er 40 år .
I den anledning har vi en 
jubileumshøst under høstjakten 
Vi vil være å treff e utenfor 
Randsfj ordhandel der vi kommer til å ha 
noen spennende aktiviteter. 
Du har også muligheten til å sikre deg 
billetter til vår fantastiske 
jubileumsforestilling . 

VELKOMMEN TIL HØSTJAKT 
I  HOV SENTRUM LØRDAG 13. OKTOBER

Vi har tilbudstelt med masse gode tilbud 
her på Randsfj ord Handel. 
Legobygger konkurranse, vær med og 
vinn Lego til verdi 500,-

Vi utfordrer alle kunder og butikker til å 
sette fokus på ROSA SLØYFE 
aksjonen nå i oktober, vi vil ha 
salg av rosa sløyfe 
produkter i butikk og håper å slå 
fj orårets innsamling.

Aktiviteter for store og små i sentrum.
Boder

TV-aksjonen SØNDAG 21. OKTOBER      
            “Mindre alene sammen” 
Årets TV-aksjons mål er å skape et varmere samfunn.  

I år er det Kirkens Bymisjon som har blitt tildelt TV-aksjonen . 
Kirkens Bymisjon startet sitt arbeid i 1855 og driver i dag mer 
enn 200 tiltak i hele 40 byer og tettsteder over hele landet. 

 TV-aksjonsmidlene skal gå til tre ulike innsatsområder:
Kom inn for natten – akutte behov: en seng å sove i/en 
mulighet til å sove inne, ikke ute, et varmt måltid og et 
sanitærtilbud. 
Kom inn i hverdagslivet – deltakelse: arbeidsplasser til de som 
av ulike grunner faller utenfor arbeidslivet, kafeer der mennesker 
møtes med respekt og omsorg, et sted der man blir sett og kan 
 høre til i et fellesskap, og til utlån av sportsutstyr til barn og unge 
slik at alle kan delta i fritidstilbud. 
Kom inn i samfunnet – inkludering med prosjektet «Veiviser» 
der nyankomne innvandrere skal oppleve et inkluderende 
fellesskap og «Generasjonsmøter»der man 
møtes på tvers av generasjoner og kulturer i en 
vinn-vinn-situasjon.

Årets TV- 
aksjonskommite 
har stand i Hov 
under Høstjakta  
13. oktober fra 
kl. 11.00 - 14.00



BYGDEKVELD PÅ JOHS MINDE. 
Lausgarda Grendehus

Fredag 9. november kl. 18.30. 
Med  Åge og Geir Åge Sogn. 

Arr. Lausgarda grendelag

Fluberg Helselag-HELSE TRIMMEN

Avslutning av årets helsetrim, med 
utdeling av krus.
Fluberg grendehus 
torsdag 22. november kl 18.30  

Enkel bevertning – loddsalg.

Halmrast Grendelag inviterer til 
FEST PÅ SOLHEIM GRENDEHUS
Lørdag 3. november kl 19.00.

Neon Lights spiller. 
Kiosksalg. 
Inngangspris:  
150,-  medlemmer og 200,-  ikke-medlemmer. 
Påmelding: tlf. 41338302

HØSTFEST PÅ GRIME SAMFUNNSHUS
lørdag 13. oktober kl 20.00.

Kiosksalg.
Land Rovers spiller. 
Bindende SMS-påmelding til 98086173 innen 7. oktober. 
Inngang 250,- 

Se mer info på Enger Vel på Facebook.

BOKSLIPP/FORTELLERKAFE
på Granum Gård i Fluberg lørdag 20. oktober kl. 13.00

Mikael Myrland lanserer boka si: 
“Skaret - tre generasjoners liv og virke på 
småbruket i Kilbotn. “
Sang og musikk ved Ingrunn og 
Mattis Myrland. 

Kafe Blåveisen selger drikke og hjemmebakst.
Gratis inngang.

LYSTENNING PÅ GAMLETUNET
Granum Gård i Fluberg
søndag 2. desember kl. 13.00 - 16.00
Følg med på vår facebookside Granum Gård.

TEMAKVELD OM EVAKUERINGEN AV 
FINNMARK 

hos Grandhagen i Øvre Bergegarda 16 
på FN-dagen onsdag 24. oktober kl. 19. 00.

Karstein Ryan kåserer utfra selvopplevde minner om 
evakueringen av Finnmark 1944. Enkel servering. 
Alle velkommen. 

ONSDAG 3.OKTOBER
GAPAHUKEN VED ROKKETJERN
Turleder: Idun Hovelsrud tlf 470 23 607

SØNDAG 21. OKTOBER 
SKRIVERHAUGEN,SØNDRE LAND
Turleder: Kjell Gulbrandsen tlf 415 16 706

ONSDAG 14. NOVEMBER.
RUSLETUR TIL GAPAHUKEN I YTTERROA. ØVRE 
SNERTINGDAL
Turleder: Idun Hovelsrud tlf. 470 23 607

TORSDAG 15. NOVEMBER ÅPENT TURMØTE 
FOR ALLE TURINTERESSERTE
På Dnt Osbakken kl. 19.00. Se  hjemmesida 
dnt.no gjovik  for nærmere program og mer info.

KONSERT I SKUTE KIRKE 
Søndag 2. desember kl.17.00.

”Julegaven” med 
Eli Kristin Hanssveen og 
Trine Rein.  

Billetter på Ticketmaster.

LEVI HENRIKSEN TIL SKUTE KIRKE

Musiker, forfatter, andaktsholder, fotballentusiast og 
medmenneske Levi Henriksen kommer 
søndag den 14. oktober kl. 18.00.  

Med seg har han sin gitar og vil i Skute 
kirke behandle dette som en blanding av 
solokonsert, bokbad og radioandakt på 
kveldstid.  
Billetter kr 200,- ved inngangen.
Arr.: Skute menighetsråd

STYRKETRENINGA starter  onsdag 
10.oktober kl.19.30 i Søndre Land – hallen. 
Pris: 20,- kr pr. trening.  

Velkommen til nye og gamle deltagere!  
Søndre Land il



NYE TILBUD:
Datahjelp siste onsdagen i hver måned kl. 14.00 -15.30.
Selvhjelpsgruppe for slagrammede  får besøk av 
Kirsten Engen, leder for Landsforeningen for 
slagrammede i Oppland tirsdag 23. oktober kl. 18.00 på 
Frivilligsentralen.
65+ kurs på Frivilligsentralen tirsdag 6. november 
kl. 12.00 og fredag 9. november kl. 11.30. Noen plasser 
igjen. Ta kontakt med Frivilligsentralen for påmelding.
Mental Fitness på Frivilligsentralen fredag 16., 23. og 
30. november. Øvelsene styrker hjernens funksjoner. 
Norsktalende Kari Berit fra Minnesota har jobbet med 
dette i 30 år i USA. Ta med matpakke. Kaff e kr. 20,-. I 
samarbeid med Toten treningssenter. Alle velkomne.
Seniorfest på ungdomsskolen torsdag 22. november 
kl. 18.00 -20.30. Juletallerken, underholdning og dans. 
Påmelding til Frivilligsentralen innen 16. november.
MANDAGER:  
Leksehjelp for elever i barneskolen: kl.13.00 . 
Norsk klubb hver mandag kl. 18.00 - 20.00. 
TIRSDAGER:         
Strikkekafe: Annenhver uke, like uker, kl. 12.00 - 14.00.  
3., 17. og 31. oktober og 13. og 27. november.
Lesegruppa: En tirsdag i måneden kl. 11.00 . 
Lesesirkel på bilioteket: En tirsdag i måneden. Kontakt 
biblioteket for informasjon.
Selvhjelpsgruppe for slagrammede  på kveldstid 
tirsdag 20. november. Pris kr. 25,-.
ONSDAGER:                                                                                                                                             
Tur: kl. 10.30 for alle. Oppmøte ved Frivilligsentralen.                                                                                               
Landingsplassen kl 12.00 med kaff e og vafl er: 
Oktober : 3. :  Besøk på Sølve. Omvisning. 10. : Quiz, 
17. Lunsj og 24.: Mikal Myrland forteller om 
krigsopplevelser fra Harstad. 
November: 7. : Besøk på beredsskapssenteret, 14. : Quiz, 
21. :  Lunsj og 28.: Åresalg.
Onsdagsbaderne: Oppstart uke 41.
TORSDAGER:
Knerte-treff   kl. 11.00-14.00 annenhver uke,like uker.  
Selvhjelpsgruppe for mennesker med ME: En torsdag 
i måneden kl. 12.30- 14.30. 11. oktober og 8. november.
Røde Kors Kvinnekafè: Kl. 18.00.
Sang og bevegelse til musikk avlyst inntil videre.
Vi har to elsykler til utlån. Kom innom oss og prøv. 
Tilbudet er et samarbeid med våtmarkssenteret på 
Odnes.
          

       
 Frivilligsentralen             

 
www.sondre land.frivilligsentral.no

     Mandag-fredag kl. 09.00- 15.00                                                                                                                                     

 BILLETTER (i døra/kort og kontant)
 Kr. 100, BARN UNDER 12 ÅR - GRATIS
 

 Arr.: SØNDRE LAND KULTURSKOLE

Hva skjer? 
  

- en konsertforestilling med
KULTURSKOLENS elever

       

  AUTUMN   OTOÑO    HERBST
LØVET SKIFTER FARGE FØR DET FALLER AV TRÆRNE

 TEMPERATUREN FALLER til 0-10 GRADER   
  GRESSET LEGGER SEG  FLATT 
    BAKKEN FRYSER  
TRÆRNE FORANDRES og GREINENE blir SYNLIGE

___ DET ER HØST!

ONSDAG 17. OKTOBER 2018 KL.18.00
i KULTURSALEN i HOV (Rådhuset)

 

Et nytt kulturskoleår er i gang. Elever fra hele kommunen deltar i gitarundervisning, 
danseundervisning, slagverk, piano, treblås, i skolekorpset og i barneteatret. All undervisningen er 
som vanlig på Fryal og Søndre Land ungdomsskole. Det er noen få plasser ledig, i skrivende stund – så 
ta kontakt om det er noen som har lyst å begynne. Vi har høstkonsertforestilling 17. oktober, 
julekonsert i Hov kirke 12. desember og til våren blir det ett større prosjekt i samarbeid med Hov 
barne- og ungdomsteater og et rent musikkprosjekt før påske. Vi har en nyansatt: Solfrid Eriksen. 
Hun underviser i klarinett og saxofon.  

Kultursjef Tone Gellein styrer fra nå av kulturskolen i Søndre Land. Følg oss på facebook og se ellers 
på kommunens hjemmesider for oppdateringer. Epost: tone.gellein@sondre-land.kommune.no 

 

 

Et nytt kulturskoleår er i gang. Elever fra hele kommunen 
deltar i gitarundervisning, danseundervisning, slagverk, 
piano, treblås, i skolekorpset og i barneteatret. 
All undervisningen er som vanlig på Fryal og Søndre Land 
ungdomsskole. Det er noen få plasser ledig i 
skrivende stund – så ta kontakt om det er noen som har 
lyst å begynne. 
Vi har høstkonsertforestilling 17. oktober, julekonsert 
i Hov kirke 12. desember og til våren blir det ett større 
prosjekt i samarbeid med Hov barne- og ungdomsteater 
og et rent musikkprosjekt før påske. 
Vi har en nyansatt: Solfrid Eriksen, hun underviser i 
klarinett og saxofon. 

Kultursjef Tone Gellein styrer fra nå av kulturskolen i 
Søndre Land. 
Følg oss på facebook og se ellers på kommunens 
hjemmesider for oppdateringer. 
Epost: tone.gellein@sondre-land.kommune.no


