
 Informasjon 

 

 

Resultatet av kommunestyrets behandling av digitaliseringen av  
kulturkalenderen var ikke kjent da mai-utgaven gikk i trykken, men trolig vil 
papirutgaven komme ut i hele 2017. 
 

Stoff til kulturkalenderen for juni må være kulturkontoret i hende 12. mai. 

GRATIS 1. MAI! 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

1. mai - program 

8. mai - markering 

17. mai - program 

A   L   I   E   N 
C O V E N A N T 

Sentrum kino 19. og 21. mai 

DRIB 

SNØKVITA (Nordre Land kulturskole) 
- Livet på en pidestall er gørt allikevel 
Sentrum kino 6. og 7. mai! 



                ALDERSGRENSER  
A     (tillatt for alle) 
6 år   (alle barn i følge med foresatte) 
9 år   (barn ned til 6 år i følge med foresatte) 
12 år  (barn ned til 9 år i følge med foresatte) 
15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte) 
18 år (absolutt nedre grense) 

BILLETTPRISER  
Voksne  kr.  100,-  (110,-) 
Ungdom  kr.    90,-  (100,-) 
Barn   kr.    80,-  (  90,-) 

 

Kinobilletter på nettet: 
www.nordre-land.kommune.no 

 

Kontakt Sentrum kino: Billettluke/maskinrom: 902 28 451 Kinosjef: 61 11 61 29 / 991 02 984 
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Usikker aldersgrense: Hvis filmen ikke er vurdert av Medietilsynet når 
kulturkalenderen sendes til trykking, står antatt aldersgrense/egnethet i parentes. 

Følg med på:  www.nordre-land.kommune.no  www.filmweb.no  www.facebook.com/sentrumkino 

 DAG DATO  TID TITTEL ALDER 

MANDAG 01.05 11:00 KARSTEN OG PETRA - UT PÅ TUR  GRATIS 1. MAI! ALLE 

  13:00 KARSTEN OG PETRA - UT PÅ TUR  GRATIS 1. MAI! ALLE 
     

FREDAG 12.05 19:00 THE SHACK (U/V) 

  21:30 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD  3D 12 ÅR 
     

SØNDAG 14.05 17:00 DANSERINNEN 9 ÅR 

  19:00 KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD  2D 12 ÅR 
     

FREDAG 19.05 19:00 RICHARD STORKEN 6 ÅR 

  21:00 ALIEN: COVENANT  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 21.05 17:00 RICHARD STORKEN 6 ÅR 

  19:00 ALIEN: COVENANT (U/V) 
     

ONSDAG 24.05 19:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN:  
SALAZAR`S REVENGE  3D  PREMIERE 

 
(U/V) 

     

FREDAG 26.05 19:00 DRIB   (U/V) 

  21:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR`S REVENGE 2D (U/V) 
     

SØNDAG 28.05 17:00 DRIB (U/V) 

  19:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR`S REVENGE 3D (U/V) 
     

http://www.nordre-land.kommune.no/
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KARSTEN OG PETRA – UT PÅ TUR – ALLE  GRATIS 1. MAI! 
Karsten og Petra gleder seg til de skal på tur i fjellet med familiene sine.  
Forventningene blir enda større når selveste eventyreren Cecilie Skog kommer 
til Duestien barnehage for å lære barna om fjellvettreglene. Spilletid: 1t 23 min. 
 
THE SHACK – (U/V) 
The Shack tar oss med på en fars spirituelle reise. Etter å ha opplevd en familietragedie synker 
Mack Phillips ned i en dyp depresjon som får han til å tvile på sin innerste tro. En dag mottar han et 
mystisk brev som oppfordrer han til å finne en forlatt hytte, dypt i Oregons  
villmark. Under tvil reiser Mack til hytta, og finner her en gåtefull trio ledet av en 
kvinne som heter Papa (Octavia Spencer). Gjennom dette møtet oppdager Mack 
viktige sannheter som endrer hans oppfatning av tragedien som har rammet han, 
og som vil forandre livet hans for alltid. Spilletid: 2t 12 min. 

 
DANSERINNEN – 9 ÅR 
Danserinnen er basert på livet til den legendariske danseren Loïe Fuller, 
som går fra en tilværelse som cowgirl i USA til å bli stjernen av de parisiske 
kabareter på slutten av 1800-tallet. Hun trollbinder publikum med den  
spektakulære serpentindansen, men kunsten har sin pris… Et ”must” for 
alle danseinteresserte! Spilletid: 1t 51 min. 
 

KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD  2D OG 3D – 12 ÅR 
Filmen er en ny versjon av den klassiske Excalibur myten, hvor vi ser 
Arthurs reise fra gaten til tronen. Når faren til Arthur blir drept tar  
Vortigern, Arthurs onkel, tronen. Fratatt sin fødselsrett og uten anelse 
om hvem han egentlig er, vokser Arthur opp på den harde måten, i  
bakgatene i byen. Men, idet han drar sverdet opp av stenen, blir livet 
hans snudd opp ned og han er nødt til å erkjenne sin egentlig arv... 
Spilletid: 2t 6 min. 
 
RICHARD STORKEN – 6 ÅR 
Den foreldreløse spurven Richard vokser opp i en storkefamilie, og tror  
derfor at han er en av dem. Når storkene trekker sørover til Afrika om  
høsten, må de forlate Richard, en liten spurv vil ikke overleve den lange  
reisen. Men Richard er en modig fyr, og bestemmer seg for å følge etter.  
Spilletid: 1t 23 min. 

 
ALIEN: COVENANT –  (U/V)  PREMIERE 
Ti år etter Prometheus-ekspedisjonen reiser et romskip til det de tror er et 
uoppdaget paradis, men som viser seg å være en mørk og farlig verden med 
kun en beboer: humanioden David (Michael Fassbender).   
 

PIRATES OF THE CARIBBEAN: SALAZAR`S REVENGE  2D OG 3D – (U/V)  PREMIERE 
Johnny Depp vender tilbake som den ikoniske antihelten Jack Sparrow 
i den helt nye filmen "Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge.  
I dette fantastiske eventyret møter vi den uheldige Kaptein Jack  
Sparrow når sterke ondskapsfulle vinder blåser hans vei. En gruppe 
avdøde sjømenn, ledet av den fryktelige Kaptein Salazar, klarer å  
rømme fra Devil's Triangle og er fast bestemte på å drepe hver eneste 
pirat ute på havet -og da særlig Jack. Poseidons legendariske trident 
er Jacks eneste håp om å overleve...  

 
DRIB – (U/V) 
Latteren her – og den kommer ofte – skyldes Amirs karakter som en selvpromotør 
som er villig til å fake alt – inntil han plutselig ikke er det lenger… Spilletid: 1t 28 min. 
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TIRSDAG 02.05 KLUBB FRA KL 16 - 22 MEKKEVERKSTED FRA KL 18 OG KLUBBAKTIVITETER HELEKVELDEN 
ONSDAG 03.05 JUNIORKLUBB FOR 5 - 6 - 7. KLASSE SISTE JUNIORKLUBB FØR SOMMERFERIEN                             
                            ÅPENT FRA KL 17 - 20.00  INNGANG: 50 KR 
FREDAG 05.05 KLUBB FRA KL 19 - 24 BORDTENNISTURNERING KL 20  
TIRSDAG 09.05 KLUBB FRA KL 16 - 22 MEKKEVERKSTED FRA KL 18 UTEAKTIVITER MED VOLLEY/BASKET 
ONSDAG 10.05 KLUBBCAFÈ FRA KL 18 – 21 GRATIS VAFLER  
FREDAG 12.05 KLUBB FRA KL 19 - 24 BILJARDTURNERING KL 20 
TIRSDAG 16.05 STENGT!! PGA KUTT SÅ BLIR DET IKKE MEGAPARTY I DOKKAHALLEN  
FREDAG 19.05 KLUBB FRA KL 19 - 24 BILJARDTURNERING KL 20 VI GRILLER UTE SPILLER VOLLEY/BASKET 
TIRSDAG 23.05 KLUBB FRA KL 16 - 22 MEKKEVERKSTED FRA KL 18   
ONSDAG 24.05 KLUBBCAFÈ FRA KL 18 – 21 GRATIS VAFLER  
FREDAG 26.05 KLUBB FRA KL 19 - 24 ALLMØTE KL 21.30 VI GRILLER UT OG SPILLER VOLLEY/BASKETBALL 
TIRSDAG 30.05 KLUBB FRA KL 16 - 22 MEKKEVERKSTED FRA KL 18 UTEAKTIVITER MED VOLLEY/BASKET 
 

NB! Det blir dessverre ikke MEGAPARTY i Dokkahallen 16. mai dette året! 

 

 
 

Alle onsdagsløp starter kl: 18:30, påmelding en halv time før start 
 

Onsdag 3. mai: Lyngstrand Camping. Terrengløp 400 – 3600 m 
Onsdag 10. mai: Dokka stadion. Baneløp 60m, 300m, 600m og 1500m. 
Torsdag 25. mai: Rådhuset i Hov.  
Landsstafetten  m. innlagt gateløp. Start gateløpet kl 14:00. Distanser: 400 m/750m/2400 m 
Onsdag 31. mai: Lands museum. Terrengløp,  300m, 800m og 3200 m 
Lørdag 3. juni: Hov stadion.  
Friidrettens dag med innlagt løpskarusell. Start løpskarusell kl 13:00. Distanser 370m/740m/2960m   
Onsdag 14. juni: Renseanlegget på Dokka, «folkestien». Terrengløp. Distanser 500m/3500 m. 
Onsdag 21. juni: Kråkvika Hov.  
Null–løp. To runder med minst mulig tidsdifferanse. Runder på 600m, 800m eller 1500m  
Onsdag 16. august: Sollisvingen Dokka, 1km sør for sentrum.  
5000m gateløp Dokka- Odnes. Sykkel for barn. Kontrollmålt løype. 
Onsdag 23. august: Dokka stadion. 800m og 3000 m. 3 kamp for barn, løp/hopp/kast. 
Onsdag 30. august: Fryal skole, 2 km sør for Hov.  
Berg og dalbaneløp på bark/asfalt v/,  300 – 2400 meter. 
Onsdag 6. september: Lands museum.  
Løp så mange runder du rekker på 20 minutter. Barn løper i 10 minutter. 
Premieutdeling for karusellen. 
 

Premier til alle barn som deltar i minst 3 løp, og alle voksne som deltar i minst 5 løp. 
 

Startkontingent:  
16-79 år: 50 kr per løp. Helårslisens, eller karusellisens kr 50. Kan delta i et løp uten å betale lisens. 
13-15 år: 20 kr per løp. Helårslisens eller karusellisens kr 30. Kan delta i et løp uten å betale lisens. 
0-12 år: 20 kr per løp. Ikke lisenskrav. 
Over 80 år: 50 kr per løp. Ikke lisenskrav. 
 

HJERTEMARSJ 14. MAI 
Nasjonalforeningen Torpa Helselag arrangerer hjertemarsj søndag 14. mai kl. 12:00. 
Vi starter ved Grønnvold Sag og Mølle og følger Skogstadlivegen til Skogstadlia.  
Der blir det salg av kaffe , vaffel og pølse. Startkontingent kr. 30,- som går til  
Hjertesaken. Dette er en fin tur for både små og store, så ta med familien ut på tur  
denne dagen. Alle hjertelig velkommen. Håper vi ses :)  
Uke 14 blir det bøsseinnsamling for Hjertesaken i Torpa. Ta vel imot bøssebærerne. 
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FUGLEDAG I DOKKADELTAET 30. APRIL 

Når trekkfuglene er i full gang med sang og våraktiviteter, er 
det tid for fugledag i Dokkadeltaet! Dagen er et samarbeid  
mellom Fugleforeningen i Oppland (NOF), Dokkadeltaet  
Våtmarkssenter og Odnes vel. Dagen har fokus på fugl og 
trekkfugl. Aktiviteter er natursti, ringmerking av fugl,  
informasjon om fugleforeningen, demonstrasjon av  
hjemmelagde fuglekasser og snekring av fuglekasser. Enkel 
kiosk med kaffe, saft, vafler, kake. Alle er velkomne til en  
hyggelig familiedag på Våtmarkssenteret på Odnes v/Land Sag kl. 10-14 denne søndagen! 

FRIGJØRINGS– OG VETERANDAGEN 8. MAI 
MARKERING VED BAUTAEN PÅ HAGA KL. 18:00 
 

8. mai skal være vår nasjonale veterandag for å hedre veteraner fra 2. verdenskrig og 
frem til i dag. Det Kongelige Forvarsdepartement ønsker at det skal være slike  
markeringer over hele landet. Musikk av Vestsida Musikkorps Tale og kranse-
nedleggelse ved Ordfører i Søndre Land, Terje Odden. 
 
RØMMEGRØTAFTEN 
Fagforbundet i Nordre Land inviterer alle pensjonister i kommunen til rømmegrøtaften onsdag den 
07. juni, kl.17.00 på Rådhuskantina (benytt kinoinngangen). 
Det serveres rømmegrøt og spekemat, samt kaffe og kringle. Underholdning. 
Pris: Medlemmer i Fagforbundet kr. 50,-, ikke medlemmer kr. 165,-. 
Bindende påmelding  innen tirsdag 30. mai  2017 til: 
Kalla Kalstad, tlf. 61 11 06 47 / 480 42 791 eller 
Aase Marie Brattsveen, tlf. 481 48 890. Vær tidlig ute da lokalet bare kan ta ca 100 personer.  
Velkommen - Pensjonistutvalget i Fagforbundet 
  

FOLKEHELSEMIDLER 2017 

Nordre Land kommune skal bruke 115 000 kr til å støtte  
prosjekter som fremmer god folkehelse i 2017.  
Dette kan være i regi av frivillige lag og foreninger, og tiltak initiert av 
kommunen. Det vektlegges at tiltaket det søkes om vil nå store grup-
per av kommunens befolkning. For inneværende år vil søknader som 
har fokus på å fremme fysisk og psykisk helse, og særlig barn og 
ungdom bli prioritert. Et eksempel på dette er sosiale møteplasser 
som fremmer fysisk aktivitet. Det finnes et eget søknadsskjema som 
kan hentes ut på nettsiden til Nordre Land kommune/Folkehelse.  

Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket, formål og målgruppe for tiltaket, samt kostnads-
overslag og budsjett for gjennomføring. Det skal også opplyses om det søkes andre midler i Nordre 
Land kommune til samme prosjekt. Prosjekter som får tilsagn om tilskudd må levere en enkel  
rapport som beskriver resultatet. Søknadsskjemaet sendes til folkehelsekoordinator Grete  
Klokkersveen på mail; grete.klokkersveen@nordre-land.kommune.no innen 10.06.17. 
 

NORDRE LAND HAGELAG 
Lørdag 13. mai, Hagedag Byggmakker Dokka kl.10:00 til kl. 14:00. Hagelaget 
svarer så godt vi kan på hagespørsmål og det blir litt salg av blomster ved Floriss. 
Velkommen innom.  
Mandag 22.mai. Matkurs: «En smak av vår». Vi lager småretter med utgangspunkt i hva vi finner i 
naturen, i mai + litt til. (Noe kaldt, noe varmt, noe bakt og noe søtt). Vi koser oss med maten på slut-
ten av kvelden. Sted : Dokka videregående, kursholder: Kirsti Myhre 
Tid: 17 – 22, pris kr 350,- Håper dette vil friste. Påmelding til reiheng@live.no innen 15.mai. 

mailto:grete.klokkersveen@nordre-land.kommune.no
mailto:reiheng@live.no


 

har lokaler i stasjonsbygningen på Dokka Stasjon. Du er hjertelig  
velkommen innom en tur - vårt telefon nr. er: 997 10 340. 
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Livsglededagen  
Onsdag 24. mai kl. 11:30 – 14:00. Rådhuskantina - Dokka. 
Odd Arne Sørensen  og Mr. Ray underholder. Kaffe og biteti fås kjøpt. 
Inngang kr. 50,-  Hjertelig velkommen til en hyggelig formiddag. 
Arr. Livsglede for Eldre Nordre Land 

Tirsdagstreff på Helselagets Hus Tid: hver tirsdag kl.11:00 – kl.13:00. Velkommen til hyggelig 
samvær med håndarbeid, opplesning, utlodning, trim. Kaffe og «noe og bite ti».  
Ring Frivillig-sentralen, 997 10 340 hvis du trenger skyss vi prøver samkjøring og henting.   
 

Internasjonal kvinnegruppe inviterer til møte torsdagene 4. og 18. mai kl. 18:00 på Dokka  
Stasjon. Gamle og nye deltagere ønskes velkommen. Hvis du trenger skyss eller har spørsmål 
kan du ringe Aase, telefon 95 96 03 66. 
 

Dugurd på Frivilligsentralen – Dokka Stasjon. Tid: fredag 26. mai kl. 11:00 – kl.13:00. Vi  
serverer spennende mat – håper mange vil stikke innom for å smake. Mat – kaffe – kake, koster 
kun kr. 50,- Velkommen. 
 

Møteplass for veteranvenner – Frivilligsentralen – Dokka Stasjon 
Tid: Onsdag 31. mai kl. 18:00 – kl. 20:00. Uformell møteplass for personer som har eller har  
interesse for gamle kjøretøyer. Møt opp uansett alder og kjønn. Info. 997 10 340. 
 

Håndarbeidskafe Er du glad i håndarbeid og har lyst til å treffe likesinnede, eller har lyst til å lære 
og strikke – hekle eller sy ? Møt opp på Frivilligsentralen – Dokka Stasjon onsdager kl. 09:30 – 
kl. 14:00. Her er alle velkomne og tilbudet er gratis. Ønsker du nærmere info kontakt Dorthe  
Kristiansen telefon 482 23 978.  
 

”Den gode Dørstokkmila” Har du lyst til å være med og gå en tur sammen med andre ? 
Dette er et aktivitetstilbud for deg som syntes dørstokkmila er ekstra lang, eller har ønske om å gå 
sammen med andre. Målet med treningen er å ha et fast møtepunkt med fast møtetid, hvor du 
som har lyst til å komme ut å være i aktivitet, kan bli med. Og treningen er veldig enkel – gåtur.  
Ta beina fatt og bli med. Ta gjerne med deg noen. Alle går i sitt eget tempo. 
Torsdager kl. 16:30 – møteplass – Frivilligsentralen – Dokka Stasjon 
For nærmere informasjon – Gunn 938 70 613 – Kjell 997 10 340.  
 

Vi ønsker velkommen til kartreff Målgruppen er menn i alle aldre som ønsker å slå av en prat og 
eventuelt gå en tur sammen med andre. Vi møtes annenhver mandag – ulike uker – dvs. 8.  
og 22. mai. Møtested: Frivilligsentralen – første etasje Dokka Stasjon – tidspunkt mellom kl.10:00 
– kl.13:00. Vi vil ha en enkel servering som du betaler 20 kr for på hvert treff. Håper dette er  
interessant for deg! Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 
Velkommen! Hilsen fra Kjell Rønningen – Frivilligsentralen telefon 997 10 340 
Ann-Marie Voldheim – Avdeling for psykisk helsearbeid – telefon 970 37 001 
 

Internasjonal samtale Kafe Inviterer til kafe mandag 15. mai mellom kl. 14:00 og kl. 15:30. Vi 
drikker kaffe / te og prater sammen. Alle er hjertelig velkommen, oppfordrer særlig norske til å 
komme. Nærmere info ring Kjell 997 10 340 eller bare møt opp.  
 

Sykafe  Er du glad i å sy så ta med deg symaskin, sytilbehør, skjøteledning og godt humør. Kom 
til Frivilligsentralen – Dokka Stasjon mandager kl. 18:00. Her er alle velkomne. Ønsker du  
nærmere info kontakt Hege, telefon 905 46 842.   
 

Trekkspill vennene Er du glad i å spille trekkspill og vil treffe likesinnede, ta med deg trekkspillet 
og kom til Frivilligsentralen Dokka Stasjon tirsdagene 2., 16. og 30. mai kl. 18:00 - kl. 20:00.  
Spørsmål: ring Kjell 997 10 340 eller bare møt opp. Hjertelig velkommen. 



 
 
 

 
 
 

 
TORSDAG 4. MAI: WOLLAHAUGEN- KLEIVTOPPEN, TREVATN, S. LAND. 
Frammøte ved Trevatn Samfunnshus, Trevassvegen 1300,  kl.18. Vi går langs Jotunheimstien til 
Wollahaugen og videre på kjerreveg til Kleivtoppen. Ca. 7 km, ca. 3 timer med kaffepause. 
Turleder Silje Kristine Tandsæter Hagen tlf. 971 83 189 
 
SØNDAG 10. MAI: GÅTUR LANGS AKERSELVA I OSLO 
Vi tar toget til Kjelsås stasjon og rusler den fine gang og sykkelveien langs elva helt til Oslo S. 
Vi  går felles til Hønse-Lovisas hus for å innta kaffe og vafler. Derfra fri fart ned til sentrum. Tar toget 
hjem når det passer den enkelte. Ta med mat og drikke, det er mange fine rasteplasser på den ca 3 
timer lange turen! Du bestemmer selv om du vil ta toget fra Gjøvik kl. 09:30,  Raufoss eller Jaren 
stasjon kl.10:16. Turleder Kjell Gulbrandsen tlf. 415 16 706 
 
ONSDAG 24. MAI: KJØLSJØEN RUNDT, VEST- TORPA 
Frammøte ved Joker`n på Vest-Torpa kl. 18.00 eller på Dokka stasjon en halv time tidligere. og  
derfra  kjører vi bomveg (husk kontanter) innover Sætervegen. Ca. 3 timers tur. 
Lokalkjent er Oddvar Lundhaug tlf. 900 96 082 eller Kari LK tlf. 959 95 735 
 
SØNDAG 28. MAI: ORIENTERING OG BÅL MED BARNAS TURLAG PÅ DOKKA 
Frammøte ved ski-og fotballanlegget i Øvre Smebyvei kl. 11:00. Derfra går vi en kort, lett tur langs 
lysløypa til den gamle «Ballsletta» i skogen hvor barna skal ha det gøy med enkel orientering og 
lek. Vi lager bål og hygger oss med grill og prat. Turleder er Robert Steigedal tlf. 482 45 345 
 
SØNDAG 28. MAI: RUNDTUR PÅ VARDALÅSEN 
På Vardalsåsen er vi landinger godt kjent, i alle fall langs FV. 33, men nå har du sjansen til å bli 
med på tur og bli litt kjent på en 3-4 timers tur på åsen.  Møt opp på skytebanen på Raufoss kl. 
10:00. Vi går til Mæhlumsætra- Eikvelta-Osbakken- Skytebanen. Kjempefin runde på åsen hvor du 
kan gjøre deg kjent med DNT`s nye stolthet Osbakken. Ca. 4 timer 
Turleder: Gaute Gjerdingen tlf. 928 97 014  
 
Alle våre turer er gratis - også for de som ikke er medlemmer! 
Turene er gradert etter vanskelighetsgrad.  
Se fullstendig info. på: turistforeningen.no/gjovik 
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ÅPNE DAGER I GRØNVOLD 
I sommer vil Grønvold Sag og Mølle arrangere 'Åpne dager' i tillegg til den tradisjonelle Grønvold-
dagen, 9. juli. Første åpne dag er 11. juni fra kl. 12 til 15. Mølla vil være i drift for produksjon av mjøl 
og gryn. Bygdekvinnene vil delta og selge kaffe med noe attåt. Benytt anlednignen til å bli kjent 
med anlegget og aktiviteten i Grønvold. 
Det vil også bli anledning til å besøke Grønvold på åpne dager også 6. august og 3. september.  
Det vil ofte være aktivitet i Grønvold hele sommeren, så stikk bare innom. 
 
DÆHLI KRETSHUS - UTLEIE 
Ny kontaktperson: Hilde Nordby Tønderum, tlf. 977 32 639. 
 
TEATER INNLANDET - SKOGSMATROSEN 
Valatun Grendehus, Aust-Torpa 
Fredag 5. mai kl. 19:00 
Sogsmatrosen er en dramatisering av første del av Jon Michelets kritikerroste roman ”En sjøens 
helt - Skogsmatrosen”. 
Varighet ca. 75 min. Billetter kr. 250,- 
teaterinnlandet.no 



 
 

 
 
 
 

 

  

 

 

Godt Seniorliv 

Tirsdag 23. mai kl. 12:00-16:00 

Nordre Land rådhus; kinofoajeen og kommunestyresalen. 

Gratis inngang. Kaffesalg i kantina. 

 
Arr: ergo- og fysioterapitjenesten i Nordre Land 

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Levek%c3%a5r/
Friskliv%20Senior%20Brosjyre%202015.pdf 

NORDRE  LAND  KOMMUNE 
      Utstilling/messe for godt voksne. 

                    Muligheter i Nordre Land. 

Det vil være stands/representanter fra 

ba de kommunale og private aktører. 

Her fa r du muligheten til a  utforske 

blant annet:  

Aktivitet, fritid, bolig, teknologi, tjenes-

ter i hjemmet, sikkerhet. 

Velkommen! 
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Lands Museum 

Torsdag 11. mai kl. 18:00 

Inngang kr. 50,- pr. familie  

ellers kr. 20,- pr. person  

betales ved porten 

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Levek%c3%a5r/Friskliv%20Senior%20Brosjyre%202015.pdf
https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Levek%c3%a5r/Friskliv%20Senior%20Brosjyre%202015.pdf
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SOMMERKAFÈ 
Kirsti`s Sommerkafè åpner sesongen  
15. juni, og har åpent kl. 12-17 torsdag til  
søndag. Vær med på vår natursti, og du er 
med i trekning av matkorg til en verdi av  
kr. 2.000,-. Nordsinni 931, Dokka.  
Tlf. 90 64 45 23. Velkommen :) 
 

Kirsti`s Sommerkafe` tilbyr lett underhold-
ning/ allsang hver lørdag kl. 15, i hele juli!  
Velkommen :) 



TORPA PENSKONISTFORENING: Møte på Valatun tirsdag 9. mai kl. 18:00. Merk tid og sted. 
 

KLUBB 83 TRIMGRUPPE arrangerer trimdans onsdag 3. mai kl. 19:00 - 22:00 i  
Centrum kurs– og selskapslokaler. 
 

DOKKA OG OMEGN SENIORLAG minner om møte 4. mai kl. 11:00 i Rådhuskantina.  
Husk påmelding dagstur til Eidsvoll og Torsætra onsdag 23.mai. Mer info. på tlf. 984 73 073. 
  

«UT PÅ TUR» med Nasjonalforeningen Nordre Land helselag 
Velkommen til «ny» tursesong, turfolder er i salg hos Sentrumsservice – Frivillig-
sentralen (Dokka Stasjon) – Gjølberg Libris – Sport 1 – Dokka Camping.  
Pris kr. 50,- Sesongen går fra 1. oktober 2016 til 30. september 2017, reg. bøkene  
ligger ute hele året. Du velger selv ut 10 av 14 turer for å få premie. Gå for helse og 
opplevelse til alle årstider og bli bedre kjent i vår vakre kommune. De aller fleste stiene er vinter-
merket med blåmaling / blå bånd. OBS! kan vår fine turfolder kanskje være en «gave ide»? 
 

Nasjonalforeningen – Hjerteuke 2017 
Lørdag 13. mai arrangerer «Ut på tur» gruppa sin årlige Hjertemarsj på Dokka Folkesti. Start fra 
renseanlegget mellom kl. 11:00 – kl. 12:00. Det blir quiz – konkurranser – leker. Premiering. Passer 
for hele familien. Vi ønsker velkommen til en morsom dag på Folkestien. 
 

Dataklubb på Helselagets Hus hver onsdag kl.10:00 – kl. 13:00. 
 

SKINNFELLKURS  
Søm og trykk - 40 timer. Helgekurs (2 helger)  
SMÅARBEIDE I SAUESKINN  
(20 timer). Votter, tøfler, luer, pulsvarmere, sitte-underlag, puter m.m.  
Begge kurs i siste del av september. Påmelding og info: Vesla, mobil: 922 18 768. 
 

DOKKA SENIORDANS  
har dans hver tirsdag på Dokka Bedehus kl. 10:30 for nye og noe øvede, og kl. 13:00 
for videregående dansere. Alle ønskes velkommen til sosialt samvær med Glad Dans! 
Mer info: Inger Lise Flagstad 48137249, Grethe Granlund 41684566, Randi Korshavn 
91537831. 
 

NORDRE LAND HUSFLIDSLAG 
SPINNING PÅ ROKK mandag 8. mai kl 18. Møtes på Korsvoll. 
SKINNFELLGRUPPA møtes på Korsvoll fra kl 18 følgende tirsdagskvelder:  
2. mai, 16. mai og 30. mai. VEL MØTT. 
 

1. MAI NORDRE LAND 2017 
Det blir 1. mai-feiring i Nordre Land i også i  år. 
Sammenkomst i kommunestyresalen kl. 15:00 med sang og musikk og bevertning. 
Underholdning på Landmo og Korsvoll. 
Gratis film for barna i kinosalen kl. 11:00 og 13:00: Karsten og Petra - Ut på tur (tillatt for alle). 
Hilsen 1. mai komiteen. 
 

VÅRE FAVORITTSCHLAGERE 
Nordsinni Blandede Kor holder konsert i Bedehuset på Dokka  09. mai kl. 19:00. 
 

ÅPEN DAG I SENTRUM KINO 
Riisby Behandlingssenter ønsker å invitere alle til Åpen Dag i Sentrum kino på Dokka  
den 11. mai kl. 10:00 – 15:00. 
Foredragsholdere i år vil være prest Ragnar Enger med tema ”Ånd mot rus” og psykolog John  
Helge Lande med tema ”Veier ut av rusens uføre.” 
Begge har i en årrekke hatt sitt daglige virke ved institusjonen, og har lang erfaring ved å jobbe med 
mennesker med en ruslidelse. Det vil bli utstilling av pasientarbeider, underholdning og gratis  
servering. Vi ønsker alle hjertelig velkommen. 
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17. MAI NORDRE LAND 
 

17. MAI I TORPA     
Kl. 09.45 Bekransning av bauta ved Åmot kirke   

Kl. 10.00 Gudstjeneste i Åmot Kirke v/ Anne-Hilde Wesenberg Helland  
Kl. 11.00 Kafé og kiosksalg ved skolen 
Kl. 11.30 Samling til barnetoget 
Kl. 11.45 Barnetoget går fra skolen via Furuholtet til  
 Korsvold Omsorgssenter og tilbake til skolen 
  - Torpa Skolekorps spiller på skoleplassen 
  - Underholdning og tale for dagen 
  - Leker for små og store i skolegården. Slutt kl. 15.00. 
 

 
17. MAI PÅ DOKKA 

Kl. 07.00 Musikk i gatene 
Kl. 08.00 Flaggheising i Fløterparken  
Kl. 09.45 Bekransning av soldatgraver på Østsinni og Nordsinni  
 og bekransning av bautaen på Nordsinni  
Kl. 10.00 Gudstjeneste i Østsinni Kirke v/ Knut Ellefsrud 

Nordsinni Bl. Kor deltar 
Kl. 11.45 Samling til barnetoget 
Kl. 12.00 Barnetoget går fra Jernbaneplassen til Lands Museum 
 - Dokka Skolekorps     
 - Underholdning v/ 4. klasse 
 - Underholdning v/ 8. klasse  

    

Kl. 16.45 Samling til folketog 
Kl. 17.00 Folketoget går fra Jernbaneplassen til Lands Museum 
 - Dokka Musikkorps   
 - Parken Ungdomsklubb ble kåret til «Årets 
   Turbokommune i UKM Oppland».  
   Vi presenterer: Ezana Zerai og Mari Tåje  
 - Tale for dagen v/ Anne Terningen 
 - Nordre Land Kulturskole 
 - Dokka-russen underholder 

 
 

Vi oppfordrer lag og foreninger til å delta i folketoget kl. 17.00 
Ta kontakt med Tog og parkeringskomiteen  
v/ Kai Slettum 920 20 758 
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LAND TRYKKERI  –  tlf. 61 11 00 70  –  lt@landtrykkeri.no  –  få det trykt i Land du også! 

    
 

Det er vår og hagetid. 

Biblioteket har mange fine bøker om hage og hagestell kom og se. 

For de som er glad i å dra på tur har vi godt utvalg i turbøker. 

 
 

DOKKA OG OMEGN NORMISJON 
Møte torsdag 4. mai kl. 19:00 på Dokka bedehus. Taler: Ole Jakob Dyrnes. 
Torsdag 25. mai - Kr. Himmelfartsdag - kl. 17:00 på Dokka Bedehus. Misjonsstevne sammen med 
Norsk Luthersk Misjonssamband. Tale: Helge Gudmundsen. 
 

VEST-TORPA NORMISJON 
Onsdag 3. mai kl. 19:00. Møte på Vest-Torpa Bedehus. Andakt og sang ved Eva og Hans Gjesdal.  
 

LAND SKOGSTADRING Møte hos Arnor Ildstad (Nordsinni) onsdag 31. mai kl. 19:00. 
 

FRELSESARMEEN ODNES 
Onsdag 3. mai:  Kl. 11:00. Formiddagstreff på Dokka bedehus. 
 Kl. 13:30. Åpent hus med servering, samtale og matutdeling.  
Fredag 5. mai:  Kl. 20:00. Bibel og bønn på Odnes. 
Søndag 14. mai:  Kl.10:00. Sangstund på Hovli. Kl.17:00. Møte på Odnes.  
Onsdag 17. mai:  Kl.18:00. Nasjonalfest på Dokka bedehus. Tale for dagen ved Egil Grandhagen.  
Torsdag 25. mai:  Kr. Himmelfartsdag Stevne på Hønefoss.  
Søndag 28. mai:  Kl. 12:00. Møte på Odnes.  
Onsdag 31. mai:  Kl. 11:00. Formiddagstreff på Dokka bedehus.  
Hver onsdag kl.19:00: Bønn på Odnes - Velkommen til våre møter :)  

BIBLIOTEK-KONSERT MED ELEVER FRA KULTURSKOLEN 
Lørdag 27. mai kl. 12:00 på Nordre Land Folkebibliotek 
Ta gjerne en pause i lørdagshandlinga og stikk innom biblioteket!  
En gang i måneden fram til juni vil elever fra Nordre Land Kulturskole underholde med å spille og 
synge. Konsertene vil vare rundt 45 minutter.  

LANDSBYFEST 29. JUNI - 1. JULI 
Tema: Motor – alt som durer  

Festen starter og avslutter med dansegalla på Dokka Camping. 

Lørdag 1. juli blir det utstillere og aktiviteter i sentrum. 

Veteranbiler, motorsykler, gatebiler, traktorer og alt som durer m.m. fyller 

sentrum denne dagen. Eldar Vågan kommer og underholder oss som 

speaker og med musikalske innslag. Har du/dere lyst til å bidra som  

utstiller, med aktiviteter eller underholdning, så ta kontakt på mail:  

lauget@landsbyendokka.no eller tlf. 450 06 444. 

SESONGENS LANDSBYMARKEDER 
20. mai – 10. juni – 12. august – 2. september – 30. september. 
Meld deg på som utstiller til Landsbygeneral Kjell Rønningen, tlf. 997 10 340. 

SKOGKURS VÅREN 2017 
Skogplanting – endags praktisk kurs om planting av skog, Nordre Land, 15. mai 
Ungskogpleie – todagers praktisk kurs om ungskogpleie, Nordre Land, 25. mai og 29. mai 
Påmelding til : ingun.t.braanaas@nordre-land.kommune.no 
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