
 Informasjon 

 

 

KULTURKALENDER FOR JULI 
Stoff til kulturkalenderen for juli må være kulturkontoret i hende 12. juni. 

NORGESPREMIERE 
NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 
NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

REPRISE 

REPRISE 

NORGESPREMIERE 



                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 

FREDAG 02.06 19:00 BAYWATCH  PREMIERE (U/V) 

  21:30 THE SENSE OF AN ENDING  PREMIERE 12 ÅR 
     

MANDAG 05.06 17:00 MILO - MÅNENS VOKTER 6 ÅR 

  19:00 BAYWATCH (U/V) 
     

FREDAG 09.06 19:00 KAPTEIN SUPERTRUSE:  
DEN FØRSTE EPISKE FILMEN  3D  PREMIERE 

 
(B) 

  21:00 THE MUMMY  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 11.06 17:00 KAPTEIN SUPERTRUSE:  
DEN FØRSTE EPISKE FILMEN 2D 

 
(B) 

  19:00 THE MUMMY (U/V) 
     

FREDAG 16.06 19:00 SISTE KVELD MED JENTENE  PREMIERE (U/V) 

  21:00 WONDER WOMAN  3D  PREMIERE 12 ÅR 
     

SØNDAG 18.06 17:00 SISTE KVELD MED JENTENE   (U/V) 

  19:00 WONDER WOMAN  2D 12 ÅR 
     

FREDAG 23.06 19:00 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT  3D  PREMIERE (U/V) 

  21:30 ALL EYEZ ON ME  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 25.06 17:00 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT  2D (U/V) 

  19:30 ALL EYEZ ON ME (U/V) 
     

FREDAG 30.06 19:00 GRUSOMME MEG 3  3D  PREMIERE (B/F) 

  21:00 FAST & FURIOUS 8  MOTORREPRISE 12 ÅR 

  23:30 IT COMES A NIGHT  PREMIERE  NATTKINO (U/V) 
     

SØNDAG 02.07 17:00 GRUSOMME MEG 3  2D (B/F) 

  19:00 BØRNING 2   MOTORREPRISE 6 ÅR 
     

”Jente-w
eekend” 

på 

 Sentrum
 kino 

I anledning LandsByfesten med MOTOR som tema viser vi reprise på Fast & Furious 8 og Børning 2 

http://www.nordre-land.kommune.no/
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BAYWATCH - (U/V)  PREMIERE 
Mitch er den store badevaktkongen i California. Når den selvgode nykomligen, 
Matt, blir medlem av Baywatch-teamet til Mitch er det duket for konflikter.  
Samtidig får de snusen i en smuglerring som opererer i strandområdet. Ikke gå 
glipp av dette herlige gjensynet med klassiske Baywatch i helt ny (bade)drakt! 
 
THE SENSE OF AN ENDING - 12 ÅR  PREMIERE 
Basert på en prisvinnende roman hander THE SENSE OF AN ENDING om at det vi husker fra  
ungdomstiden ikke nødvendigvis er til å stole på i ettertid. Særlig der hvor vi har vært sterkt  
følelsesmessig involvert, og vi har gjort ting som nyforelsket, eller som fryktelig sint og skuffet... 
Spilletid: 1t 48 min. 
 
MILO – MÅNENS VOKTER - 6 ÅR 

Fra skaperne av "Den lille prinsen" kommer "Milo - månens vokter", en nydelig og 
spennende animasjonsfilm for hele familien. I en magisk verden blir Milo, en rampete 
faun, valgt som vokter av månen. Men på hans aller første dag som vokter klarer 
han å miste den. Spilletid: 1t 24 min. 

 
KAPTEIN SUPERTRUSE: DEN FØRSTE EPISKE FILMEN 2D OG 3D - (B)  PREMIERE 
Thomas og Harald hypnotiserer den slemme rektoren på skolen og forvandler han til deres egen 
tegneseriehelt - den godhjertede og elastiske Kaptein Supertruse! Spilletid: 1t 21 min. 
 
THE MUMMY - (U/V)  PREMIERE 
Navy Seal-soldaten, Tyler Colt (Tom Cruise), finner et gammelt gravkammer  
i Irak som rommer en egyptisk prinsesse. Et arkeologisk team frakter  
sarkofagen hjem til Storbritannia, uvitende om at de har sluppet løs en  
eldgammel forbannelse. Mumien hviler ikke før hun har fått sin hevn. 
 
SISTE KVELD MED JENTENE - (U/V)  PREMIERE 
Herlig komedie med Scarlett Johansson og et stjernelag av kvinnelige komikere. 
Jess skal gifte seg og den gamle venninnegjengen arrangerer et heidundrandes 
utdrinkningslag i Miami. Men når stripperen de har leid inn dør i et pussig uhell, 
tar helgen en helt annen retning enn de hadde tenkt. 

 
WONDER WOMAN - 12 ÅR  PREMIERE 
Amasoneprinsessen Diana er trent til å bli en uslåelig kriger. Hun vokste opp 
på en isolert øy, men da en Amerikansk pilot krasjer på stranden deres og  
forteller om den massive konflikten som herjer i verden utenfor reiser Diana, 
overbevist om at hun kan stoppe trusselen. Spilletid. 2t 12 min. 

 
TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT 2D OG 3D - (U/V)  PREMIERE 
Kampen mellom Transformers og mennesker spisser seg til i The Last Knight. 
 
ALL EYEZ ON ME - (U/V)  PREMIERE   En film om livet til rapperen Tupac Shakur. 
 
GRUSOMME MEG 3 2D OG 3D - (B/F)  PREMIERE 
Gru forsøker å sjonglere familielivet med agenttilværelsen. Det blir ikke lettere av at hans ukjente 
tvillingbror, Drew, plutselig dukker opp fra ingensteds. I tillegg har Gru en ny utfordrer i  
80-tallsskurken Benjamin Bratt. 
 
IT COMES AT NIGHT - (U/V)  PREMIERE 
En liten familie, mann, kone og sønn, har søkt tilflukt fra en ukontrollerbar pandemi i et avsideslig-
gende hus. Her har de klart å skape rutiner og en følelse av trygghet i en kaotisk verden. Helt til 
den dagen en annen desperat familie banker på døren og vil inn. Spilletid: 1t 37 min. 
 
FAST & FURIOUS 8 - 12 ÅR  MOTORREPRISE             BØRNING 2 - 6 ÅR  MOTORREPRISE 
 



 

Nordre Land kommune - kulturkalender for juni 2017 

FREDAG 02.06 KLUBB FRA KL 19 - 23 ALLMØTE KL 21.00 INFO OM UNG SOMMER 2017  
TIRSDAG 06.06 KLUBB FRA KL 16 - 22 MEKKEBUA FRA KL 18 GOD KVELDSMAT FRA KL19   
ONSDAG 07.06 KLUBBCAFÈ FRA KL 18 - 21 GRATIS INNGANG OG VELDIG GODE VAFLER 
FREDAG 09.06 KLUBB FRA KL 19 - 23 BORDTENNISTURNERING KL 20  UTEAKTIVITETER   
  OG GRILLING 
TIRSDAG 13.06 KLUBB FRA KL 16 - 22 SISTE KVELD I  MEKKEVERKSTED FØR   
  SOMMERFERIEN 
FREDAG 16.06 KLUBB FRA KL 19 - 23 UTEAKTIVITETER/GRILLING 7. KL. ER VELKOMNE 
TIRSDAG 20.06 HYGGEKVELD VED RANDSFJORDEN FRA KL 17 - 21 GRATIS GRILLMAT  
  TIL  ALLE.  DET BLIR BADING, SANDVOLLEYBALL OG ANDRE  
  AKTIVITETER! TA MED GODT HUMØR OG BLI MED DU OGSÅ!                                                                                                                                                             
ONSDAG 21.06 KLUBBCAFÈ FRA KL 18 - 21 GRATIS INNGANG. SISTE KLUBBCAFÈ FØR  
  SOMMERFERIEN 
FREDAG 23.06 SISTE ”KVELDEN” FØR FERIEN, MEN VI TAR IKKE SOMMERFERIE   
  7. KLASSE ER VELKOMNE    
 

UNG SOMMER FORTSETTER I SOMMERFERIEN MED FREDAGSÅPENT OG TURER!  

 
 

 

 

 

25. april vedtok kommunestyret at kulturkalenderen opprettholdes som papirutgave i 2017, men 
vurderes avviklet fra 2018. I tillegg skal nettsidenes aktivitetskalender utvikles til å bli mer bruker-
vennlig og innholdsrik. Kommunen skal samarbeide med lag, foreninger, reiselivsnæring og andre 
for å få en best mulig kalender som kan markedsføre alle arrangementer på ett sted. 
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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. 
 
FARIDA SAKEN 14.-16. JUNI, BLI MED I RETTSALEN!  
Farida og hennes familie vant over UNE i Oslo tingrett i november 2015.  
Une anket saken på siste mulige ankedag. 
Ankesaken skulle behandles i Borgarting lagmannsrett i oktober 2016, men 
pga sykdom hos regjeringsadvokaten ble saken utsatt ytterligere 8 mnd. 
Familien har nå ventet i nærmere 2 1/2 år under ekstremt vanskelige forhold i 
Kabul, 14. juni starter endelig ankesaken! 
Rettsalen er åpen for publikum og støttegruppa vil være tilstede. Ønsker du å 
følge rettsaken på nært hold og vise din støtte til familien er det bare å stille 
opp i Borgarting Lagmannsrett, Keysers gate 13, Oslo fra kl. 9-15.  
Vi ønsker flest mulig tilhører i salen. Ved spørsmål ta kontakt med støttegruppa v/Merethe Engen 
Enerstvedt 950 77 773 #giossfaridatilbake 

 

Med turappen Outtt kan du finne fram til fine turmål 

og opplevelser, vi lar deg delta og gir deg muligheten til å  
forevige dine turer. Outtt gir deg veibeskrivelse og  
informasjon om flere turer i Land, blant annet alle våre  
erfaringsstoler. Last ned i App Store og Google Play nå! 
 

ÅPNINGSTIDER DOKKADELTAET VÅTMARKSSENTER 
Åpent onsdag og lørdag 10 - 16 
Våtmarkssenteret på Odnes byr på servering hver onsdag og lørdag i uke 26 - 31.  
Her kan man leie kano og fiskeutstyr, låne kikkerter og teleskop, og hver onsdag er 
det aktiviteter som natursti, ringmerking av fugl eller guidet kanotur. Når vi har åpent kan man også 
se vår nye utstilling om fugler i Dokkadeltaet. 
 

Aktiviteter hver onsdag i juli 
5. juli: ringmerking av fugl, og minikurs om fugler for barn og unge. 
12. juli: Guidet kanotur i Dokkadeltaet med kjentmann Geir Høitomt. (Pga begrenset antall kanoer 
er det påmelding innen 11. juli til tlf. 468 06 423). Har du egen kano er du også hjertelig  
velkommen!  
19. juli: Natursti med premier og fangst av insekter i vannkanten. 
26. juli: ringmerking av fugl, og minikurs om fugler for barn og unge. 
 

Alle aktiviteter er gratis! 
 

Flere aktiviteter kommer, følg med på vår hjemmeside www.dokkadelta.no eller Facebook. 

mailto:grete.klokkersveen@nordre-land.kommune.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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LIVSGLEDEDAGER PÅ DOKKA 
Torsdag 15. juni kl.17.00 – kl.21.00. Livsglededans på Lavvotunet.  
Frem fra Glemselen – Rita Engebretsen & Tommy Michaelsen spiller og underholder fra 
kl.18.00. Salg av mat og drikke. Åpent for alle – inngang kr. 150,- 
 
Fredag 16. juni fra kl.11.00 Livsgledekafe på Frivilligsentralen – Dokka  
Stasjon. Vi møtes til sosial hygge og kaffe og biteti til hyggelige priser.  
 
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 Frivilligsentralen, 997 10 340 hvis du trenger skyss - vi prøver samkjøring og henting.   
 

Internasjonal kvinnegruppe inviterer til møte torsdagene 1. og 15. juni 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. 
 

Møteplass for veteranvenner – Frivilligsentralen – Dokka Stasjon Tid: Onsdag 28. juni kl. 
18:00. Uformell møteplass for personer som har eller har interesse for gamle kjøretøyer.  
Denne onsdagen blir det kjøretur. 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. 19. juni. 
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 12. juni 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 13. og 27. juni kl. 18:00 - kl. 20:00.  
Spørsmål: ring Kjell 997 10 340 eller bare møt opp. Hjertelig velkommen. 



 
 
 

 
 
 

 
ONSDAG 7. JUNI: KVELDSTUR PÅ VEALØYSA 900 moh 
Vi kjører felles fra Dokka stasjon kl. 18.00 opp i Leppdalen til den gamle skolen Fjellheim. Derfra går 
vi langs  en gammel ferdselsveg forbi de gamle Stuvegardene og opp en godt merket sti til Skard-
tjern og derfra  opp til Vealøysa med utsikt og god rast. Turleder er Ingrid Haug tlf. 977 55 050 
 

LØRDAG 10. - SØNDAG 11. JUNI: KANOHELG PÅ SKUMSJØEN 
Vi har mange kanoer på Osbakken og denne helga er for de som ønsker å lære om kano på tur, om 
frakt , pakking, og ikke minst padletenikk. Har du egen kano kan du selvfølgelig bruke den. Vi etab-
lerer teltleir eller du kan bo innomhus på Osbakken, i DNT nye selvbetjeningsdel med kjøkken. 
Turleder: Ole Johan Nerli tlf. 926 80 530. Påmeldingsfrist er 3.juni (max deltagere 16 stk) Nedre al-
dersgrense er 13 år. Oppmøte Osbakken, Skumsjøvegen 590 lørdag kl. 11 og søndag kl. 9 
 

LØR. 10. - SØN. 11. juni: JOSTIGEN TIL BESSEGGEN OG TOPPTUR I JO GJENDES RIKE 
Du har kanskje gått normalruta i kø opp Besseggen, men i dag er det Jostigen som gjelder! Vi  
slipper å ta båt, for vi går rett opp fra Gjende langs en bekk der stien går gjennom litt krattskog og 
rundt en hammer for å bli tydeligere oppover. Vi kommer opp midt på bandet og møter køen fra 
Memrebu. Turen er ikke utsatt, bare flott.  Hele runden over Veslefjell tilbake til Gjendesheim tar ca 
6 timer+ pauser. Mulighet for tur til Sikkeldalshø, eller Heimdalshø dagen etter for de som ønsker 
det. Skaffer selv overnatting. Turleder er Tom Halvorsrud tlf 480 62 771. Påmeldingsfrist 6. juni 
 

SØNDAG 11. JUNI: GARDSETRA, ØSTSINNIÅSEN, N. LAND 
Vi følger gamle tråkk som folk og krøtter brukte innover åsen til Gardsetra. Ivrige sambygdinger har 
ryddet og merket stien forbi Måsjøhøgda,  Bergsetervatnet og videre til Gardsetra.. Gode sko, noe 
myr. Ta med godt med mat og drikke for turen som vil ta ca 5 timer inkl. pauser. Turleder er Tore 
Røbergshagen tlf. 481 01 357. Møtested: Østsinni Kirke kl. 10. 
 

ONSDAG 14. JUNI: KULTURSTIEN LANGS FALLSELVA 
Vi møtes ved Circle K  i Hov kl. 18.00 og starter vandringen ved det gamle Sliperiet i Fall og  
fortsetter i flotte industrihistoriske omgivelser forbi Skrankefoss til Vassendlandet ved Trevatn.  
Fin sti, men noe bratt og ulendt enkelte steder. 3 timer pluss pause. Turleder Unni Skaugerud tlf. 
951 56 434.  
 

TORSDAG 15. JUNI: DÆHLIBYGDA, NORDRE LAND 
Friluftsgruppa i Dæhli Vel  vil vise oss en del av den gamle setervegen mellom Gladbakkseter og 
Vangsjordsetera . Vi parkerer ved Gladbakksetra (bomveg) , går litt på grusveg og så inn på sti i  
variert type skog. Rast på Vangsjordsetra eller Dokkesetra. Turen passer alle og tar et par timer. 
Frammøte ved Dokka stasjon kl. 17.45 eller ved Leikarvold kl.18.00 
Turleder Kristin Gjeile fra Friluftsgruppa tlf. 995 19 780 
 

FREDAG 16 – SØNDAG 18. JUNI: KYSTSTIEN LANGS BRUNLANESKYSTEN I VESTFOLD 
Turen er allerede fulltegnet. 
 

MANDAG 26 – TORSDAG 29. JUNI:  
FRILUFTSKOLE FOR 10 – 13 ÅRINGER PÅ DNT OSBAKKEN FRA KL.  9 TIL 16 
Aktiviteter og gøy ! Vi slår leir, spikker og lager bål, er ute å koser oss ved Skumsjøen. Lærer enkel 
bruk av kart og kompass og er ute i naturen. Mulighet for kanoer. Begrenset antall plasser. Kr.700 
pr barn inkl. aktiviteter og en overnatting fra onsdag til torsdag. 
Kontaktperson: Elin Enger tlf. 959 72 850. 
 
ALLE VÅRE TURER ER GRATIS Å DELTA PÅ, OGSÅ FOR DE SOM IKKE ER MEDLEMMER I 
TURISTFORENINGEN. VI ØNSKER Å FÅ FOLK UT OG MED PÅ TUR! DU ER VELKOMMEN! 
LES MER PÅ WWW.TURISTFORENINGEN.NO/GJØVIK OG OMEGN 
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Fløyterrittet 2017 
 «Rittet for alle» 
Klasser for alle aldre. 

Lørdag den 24. juni. Start fra kl. 10. 
 Barneritt for de under 12 år. 

Påmelding fra kl. 11.00. Start kl. 11.30. 
Starkontingent kr. 20,- is og medaljer til alle barna. 

Følg med på www.nlinett.no 

Toppvandring 2017 
med orienteringsgruppa i Torpa IL 

- for 25. gang - 
 
I år oppfordrer vi til følgende turer: 
 
Spåtindtoppen, 1414moh, (Synnfjellet) 
Utgangspunkt kan være: Fjellsetra, Feplassen, Hugulia, Synnfjellavvoen e.l.  
 
Grøtåssætra (Vest-Torpa) 
Utgangspunkt: innkjøring Sæterbygda og Laenvegen. Merket fra hovedvei.  
 
Skinnerlifjellet, 925 moh (Aust-Torpa) 
Utgangspunkt: Lillehammervegen, rett før Finndalen (retning Torpa) 
 
Øyvasstoppen, 1110 moh (Synnfjellet) 
Utgangspunkt: Synnfjellvvoen 
 
Skjervungsfjellet øst, 1094 moh (Synnfjellet) 
Utgangspunkt: Synnsetra 
 
Turkassene settes ut så når forholdene tillater det. Turbeskrivelser og klippekort finnes i kartmappe 
og på facebooksida «Toppvandring Torpa, 2017». 
Alle barn opp til 12 år får premie om de besøker 3 eller flere av toppene. Uttrekkspremier blant de 
som besøker samtlige kasser og leverer inn klippekort. 
Kartmapper legges ut på Sport 1, Gjølberg Libris, Joker Torpa, Joker Vest-Torpa, Nørstelien  
Landhandleri og i Sentrumsservice. God tur! 
  
 

Toppvandring Torpa, 2017 
Toppvandringen fyller 25 år og vi inviterer deg til jubileumstur. 
 
Sted og tid: Skjervungsfjellet lørdag 8. juli. De som ønsker tar med telt og vi overnatter ved et av 
de idylliske vannene på toppen av Skjervungsfjellet. Barnevennlig tur. 
Oppmøtetid blir annonsert nærmere. (facebooksiden «toppvandring Torpa, 2017» og kulturkalender 
for juli. Kontakt Mari 977 09 014 eller Gunn Marit 959 61 011 ved spørsmål  
Torpa IL, orienteringsgruppa 



 
 
BLI KJENT MED GRØNVOLD 
Grønvold Sag og Mølle i Torpa åpner dørene allerede 11. juni (kl. 12-15) denne sommeren. Dette 
blir den første av tre søndager med åpent hus. Her folk kan komme og oppleve den gamle mølla i 
full drift med produksjon av byggmjøl og -gryn for salg. De andre åpne dagene blir 6. august og 3. 
september. De som stikker innom, kan også få kjøpt en kaffekopp  
og litt attåt. 
Selve Grønvolddagen kommer søndag 9. juli, med tradisjonelle innslag 
og noe nytt. Arrangementene er et samarbeid mellom Grønvolds Venner 
og Torpa Bygdekvinnelag. Også utenom arrangementene blir det en del 
aktivitet i Grønvold gjennom sommeren, så bare stikk innom. 
 
KURS I UTVENDIG LINOLJEMALING 
Vestoppland lokallag av Fortidsminneforeningen inviterer til kurs i tradisjonelle malinger med hoved-
vekt på linoljemaling. Kursleder er Erlend Mæhlum, malermester og lærer i overflatebehandling ved 
Gjøvik videregående skole. Han har også stipendiat på 3 år i Tradisjonelle malinger ved Norsk 
Handverksutvikling. Kursinnhold: historikk, vurdering og klargjøring av underlag, fargeanalyser, 
blanding av linoljemaling, lage linoljekitt, praktisk jobbing på vegg. 
Kurset holdes på Odnes Hotell og gjennomføres over to helger og en ettermiddag:  
- fredag 9/6 kl. 15:00 - 20:00 og lørdag 10/6 kl. 09:00 - 16:00  
- tirsdag 13/6 kl. 15:00 - 20:00 
- fredag 16/6 kl. 15:00 - 20:00 og lørdag 17/6 kl. 09:00 - 16:00  
Kurspris: Det er søkt om midler til gjennomføring av kurset, egenandel kan evt. bli mellom  
kr. 2.500 – 3.000  
Påmelding innen 25. mai til Dag Lindbråten dag.lindbraaten@gmail.com  telefon 95022367 
Medarrangører: Kjerringvern – nettverk for kvinnelige bygningsvernere og Odnes Hotell  
Velkommen til noen lærerike dager 

 

I forbindelse med Fagforbundsuka 2017, har fagforbundet den glede 

og invitere medlemmene på sommertur/shoppingtur til Charlotten-

berg lørdag den 17. juni. 

 
Avreise kl. 07:00 fra Dokka Skysstasjon 
Det blir servert middag på tilbaketuren. Pris inkl. buss og middag blir, kr 200,- for medlemmer  
kr 400,- for ikke-medlemmer. Bindende påmelding innen 11. juni.  
Turid Wilhelmsen:      turidwilhelmsen@hotmail.com el. 412 3951 
Rune Ødegårdstuen: rune.odegaardstuen@nordre-land.kommune.no el. 913 17186  
Mary Anne Foss:       mary.anne.foss@oppland.org el. 970 20326 
Tore Stensrud:          tore.stensrud@nordre-land.kommune.no el. 92815751 
Velkommen til en hyggelig tur med Fagforbundet! 
 
KORPSMUSIKK I LOKVERKSTEDET 13. JUNI 
Lørdag 17. juni kl.13 arrangerer Dokka Skolekorps og Dokka Musikkorps 
gratiskonsert i Lokverk-stedet ved Dokka stasjon. Det vil bli satt sammen 
et program med variert korpsmusikk. De som tar turen kan vente seg  
både marsjer, populærmusikk og innslag med folketonepreg som de to  
korpsene har jobbet med utover våren. Det vil også bli et fellesnummer. 
Servering. Gratis inngang. 
 

Til tidligere musikanter: 
Vi savner noen uniformer, så dersom noen har slikt liggende ønsker korpsene å få dem tilbake.  
Disse kan leveres tilbake under korpsøvelser eller sendes med noen som fortsatt spiller.  
 
SANGERSTEVNE PÅ DOKKA  
Vestoppland Korforbund avholder sangerstevne på Dokka 10.06. Åpning på Bondlid-torget kl.11. 
Sangertog og fellessanger på Bondlid-torget og i Storgata. Mini-konserter samt stor felleskonsert i 
Lokstallen fra kl. 14. 
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Fredag 23. juni kl. 17:00 til kl. 19:00:  
Vi tyvstarter årets hagefestival og har en liten planteloppis under seilet på Bedehustomta.  
Plante-loppemarkedet varer fra kl. 17:00 til kl. 19:00. Her selger vi rimelige stauder. og det er mulig 
å gjøre et kupp :-) Velkommen til planteloppis! 
  
Lørdag 24. juni kl. 10:00 til kl. 16:00:  
Denne dagen arrangerer vi den 6. hagefestivalen her i den 
hyggelige Landsbyen Dokka. 
 
Dette er en festival for alle, hvor hageglede og moro skal stå  
i fokus. Det blir arrangert foredrag, aktiviteter for ungene, og 
marked.  
 
Stort hagemarked i Storgata. Vi stenger Storgata og gjør den 
om til en grønn gågate. Her vil det bli salg av masse  
spennende planter og andre hagerelaterte produkter.  
 
Inne på Bedehustomta under seilet, vil det bli gratis blomsterdekorasjons  
verksted for ungene, hvor de utfolde seg med fargerike blomsteroppsatser.  
Fra kl. 11:00 til kl. 14:00. 
 
Kl. 12:00 "Det er mye lettere å dyrke roser enn du tror" 
Dag Lyngar holder et kort friluftsforedrag og forteller  
hvordan du lykkes med rosene dine. Inne på Bedehustomta. Gratis! 
 
Kl. 14:00 til kl. 16:00 «Verden er skøn- Dyrk den- Spis den!, foredrag med 
danske Søren  Holt på Bedehuset. Inngang kr 120 i døra. 
 
Som vanlig lager våre kreative blomsterdekoratører noen installasjoner inne på Bedehust tomta.  
Ta turen og se hva de finner på i år.  
 
Søndag 25. juni fra kl. 12:00 til kl. 17:00 
Denne dagen under Hagefestivalen er viet åpne hager. Vi har så langt tre åpne hager: 
  
* Vest Torprunden 205, hos Bente Stadsvoll. Her vil det være muligheter for å kjøpe seg lunsj 
eller kaffe og kake, om man ønsker seg det. Masse spennende gjenbruk å se i den sjarmerende  
hagen og en flott urtehage har hun også. I tillegg har hun utsalg av lokalproduserte urteprodukter i 
den lille hagekiosken. Forhåndsbestill gjerne lunsjen på tlf 976 19 092, men det går også an å bare 
droppe innom. 
 
* Synnfjellvegen 429, hos Mai Slettum. Denne hagen ligger på over 600 moh. Den inneholder 
mange spennende planter og viser oss hva som kan dyrkes på denne høyden. Hageeiren er også 
glødenede opptatt av å dyrke spiselige vekster. Hagen har dam og drivhus. 
Mai selger egenproduserte hardføre stauder, så lenge beholdningen rekker.  
 
* Odnesvegen 280, hos Liv Moen Hasvold. Hagen inneholder stauder,  
bærbusker og en kjøkkenhage. 
  
Velkommen til Landsbyen vår under årets hagefestival! 
 
Følg med på http://www.nordrelandhagelag.blogspot.com/ 
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TORPA PENSJONISTFORENING: Møte på Lysvoll onsdag 14. juni kl. 18:00. 
Rømmegrøtfest i Synnfjellet, handicaphytta. Onsdag 28. juni kl. 12:00:  
Påmelding til Benny tlf. 61 11 92 76, Liv tlf. 401 03 679.  
 

DOKKA OG OMEGN SENIORLAG minner om møte 1. juni kl. 11:00 i Rådhuskantina hvor vi får 
besøk av Camilla Lee Lundemo som vil fortelle om hjertetrim. Husk påmelding- Dagstur til hytta 
Fjellsyn på Lenningen 15. juni. 
  

«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. OBS! kan vår fine turfolder kanskje være en 
«gave ide»? 
 

Fellestur til Aksjøen 
Tirsdag 20. juni arrangeres tur til Aksjøen. Avreise fra stasjonen for fellestransport kl. 17:00.  
Frammøte direkte på Aksjøen via Mælumslivegen kl. 18:00. Dette er en tur på ca. 3 km. 
 

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. 
 

NASJONALFORENINGEN TORPA HELSELAG 
Sommertur den 29. august. Fra skolen i Torpa går turen til Hadeland glassverk, videre til Bærums 
verk og Holmenkollen. Kjører Hadeland hjem. Nærmere info i Kulturkalenderen for august. 
Sett av dagen og bli med på tur. 
  

Vennskapsfest med Etnedal Helselag på Synnfjellporten fredag 16. juni kl. 19:00.  
Servering, underholdning og utlodning. Påmelding innen 6. juni til: Marit tlf. 95187577  
eller Bodil tlf. 61119741 / 95931321. 

 
EVENTYRET OM SNEHVIT - TORSDAG 1. JUNI KL. 19:00 I SENTRUM KINO 
Valgfag Sal og Scene ved Torpa barne- og ungdomsskole viser Eventyret om Snehvit  
Billetter voksne kr 50,- barn kr 20,- 
 

INNSAMLING JERNSKRAP I KOMMUNEN 
Det vil også i 2017 være mulig å bli kvitt metall rundt om i bygda, i containere som Metallco 
Oppland, vil sette ut fra slutten av mai, og de står plassert til ut september. 
Det vil være på: Leikarvoll i Dæhlibygda, Aspenes Grustak på Nordsinni(der landbruksplast 
også kan leveres), Gry-krysset i Østsinni, Walhovd i Aust Torpa, Lundedalen i Vest-Torpa og 
ved Øistad i Nord –Torpa(der landbruksplast også kan leveres). Endringer kan forekomme.  
Se facebook sidene til Torpa Bondelag, og Nordre Land Bondelag 
Mest mulig rent metall. Les plakater ved Containerne. 
Ved spørsmål kontakt Harald Tønderum, Nordre Land Bondelag, tlf: 911 14 084. 
Hjelp oss å holde Nordre Land rent for gammelt jernskrap fortsatt.  
Hilsen: 
Nordre Land Bondelag, Torpa Bondelag og Torpa og Omland Bonde- og Småbrukarlag. 
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LAND TRYKKERI  –  tlf. 61 11 00 70  –  lt@landtrykkeri.no  –  få det trykt i Land du også! 

    
 

Sommertider i biblioteket på Dokka 26. juni – 19. august: 
Åpent mandag - fredag 10:00 - 15:00  Lørdag Stengt      
 

Filialen i torpa er stengt fra 20. juni – t.o.m 18. august  

 
 

DOKKA OG OMEGN NORMISJON 
Møte torsdag 1. juni kl. 19:00 på Dokka bedehus. Taler: Ståle Sandbekken. 
Møte torsdag 15. juni kl. 19:00 på Dokka Bedehsu. 
Onsdag 7. juni: Stortreff, Skogstad. Fredag 23. juni: St. hans-fest, Gjøvik. 
 

VEST-TORPA NORMISJON 
Søndag 18. juni kl. 18:00. Sommeravslutning med vaffelservering hos Liv Magne og Peder Amund 
Lunde.  
 

LAND SKOGSTADRING Møte hos Turid Dahl onsdag 28. juni kl. 19:00. 
 

FRELSESARMEEN ODNES 
Fredag 2. juni kl. 20. Bibelundervisning på Odnes.  
Søndag 4. juni kl.16. Sangstund på Korsvoll 
Søndag11. juni kl.17. Møte på Odnes. Vi griller etter møte Ta med grillmat.  
Onsdag 14. juni kl. 11. Avreise fra Dokka bedehus til årets tur for påmeldte 
Søndag 18. juni kl. 16:30. Sangstund på Etnedalsheimen 
Fredag 23. - søndag 25. juni. Kongress på OKS på Kjelle 
Bønn på Odnes nesten hver onsdag kl.19. i sommer også. Velkommen til våre møter ! 
 

VELKOMMEN TIL PINSEKONSERT LØRDAG 3. JUNI KL. 16:15 I HAUGNER KIRKE 
Medvirkende er: Ole Kristian Nyhagen, trumpet. Mari Bakke, horn. Eva Engman, orgel. 
Roger Jøranli, klokker. Servering etterpå, mens høytiden ringes in.  
 

FEIRING AV ST. HANS 23. JUNI KL. 19:00 
Østsinni menighetsråd viderefører tradisjonen og inviterer til feiring av St. Hans med  
gudstjeneste i Vølstad kirke kl.19.00 med prest Kristin Sundt, organist Eva Engman og 
klokker Roger Haugen. Rett etter gudstjenesten samles vi på forsamlingshuset Åsheim der det ser-
veres rømmegrøt med spekemat, kaffe og kaker.Også i år kan vi glede oss til sang både i kirka og 
på Åsheim. VELKOMMEN! Østsinni Menighetsråd. 

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. 

LANDSBYMARKED 10. JUNI KL. 10:00 - 15:00 
Ønsker du/dere stand, kontakt Landsbygeneral Kjell Rønningen, tlf. 99710340. 

Det blir korsang med kor fra hele Vestoppland og små og store utstillere. 

Neste marked er 12. august. 
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