
 Informasjon 

 

 

KULTURKALENDER FOR NOVEMBER 
Stoff til kulturkalenderen for november sendes kulturkontoret senest 12. oktober 

Kl. 18:00 

Se film
en utendørs i 

”eventyrlige” omgivelser 

på Lands Museum! 

Fredag 29.09 kl. 20:00 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 

NORGESPREMIERE 
NORGESPREMIERE 

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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 DAG DATO  TID TITTEL ALDER 

FREDAG 29.09 20.00 ASKELADDEN - I DOVREGUBBENS HALL  PREMIERE 9 ÅR 

   UTENDØRSKINO PÅ LANDS MUSEUM KL. 20:00!  
     

SØNDAG 01.10 17:00 ASKELADDEN - I DOVREGUBBENS HALL 9 ÅR 
     

FREDAG 06.10 19:00 ELIAS OG STOREGAPS HEMMELIGHET   PREMIERE (B/F) 

  21:00 BLADE RUNNER 2049  3D (U/V) 
     

SØNDAG 08.10 17:00 ELIAS OG STOREGAPS HEMMELIGHET   (B/F) 

  19:00 BLADE RUNNER 2049  2D (U/V) 
     

FREDAG 13.10 19:00 MY LITTLE PONY  PREMIERE (B/F) 

  21:00 SNØMANNEN  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 15.10 17:00 MY LITTLE PONY (B/F) 

  19:00 SNØMANNEN  (U/V) 
     

ONSDAG 18.10 19:00 SNØMANNEN (U/V) 
     

FREDAG 20.10 19:00 SKYGGENES DAL  PREMIERE 9 ÅR 

  21:00 GEOSTORM  3D  PREMIERE 12 ÅR 
     

SØNDAG 22.10 17:00 SKYGGENES DAL 9 ÅR 

  19:00 GEOSTORM  2D  12 ÅR 
     

FREDAG 27.10 19:00 KARSTEN OG PETRA LAGER TEATER  PREMIERE (B/F) 

  21:00 THOR: RAGNAROK  3D  PREMIERE (U/V) 
     

SØNDAG 29.10 17:00 KARSTEN OG PETRA LAGER TEATER (B/F) 

  19:00 THOR: REGNAROK  2D (U/V) 

 

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 

http://www.nordre-land.kommune.no/
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ASKELADDEN – I DOVREGUBBENS HALL - 9 ÅR 
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. Spilletid: 1t 44 min. 
 

ELIAS OG STOREGAPS HEMMELIGHET – (B/F)  PREMIERE 
Elias er tilbake! Spennende og morsomme utfordringer står i kø for Elias, som 
har vokst siden sist vi så ham på kino. I Storegaps hemmelighet kaster Elias 
loss mot ukjente farvann. Han får jobb som redningsskøyte i storbyen hvor 
han møter både fristelser og farer… Spilletid: 1t 20 min. 
 

BLADE RUNNER 2049  2D OG 3D – (U/V) 
LAPD-offiseren K (Ryan Gosling) forsøker å spore opp blade runner-agenten 
Rick Deckard (Harrison Ford), som forsvant sporløst for 30 år siden. Samtidig 
oppdager K en lenge glemt hemmelighet som har potensiale til å kaste 
restene av samfunnet ut i det totale kaos. Spilletid: 2t 30 min. 
 

MY LITTLE PONY – (B/F)  PREMIERE 
Mørke krefter truer Ponyville. Derfor setter Twilight Sparkle, Applejack, 
Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy, and Rarity ut på en uforglemmelig reise, 
som tar dem med utenfor Equestria, hvor de møter både nye venner og spennende utfordringer 
hvor de gjennom sitt magiske vennskap må redde Ponyville. Spilletid: 1t 39 min. 
 

SNØMANNEN – (U/V)  PREMIERE 
Hollywood-filmen basert på Jo Nesbøs suksessroman "Snømannen", med 
Michael Fassbender i hovedrollen. En kvinne forsvinner sporløst, og alt som 
er igjen er en illevarslende snømann. Detektiven Harry Hole og hans kollega, 
Katrine Bratt, settes på den mystiske saken. Når enda en kvinne meldes 
savnet, innser de sammenhengen med en rekke uoppklarte, brutale mord noen år tilbake i tid. 
Seriemorderen er tilbake, og vedkommende slår til hver gang den første snøen faller. Spilletid: 2t. 
 

SKYGGENES DAL – 9 ÅR  PREMIERE 
Skyggenes dal finner sted i en liten bygd på Vestlandet i Norge. Seks år gamle Aslak 
og hans mor Astrid opplever en tragedie, som Aslak ikke helt klarer å forstå og Astrid 
har vansker med å håndtere. I sin søken etter svar, våger Aslak seg inn i den mørke 
skogen på fjellet som hans mor har advart han mot. Men er det som skjer der inne en 
gutts fantasi eller er det virkelighet? Spilletid: 1t 31 min. 
 

GEOSTORM  2D OG 3D – 12 ÅR  PREMIERE 
Etter en rekke store naturkatastrofer truer jorden, går alle verdens ledere sammen 
for å skape et nettverk av satellitter som skal kontrollere det globale klimaet for å 
beskytte jorden. Det skjer noe galt i satellitt systemet som fører til at det blir et 
kappløp med tiden for å avdekke trusselen og for å forhindre at en Geostorm visker 
ut verden og hele menneskeheten. Spilletid: 1t 48 min. 
 

KARSTEN OG PETRA LAGER TEATER – (B/F)  PREMIERE 
Karsten og Petra drar på teater med barnehagen. Etter å ha sett Tornerose vil Petra 
lære mer om teater og Karsten fatter interesse for lyssettingen. Etter et spennende 
møte med teaterdukkene har Løveungen og Frøken Kanin lyst til å bli skuespillere. Spilletid: 2t. 
 

THOR: RAGNAROK  2D OG 3D (U/V)  PREMIERE 
I Marvel Studios' Thor: Ragnarok møter vi Thor fengslet på den andre siden av universet 
uten sin mektige hammer. Det blir et kappløp med tiden for å komme seg tilbake til Åsgard 
og stoppe Ragnarok - destruksjonen av hans verden og slutten på sivilisasjonen i Åsgard - 
nå i hendene på den hensynsløse Hela. Først må han overleve en gladiatorkamp mot sin 
tidligere allierte, en Avenger, den utrolige Hulken. Spilletid: 2t 20 min. 
 
 
 



 

 

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. 

TIRSDAG 03.10 KLUBBEN ER STENGT PGA HØSTFERIE MEN ÅPENT PÅ FREDAG 
FREDAG 06.10 KLUBB KL 19-24 BILJARDTURNERING KL 20 KONKURRANSER KL 21 
TIRSDAG 10.10 KLUBB KL 16-22 MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT KL 19     
ONSDAG 11.10 KLUBBCAFÈ FRA KL 18-21 GRATIS INNGANG 
FREDAG 13.10 KLUBB KL 19-24  BORDTENNISTURNERING KL 20  KONKURRANSER KL 21 
TIRSDAG 17.10 KLUBB KL 16-22 MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT KL 19 
FREDAG 20.10 KLUBB KL 19-24 ALLMØTE KL 21 KONKURRANSER KL 21.15 
TIRSDAG 24.10 KLUBB KL 16-22 MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT KL 19 
FREDAG 27.10 HALLOWEENPARTY BESTE KOSTYME=500 KR +MER.  

  GRATIS INNGANG M/KOSTYME OG 25 KR UTEN  
  KOSTYME. PREMIERING KL 21 21.30!  
  SE OGSÅ MR.X HORRORSHOW KL 22.15 
 
 

TIRSDAG 31.10 KLUBB KL 16-22 MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT KL 19      
 

VI ØNSKER FORSLAG PÅ TURER OG ARRANGEMENTER  
SOM KLUBBEN BØR GJØRE DETTE KLUBBÅRET!  
RING 61116565 PÅ KLUBBKVELDENE ELLER  
SEND SMS TIL RUNE PÅ TLF 95193154  
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TEMADAG OM FRU CHRISTINE 

STORM MUNCH OG HENNES 

KOKEBOK 

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! 



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  
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Forfattermøter, bokhandel, barneaktiviteter, kafé og mye mer! 
 

I år kan du blant andre møte: 
Levi Henriksen - Hans Olav Lahlum - Helga Flatland 

- Aleksander K. Brown - Andreas Iversen - 
 

Program – følg Bok&Folk på Facebook og Instagram 
og på vår nettside: www.randsfjordmuseet.no 

 
Forhåndssalg av billetter på Gjølberg Libris, Folkebibliotekene i Land, 

Lands Museum 
eller kjøp billett i døra 
Pris 150,- / barn gratis 

 
Nytt av året: 

Har du bøker å selge? I år ønsker vi bruktboksalg velkommen til  
Bok og Folk. 

 Det er gratis å ha utsalg av gamle bøker, men begrenset plass. 
Påmelding til Sally Græsdahl. SMS 45486153 eller 

sally.graesdahl@randsfjordmuseet.no 
 

 

Kl. 11:00 - 16:00 

Nordre Land 

kommune  

Biblioteket 

Søndre Land 

kommune  

Biblioteket 

http://www.randsfjordmuseet.no
mailto:sally.graesdahl@randsfjordmuseet.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 Hver tirsdag kl.11.00 – kl.13.00. Velkommen til hyggelig  
samvær med håndarbeid, opplesning, utlodning og trim. Kaffe og «noe og bite ti».  
Ring Frivilligsentralen, 90689589 hvis du trenger skyss vi prøver samkjøring og henting.   
 
Internasjonal kvinnegruppe – Inviterer til møte 5. og 19. oktober 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         
Onsdag 25. oktober kl.18.00. Uformell møteplass for personer som har, eller har interesse for 
gamle kjøretøyer. Møt opp uansett alder og kjønn. Info. Kjell 99 71 03 40. Om været tillater det 
kjører vi oss en tur. Velkommen. 
 
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 å gå en tur sammen med andre? Dette er 
et aktivitetstilbud for deg som syntes dørstokkmila er ekstra lang, eller har ønske om å gå sam-
men 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 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.  
 
NYTT! Vi ønsker velkommen til Møteplassen Målgruppen er både damer og menn i alle aldre 
som ønsker å slå av en prat, spille spill og eventuelt gå en tur sammen med andre. Vi møtes  
annenhver mandag – ulike uker – dvs.9. og 23. oktober.  
Møtested: Frivilligsentralen – Dokka Stasjon – tidspunkt mellom kl.10.00 – kl.13.00. Vi har enkel 
servering som du betaler 20 kr for på hvert treff. Håper dette er interessant for deg! Ta kontakt ved 
spørsmål. Hilde Lindahl– Frivilligsentralen telefon 90689589.- Velkommen. 
 
Internasjonal samtale Kafe Kan DU sette av litt tid på disse mandagene: 16. og 30. oktober. 
kl.14.00 -15.30 for å snakke norsk med elever fra Læringssenteret? Vi drikker kaffe /te og har  
ulike aktiviteter. Vi 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, sy tilbehør, skjøteledning og godt humør. Kom 
til Frivilligsentralen – Dokka Stasjon hver mandag kl.18.00. Her er alle velkommen. Ønsker du 
nærmere info kontakt Hege telefon 90 54 68 42.  
 
Dugurd på Frivilligsentralen- Dokka stasjon 
Fredag 27. oktober 11.00-13.00. Vi serverer- spennende mat - håper mange tar turen innom for å 
smake. Mat-kaffe-kake koster kun kr. 50,- Velkommen. 
 
Trekkspill vennene Er du glad i å spille trekkspill og vil treffe likesinnede, ta med deg trekkspillet 
og kom til Frivilligsentralen Dokka stasjon tirsdagene 3., 17. og 31. oktober. 



 
 
 

 

 

 

SØNDAG 1. OKTOBER:  

FAMILIETUR TIL MAKALAUSFJELLET, REINLI, SØR-AURDAL        

Dette er virkelig en flott tur for hele familien. Det er 5,5km tur-retur til 

toppen på 1099 moh og vi tar oss god tid for små føtter. Terrenget er 

snilt og stiene fine. På store deler av turen er det flott utsikt til snødekte 

fjell i Jotunheimen. 

Oppmøte: Kl.10.00 i krysset ved Tonsåsen Rehabiliteringssenter der vegen til Bagn tar av. 

Turleder:   Kjetil Åsheim tlf 413 23 829 

 

ONSDAG 11. OKTOBER:  

STORE SKJELLINGSHOVDE FRA FLESVATNET, VESTÅSEN 

NORDRE LAND 

Vi rusler opp til tårnet fra Nordre Land-sida på grusvei og sti. Matpause 

på toppen og ekstra utsikt fra pynten av berget eller fra toppen av 

tårnet for de som ønsker det. Turen er 9 km lang og vi bruker 4-5 timer 

på turen med gode pauser og stopp. 

Oppmøte: Kl. 9.30 Dokka stasjon. Turledere: Idun Hovelsrud tlf 470 23 607 og Kari Løken Kalsnes 

 

SØNDAG 15. OKTOBER:  

RINGSRUDÅSEN 835 MOH, ØVRE SNERTINGDAL 

Vi kjører til Snertingdal og møtes ved nedlagte Lia handel som ligger på veien mellom Svingstad på 

Aust-Torpa og Snertingdal. Stien går via Ringsrud seter og et fossilfelt passeres på vei til toppen. 

Ringsrudåsen har to topper, den laveste er Gjøviks høyeste og den andre ligger i N.Land og 

befinner seg like bortenfor. 

Oppmøte: Lia handel kl 10.45. Turleder: Siri Stagebo tlf 971 07 167 

 

ONSDAG 15. NOVEMBER: 

LANDÅSBYGDA OM VESTRUMSBYGDA 

Vi håper på barfrost slik at vi kan gå den gamle Ridevegen fra Landåsbygda til Vestrumsbygda. 

Matpausen tar vi på et fint utsiktspunkt. Tilbake går vi den gamle fylkesvegen, tilsammen 8 km. Hvis 

det er kommet mye snø, går vi samme vei tilbake, til sammen 6 km. Vi beregner 3-4 timer 

Oppmøte: Dokka stasjon kl 9.00 eller Nærbutikken i Landåsbygda kl 9.30 

Turledere: Idun Hovelsrud tlf 470 23 607 og Kari Løken Kalsnes 

 

TORSDAG 16. NOVEMBER: 

ÅPENT TURMØTE kl 19.00 

Kom til DNT Osbakken ved Skumsjøen og se vårt aller nyeste «hytte». Programmet for kvelden 

legges ut på vår hjemmeside www. Dnt.no/gjovik. Ofte har vi et interessant foredrag for turfolk på 

disse kveldene. Alle turfolk er velkommen, også om du ikke er medlem.  
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DATAKURS FOR ELDRE  

Eldrerådet har erfart at det sitter mange rundt i bygdene som ikke har anledning til å reise 
til Dokka for å gå på kurs. Samtidig blir datakunnskap stadig mer påkrevet, og vil om ikke 
lenge være helt nødvendig - både for å motta informasjon og kommunisere bl.a. med 
offentlige tjenesteytere. Eldrerådet vil derfor undersøke mulighetene for å arrangere 
datakurs for eldre rundt om i kommunen. For å få oversikt over hvor stor interessen er, bes 
interesserte kontakte kommunen eller Eldrerådet ved Bodil Røstelien, tlf. 951 02 568. 

 
DOKKA SENIORDANS har dans hver tirsdag kl 10:30 på Dokka Bedehus, og videregående 
gruppe  fra 10. oktober  kl. 13:00. Velkommen til GLADDANS!  For mer informasjon: Inger Lise 
Flagstad tlf. 481 37 249. 
 
TORPA PENSJONISTFORENING har møte på Fredheim onsdag 11. oktober kl. 18:00. 
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TILSKUDD FRA GRENDEHUSFONDET 

Eiere av forsamlingshus, grendehus m.m. som er åpne for allmenn virksomhet (ikke 

idrettsbygg) kan søke om tilskudd til nybygg, påbygg, opprustning og utstyr. 

Søknad skrives på eget skjema som fås ved henvendelse til Sentrumsservice, tlf. 61 

11 60 00, eller kulturkontoret tlf. 61 11 61 29 / 991 02 984. Skjemaet ligger også på 

kommunens nettside:  

www.nordre-land.kommune.no            SØKNADSFRIST: 1. NOVEMBER! 

NORDRE LAND-PRISEN 2017 

- Kulturpris for Nordre Land - 

 

SVERRE KOLTERUDS IDRETTSPRIS 2017 
   

Foreslå DINE kandidater! 

Statuttene for prisene finner du på  

kommunens nettside:  

www.nordre-land.kommune.no  

Du kan også få dem ved henvendelse til  

Sentrumsservice eller kulturkontoret. 

Forslag på prisvinner(e) sendes: 

Nordre Land kommune, Kulturkontoret, Boks 173, 2882 Dokka  

eller E-post: postmottak@nordre-land.kommune.no  

Frist for innsending av forslag: 1. desember. 



«UT PÅ TUR» - Sesongavslutning m/quiz-premier-servering. 
Nasjonalforeningen N. Land helselag ønsker velkommen til Dokka Folkesti lørdag 14. 
oktober. Frammøte v/renseanlegget kl.11.00 – Quiz oppgaver langs stien til fiskerampa/
gapahuken hvor det blir servering til små og store. Utdeling av premier til alle som har gått minst 10 
turer, samt 25 gevinster trukket ut fra samtlige turbøker. Husk lever reg. kortet ditt til Mette Bergene 
snarest. Håper vi ser mange barnefamilier- premievinnere og andre på tur denne dagen. 
Velkommen til en koselig høstdag på Folkestien. Alt er gratis. 
 
«Ut på Tur» med Nasjonalforeningen Nordre Land helselag- Ny Tur sesong 
Vi tilbyr en ny tur samt en forlengelse av eksisterende turløype. Ny turfolder i hendig format er i salg 
fra ca.25 september på Sentrumsservice – Frivilligsentralen (Dokka Stasjon) – Gjølberg Libris – 
Sport 1 – Dokka Camping – pris kr. 50,- 
Sesongen går fra 25. september 2017 til 25. september 2018 . MERK nye datoer. Reg. bøkene 
ligger ute hele året. Du velger selv ut 10 av 15 turer for å få premie. Gå for helse og opplevelse til 
alle årstider og bli bedre kjent i vår vakre kommune. Kan vår fine turfolder være en «gave ide»? 
 
Dataklubb på Helselagets Hus 
Hver onsdag mellom kl.10.00 – kl.13.00 er det Dataklubb på Helselagets Hus. Vi oppfordrer nye og 
gamle deltakere som ønsker å lære data, hjertelig velkommen. Ta gjerne turen innom bare for å se. 
For nærmere informasjon ta kontakt med Solveig Fredlund på tlf. 959 38 973 
 
DOKKA OG OMEGN SENIORLAG minner om møte 5.oktober kl. 11:00 i Rådhuskantina. Vi får 
besøk av Geir Høitomt som vil informere om Dokkadeltaet naturreservat. Nye og gamle medlemmer 
hjertelig velkommen til en hyggelig sammenkomst. 
 
KLUBB 83 TRIMGRUPPE arrangerer trimdans onsdagene 4. og 18. oktober kl. 19:00 - 22:00 i 
Sentrum kurs– og selskapslokaler. 
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VALATUN GRENDEHUS, Egil Bakken, tlf. 61 11 97 92 / 950 65 814 

KLINKENBERGHAUGEN, ØSTSINNI, Anne-Mari Brenden tlf. 979 73 276 
SKYTTERHUSET I DJUPÅDALEN, tlf. 997 35 320 

FREDHEIM GRENDEHUS, Kristian Liom, tlf. 957 62 905 
NORDSINNI UNGDOMSLOKALE (medlemsfordel), Endre Strømsjordet Myhre, tlf. 997 59 146 
NORDLI FORSAMLINGSHUS, Pål Eirik Rudstaden tlf. 417 65 422 

KLUBBHUSET PÅ BAGGERUDMOEN, Anita Moe, tlf. 412 01 150 
DÆHLI KRETSHUS, Hilde Nordby Tønderum, tlf. 977 32 639 
NORDSINNI MENIGHETSHUS, tlf. 959 92 685  
LYSVOLD KRETSHUS, tlf. 61 11 93 93 / 992 27 706 

ÅSHEIM FORSAMLINGSLOKALE, Kirsten Haugen tlf. 909 15 678 
HELSELAGETS HUS, henv. Frivilligsentralen tlf.  906 89 589. 
LUNDEMOEN og SKOGTUN FORSAMLINGSLOKALE, Vest-Torpa, tlf. 481 47 055 

LANDS MUSEUM: TINGBYGNINGEN og MØTELOKALET ”FJØSET”, tlf. 61 11 06 87 
DOKKA BEDEHUS, Anna Jorunn Hoel Hansen, tlf. 61 11 35 59 / 950 50 856 
DAL GRENDEHUS, Stine Berget tlf. 954 52 995 
GRANVANG, tlf. 61 11 86 02 

TORPA MENIGHETSSENTER, Geir Nordrum tlf. 926 23 529 
NORDRE LAND IL - UTLEIE AV KLUBBHUS  
Ansvar for utleie:  Brovold:          John Olav Kokkvoll   Tlf.: 938 13 650 

    Dæhli:              Torstein Barlund        Tlf.: 911 38 928 
    Gry:                  Ole Furuseth           Tlf.: 489 55 525 
    Smeby:             Anne Jakobsen        Tlf.: 957 82 083 
    Snauhaug:        Marit S. Berntsen     Tlf.: 951 67 616 



 
NORDRE LAND HUSFLIDSLAG 
TEMAKVELD 
Nordre Land Husflidslag inviterer til temakveld på Dokka bedehus 
torsdag 12. oktober kl 18.30. 
Vi får besøk av Ann Myhre som presenterer seg slik; Kjent som Pinneguri, har som fulltidsjobb å 
skrive strikkeoppskrifter. Hun har kjente mønstre som Sinnasaujakka, damejakka Loppa, 
barnejakkene Villsauene på Runde og Land og strand. Merkevaren er flerfarget strikkejakker. Hun 
vil fortelle om den norske tradisjonen om å strikke ovenfra og ned, og forskjellige teknikker hun 
bruker i mønstrene sine: Plukke opp til knappekanter, heklemetoden, forkortet pinner i nakken og 
figurforming av livet. Hun kan klippe opp et plagg som er strikket i ubehandlet, norsk ull og uten en 
symaskinsøm. 
Hun har egen nettside: http://medpinner.no/ og blogg: http://pinnehobby.blogspot.no/ 
Loddsalg, kaffe og kaker. Gratis inngang. Alle er hjertelig velkomne! 
 
SKINNFELLGRUPPA møtes på Korsvoll tirsdag 3.oktober,17.oktober og 31.oktober fra kl 18. 
SPINNEGRUPPA (på rokk) møtes på Korsvoll mandag 2. oktober og 30.oktober fra kl 18. 
ALLE ER VELKOMNE! 
 

YOGA TIL FOLKET 
Yoga til Folket skal holde yoga workshop i gymsalen på Dokka barneskole 15 oktober kl 11.00 til 
15.00. Dette er en workshop for både nybegynnere og for de som har gjort yoga tidligere. 
Vi går gjennom pusteteknikk, avspenningsteknikk og teknikk i de forskjellige stillingene i primary 
serien innenfor Ahtangayoga. 
Pris kr. 600,- 
Påmelding og spørsmål sendes til post@yogatilfolket.no 
Jeg hadde håpet at jeg kunne få med en annonse i kultur nytt i Nordre Land. 
Vennlig hilsen Barbro Borge, Yoga til Folket 
 
DOKKA SKOLEKORPS har forestilling sammen med Teater Innlandet 11. november 2017, og i 
den forbindelse trenger vi UNIFORMER! Vi er omtrent tomme for 

uniformer på lageret vårt, og lurer på om 
det er noen der ute som har en uniform 
hengende i skapet som de har glemt å 
levere tilbake? 
Vi vil gjerne har den igjen, slik at alle 
korpsmedlemmer og aspiranter har 
uniform på forestillingen! Uniformer kan leveres i kinosalen 
torsdager mellom kl 18.00 og 20.30, eller ring Monica Andersson på 
tlf  909 63 990.  

Hilsen styret i Dokka skolekorps 
 
LHL NORDRE LAND starter opp igjen med hjertetrim på bedehuset hver mandag fremover fra 2. 
oktober kl. 14:00 - 15:00. Åpent for alle. Det vil bli en liten egenandel. Vel møtt! LHL Nordre Land.  

Nordre Land kommune - kulturkalender for oktober 2017 

TV-AKSJONEN 2017 
Kommunekomiteen minner om årets TV-AKSJON som  
går av stabelen den 22. oktober. 
Inntektene går til UNICEF og utdanning for barn på flukt i 
konfliktområdene Columbia, Mali, Syria, Pakistan og  
Sør Sudan. 
Ta godt i mot bøssebærerne. De går årets mest meningsfulle spasertur. 
Du finner mer informasjon her: http://blimed.no/ 

http://medpinner.no/
http://pinnehobby.blogspot.no/
mailto:post@yogatilfolket.no


 

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 
 

 

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 

Nordre Land kommune - kulturkalender for oktober 2017 

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! 

    MARKERES I NORDRE LAND MED 

 
Utstilling på Randsfjordmuseet, avd. Lands museum  
«Viktige hendelser i kirke og samfunn siden Martin Luther slo opp tesene i  
Wittenberg» 

Utstillingen åpnes 28. september og er åpen i museets åpningstid   
mandag – fredag i tiden 29. september t.o.m. 26. oktober.  
 

31. oktober inviteres til temamøte på Låven, Lands museum  
kl. 19:00 med dette program: 

 - Misjonsarbeid v/ Ragnhild og Kåre Gravem 
 - Bilder etter tur i «Luthers fotspor» v/ Roger Jøranli  
 - Om Hans Nilsen Hauges betydning v/ Ragnar Enger 
 - Musikk v/ kantor Sergey Shein 
 - Kafèsalg 

Velkommen! 
Arr.: Lunde menighetsråd, Nordsinni menighetsråd, Torpa menighetsråd og Østsinni menighetsråd i  
samarbeid med Lands Museum 
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DOKKA OG OMEGN NORMISJON 
Møte 5. oktober kl. 19:00 på Dokka Bedehus. Taler: Arne Anmarkrud. 
Møte 19. oktober kl. 19:00 på Dokka Bedehus. Taler: Ole Jakob Dyrnes. 
 
VEST-TORPA NORMISJON 
Møte 12. oktober kl. 19:00 på Vest-Torpa Bedehus. Andakt ved Ståle Sandbekken. 
 
LAND SKOGSTADRING  
Møte på Dokka Bedehus onsdag 25. oktober kl. 19:00. 
 
FRELSESARMEEN ODNES 
Søndag 1. okt. kl. 12. Møte på Odnes Tove Roholdt leder og taler.  
Onsdag 4. okt. kl. 11. Formiddagstreff på Dokka bedehus.  
Andakt v/Karin-Synnøve Westgård. Sang, bevertning og utlodning.  
Fredag 6. okt. kl. 20. Bibelundervisning v. Andre på Odnes 
Torsdag 12. okt. 12-13. Matutdeling på Dokka bedehus. Ikke Åpent hus.  
Søndag 15. okt. kl. 18. Møte på Odnes Andakt v. Heidi Kvamme 
Onsdag 18. okt. kl. 11. Formiddagstreff på Dokka bedehus.  
Bjørn og Rut Nordeng deltar med andakt og sang.  
Torsdag 26. okt. kl. 12-13 Åpent hus med matutdeling.  
Tors 26. okt. kl. 18. Høstfest med besøk av Staben sanggruppe fra Gol.  
Ledet av Martha Marie Espeseth. Andakt, sang, bevertning, trekning av forhåndssalg og åresalg.  
Søndag 29. okt. kl.13. Møte på Odnes Andakt v/Andre. Kl. 16. Sangstund på Korsvoll sykehjem.  
Hver onsdag kl. 19. Bønnemøte på Odnes. Velkommen til våre møter ☺ 

Dato for Landsbymarkeder i 2018 
24. februar - Vintermarked - 19. mai  - 9. juni – Tema: Barnas marked 
21. juli - 25. august - 22. september – Tema: Høst - 8. desember – Julemarked 
Merk dere datoene allerede nå! Hilsen Landsbygeneralen: Tlf. 99710340 
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