
 Informasjon 

 

 

KULTURKALENDER FOR SEPTEMBER 
Stoff til kulturkalenderen for september sendes kulturkontoret senest 12. august 

Kl. 18:00 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

På kino 18. august 

Kl. 18:00 

25. og 27. august 



                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 04.08 19:00 BABY DRIVER  PREMIERE (U/V) 

  21:00 VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSEND PLANETS  3D  

PREMIERE 

 

(U/V) 
     

SØNDAG 06.08 17:00 BABY DRIVER (U/V) 

  19:00 VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSEND PLANETS  2D   (U/V) 
     

ONSDAG 09.08 19:00 DUNKIRK 12 ÅR 
     

FREDAG 11.08 19:00 PREBZ OG DENNIS: THE MOVIE  PREMIERE (U) 

  21:00 ANNABELLE 2: CREATION  PREMIERE 15 ÅR 
     

SØNDAG 13.08 17:00 PREBZ OG DENNIS: THE MOVIE (U) 

  19:00 ANNABELLE 2: CREATION 15 ÅR 
     

FREDAG 18.08 19:00 ULV I FÅREKLÆR ALLE 

  21:00 DARK TOWER  PREMIERE   12 ÅR 
     

SØNDAG 20.08 17:00 ULV I FÅREKLÆR ALLE 

  19:00 DARK TOWER   12 ÅR 
     

FREDAG 25.08 19:00 EMOJIFILMEN  3D  PREMIERE (B/F) 

  21:00 AMERICAN MADE  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 27.08 17:00 EMOJIFILMEN  2D (B/F) 

  19:00 AMERICAN MADE (U/V) 

På kino 18. august 

http://www.nordre-land.kommune.no/
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BABY DRIVER  U/V  PREMIERE 
Den unge sjåføren Baby kjører fluktbilene for byens mest 
hardkokte forbryterliga. Han er et naturtalent bak rattet og har 
et eget favorittsoundtrack på øret til hvert kupp. Men når han 
møter servitrisen Debora oppstår det søt musikk på en helt ny 
måte for Baby. Problemet er han at sitter i dyp gjeld til 
gjengens overhode, Doc, som nekter å løsne på jerngrepet.  
Spilletid: 1t 52 min. 
 
VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANTES  U/V  PREMIERE 
De tidsreisende agentene Valerian og Laureline får i oppdrag å undersøke 
mystiske hendelser i et galaktisk imperium. Spilletid: 2t 9 min. 
 
DUNKIRK  12 ÅR  
Allierte soldater fra Belgia, Storbritannia og Frankrike er omringet av tyske 
tropper og evakueres i slaget ved Dunkirk under 2.verdenskrig.  
Spilletid: 1t 46 min. 
 
PREBZ OG DENNIS: THE MOVIE  (U)  PRMIERE 
Prebz og Dennis får sine største utfordringer noensinne. Preben skal 
komme seg i form, og bestige et fjell med 60 kilo i ryggsekken - like 
mange kilo som han har gått ned. Samtidig blir Dennis utfordret til å både 
ta lappen og få seg kjæreste. Det blir også alt det vi kjenner fra deres 
youtube-kanal, vlogging, pranks og skjult kamera. Spilletid: 1t 30 min. 
 
ANNABELLE 2: CREATION  15 ÅR  PREMIERE 
Oppfølgeren til Annabelle som kom i 2014. 
Mange år etter det tragiske dødsfallet til den lille jenta deres, ønsker en 
dukkemaker og hans kone en nonne og flere foreldreløse jenter 
velkommen inn i deres hjem. Fort blir de målet for dukkemakerens 
besatte kreasjon... Annabelle. Spilletid: 1t 48 min. 
 
ULV I FÅREKLÆR  ALLE 
Ulv i fåreklær er en helaftens animasjonsfilm for hele familien. I 
en idyllisk sauelandsby er livet problemfritt. Helt til en ulveflokk 
slår seg ned i nærheten. Ulveflokken er heller ikke uten 
problemer - det skal være valg, og kandidaten for å bli ny leder 
av flokken har blitt forvandlet til en sau. Spilletid: 1t 26 min.   
 
DARK TOWER  12 ÅR  PREMIERE 
Filmen basert på Stephen Kings romanserie. Revolvermannen Roland 
Deschain ferdes gjennom et Ville Vesten-aktig landskap på jakt etter 
det mørke tårnet, i håp om at det vil redde hans døende verden. 
 
EMOJIFILMEN  (B/F)  PREMIERE 
I en emojiverden der alle tegn symboliserer én bestemt ting, har Gene et 
problem. Han har nemlig evnen til å uttryke mange ulike følelser. I et 
forsøk på å passe mer inn, legger Gene ut på en reise for å bli en normal 
emoji. Spilletid: 1t 29 min. 
 
AMERICAN MADE  (U/V)  PREMIERE 
Tom Cruise i narkotikathriller basert på virkelige hendelser 
En pilot blir ansatt av CIA for å smugle narkotika i Sør-
Amerika på 80-tallet. Thriller med Tom Cruise basert på en 
utrolig historie fra virkeligheten. 



 

 

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. 

FREDAG 25.08 NYTT KLUBBÅR HUSK Å FORNYE MEDLESKORTET KL 19-24      

TIRSDAG 29.08 KLUBB KL 16-22 MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT FRA KL 19 

ONSDAG 30.08 KLUBBCAFÈ FRA KL 18-21 GRATIS INNGANG 

 

NYTT KLUBBÅR STARTER OPP IGJEN FREDAG 25.AUGUST, HUSK Å FORNYE MEDLEMS-
KORTET DITT!  VI ØNSKER FORSLAG PÅ TURER OG ARRANGEMENTER SOM KLUBBEN 
SKAL GJØRE DETTE KLUBBÅRET! DET BLIR KLUBBCAFÈ ALLE ONSDAGER I ODDE-

TALLSUKENE FOR MER INFO - SÅ FØLG OSS PÅ FACEBOOK! 

RING 61 11 65 65 PÅ KLUBBKVELDENE ELLER SEND SMS TIL RUNE PÅ TLF 951 93 154 
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DOKKA 
ONSDAG 2. AUGUST KL. 18:00 

 

Aktivitetsområdet åpner kl 12:00 

Konserten sendes direkte på VGTV og P3. 

Konserten er gratis og åpen for alle. 

 

Aktiviteter på dagtid 

VG-lista Topp 20 er et heldagsarrangement hvor våre samarbeidspartnere inviterer 

deg til å delta på ulike aktiviteter på dagtid. Fra kl 12:00 kan du besøke ulike stands 

med mange morsomme aktiviteter. 

 

Les mer om arrangementet på  

http://vglista.no/ 
Her finner du bl.a. generell info., festivalvett, 

sikkerhet, adgang for funksjonshemmede og 

hva du har lov til å ha med deg på konserten  

http://www.vgtv.no/


 

har lokaler i stasjonsbygningen på Dokka Stasjon. Du er hjertelig  
velkommen innom en tur - vårt telefon nr. er: 906 89 589. 
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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 , 90689589 hvis du trenger skyss vi prøver samkjøring og henting. Første etter ferien 
er 22. august. 
 

Internasjonal kvinnegruppe Inviterer til møte torsdag 24. august  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 30. august 
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. 99 71 03 40. 
 

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. Første etter ferien 23. august.  
Ønsker du nærmere info kontakt Dorthe Kristiansen telefon 48 22 39 78.  
 

”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. Å ta gjerne med noen. Alle går i sitt eget tempo. Torsdager kl.16:30 –  
møteplass – Frivilligsentralen – Dokka Stasjon. For nærmere informasjon – Gunn 938 70 613 
– Hilde 906 89 589. Oppstart etter ferien 24. august. 
 

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. 28.  
august. Møtested: Frivilligsentralen – første etasje Dokka Stasjon – tidspunkt 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 Hilde Lindahl– Frivilligsentralen telefon 
906 89 589. Ann-Marie Voldheim – Avdeling for psykisk helsearbeid – telefon 970 37 001. 
 

Internasjonal samtale Kafe Inviterer til kafe mandag 21. august  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 Hilde 90689589 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 velkommen. Ønsker du 
nærmere info kontakt Hege telefon 905 46 842. Oppstart etter ferien 4. September 
 

Trekkspill vennene Er du glad i å spille trekkspill og vil treffe likesinnede, ta med deg trekkspillet 
og kom til Frivilligsentralen Dokka Stasjon tirsdag 22. august  kl.18:00 -  kl. 20:00. Har du  
spørsmål ring Hilde tlf. 906 89 589 eller bare møt opp. Ønsker alle hjertelig velkommen. 

VESTÅSMARSJEN 
28. august 2017 

Land Rotaryklubb inviterer alle til en aktiv dag på Veståsen! 
Marsjen avvikles hvert år den siste søndag i august, med start og innkomst på Aurlundsetera. 
Marsjen går i område nord/øst for Skjelingshovde på grensa mellom Søndre og Nordre Land  
kommune. To alternative løyper hvor begge går til Vesterås, og hvor kort løype, 7,5 km snur, 

mens lang løype, 15 km, går om Skjellingshovde. Det er et poeng at marsjen skal være, i tillegg til 
trim /aktivitet, en opplevelse av flott natur. Det skal ikke være et jag om beste tid.  

Startkontingent kr. 60,- / kr. 30,- under 14 år. Påmelding fra kl. 10:00 – 12:00. 



 
 
 

 
 
 
 

 
SØNDAG 6. AUGUST: SKARDBERGA NATURSTI, NORD TORPA BARNAS TURLAG 
Naturstien som starter ved Lundsetra langs fv 204 er 5,5 km lang. Dette er en trivelig tur for alle 
aldre. Stien starter i tett spennende gammelskog. Vi får informasjon  om temaer knyttet til naturen 
rundt oss. Vi passerer dyregraver, skiferbrudd, fine utsiktspunkt. Ved Skardberget tar vi en god rast 
ved gapahuken og lager bål. Du kan prøve fiskelykken! 
En runde tilbake til bilene. Fin tur for små og store. Turleder: Trine Solberg Lien tlf 959 09 323 
Oppmøte: Lenningen Fjellstue kl 11.00 eller Lundsetra kl 11.15 
 
ONSDAG 9. AUGUST: PÅ STI LANGS AKSJØEN 
Vi kjører bomvei- 50 kr- opp Mæhlumslia til østenden av AKSJØEN. Herfra går vi vestover på 
nyryddet sti til Nøsshytta som ligger vakkert til i vasskanten. Vi går dit på en drøy time om vi går 
raskt, men vi skal kose oss langs vannet, kikke på hytter og nes og høre litt historier fra Veståsen. 
Turleder: Bjarne Hagen og Jan Kolbjørnshus tlf 906 53 217 
Oppmøte: Dokka stasjon kl 17.30 eller direkte ved Aksjøen kl 18.00 
 
LØRDAG 12. OG SØNDAG 13. AUGUST: 
Vi kjører inn i Beitobygda  og gjennom bommen for Slettefjellvegen, 
parkerer ved brua over elva og følger godt merket sti til toppen av 
Mugnetind 1740 moh. Toppen byr på ubeskrivelig utsikt inn i 
Gjendealpene. 5-6 timer. For de som har lyst på enda en fin fjelltur, 
satser vi på Sendehornet dagen etter. Også en fin og lett fjelltur rett 
syd for Bygdin. Overnatting på Beitostølen. 
Turledere:  Rune Øverlier og Tom Halvorsrud tlf 480 62 771 
Oppmøte: KIWI Beitostølen kl 9.30. NB! HER ER DET PÅMELDINGSFRIST INNEN 3. AUGUST 
 
ONSDAG 16. AUGUST: PADLING I DOKKADELTAET BARNAS TURLAG 
Ved Våten på Randsfjordens vestside har Dokkadeltaets Våtmarkssenter kanoer og redningsvester 
å låne ut til små og store. Vi deler på kanoene slik at alle får prøve. 2-3 timer. Ta med niste. 
Turledeer: Geir Høitomt og Tore Røbergshagen tlf 481 01 357 
Oppmøte: Våten adr Jevnakerveien 699 kl 18.00. Kjør 6,5 km fra Dokka i retning Jevnaker eller 8 
km mot Dokka fra Fluberg Bru. Det er skiltet til Våten fra hovedveien. 
 
TORSDAG 17. - 20. AUGUST SOGNEFJELLHYTTA - FANARÅKEN - SKOGADALSBØEN -
SOGNEFJELLHYTTA 
Skikkelig høyfjellstur med brefører over breen til Fanaråken 2068 moh og overnatting i hytta på 
toppen. Lørdag ned Keiserpasset og Gjertvassdalen til Skogadalsbøen med middag og overnatting. 
Siste dag tilbake til Sognefjellshytta uten brepassering. 
PÅMELDINGFRIST  14. AUGUST, MAX 10 DELTAGERE SOM MÅ VÆRE DNT MEDLEMMER 
Turleder: Ingemari Jurgensen  tlf 997 17 178. 
Oppmøte: Avtales med turleder  ( ca kl 15.00 på Gjøvik) 
 
SØNDAG 20. AUGUST KONGEVEGEN OVER TONSÅSEN TIL BREIE, ETNEDAL 
Vi kjører til garden Breie i Fjellsbygda og parkerer noen av bilene der for så å kjøre et par biler over 
Tonsåsen til Tonsbakken hvorfra vi går direkte inn på Den Bergenske Hovedvei og går denne 
tilbake til Breie. Vegen er lett og fin å gå etter en litt bratt start. Ved Samuelstadtjernet blir det god 
rast. På Breie  får vi  høre litt om gårdens historie og eiernes planer. Muligens litt mat å få kjøpt. 
Gangtid 3 timer pluss pause og besøk. Turledere: Vigdis Haugerud og Tore Røbergshagen tlf 481 
01 357. Oppmøte: Dokka stasjon kl 10.00 eller kl 10.30 ved avkjøringa til Fjellsbygda  lang RV 33 
 
             Fortsetter på neste side 
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SØNDAG 20. - ONSDAG 23. AUGUST: VENABU FJELLHOTELL. RINGEBUFJELLET. 
Vi beregner å komme fram til middag søndag kveld og går dagsturer i området. Avreise etter frokost 
onsdag. Pris for overnatting 850kr pr døgn + matpakke. Turleder: Margrethe Leirdal tlf. 934 04 460. 
Påmelding innen 17. juli. 
 
TORSDAG 24. AUGUST: RUSLETUR TIL SNUEN, NORD TORPA 
Rolig tur til SNUEN 1079 moh. Start ved Oppsjøen og går via 
Rokvamseter til toppen på fin sti. Lang pause på toppen med mat, drikke 
og utsikt. Turen er 7,5 km lang. 4-5 timer. Turleder Idun Hovelsrud og Kari 
Løken Kalsnes tlf 959 95 735. Oppmøte: Dokka stasjon kl 9.30  
 
TORSDAG 31. AUGUST: RUNDTUR I LAUSGARDA, SØNDRE LAND 
Vi går over Fremstad til Sørum og videre til Løkjehaugen med rast og flott utsikt. 3timer pluss 
pauser. Turleder: Hans Lysen tlf 986 35 334, Grete Stensvold. Oppmøte: Dokka stasjon kl 17.30 
eller ved grendehuset Johs Minde på vegen mellom Bergegarda og Hov. 
 
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 HJERTELIG 
VELKOMMEN! LES MER PÅ WWW.TURISTFORENINGEN.NO/GJØVIK OG OMEGN 

 
 
Søndag 6. august blir det igjen åpent hus på gamle Grønvold Sag 
og Mølle i Torpa. Da kjører Grønvolds Venner, med møller Idar 
Rustestuen (bildet) i spissen, i gang anlegget for å produsere 
byggmjøl og -gryn til salg på butikker og arrangement i distriktet. Fra 
klokka 12 til 15 kan interesserte komme innom og se det historiske 
maskineriet i drift – og eventuelt kjøpe med seg ferskvare fra 
kverna. Torpa Bygdekvinnelag sørger for at det blir kaffe og vafler å 
få i servicerommet ved mølla. 
For dem som ikke har anledning til å oppleve mølla i drift denne gangen, blir det en ny mulighet 
søndag 3. september. Det er også bare hyggelig om folk stopper opp og tar ei pause i grøntområdet 
ved Grønvold selv om det ikke foregår spesielle arrangement. 
Ellers vil Grønvolds Venner og Torpa Bygdekvinnelag takke publikum og alle som bidro til at 
Grønvolddagen 9. juli ble en fin dag. Det er bare et år til neste gang… 
 

 

 
 

WORKSHOP: Hvordan vil vi ha det, og hvordan skal vi komme dit? 
Nordre Land kommune har startet prosessen med full revisjon av samfunnsdelen i kommuneplanen. 
Planen skal gjelde fra 2018 - 2028, og er kommunens overordnede plan. 
I den forbindelse ønsker vi å høre hva DU/DERE har som innspill til planen. 
Vi inviterer frivilligheten, lag og foreninger til WORKSHOP for å komme med innspill, råd, 
prioriteringer og behov. 
Torsdag 24.8 kl. 18 - 20 i kommunestyresalen i Rådhuset (inngang ved kinoen). 
   

Medvirkning er en grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati, og gir muligheten til å delta og 
medvirke til bedre planløsninger og utvikling. 
Håper du/dere setter av tid og ønsker å bidra til god og målrettet planlegging. 
 

Påmelding til ingrid.bondlid@nordre-land.kommune.no senest 22. august. VELKOMMEN! 
 

Nordre Land kommune 
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forts. 

mailto:ingrid.bondlid@nordre-land.kommune.no


 
«UT PÅ TUR» med Nasjonalforeningen Nordre Land helselag 
Velkommen til «ny» tursesong , turfolder er i salg hos Sentrumsservice – 
Frivilligsentralen (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». 
 
Gratis minikonsert på Folkestien 
Onsdag den 23. august kl.18:00 er det mini konsert ved Aktivitetsparken på Folkestien. 
Per Strand,  kjent bl. annet fra Sommerslager , underholder med sang og musikk. Ta 
med drikke og noe å sitte på, vi spanderer «biteti». Håper også at mange denne kvelden 
tar turen utom «boka» ved Fiskerampa og registrerer seg der. Hjertelig velkommen til 
liten og stor. 
 
Dataklubb på Helselagets Hus 
Hver onsdag mellom kl.10:00 – kl.13:00 er det dataklubb på Helselagets Hus 
 
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. 
 
NASJONALFORENINGEN TORPA HELSELAG 
Nasjonalforeningen Torpa og Nordre Land Helselag inviterer personer med demens  
og deres pårørende til GRATIS fjelltur Torsdag 17. august 2017. 
Vi starter på Dokka Skyss-stasjon kl. 10:00 og regner med å være på Dokka igjen  
ca. kl.15:00. Turen går gjennom Saksumdal over Værskei og Synnfjellet. 
Det blir servering av Rømmegrøt m.m. Håper mange setter av dagen og blir med på tur :) 
Påmelding innen 10. august til: Marit tlf. 951 87 577, Odd  tlf. 415 10 919. 
 
Torpa Helselags årlige busstur arrangeres tirsdag 29. august. Turen går til Hadeland Glassverk og 
videre til Bærums Verk , tur innom Oslo og vi kjører om Toten hjem. TUREN ER FOR ALLE ! 
Bussen går fra Torpa Barne- og Ungdomsskole kl. 08:30.Pris for medlemmer kr. 350.- Ikke 
medlemmer kr. 500,- Påmelding innen 20. aug. til: Bodil tlf. 61 11 97 41 / 959 31 321. Karin tlf. 918 
29 882. Benny tlf. 909 33 267. Anne Britt tlf. 977 55 127. 
 
NORDRE LAND HUSFLIDSLAG 
Bli med Nordre Land Husflidslag på STRIKKEBUSSTUR til Silkeveven på 
Skarnes lørdag 9. september. Vi reiser fra Dokka Skysstasjon kl 09.00 til 
Silkeveven der vi blir ca 3 timer før vi drar videre til Nebbenes Kro på Eidsvoll og spiser. Vi er 
tilbake på Dokka ca kl 19.30. Bussturen vil by på overraskelser. Turen vil koste 300 kr for 
medlemmer i Nordre Land Husflidslag og 500 kr for ikkemedlemmer, dette inkluderer inngang/
omvisning på Silkeveven og lunsjtallerken på Nebbenes Kro. Påmelding innen 25. august til Torhild 
på tlf: 950 65 667 eller Ann Kristin på tlf: 976 87 548. 
 
DOKKA OG OMEGN SENIORLAG  
minner om møte 3. august kl. 11:00 i Rådhuskantina. Vi vil der ha påmelding dagstur til Dukkehus-
museet og Annexstad gård i Nordre Toten 23. august. Nye og gamle medlemmer ønskes hjertelig 
velkommen". 
 
KLUBB 83 TRIMGRUPPE  
arrangerer trimdans onsdag 23. august kl. 19:00 - 22:00 i Sentrum kurs– og selskapslokaler. 
 
TORPA PENSJONISTFORENING har møte på Fredheim onsdag 9. august kl. 18:00 
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Tour de Synnfjell feirer 10-års jubileum 18. - 20. august 2017 

Tour de Synnfjell feirer 10 års jubileum i år og bildet er fra 
første offisielle arrangement i 2008. Fra venstre Petter 
Soleng Skinstad som ble nr 2 i eldste juniorklasse, Hans 
Chister Holund som vant og Eivind Flugstad Østberg som 
vant seniorklassa. Foto; Oppland Arbeiderblad Øystein 
Ringsveen. 

Synnfjell Arrangement inviterer til Tour de Synnfjell 18. - 20. 
august. Arrangøren jobber med å få til et seminar i 
forbindelse med at vi feirer 10 år og flere interessante 

personer knyttet opp mot treneryrket, idrettsfag og teamutvikling vil bli å treffe og høre. 

Det blir 3 dagers konkurranse som tidligere. Dag 1. Prolog  i Bruflat får i år sannsynligvis endret 
løypetrase som vi kommer tilbake til. Dag 2. Spåtind Opp blir som i fjor ved Gamlestølen og med 
start fra Brennelva bru. Dag 3. Triathlon, Skiathlon og en egen klasse for de minste. Flere 
startområder men de som går lengst starter nede i Torpa og alle har målgang ved Spåtind Sport 
hotell. 

Dette går samtidig med Toppidrettsveka og vi håper likevel at dette er et fullverdig 
sidearrangement spesielt rettet mot junior, men også at seniorer tar denne meget harde 
konkurransen som en del av sesongoppkjøringen. 

Det var Team Synnfjell som dro i gang TdS, først som 

en del av sesongoppkjøringen (2006 og -07) men 

senere som et åpen arrangement. Fra 2012 tok lokale 

idrettslagene over og det er i dag en sammenslutning 

av Etnedal Skilag, Vest-Torpa UL, Torpa IL, Torpa Ski og Team Synnfjell som gjennom 

Synnfjell Arrangementer SA som står for gjennomføringen.   



 

Er du innført i manntallet? 

Manntallet for Nordre Land er lagt ut til offentlig ettersyn i rådhusets servicetorg. 

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var 

registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen 

kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen 

du har flyttet fra. 

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i 

løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommune der du var 

registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de 

siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. 

Dersom du mener at du er feil innført i manntallet kan du kreve at feilen blir rettet. Søknadsskjema 

for endring i manntallet finner du kommunens hjemmeside www.nordre-land.kommune.no  

Søknaden må være kommet inn til Valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt innen 

12. september kl. 17.00. 

 

Forhåndsstemming 

Den ordinære forhåndsstemmegivingen starter torsdag 10.august og avsluttes fredag 8.september. 

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst av landets kommuner, men på valgdagen kan du kun 

avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.  

I Nordre Land kan du forhåndsstemme i servicetorget (Sentrumsservice) i Nordre Land rådhus 

(Sentrumsbygg). Du kan forhåndsstemme i tidsrommet  

mandag - fredag kl. 08.30-15.00. 

 

Husk legitimasjon 

Ta med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nødvendig med valgkort for å stemme, men 

det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med og det går raskere for deg å 

stemme. 

 

Forhåndsstemming på institusjoner 

Ved Stortingsvalget og Sametingsvalget i 2017 vil det bli avholdt forhåndsstemming på følgende 

institusjon: 

 Landmo 

 Korsvold 

 Riisby 

Tidspunkt annonseres senere. 

For mer informasjon om valget se: www.nordre-land.kommune.no eller www.valg.no 
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LAND SKOGSTADRING har møte hos Anne Marie og Ola Ødegaard onsdag 30. august kl. 19:00. 
 

    
 

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  

LANDSBYMARKED 12. AUGUST KL. 10:00 - 15:00 

Ønsker du/dere stand, ring Landsbygeneral Kjell Rønningen på tlf. 99710340 

Her kan dere selge brukt, nytt, håndverk m.m. Gratis stand! 

Merk dere datoene for høstens markeder: 2. og 30. september. 

FLYDAG PÅ THOMLEVOLD  

LØRDAG 19. AUGUST 

Åpent for publikum fra kl. 10:00 
 
Flyturer for publikum med klubbens Mikrofly 
og veteranflyet Broussard fra Kjeller 
 
Akrobatikkflygning med seilfly 
 
Kiosksalg 
 
Flere detaljer om flydagen:  

http://landflyklubb.blogspot.no/  

og facebook  

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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