
 Informasjon 

 

 

KULTURKALENDER FOR OKTOBER 
Stoff til kulturkalenderen for oktober sendes kulturkontoret senest 12. september 

Kl. 18:00 

Kl. 18:00 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE Stortingsvalget 2017 

Se film
en utendørs i 

”eventyrlige” omgivelser 

på Lands Museum! 



                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 01.09 19:00 BILER 3  3D  PREMIERE ALLE 

  21:00 THE HITMAN`S BODYGUARD  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 03.09 17:00 BILER 3  2D ALLE 

  19:00 THE HITMAN`S BODYGUARD   (U/V) 
     

FREDAG 08.09 19:00 AMERICAN ASSASIN  PREMIERE (U/V) 

  21:00 IT  PREMIERE 15 ÅR 
     

SØNDAG 10.09 17:00 AMERICAN ASSASIN (U/V) 

  19:00 IT  15 ÅR 
     

FREDAG 15.09 19:00 WHAT HAPPENED TO MONDAY? (U/V) 

  21:15 THELMA  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 17.09 17:00 WHAT HAPPENED TO MONDAY? (U/V) 

  19:15 THELMA   (U/V) 
     

FREDAG 22.09 19:00 LEGO®NINJAGO FILMEN  3D  PREMIERE (B/F) 

  21:00 KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 24.09 17:00 LEGO®NINJAGO  FILMEN  2D (B/F) 

  19:00 KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE (U/V) 
     

FREDAG 29.09 20:00 ASKELADDEN - I DOVREGUBBENS HALL  PREMIERE (B/F) 

   UTENDØRSKINO PÅ LANDS MUSEUM KL. 20:00!  
     

SØNDAG 01.10 17:00 ASKELADDEN - I DOVREGUBBENS HALL (B/F) 

  19:00 FLATLINERS (U/V) 

http://www.nordre-land.kommune.no/


 

Nordre Land kommune - kulturkalender for september 2017 

BILER 3 2D OG 3D - ALLE  PREMIERE 
Fest setebeltet og gjør deg klar for fart og masse action i det vi returnerer til Biler-
universet - ulikt noe du tidligere har sett! I den tøffe konkurransen må Lynet 
McQueen finne nye allierte for å hente inspirasjon. Klarer han å finne mot i seg 
selv for å gjøre comeback på bilracingens største scene? Spilletid: 1t 42 min. 
 

THE HITMAN`S BODYGUARD  (U/V)  PREMIERE 
Verdens beste livvakt får en ny klient - en leiemorder som skal vitne i en 
internasjonal rettsak. De må legge forskjellene sine til side og forsøke å samarbeide 
med hverandre, hvis de skal overleve fram til rettsaken starter. Spilletid: 1t 58 min. 
 

AMEICAN ASSASIN  (U/V)  PREMIERE 
Lenge før han begynte å jakte på terrorister var Mitch Rapp en talentfull 
idrettsutøver, men etter at Rapp opplever en stor tragedie blir han rekruttert til 
nasjonens mest hemmelige operasjonsprogram. Spilletid: 1t 45 min. 
 

IT - 15 ÅR  PREMIERE 
Syv barn, kjent som "The losers club" kommer ansikt til ansikts med livets 
problemer i en liten by i Maine. De sliter både med mobbere, og et monster i 
klovneskikkelse om kalles Pennywise... Spilletid: 2t 15 min. 
 

WHAT HAPPENED TO MONDAY?  (U/V) 
I en verden hvor familier er begrenset til ett barn på grunn av overbefolkning, blir et 
sett med syvlinger født. The Child Allocation Bureau jakter nådeløst på familier med 
flere enn ett barn. Derfor har syvlingsøstrene tatt identiteten til én person, slik at hver 
kan gå ut en dag i uken. En dag kommer ikke Mandag hjem… Spilletid: 2t 3 min. 
 

THELMA (U/V)  PREMIERE 
Thelma er en romantisk overnaturlig thriller om en ung kvinne som i møte med 
kjærligheten oppdager at hun har skremmende uforklarlige krefter. Thelma har 
nettopp flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo, da hun 
plutselig får et voldsomt anfall på lesesalen. Samtidig treffer hun medstudenten 
Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Spilletid: 1t 56 min. 
 

LEGO®NINJAGO FILMEN (B/F)  PREMIERE 
En ny animert langfilm fra Lego-universet. I dette Ninjao-eventyret må unge 
Lloyd aka. Green Ninja, sammen med vennene sine, som alle er hemmelige 
krigere ut i kamp for Ninjago byen.  
 

KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE  (U/V)  PREMIERE 
I "Kingsman: The Golden Circle står våre helter overfor en ny utfordring. Når deres 
hovedkvarter blir ødelagt og en hel verden holdt som gissel, fører det til oppdagelsen  
av en alliert spionorganisasjon i USA som heter Statesman. 
 

ASKELADDEN – I DOVREGUBBENS HALL  (B/F)  PREMIERE 
UTENDØRSKINO PÅ LANDS MUSEUM FREDAG 29. SEPTEMBER! 
Vi er i Norge, en gang for lenge, lenge siden. Den fattige bondesønnen 
Espen Askeladd og brødrene hans begir seg ut på en farefull ferd for å 
redde kongerikets prinsesse, så de kan bruke belønningen til å 
gjenoppbygge familiegården. Prinsessen er kidnappet av selveste 
Dovregubben; et grusomt troll som sies å være umulig å bekjempe. 
Manus er skrevet av Aleksander Kirkwood Brown fra Dokka(!) og Espen Engert. 
 

FLATLINERS  (U/V)  
En vennegjeng med medisinstudenter eksperimenterer med "nær døden"-
opplevelser for å se om det finnes noe på den andre siden. Men noe 
skremmende blir med dem tilbake. 
 



 

 

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  01.09 KLUBB KL 19-24  BILJARDTURNERING KL 20  KONKURRANSER KL 21 
TIRSDAG 05.09 KLUBB KL 16-22  MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT FRA KL 19 
FREDAG 08.09 KLUBB KL 19-24  FIFATURNERING KL 20  KONKURRANSER KL 21 
TIRSDAG 12.09 KLUBB KL 16-22  MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT FRA KL 19 
ONSDAG 13.09 KLUBBCAFÈ FRA KL 18-21 GRATIS INNGANG OG GRATIS VAFLER 
FREDAG 15.09 KLUBB KL 19-24  BILJARDTURNERING KL 20  KONKURRANSER KL 21 
TIRSDAG 19.09 KLUBB KL 16-22  MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT KL 19 
ONSDAG 20.09 JUNIORKLUBB KL 17-20 ÅPENT FOR 5-6-7.KL INNGANG 50 KR 
FREDAG 22.09 KLUBB KL 19-24  BORDTENNISTURNERING KL 20  KONKURRANSER KL 21 
TIRSDAG 26.09 KLUBB KL 16-22  MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT KL 19     
ONSDAG 27.09 KLUBBCAFÈ FRA KL 18-21 GRATIS INNGANG OG GRATIS VAFLER 
FREDAG 29.09 KLUBB KL 19-24  BILJARDTURNERING KL 20  KONKURRANSER KL 21 
 
VI ØNSKER FORSLAG PÅ TURER OG ARRANGEMENTER SOM KLUBBEN SKAL GJØRE 
DETTE KLUBBÅRET! DET BLIR KLUBBCAFÈ ALLE ONSDAGER I ODDETALLSUKENE.  
FOR MER INFO SÅ FØLG OSS PÅ FACEBOOK 
RING 61116565 PÅ KLUBBKVELDENE ELLER SEND SMS TIL RUNE PÅ TLF 95193154 
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BYGDEDAGER 16. OG 17. SEPTEMBER  

PÅ DOKKA STASJON 

Kom å se dyr, maskiner og alt det andre som 
skjer i bygdene våre. Det blir aktiviteter og 
underholdning for store og små. Masse god 
mat og trivelig atmosfære.  

Gratis inngang for alle. 

TEMADAG om Fru Christine Storm Munch og 
hennes kokebok på Granum Gård i Fluberg 
lørdag 14. oktober fra kl. 13:00 
Torveig Dahl, redaktør av boka, kommer og forteller 
fra boka. Hun selger også boka si denne dagen. 
Det serveres smakebiter fra Christines kokebok på 
Kafe blåveisen. Etter fordraget vandrer vi 
Ridevegen ned til Fluberg prestegård, der Christine 
bodde fra 1786- 1802. Der vil Reidun Opperud m fl. 
fortelle om prestegårdshagen og livet på 
prestegården under Christine og Peder Munchs tid. 
Christine er Edvard Munchs oldemor. Velkommen! 
Arr. Granum Gård og Lands museumslag  



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  

 

Stortingsvalget 2017 
Valgstyret i Nordre Land har bestemt at i vår kommune skal det være 2-dagers valg.  
 
Åpningstider for valglokalene/stemmestedene: 
 søndag 10.september 2017 fra kl. 14.00 til kl. 18.00 
 mandag 11. september 2017 fra kl. 10.00 til kl. 20.00  
 
Stemmegivningen skjer ved følgende valglokaler/stemmesteder: 
 Dokka - Nordre Land rådhus - inngang ved Sentrum Kino, valglokalet er i kommunestyresalen 
 Torpa - Torpa barne- og ungdomsskole - hovedinngang, valglokalet er i gymsalen 
 
Legitimasjonsplikt 
Alle velgere må legitimere seg for å stemme. Du må derfor ta med deg legitimasjon når du skal 
stemme på valgdagen. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for 
stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller 
bankkort med bilde. 
 

Valgkort 

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. 

 

 
 

Stortingsvalget 2017 
Ambulerende stemmegivning 
Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 11. 
september, eller forhåndsstemme i vårt Servicetorg (Sentrumsservice) i rådhuset, kan du etter 
søknad til Valgstyret avgi forhåndsstemme der du oppholder deg. 
 
Valgstyret har bestemt at fristen for å søke om å forhåndsstemme der du oppholder deg i Nordre 
Land kommune er tirsdag 5. september 2017.  
 
Søknadskjema for å stemme hjemme kan du laste ned på kommunens hjemmeside. Det kan også 
fås ved henvendelse til Servicetorget, tlf. 61 11 60 00 eller postmottak@nordre-land.kommune.no. 
Søknaden sendes Nordre Land kommune, Valgstyret, Postboks 173, 2882 Dokka. 
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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 Frivilligsentralen, 90689589 hvis du trenger skyss vi prøver samkjøring og henting.   
 
Internasjonal kvinnegruppe – Inviterer til møte 7. og 21. september 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 27. september 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.   
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 93 87 06 13 – Hilde 90 68 95 89.  
 
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.11. og 25 
september.. 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 inter-
essant for deg! Ta gjerne kontakt ved spørsmål. 
Velkommen! Hilsen Hilde Lindahl– Frivilligsentralen telefon 90689589. 
Ann-Marie Voldheim – Avdeling for psykisk helsearbeid – telefon 97 03 70 01 
 
Internasjonal samtale Kafe Inviterer til kafe mandag 4. og 18. september. 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 90 54 68 42.  
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 5. og 19 september. kl.18.00 -  kl.20.00. Har du 
spørsmål ring Hilde 90689589 eller bare møt opp. Ønsker alle hjertelig velkommen. 
 
Dugurd Dugurd på Frivilligsentralen – Dokka stasjon. Fredag den 29. september. 
Tid: kl.11.00 - kl.13.00. Vi serverer spennende mat – håper tidligere besøkende og nye stikker 
innom for å smake. Mat-kaffe-kake, koster kun 50 kr. VELKOMMEN. 



 
 
 

 
 
 
 
 
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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Lørdag 9. september 
Start aktive kl. 15.00 

Start trimmere fra kl. 13:00 

Premieutdeling på Synnfjellporten 

NB! Hos aktive er det  

Aktive kr. 200,- 

Trimmere og aktive 

under 16 år kr. 100,- 

Familie kr. 400,- 

SVARTKAMPEN OPP 
Bli med på tur i fjellet 

Du kan løpe eller gå 

Løypelengde ca. 5 km    Ca. 400 høydemeter 

Synnfjellavvoen er ÅPEN! 

Påmelding og start 

ved Synnfjellavvoen 

Ved evt. spørsmål ring 913 42 657 

Arrangør: Synnfjelløypene 

En spesielt 

laget medalje 

med motiv fra varden 

på Svartkampen 

blir utdelt til alle 

som fullfører løpet 

for første gang 
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Nordre Land IL - friidrettsgruppa inviterer til  
DOKKARUNDEN 2017 - søndag 10. september på Dokka stadion 

 

Start konkurranseklasser kl. 13.00. Start trimklasse uten tidtaking fra kl. 12.00. 
Påmelding på Dokka stadion inntil en halv time før start. 
 

Klasser:   
10 km: Konkurranseklasser menn og kvinner: 17-29, 30-39, 40-49 osv 
Løyperekorder: Kvinner: Marthe K. Myhre 38,20 (2016)  Menn: Carlos Silva de Brito 32,16  (2003) 
 

2,8 km: Konkurranseklasser gutter og jenter 11-12 år, 13-14 år, og 15-16år, Kvinner/menn 60 år og 
eldre. Trimklasse uten tidtaking,  
Løyperekorder: Jenter: Agnethe Haslie 12,28 (2013)  Gutter: Jo Helmer Skaali 11,00  (2008) 
 

Startkontingent: 
Konkurranseklasse 17 år og eldre:  kr  150,-   inkludert engangslisens. 
Løpere med helårslisens betaler kr 120,00 
Konkurranseklasse jenter/gutter 11-16 år kr 50,- (ikke lisenskrav) 
Trimklasse kr 50,- (ikke lisenskrav) 
 

Startkontingenten betales ved henting av startnummer. Stevnekontor åpner kl 1130. 
 

Stort premiebord med gavepremier og vandrepokal til beste dame og herreløper. 
Kaffeservering under premieutdelingen. 
 

VEL MØTT TIL EN HYGGELIG DAG I TERRENGET RUNDT DOKKA 

 

 

 

Med Dokka Musikkorps og solister 

Bjørg Elin Varpstuen og Trygve Ramnefjell 

Sentrum kino, Dokka Lørdag 30. september kl. 17:00 

Voksen kr. 150,-    Barn 6 - 16 år kr. 50,- 

Filmkonsert 



 
«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». 
 
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. 
 
TEMAKVELD PÅ HELSELAGETS HUS 
Torsdag 7. september  kl. 18.30  
«Hva skjer med relasjonene når minnene forsvinner?» 
Demens i «ung» alder         Nordre Land Demensforening 
Innledning ved Ragnhild Nøst Bergem som har laget film om temaet og jobber i avdeling for yngre 
med demens. 
 
DOKKA OG OMEGN SENIORLAG minner om møte 7. september kl. 11:00 i Rådhuskantina. Vi får 
besøk av sanger og musiker Evald Fredholm som skal underholde oss. Nye og gamle medlemmer 
hjertelig velkommen til en hyggelig sammenkomst.  
 
KLUBB 83 TRIMGRUPPE  
arrangerer trimdans onsdagene 6. og 20. september kl. 19:00 - 22:00 i Sentrum kurs– og 
selskapslokaler. 
 
TORPA PENSJONISTFORENING har møte på Klubbhuset onsdag 13. september kl. 12:00 

 
LIVSGLEDEDAGEN  
Onsdag 13. september   kl.11.30 – kl.14.00. Rådhuskantina - Dokka. 
Brødrene Berget  underholder. Kaffe og biteti fås kjøpt. 
Åresalg. – Hjertelig velkommen til en hyggelig formiddag. 
Arr. Livsglede for Eldre Nordre Land 

 
DOKKA SENIORDANS starter opp igjen tirsdag 5. september kl 10.30 på Dokka Bedehus. 
Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til Gladdans! 
For opplysninger:  Inger Lise Flagstad 48137249 
 
NYTT PENSJONISTTREFF PÅ KORSVOLL lørdag 23. sept. kl. 15.00 
Denne gangen har vi med oss Hilde Lindahl fra Frivillighetssentralen til å lede allsang. 
Vi får også besøk av Slettumen med torader.n sin. Ettermiddagskaffe, åresalg og sosialt samvær. 
Alle hjertelig velkomne. 
Arr. Pensjonistforeningene i Torpa med penger fra Den kulturelle spaserstokken. 
 
FOTPLEIE I TORPA HELSELAG HØSTEN 2017 Starter 6. september, så 4. oktober, 1. og 29. 
november. Timebestilling som før - Benny, 61 11 92 76 - 909 33 267.  
 
ELDREDAG 1. OKTOBER KL. 15:00 PÅ FREDHEIM GRENDEHUS Middag. Underholdning og 
åresalg. Påmelding innen 23. september til Sentrumsservice, tlf. 61 11 60 00. 
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SONAVI SYNGER 
VÅKEVISER  

Åmot kirke 
Lørdag 16. september kl. 19:00 

Sonavi består av vokalister tilknyttet 
jazzlinja ved NTNU i Trondheim, og 

musikalsk ansvarlig er Marita Røstad 
fra Torpa. Tekster og musikk er av 

Bodvar Schjelderup. 
Med oss på fiolin er Jonas Arntzen 

Viken (kjent blant annet fra 
TrondheimSolistene) og Vegard 

Bjerkan på piano/orgel. 

NORDRE LAND HUSFLIDSLAG 
SPINNING PÅ ROKK  
4. september fra kl. 18 på Korsvoll. 
SKINNFELLGRUPPA  
møtes på Korsvoll 5. september fra  
Kl. 18 og 19. september fra kl. 18. 



 

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 
 

 

UTENDØRSKINO  

LANDS MUSEUM, DOKKA 

FREDAG 29. SEPTEMBER KL. 20:00 
Billetter på E-billett 
eller ved inngangen 

NORGESPREMIERE 

Manusforfatter  

ALEKSANDER BROWN  

fra Dokka 

introduserer filmen! 

Åpent fra kl. 19:00 

Salg av mat og 

drikke 

Filmen vises også 

på Sentrum kino 

søndag 1. oktober 

kl. 17:00 
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Se den første film
en om 

Askeladden utendørs i 

”eventyrlige” omgivelser 

på Lands Museum! 

http://www.nordre-land.kommune.no
http://www.nordre-land.kommune.no
http://www.valg.no


LAND TRYKKERI  –  tlf. 61 11 00 70  –  lt@landtrykkeri.no  –  få det trykt i Land du også! 
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DOKKA OG OMEGN NORMISJON 
Møte 7. september kl. 19:00 på Dokka Bedehus. Taler: Wenche Lunde. 
Møte 21. september kl. 19:00 hos Singstad, Snertinnvegen 14, Dokka. Taler: Anne Marit Stubseid. 
 
VEST-TORPA NORMISJON 
Møte 6. september kl. 19:00 på Vest-Torpa Bedehus. Andakt ved Ann Helen Aaslund. 
 
LAND SKOGSTADRING  
Møte hos Anna Jorun Hoel Hansen på Holstad i Fluberg onsdag 27. september kl. 19:00. 
 
FRELSESARMEEN ODNES 
Søndag 03.09 kl. 10.30. Sangstund på Hovli. Kl. 17 Møte på Odnes  
Onsdag 06.09 kl.11. Formiddagstreff på Dokka bedehus 
Søndag 10.09 kl.12. Fjellstevne på Lenningen. Salg av rømmegrøt og spekemat kr. 100,-  
Torsdag 14.09 Kl. 12.-14. Åpent hus med servering og matutdeling på Dokka bedehus  
Onsdag 20.09 kl.11. Formiddagstreff på Dokka bedehus. Jan og Mona Tørkli deltar. Sang/andakt.  
Torsdag 28.09 kl.12.-14. Åpent hus med servering og matutdeling på Dokka bedehus  
Søndag 01.10 kl.17. Møte på Odnes  
Hver onsdag kl. 19. Bønn på Odnes  
Velkommen til våre møter :)  

LANDSBYMARKEDER 2. OG 30. SEPTEMBER KL. 10:00 - 15:00 

Ønsker du/dere stand, ring Landsbygeneral Kjell Rønningen på tlf. 997 10 340 

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

NB! 30. september blir det ekstra fokus på salg av brukt sportsutstyr! 

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. 

HAR DU LYST TIL Å BLI MED I SPEIDEREN? 
Torpa KFUK- KFUM-speidere har speidermøte annenhver tirsdag kl.18–20.00 
på Torpa Menighetssenter. På speideren er vi mye ute, vi lager bål, lærer 
knuter, førstehjelp, leker m.m. Åpent for alle fra 1.trinn og oppover.  
Oppstart/påmelding 5.september kl.18.00 på Torpa Menighetssenter.  
Er du interessert, men ikke har anledning til å komme denne dagen, så gi 
beskjed. 
For mer informasjon ta kontakt:  
Kari Høifødt Åsødegård      Harald Åsødegård 
Tlf. 916 18 553/61 11 92 20     Tlf. 994 07 229/61 11 92 20 
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