
 

 

KULTURKALENDER FOR JULI 
Stoff til kulturkalenderen for juli sendes kulturkontoret senest 12. juni 



                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,-) 
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 01.06 18:00 JUNGELGJENGEN  PREMIERE 6 ÅR 

  20:00 ADRIFT  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 03.06 17:00 JUNGELGJENGEN 6 ÅR 

  19:00 ADRIFT U/V 
     

ONSDAG  06.06 19:00 TULLY 12 ÅR 
     

ONSDAG 13.06 19:00 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM  3D U/V 
     

FREDAG 15.06 18:00 BRANNMANN SAM: HELTER I STORMEN  PREMIERE B 

  20:00 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM  2D   U/V 
     

SØNDAG 17.06 17:00 BRANNMANN SAM: HELTER I STORMEN B 

  19:00 JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM  3D U/V 
     

FREDAG 22.06 17:00 ULVEHUNDEN  PREMIERE B 

  19:00 OCEAN`S 8  PREMIERE U/V 

  21:00 HEREDITARY  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 24.06 15:00 ULVEHUNDEN  B 

  17:00 OCEAN`S 8 U/V 

  19:00 HEREDITARY U/V 
     

FREDAG 29.06 16:30 BIEN MAJA - HONNINGLEKENE  B 

  18:00 DET SØTE LIV  PREMIERE  U/V 

  21:15 HOTEL ARTEMIS  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 01.07 15:00 BIEN MAJA - HONNINGLEKENE B 

  17:00 DET SØTE LIV U/V 

  20:15 HOTEL ARTEMIS U/V 
     



 

JUNGELGJENGEN – 6 ÅR  PREMIERE 
Maurice kan se ut som en pingvin - men han er en ekte tiger inni!  
Oppdradd av en tiger, er han den mest klumpete Kung-Fu-mesteren  
noensinne. Sammen med vennene i Jungelgjengen, har han tenkt å  
opprettholde orden og rettferdighet i jungelen. Spilletid: 1t 37 min. 
 
ADRIFT (U/V)  PREMIERE 
Basert på en sann hendelse om overlevelse, kjærlighet og et eventyr som  
vender brått når orkanen Raymond dukker opp. Tami (Shailene Woodley) og 
Richard (Sam Claflin) er to reiseglade mennesker som ved et tilfeldig møte  
faller for hverandre og finner kjærligheten. De setter seil ut mot havet, og 
seiler uforventet inn i den katastrofale orkanen Raymond.  
 
TULLY – 12 ÅR  
TULLY er en moderne, varm og nesten rørende ærlig komedie om å være mor i 2018. 
Spilletid: 1t 35 min. 
 
JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 2D OG 3D (U/V) 
Oppfølgeren til suksessfulle "Jurassic World" fra 2015, med Chris Pratt og Bryce 
Dallas Howard i rollene. 
 
BRANNMANN SAM: HELTER I STORMEN (B)  PREMIERE 
Når en orkan treffer byen, bryter alle mulige nødsituasjoner løs… Over-
brannmester Boyce annonserer at den gamle Pontypandy-brannstasjonen 
vil bli stengt for å gi plass til to nye medlemmer av brannmannskapet og en 
splitter ny og mer moderne brannstasjon. 
 
ULVEHUNDEN (B)  PREMIERE 
Ulvehunden er en eventyrlig fortelling som utforsker forholdet mellom mennesker, natur 
og dyreriket. Satt til 1890 under gullrushet i Klondike møter vi Hvittann, en ulvehund 
som opplever både det beste og verste av menneskeheten. Spilletid. 1t 25 min. 
 
OCEAN`S 8 (U/V)  PREMIERE 
Vinden har snudd og det er en helt ny "Ocean's", når en gruppe kvinner går 
sammen for å planlegge og utføre det ultimate kuppet i New York. 
 
HEREDITARY (U/V) PREMIERE 
Grøsser! Når Ellen Graham, familiens overhode, går bort, begynner datterens  
familie å grave i morens kryptiske og stadig mer skremmende  
familiehemmeligheter. Spilletid: 2t 6 min. 
 
BIEN MAJA: HONNINGLEKENE (B) 
Bien Maja er tilbake på kino lerretet. Denne gangen greier hun og bestevennen sin 
Willy å provosere selveste keiserinne bien. Som straff må Maja og gjengen stille opp 
i Honninglekene. Spilletid: 1t 23 min. 
 
DET SØTE LIV (U/V)  PREMIERE 
Det søte liv er Fellinis overveldende portrett av, og angrep på, vårt materialistiske  
samfunns narcissisme, selviscenesettelse, meningsløshet - og uendelige tomhet. Vi trer 
inn i Romas dekadente kafé- og sosietetsliv en gang på 50-tallet. Byens filmstjerner,  
intellektuelle, skandalepresse, millionærer, horer og aristokrater er med i en satire over 
det moderne samfunn og "det søte liv. Spilletid: 2t 49 min. 
 
HOTEL ARTEMIS (U/V)  PREMIERE 
I et ustabilt og voldelig Los Angeles i nær fremtid: "Hotel Artemis" er et hemmelig  
medlemskapsbasert sykehus for kriminelle. Her gjelder en håndfull enkle regler,  
bl.a Ingen adgang med våpen. Ingen adgang for politiet. Ingen kjæledyr eller droner 
tillatt. Ikke drep andre pasienter. 
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FREDAG 01.06 KLUBB FRA KL 18 - 23 ALLMØTE KL 21.00 INFO OM UNG SOMMER 2018 
TIRSDAG 05.06 KLUBB FRA KL 16 - 22 MEKKEBUA FRA KL 18 GOD KVELDSMAT FRA KL 19   
FREDAG 08.06 KLUBB FRA KL 18 - 23 BORDTENNISTURNERING KL 20  UTEAKTIVITETER  
  OG GRILLING 
TIRSDAG 12.06 KLUBB FRA KL 16 - 22 SISTE KVELD I  MEKKEVERKSTED FØR  FERIEN 
ONSDAG 13.06 KLUBBCAFÈ KL 18 - 21 GRATIS INNGANG. SISTE KLUBBCAFÈ FØR FERIEN  
FREDAG 15.06 KLUBB FRA KL 18 - 23 UTEAKTIVITETER  OG GRILLING  
  7. KLASSE ER VELKOMNE!  
TIRSDAG 19.06 HYGGEKVELD VED RANDSFJORDEN FRA KL 17 - 21 GRATIS GRILLMA TIL 
  ALLE. DET BLIR BADING, SANDVOLLEYBALL OG ANDRE AKTIVITETER! TA  
  MED GODT HUMØR OG BLI MED DU OGSÅ! 
FREDAG 22.06 SISTE ”KVELDEN” FØR FERIEN, MEN VI TAR IKKE SOMMERFERIE   
  7. KLASSE ER VELKOMNE! 
 

  
ÅPNINGSTIDER FOR PARKEN UNGDOMSKLUBB I JUNI/JULI: 
TORSDAG 28.06 TUR TIL TUSENFRYD PRIS 300 KR AVREISE KL 07.45 
FREDAG 29.06 KLUBBKVELD UTEAKTIVITETER ÅPENT KL 19 - 23    
ONSDAG 04.07 JUNIORKLUBB FOR 5-6-7.KLASSE ÅPENT KL 17 - 20  
FREDAG 06.07 KLUBBKVELD UTEAKTIVITETER ÅPENT KL 19 - 23 
FREDAG 13.07 KLUBBKVELD UTEAKTIVITETER ÅPENT KL 19 - 23 
FREDAG 20.07 KLUBBKVELD UTEAKTIVITETER ÅPENT KL 19 - 23 
FREDAG 27.07 KLUBBKVELD UTEAKTIVITETER ÅPENT KL 19 - 23 
 
NB! NYTT KLUBBÅR STARTER FREDAG 24. AUGUST!  
FOR MER INFORMASJON: FØLG OSS PÅ FACEBOOK ELLER SNAP 
ELLER RING ELLER SEND SMS TIL RUNE PÅ TLF 95193154 

 

 
 

 

VALATUN GRENDEHUS, Egil Bakken, tlf. 61 11 97 92 / 950 65 814 
KLINKENBERGHAUGEN, ØSTSINNI, tlf. 415 95 799 
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, Ingvild Søreng Mæhlum, tlf. 909 42 521 
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 
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DET ER GRATIS 
INNGANG PÅ ALLE 
KLUBBKVELDENE 
I SOMMERFERIEN!  

VI HÅPER DU  
STIKKER INNOM 

MANGE GANGER I 
FERIEN! 

VI VURDERER 
OGSÅ EN  

OVERNATTINGS-
TUR/KANOTUR PÅ 

FJORDA I SOM-
MERFERIEN  
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JØRN HOL KONSERT PÅ LÅVEN PÅ 

ÅMOT GÅRD I NORD-TORPA 

Lørdag 30. juni kl 19.30       

Billettpris kr. 300,- 

 

Forhåndsbestilling av billetter på telefon 41926505/ 

41903339 

Låvedørene åpnes kl. 18.00. 

Salg av øl, vin, mineralvann, kaffe og noe å bite i.  

Det kan være lurt å ta med en varm genser eller jakke. 

Velkommen! 



 

SØNDAG 3. JUNI BESSEGGEN VIA JOSTIGEN Spennende alternativ til vanlig rute over 
Besseggen. Vi starter ved Gjendesheim på sti vestover langs Gjende. Etter en times vandring 
dreier vi av og opp Jostigen med mange fine rasteplasser. Etter et par timer kommer vi inn på « 
hovedveien» og følger den over eggen og Veslefjell tilbake til Gjendesheim. Turen tar ca 7 timer 
med pauser. Oppmøte er ved Gjendesheim kl 09.00 på øvre parkering. Turleder er Tom 
Halvorsrud tlf 480 62 771 
 
SØNDAG 3. JUNI MINNESMERKET OG SKRIVERHAUGEN- VARDALSÅSEN Vi går fra 
Trolldalen til Minnesmerket på Vardalsåsen og deretter over til Søndre Blækjetjern og opp til rast 
på Skriverhaugen og ned til Trolldalen. Turlerer er Kjell Gulbrandsen tlf  415 16 706. oppmøte ved 
krysset mellom fv.114 og Tyskervegen på Trevatna kl.10.30 for samkjøring. Bomveg kr 40. 
 
ONSDAG 6. JUNI RUNDTUR VED GRANUM I FLUBERG Vi starter en ca to timers rundtur ved 
Granheim i Fluberg  bl.a.på den gamle ridevegen og avslutter med omvisning på vakre Granum 
hvor det er utført et imponerende restaureringsarbeid ute og inne. Mulighet for å kjøpe kaffe og 
sveler. Oppmøte CirkleK i Hov kl 17.45 eller direkte ved Granum, Granumsvegen 6 i Fluberg. 
Turleder er Unni Skaugerud tlf 951 56 434 og Liv Hellerud Sløttet 
 
TORSDAG 7. JUNI SYKKELTUR I ØVRE SNERTINGDAL 25 km relativt lettsyklet tur på grus 
og asfalt med noen litt krevende partier. Vi sykler Svearoavegen, Sangsetervegen, 
Sprengbekkvegen til Liheim før retur til Nykirke etter 3-4 timer. Oppmøte ved Nykirke, 
Snertingdalsvegen 2098 kl. 18.00 Turleder er Else Bjørnson tlf.984 88 545 
 
TORSDAG 7. JUNI KVELDSTUR VED TREVATNA Vi besøker Sæterhaugen og Æftashaugen 
på fine stier med noen kneiker. Turen tar 2 timer pluss pauser. Turleder er Aage Kyseth tlf 920 
18 734. Oppmøte på P-plassen langs fv 114 mellom Landheim og Lønnfisket kl. 18.00. Ved 
bommen på Bysvegen. 
 
SØNDAG 10. JUNI I JOSEF ELVEBAKKENS FOTSPOR Gammel setertråkk er ryddet fra 
Skihytta, forbi Måsjøhøgda og Bergsetervatnet til Gardsetra innpå Østsinniåsen. Vi ser på steder 
der eneboeren og bygdeorginalen Josef Elvebakken oppholdt seg. Turen tar 6 timer pluss pauser. 
Turleder er Tore Røbergshagen tlf 481 01 357. Oppmøte ved Østsinni Kirke Østsinnilinna 162 (fv 
162) kl 10.00 
 
TORSDAG 14. JUNI ASKVIKSETRA Vandring på nyrestaurerte stier og seterveger  i variert 
skogsterreng på S. Land Vestås. Ryddet på dugnad av Ringelia Idreettslag og Hele Vestsida. Etter 
ca 2 km vandring fra Hemsetra kommer vi inn til en koselig gapahuk som kan være kveldens mål 
for familier med barn. Med lommekjent guide går de som ønsker videre til Askviksetra ca 3 km.  
Retur samme vei, tilsammen 10 km vandring. Det tar den tida vi trenger, dette er en lys 
sommerkveld uten hastverk. Kjentmann er Odd Nydal tlf 971 48 280. Oppmøte Dokka stasjon kl 
17.30 eller ved Brakar Gard langs fv 245 hvor vegen til Hemsetra tar av og er skiltet. Vi starter å gå 
fra Hemsetra. 
 
SØNDAG 17. JUNI VEALØYSA NORDRE LAND Vi kjører opp i Leppdalen til den gamle for 
lengst nedlagte skolen Fjellheim i Nordgarda. Derfra vandrer vi oppover på gutua forbi de gamle 
Stuvegardene og så  på sti til Skardvatnet og videre opp til utsiktspunktet Vealøysa på 900 moh. Vi 
beregner 3 timer pluss pause t/r. Turleder Ingrid Haug tlf 977 55 050. Oppmøte Dokka Stasjon kl. 
11.00 eller ved Fjellheim Skole kl. 11.30 
 
ONSDAG 20. JUNI RUSLETUR TIL SNUEN I LANGSUA NASJONALPARK Vi rusler rolig på 
bomvegen fra Oppsjøen til Rokvamseter som ligger i le av Snuen med sine 1179 moh. Videre fra 
setra på sti med noen våte partier opp til 360 graders utsikt på toppen mot både Jotunheimen og 
Rondane og selvfølgelig Synnfjellet like ved. Mat og utsikt er verdens beste kombinasjon! Turen er 
7,5 km og vi beregner drøye 4 timer inkl. pauser. Turleder er Idun Hovelsrud tlf 470 23 607 og Kari 
Løken Kalsnes. Oppmøte på Dokka stasjon kl. 09.00 for samkjøring. 
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DNT Gjøvik og omegn - Turer i juni fortsetter: 
 
TORSDAG 21. JUNI RIDEVEGEN- GAMLE GJØVIKVEG, FLUBERG Vi starter i østre ende 
(nærmest Gjøvik) av Landåsvatnet og går Trettsvevegen, ridevegen og gamle Gjøvikvei videre til 
Granum gård . Hele turen er på 9 km.(Dette er del av en rundtur på i alt 25 km) Den går på sti i 
vekslende landskap med granskog, myrer, kulturlandskap, gardstun og fine utsiktspunkt. Turen tar 
3 timer pluss pauser. Turledere er Lise og Mari Lundby tlf  970 19 495 . Oppmøte i østre enden av 
Landåsvatnet kl. 17.30. P.g.a litt logistikk med biler som skal bringe folk tilbake til utgangspunktet, 
ber vi om at dere som vil bli med gir beskjed til Mari innen 20. juni. 
 
FREDAG 22.-SØNDAG 24. JUNI LANGSUA Vi kjører inn til Revsjøen fredag og parkerer der. 
Videre på god sti inn til den selvbetjente DNT-hytta Storkvelvbu for overnatting - 8km.  Lørdag fort-
setter vi over Langsuene og går en runde tilbake til hytta, ca 16 km 7-8 timer med pauser. Søndag 
går turen tilbake til bilene med flere muligheter for avstikkere. Turleder er Anders Nygård Mathiesen 
tlf. 474 15 649. Oppmøte etter avtale med turleder om samkjøring. Påmelding innen 15. juni. 
 
SØNDAG 24. JUNI NY ROTARYSTI TIL KRÅKHUGGUSETRA PÅ NORDSINNI VESTÅS 
Vi kjører på Kistefoss vegnett fra Kverdalskroken (bomavgift kr 100) til Carl Bernes Plass hvor vi 
parkerer bilene bortsett fra de bilene vi fyller opp for å kjøre til vandringens startpunkt ved Skålvat-
net. Ganske snart passerer vi den idylliske setergrenda Våvelsdalen. Videre på sti mot Blautmyr-
putten og over noen høydedrag mot dagens mål Kråkhuggusætra. Dit er det 4 km. Turleder er Gre-
te Stensvold tlf. 909 41 293. Oppmøtested Dokka stasjon kl. 10.00 for samkjøring. 
 
LØRDAG 30. JUNI LANGS GAMMEL SETERSTI FRA HOGNSÆTRA på VEST TORPA til  
DÆHLIBYGDA Vi møtes på Leikarvold i Dæhlibygda. Vi fyller opp nødvendig antall biler for 
transport til turens startpunkt ved Hognsætra på Vest Torpa. Turen ender her på Leikarvold, så res-
ten av bilene er gode å finne her etter endt tur. Hognsætra er en trivelig klynge av flere sætre hvor 
vandringen sørover åsen til Dæhlibygda starter. Turen vil ta ca 6 timer med små og store pauser i 
variert og vennlig åsterreng hvor vi legger opp til passende etapper med fine rasteplasser. Kjent-
mann er Tor Arne Vinjarengen tlf. 957 39 938. Oppmøte ved Leikarvold Idrettsplass, Dæhlilinna 
148, Dokka kl. 09.00. 

TILSKUDD TIL DRIFT AV LEKEPLASSER, BADEPLASSER OG GRØNTANLEGG 

Velforeninger, borettslag og andre lag og foreninger kan gjennom hele sommeren søke om kom-

munalt tilskudd til mindre investeringer og drift av lekeplasser, badeplasser og andre grøntanlegg. 

Ordningen omfatter IKKE nærmiljøanlegg og idrettsanlegg. 

Søknad med beskrivelse av tiltaket, kostnadsoverslag og finansieringsplan sendes:  

postmottak@nordre-land.kommune.no  Ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende.  

Evt. spørsmål rettes til kultursjef Svein Ladehaug på tlf. 61 11 61 29 / 991 02 984. 

«UT PÅ TUR» med Nasjonalforeningen Nordre Land helselag. 
 

NB! Tirsdag 19. juni har vi guidet tur m/Måsåbjønna til Tinton. Fremmøte  Dokka 
stasjon kl. 10.00. Vi minner også om fellestur med DNT til Vealøysa 17. juni. 
Vi tilbyr en ny tur samt forlengelse av en eksisterende løype. Turfolder i hendig format selges på 
Sentrumsservice-Frivilligsentralen (Dokka Stasjon)-Gjølberg Libris -Sandberg kiosken - Sport1 og 
Dokka Camping - pris kr. 50,-  Sesong fra 25. sept.17 til 25. sept. 2018. Registreringsbøkene 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. De fleste turløypene er merket med blått band og 
maling. Støtt helselaget med Grasrotandelen, norsk tipping - se turfolderen!  
 
TIRSDAGSTREFF PÅ HELSELAGETS HUS: Hver tirsdag kl.11.00-13.00. Velkommen til hygge-
lig samvær med håndarbeid, opplesning, utlodning og trim. Kaffe og «noe å bite ti». Ring Frivillig-
sentralen 90689589 hvis du trenger skyss, vi prøver samkjøring. 12. juni er siste treffet før ferien. 
 
DATAKLUBB PÅ HELSELAGETS HUS har tatt sommerferie, men starter opp igjen i etter  
skolestart. Solveig Fredlund tlf. 95938973. 



 

 

 

 

 

 

«KvinnerUT» PROSJEKT I BYGDEKVINNELAGET 

Gjennom prosjektet «Kvinner UT» vil bygdekvinnelaget bidra til en bedre 
inkludering av minoritetskvinner og innflyttere i bygdesamfunnet gjennom 
felles aktiviteter. Målet med prosjektet er å etablere møteplasser og kvinne-
nettverk som styrker minoritetskvinners sin deltagelse i lokalsamfunnet og 
hever integreringskompetansen til bygdefolket. Hovedinnsatsen handler 
om «å få kvinner ut» og skape samhold gjennom felles aktiviteter i  
nærmiljøet.  
 
Nordre Land Bygdekvinnelag har søkt og fått prosjektmidler, og  
inviterer til turer, for minoritetskvinner og innflyttere i bygda til fire ulike  
aktiviteter: 
 
To aktiviteter skal være en introduksjon til naturen gjennom friluftsliv med tema som 
sanking og mulighetene allemannsretten åpner for. To aktiviteter skulle lokallaget  
planlegge og gjennomføre sammen med minoritetskvinner: Vi har laget til to turer nå, 
og vil planlegge flere turer sammen senere. 

 

KvinnerUT              DE FIRE AKTIVITETENE: 

14.06.2018 

  

Rusletur tur langs  

evla Dokka fra Dokka 

camping på stien 

opparbeidet til N.H. 

Sundbys plass 

1. 

Rusletur langs elva Dokka ved Dokka cam-
ping på stien til Nils Herman Sundbys plass: 

Rusle langs elva, se på vekster jfr. "NBK Ville vekster", grille /lage 

suppe, spise og snakke sammen innom allemannsretten, innhøsting 

i naturen og friluftsliv. 

Utdeling av brosjyrer jfr. Ville vekster og om laget. 

Samarbeide med Dokka Camping, Røde Kors og Læringssenteret, 

Nordre Land kommune. Info der, på hjemmesider i laget og FB. 

Ingen deltakeravgift. Laget holder det som trengs. 
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28.06.2018: 
Fisketur i elva langs 

Folkestien fra Rense-

anlegget til fiske-

rampa eller for de 

med gå vansker,  

reise rett til fiske-

rampa ved Aurlund 

2.  

Fisketur med mulighet for å fiske, gå langs 
stien og lage bålmat med basis i fisk. 
Samtale om fisket i Dokka/Etna jfr. arter og historikk, allemanns-

retten og Ville vekster. Lage fiskesuppe, servere kaffe, kaker og ha 

en trivelig aften nær elva. 

Samarbeid med N.Land Jeger og fiskeforening, jfr. fiske og utstyr . 

Utdeling av premie til de som får fisk, største og minste fisk, og 

trekning blant alle for deltakelse. 

Ingen deltakeravgift. Laget holder det som trengs.  

30.08.2018 

 

Hagevandring med  

urteinfo på  

Thomlevold Gård hos 

Kirstis Cafe med  

servering.  

3.  

Hagevandring på Thomlevold, Nordsinni, 
Kirstis's   SommerCafè 
Frammøte på Thomlevold, med omvisning og orientering fra Kirsti 

Thomlevold om garden ,cafedrift på sommeren  og urtehagen.  

Mulighet for kjøp av varer fra lokale produsenter innen mat og  

husflid. 

Dele ut informasjon om urter og bruk i matlaging, samt om  Ville 

vekster. Natursti kan gås, premie for deltakelse. 

Servering av urtebrød og suppe, samtale og  ha en hyggelig kveld 

på historisk plass. 

Ingen deltakeravgift. Laget holder det som trengs. Samkjøring kan 

fås til.  

13.09.2018  

 

Bærtur  i Østsinni på 

Snauhaug eller  

Hombslinna  

 

 

4.  

Bærtur på Østsinni  
Frammøte på Dokka, Essostasjonen, samkjøring til stedet for  

bærplukkingen. 

Plukke bær (tyttebær, blåbær, skinntryte og krekling), samtale og 

ha kaffepause med servering av rundstykker / brødskiver/  

gammeldags kaffemat. 

Laget har med litt ekstra å ha bær i. 

Samtale om tradisjoner for matauk fra skogen, muligheter for bruk 

av bær og annet fra skogen, allemannsretten og NBKs Ville  

vekster. 

Deltakerne har med bærspann av ulikt slag selv. Samkjøring jfr inn 

i åsen, bomavgift som laget holder og avstand fra Dokka sentrum.  

Annonsering på hjemmesiden til N. Land kommune, Kulturkalenderen og Lærings-
senteret, Nordre Land Bygdekvinnerlags hjemmeside, i Bygdeavisa Utsiktsposten 
og på Facebook; 

Ønske om PÅMELDING jfr mat/utstyr:       Anne I. Terningen  



 

 

 

Åpent på Amundstuen 7. til 10. juni:  

På Amundstuen i Ringlia på vestsiden av Randsfjorden kan du oppleve en levende husmannsplass. 

Velkommen tilbake til gamledager når Sally tar med seg dyra og flytter inn på ANNO Amundstuen i 

juni. Vi får besøk av Mona Julie Skogen fra Gjøvik. Hun holder kurs i såpekoking.  

Det er påmelding til kurs 500,- inkludert enkel servering.  

7. juni kl 18.00 21.00 spinnetreff. 8. og 9 åpne dører fra 11.00   Såpe kursfredag 18.00 og  

lørdag fra 9.00 med fokus på bruk av naturen. 10. juni den årlige Amundstumarsen.  

 

Seterdager gjennom hele juli: 

Hver torsdag gjennom hele juli åpner Lands Museum setra og inviterer til aktiviteter i Røstetunet og 

på setra på Lands Museum. På seterdagene er det mange spennende og lærerike gjøremål for  

både små og store. Ponniridning for barna, kaninnene er på plass hver uke. Åpen museumsbutikk. 

Åpen kafé med servering av rømmegrøt, kaffe og kaker. Ellers vil aktiviteter variere noe fra uke til 

uke innom aktiviteter som ysting, plantefarging, brødbaking, spinning, flatbrøsbakst, såpekoking,mm 

Land kunstforening vil ha åpen sommerutstilling i Jemtlands villaen.  

Velkommen til skikkelig gammeldags sommeridyll. Og få med deg en guidet tur innom de gamle  

husene på  Lands Museum. Åpent fra kl. 11-16.00. pris 100,- /50,- 

 (Se spesifikk program på Fasebook arrangement for hver enkelt dag.) 

Seterdagene 5. juli- Seterdagen 12. juli  - Seterdagene 19. juli og Seterdagene 26. juli  

 

Kulturminnedagene 8. - 16. september: Typisk norsk ull - ikke bare norsk. 

Bok & Folk Søndag 28. oktober: Dokkas egen litteraturfestival  

Førjulsmarked Lørdag 24. november: Kom i julestemning med juleverksted, juleutstilling og 

julemarked 

SOMMERUTSTILLING PÅ LANDS MUSEUM 

Åpningstider: kl. 11:00 - 16:00 alle dager i sommersesongen. Velkommen! 
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Toppvandring, 2018 
med orienteringsgruppa i Torpa IL 

- for 26. gang - 

 

Sommeren 2018 er turkassene plassert på følgende steder: 

 

Smørbukktoppen vest, 1148 moh,  (Synnfjellet) 

Utgangspunkt: Gammelsetra (Nord-Torpa) 

 

Ohovde, 937 moh, (Vest-Torpa) 

Utgangspunkt: Smedsrud.   

 

Vinjarsetra (Aust-Torpa) 

Utgangspunkt: Lillehammervegen, rett etter krysset til Skartlibygda, høyre side.  

 

Djuptjernkampen, 1325 moh, (Langsua) 

Utgangspunkt: Tronhus 

 

Kvitmåsåberget, 993 moh, (ved Skardberget natursti, Synnfjellet) 

Utgangspunkt: Lundsetra 

 

Turbeskrivelser og klippekort finnes i kartmappe og på facebooksida «Toppvandring 

Torpa, 2018». Turene er merket med oransje og hvite bånd. 

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!  

 

GRØNVOLDDAGEN 2018  
Søndag 8. juli er det klart for ny, trivelig bygdedag ved gamle Grønvold Sag og Mølle 

i Torpa. Den felles arrangementskomiteen for Grønvolds Venner og Torpa Bygde-

kvinnelag er godt i gang med forberedelsene.  

I tillegg til tradisjonelt program med gudstjeneste, 

salgstorg og god servering, blir det også litt nye  

innslag.  

Så følg med - vi sees i Grønvold! 
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Årets Landsbyfest er helgen 28. – 30. juni.  

Tema er karneval og dans.  

Festen starter med dansegalla på Lavvotunet med Contrazt 
på torsdagen. Den fortsetter fredag med Dænsebændet, så 
avsluttes den med Picazzo og Ingemars på lørdagen. 

Fredag kveld er det Nattløpet som er i Sentrum med start fra 
Fløyterparken. 

Lørdag blir dagen i sentrum da gata stenges. Det blir  

utstillere, karnevalparade, musikk dans og aktiviteter  

for barna. 

Ønsker du standplass, kontakt Tove Haug på mail:  

lauget@landsbyendokka.no 
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 LANDSBYMARKED 

 Landsbymarked 09. juni kl. 10.00 – 15.00 

 Ønsker du/dere stand, kontakt  

 Landsbygeneral Kjell Rønningen,  

 tlf. 997 10 340. 

 Neste marked er 21. juli. 

mailto:lauget@landsbyendokka.no


 

har lokaler i stasjonsbygningen på Dokka Stasjon. Velkommen til en 
prat og/eller delta på våre aktiviteter. Ønsker du å være Frivillig?  
Det DU kan, er det VI trenger. Ring: 906 89 589. Hilde Lindahl. 
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Strikkekafè/Håndarbeidskafè: Hver onsdag fra kl. 09.30-14.00 møtes strikke/hekle-glade  
damer i alle aldre på Frivilligsentralen. Trenger du hjelp til å legge opp eller felle av, eller bare  
ønsker strikke sammen med andre? Velkommen til nye og «gamle» deltakere. Siste dag før  
sommerferien er 13. juni. Info: Tove Kjeldsrud 99790589. 
 
Internasjonal kvinnegruppe: Gamle og nye deltagere ønskes velkommen annenhver  
torsdag på partalls-uker (24-26 osv) Frivilligsentralen -Dokka-stasjon. Hvis du trenger skyss eller 
har spørsmål kan du ringe Aase telefon 95 96 03 66. Siste før sommerferien er 28. juni. 
 
Møteplass for veteranvenner – Frivilligsentralen Onsdag 20. juni kl.18.00. En uformell  
møteplass for personer som har, eller har interesse for gamle kjøretøyer. Møt opp uansett alder 
og kjønn. Fremmøte på Dokka stasjon. Denne aftenen kjører vi oss en tur til Korsvoll i TorpaJ Info. 
Kjell 99 71 03 40. Vi møtes igjen til høsten 29. august. Velkommen. 
 
Den gode Dørstokkmila: Synes du dørstokkmila er lang?  
Da tar du turen til Frivilligsentralen Dokka-stasjon! Hver torsdag møtes vi kl.16.30. Siste før som-
merferien er 21. juni. Trimmen er enkel og for alle- Gå Tur i sitt eget tempo. Nye og «gamle»  
trimmere ønskes hjertelig velkommen. Ring Gunn  93 87 06 13, Hilde 90 68 95 89, eller bare møt 
opp. Oppstart høsten 23. august. 
  
Sosial Møteplass. For damer og menn som ønsker sosialt samvær med andre. 
Vi møtes for å spille spill, quiz, prate, spiser litt (20kr) og (kan) gå tur sammen. Vi møtes annen-
hver mandag på Partalls-uker (24-26 osv.) Møtested: Frivilligsentralen – Dokka Stasjon mellom kl. 
10.00–kl.12.00. Er dette noe for deg? Bare møt opp eller ring. Hilde Lindahl– 90689589. Siste før 
sommerferien er 11. juni. Oppstart høsten 20. august. Velkommen.  
 
Trekkspillvenner. Har sitt siste treff før sommerferien tirsdag 12. juni på Frivilligsentral 
Dokka stasjon. Du er velkommen om du vil spille, lytte eller ta en svingom! Det spilles for åpne dø-
rer fra kl.18.00.  Kiosksalg. Vi sees igjen 28. august. Info Hilde. 90689589. 
 
Knertetreff på Frivilligsentralen- Dokka stasjon. 
Mandag den 4. og 18. juni fra kl. 10.00-13.00 inviteres foreldre med barn i alderen 0-3 år med sine 
knerter.Dette er enkelt og greit en sosial møteplass for veksling av tips, erfaringer og kos. Siste 
treff før sommerferien er 18. juni. Oppstart høsten 27. august. 
Har du spørsmål så ring Inger Lise 99126889 eller Hilde på 90689589. Velkommen. 
 
Nettkafè. Torsdagene 7. og 14. juni, fra kl. 12.00-15.00 stiller frivillige som veiledere og hjelper 
deg med telefon, nettbrett eller pc. Ta med eget utstyr. Dette er et lavterskeltilbud for personer i 
alle aldre. Siste Kurskveld 7. juni fra kl. 18.00-20.00. Siste nettkafè før sommerferien er 14. juni. 
Møt opp eller ring Hilde på 90689589 hvis du har spørsmål.   

LIVSGLEDE DAGER PÅ DOKKA 
TORSDAG 14. juni kl. 17-21.00. Livsglededans på Lavotunet. 
Dilligence spiller og underholder fra kl. 18.00. 
Salg av mat og drikke. Åpent for alle- inngang kr. 150,- Ledsagerbevis gjelder. 
 

LIVSGLEDEKAFE 
Fredag den 15. juni fra kl.11.00 på Frivilligsentralen- Dokka stasjon.  
Vi møtes til sosial hygge med kaffe og biteti til hyggelige priser. 
VELKOMMEN 
Arr: Livsglede for eldre. 



 

 
Nordre Land Hagelag  inviterer til Hagefestival! 

Fredag ettermiddag (kl. 17.00 til kl. 19.00), tyvstarter vi hagefestivalen med et lite 

planteloppemarked hvor hagelaget selger småplanter.  Her vil det være mulig å gjøre 

et plantekupp. Dere finner oss under seilet på Bedehuset. 
 

Lørdag 23. juni blir det stort hagemarked med planter og annet til hage, i Storgata og 

på Bedehuset, fra kl. 10.00 til kl. 15.00. Det vil bli gratis foredrag med Stephen 

Barstow under seilet på Bedehuset. Foredraget har tittelen «Grønnsaksmangfold i 

Norge». Stephen er kjent for sitt engasjement for spiselige vekster, han er leder i 

foreningen KVANN (Kunnskap og Vern Av Nyttevekster i Norge) og har skrevet boken 

«Around the World in 80 Plants». Vi gleder oss til han kommer og håper mange vil 

benytte anledningen til å høre foredraget til Stephen.  

Tradisjon tro vil det bli gratis blomsterdekorering for barna under seilet på Bedehuset 

fra kl 11.00 til kl 14.00. 
 

Søndag 24. juni blir det åpne hager i distriktet fra kl. 12.00 til kl. 17.00. 

Vest Torprunden 205, hos Bente Stadsvoll, muligheter for å kjøpe enkel lunsj 

Synnfjellvegen 429, hos Mai Slettum 

Odnesvegen 280, hos Liv Hasvold  

 

Følg med på www.nordrelandhagelag.blogspot.com for mer informasjon.  

Velkommen til Hagefestival St. Hans helgen! 
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DOKKA SENIORDANS har dans hver tirsdag på Bedehuset. Grunnkurs/ oppfriskning kl. 
10.30-12.30, og for videregående kl. 13:00 - 15:00. Velkommen til Glad Dans i et trivelig miljø!  
 
DOKKA OG OMEGN SENIORLAG minner sine medlemmer om møte 7. juni kl. 11:00 i Rådhus-
kantina. Vi får besøk av hundekjører Thomas Wærner  som vil fortelle om sine opplevelser sammen 
med hundene.  

   

TORPA PENSJONISTFORENING har møte på Fredheim onsdag 13. juni kl. 18:00 og  
arrangerer rømmegrøtfest på Handicaphytta onsdag 27. juni kl. 12:00. 
 
NASJONALFORENINGEN TORPA HELSELAG arrangerer Hjertemarsj lørdag 9. juni  
Start fra Grønnvold kl.12.00. Vi går til Skogstadlia med Quiz etter vegen. I Skogstadlia blir 
det salg av kaffe og vaffel. Pølser m.m. Startkontingent kr 30,- Alle hjertelig velkommen.  
 

INVITASJON TIL DIALOGMØTE 

Nordre Land Arbeiderparti inviterer kulturliv, lag og foreninger i kommunen til  
dialogmøte i forbindelse med partiets programprosess, tirsdag 12. juni kl 18.30 i 
Land Kurs og selskapslokaler.  
Vi serverer kaffe og kake. 
Vel møtt! 

http://www.nordrelandhagelag.blogspot.com


 

 

 
Alle onsdagsløp starter kl: 18:30, påmelding en halv time før start 
Lørdag 2. juni: Hov stadion. Start løpskarusell kl 13.00. 
Onsdag 6. juni: Lands museum.  
Onsdag 13. juni: Renseanlegget på Dokka, «folkestien». 
Onsdag 27. juni: Kråkvika Hov.  
Onsdag 15. august: Sollisvingen Dokka, 1km sør for sentrum 
Onsdag 22. august: Dokka stadion   
Onsdag 29. august: Fryal skole, 2 km sør for Hov. 
Onsdag 5. september: Lands museum. 
 

Startkontingent medlemmer i Nordre Land IL og Søndre land IL - friidrett. 
Over 80 år: 50 kr per løp. Ikke lisenskrav. 
15-79 år: 50 kr per løp. Helårslisens, eller karusellisens kr 50. Kan delta i et løp uten lisens. 
13-14 år: 20 kr per løp. Helårslisens eller karusellisens kr 30. Kan delta i et løp uten lisens. 
12 år og yngre: 20 kr per løp. Ikke lisenskrav. 
Startkontingent for andre er 10 kroner mer, dvs 30 kroner og 60 kroner.      
Premier til alle inntil 12 år som deltar i minst 3 løp, og alle 13 år og eldre som deltar i minst 5 løp. 

 

NLI-friidrett inviterer til "Nattløp" fredag 29. juni, med start klokka 22:00. 
Løpet er et gateløp på 5 km, med start og mål i "Fløyterparken" (mellom "Coop-
mega" og "Bakstefjøla") i Dokka sentrum. Klasseinndeling: 13-14 år, 15-16 år, 17-29 
år, 30-39 år osv. 
Påmelding: epost til nlifriidrett@hotmail.com innen 28. juni, eller ved frammøte senest ½ 
time før start.  
Startkontingent: 12-16 år kr 50,00, ikke lisenskrav. 
17 år og eldre kr 120,  + evt engangslisens på 30 kr. 
Flere opplysninger finner du på friidrettsgruppas hjemmeside www.nlinett.no eller på friidretts-
gruppas facebookside. Vel møtt! 
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mailto:nlifriidrett@hotmail.com
http://www.nlinett.no


LAND TRYKKERI  –  tlf. 61 11 00 70  –  lt@landtrykkeri.no  –  få det trykt i Land du også! 

 
 

Lesegruppe 4. juni. 

Velkommen til lesegruppe på biblioteket 4. juni klokka 12. Linn T. Sunne velger tekster og leser.  

 

1. Juni starter Sommerles! 

Dere som har vært med før kan bruke profilen dere hadde i fjord men kan også lage 

helt nye. Man får premie når man når level 10, 20 og 30. Hver bok dere leser teller 

som et lodd og det vil bli trukket fem hovedvinnere som kan vinne spennende  

premier på slutten av sommeren.  

Sommerles er en lesekampanje for barn fra 1-7 klasse hvor man får poeng for hver bok man leser 

og kan vinne spennende premier.  
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DOKKA OG OMEGN NORMISJON 
Møte torsdag 7. juni kl. 19:00 på Dokka Bedehus. Taler: Knut Ellefsrud. 
 
VEST-TORPA NORMISJON 
Sommeravslutning med vaffelservering hos Liv Magni og Peder Lunde søndag 3. juni kl. 18:00. 
 
LAND SKOGSTADRING 
Møte hos Turid Dahl onsdag 27. juni kl. 19:00. 
 
 

ST. HANSAFTEN LØRDAG 23. JUNI KL. 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUDSTJENESTE PÅ VØLSTAD 

Med  prest Kristin Sundt - organist Sergey Shein - klokker Roger Haugen 

Sanggruppa Amicore deltar 

 

Etter gudstjenesten inviteres til tradisjonell St. Hans-feiring på forsamlingshuset Åsheim 

Med servering av rømmegrøt og spekemat, kaffe og kaker 

Sanggruppa Amicore underholder 

Velkommen! 

mailto:lt@landtrykkeri.no

