
 

 

KULTURKALENDER FOR AUGUST 
Stoff til kulturkalenderen for august sendes kulturkontoret senest 12. juli 



                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 

SØNDAG 01.07 15:00 BIEN MAJA - HONNINGLEKENE ALLE 

  17:00 DET SØTE LIV 12 ÅR 

  20:15 HOTEL ARTEMIS           AVLYST!  
     

ONSDAG 04.07 20:00 ANT-MAN AND THE WASP  3D  PREMIERE U/V 
     

FREDAG  06.07 21:00 ANT-MAN AND THE WASP  2D U/V 
     

SØNDAG 08.07 19:00 ANT-MAN AND THE WASP  3D U/V 
     

FREDAG 13.07 18:00 HOTELL TRANSYLVANIA 3  3D  PREMIERE FAM 

  20:00 SKYSCRAPER  3D  PREMIERE  U/V 
     

SØNDAG 15.07 17:00 HOTELL TRANSYLVANIA 3  2D FAM 

  19:00 SKYSCRAPER  2D U/V 
     

FREDAG 20.07 20:00 MAMMA MIA! HERE WE OG AGAIN  PREMIERE FAM 
     

SØNDAG 22.07 18:00 MAMMA MIA! HERE WE OG AGAIN FAM 
     

ONSDAG 25.07 20:00 MAMMA MIA! HERE WE OG AGAIN  FAM 
     



 

 
BIEN MAJA: HONNINGLEKENE - ALLE 
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 - 12 ÅR   
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. 
 
ANT-MAN AND WASP 2D OG 3D (U/V)  PREMIERE 
Fra Marvel Cinematic Universe kommer "Ant Man and The 
Wasp", et nytt kapittel med helter som har den forbløffende  
evnen til å krympe. I etterkant av "Captain America: Civil War" 
sliter Scott Lang med konsekvensene av sine valg som både  
superhelt og far. Mens han strever for å balansere familielivet 
med sitt ansvar som Ant-Man, konfronteres han av Hope van  
Dyne og Dr. Hank Pym med et nytt viktig oppdrag. Scott må nok 
en gang ta på seg drakten og lære seg å kjempe sammen med Wasp for å avdekke hemmeligheter 
fra fortiden. 
 
HOTELL TRANSYLVANIA 3 2D OG 3D (FAM)  PREMIERE 
Monstrene fra Hotell Transylvania er tilbake, og denne gangen står 
de overfor noe skumlere enn all verdens spøkelser, vampyrer og 
varulver: Familieferie. Drac trenger en ferie fra den stressende  
hotelldriften, og Mavis og Johnny bestemmer seg for å ta med hele 
monstergjengen på et stort cruise i Bermudatriangelet. Monstervol-
leyball, eksotiske reisemål og mye annen more venter. Underveis  
faller Drac for skipets mystiske kaptein, Ericka. Men det monstrene ikke vet er at Ericka er barnebar-
net til Drac største fiende, Van Helsing. Det er opp til monstervennene å stoppe de skumle planene 
hennes i tide. Bli med på sommerens store familieeventyr i Hotell Transylvania 3. Spilletid: 1t 30 min. 
 
SKYSCRAPER (U/V)  PREMIERE 
Den tidligere FBI-agenten Will Sawyerblir hentet inn til å 
den tidligere FBI-agenten Will Sawyer (Dwayne  
Johnson) kalles inn til Hong Kong for å jobbe som  
sikkerhetsansvarlig for verdens høyeste bygning, "The  
Pearl". Oppdragsgiverne insisterer på at bygget er full-
stending sikret mot alle eventuelle ulykker. Men da en 
gruppe terrorister setter fyr på bygget, blir den høye 
konstruksjonen plutselig til verdens største brannfelle. Sawyer må finne en vei inn i infernoet, og 
trosse flammer og ekstreme høyder for å redde familien som er fanget der inne. Spilletid: 1t 43 min. 
 
MAMMA MIA! HERE WE OG AGAIN (FAM)  PREMIERE 
Oppfølgeren til en av tidenes største kinosuksesser er her! Tidenes herligste filmopplevelse er tilba-
ke! Endelig er oppfølgeren til kinosuksessen, Mamma Mia, her. Ti år etter handlingen i den første 
filmen, venter Sophie og Sky barn. Sophie har tatt over driften 
av Donnas villa på den greske øya Kalokairi. Mens hun går 
svanger ønsker hun å få vite mer om morens fortid og hvordan 
hun møtte Sophies tre fedre. I tillegg banker en ny gjest på  
døra; Sophies bestemor, som hun aldri har møtt før. Det er  
duket for nye morsomme forviklinger og en lang rekke av  
fengende ABBA-låter i denne gledesspredende musikalfilmen. 
Gled deg til et gjensyn med castet fra den første filmen og en 
rekke nye bekjentskaper i sommerens store kinofest.  
Spilletid: 1t 56 min. 
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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, (medlemsfordel) 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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ORKIDÉENE PÅ BJØRNHAUGMYRA 
Dato: Lørdag 30. juni 

Fremmøte: Dokka stasjon klokka 10.00 eller krysset  
Lillehammervegen/Skartlia klokka 10.30. 
 
Sommertur for å se våre vakre og ville norske orkidéer i full blomst. 
Sammen med Geir Høitomt opplever vi den spesielle vegetasjonen på 
gammel slåttemyr, en truet naturtype.  
Bjørnhaugmyra ligger i Salstutlia i Nordre Land, kort gåtur inn til myra  
fra bilveg. Så vandring på myra for å se på orkideer og andre  
planter, samt snakke om myrslått før i tida.  Lunsjen tar  
vi på myra. Turen passer både voksne og litt større barn. 
 
Turen er gratis! Ved spørsmål kontakt Magnus Nygård 468 06 434.  
 
 
 

KONSERT MED BRASSBANDEN MESSINGKVINTETT  
Brassbanden messingkvintett holder konsert i lokverkstedet på Dokka, lørdag 21/7 kl 18.00.  
 
Kvintettens medlemmer møttes på music 
konservatoriet i Tromsø, hvor alle har tatt sin  
bachelorgrad. På konsertene våre vil du få høre 
stor spilleglede og vi kan garantere god stemning 
og høyt musikalsk nivå.  
 
På denne konserte får du høre tradisjonelle   
messingkvintetter, folkemusikk, samtidsmusikk og 
diverse soloinnslag. Det kommer til å bli noe for en 
vær smak! Vi anbefaler alle som liker musikk og 
som spiller eller har spilt musikk til å komme! 
Skolekorpsmusikanter er veldig velkomne!  
 
Velkommen til konsert!  
Inngang: 250,-/150,-  
Sted: Lokverkstedet, Dokka 
 
 

INNSAMLING AV JERNSKRAP I KOMMUNEN 
Det vil også i 2018 være mulig å bli kvitt metall rundt om i bygda, i containere som Metallco  Opp-

land, de er satt ut allerede, 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 

Husk! Dette er ikke restavfallscontainere. 

Mest mulig rent metall . Les plakater ved Containerne. 

Ved spørsmål, eller hjelp, 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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Åpningstider og billetter/Hours and Admission 
23. juni -19. august  
11:00-15:00 (alle dager/every day) 
60,-voksen / adult 
30,- barn / children (gratis under 6 år / 6 and under free) 
museet tilbyr omvisninger i friluftsmuseet. Ta gjerne kontakt i 
forkant for bestilling. 
Lands Museum 
Villaveien 45, 2870 Dokka 
Telefon: 61 11 06 87 
E-post:lands.museum@randsfjordmuseet.no    facebook.com/landsmuseum 
www.randsfjordmuseet.no 
 
Gjennom hele sesongen tilbyr vi omvisning i friluftsmuseet, utstillinger, åpen museumsbutikk, Land-
handelen og kafé. I hele 2018 er utstillingen Vidunderlig ny verden, om planetens nye tidsalder 
Antropocen-menneskets tidsalder. I tillegg kan du se utstillingen Sydd på Dokka: et 
lite industrieventyr. 
 

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 arrange-

ment for hver enkelt dag.) 

Seterdagene:  

5. juli - 12. juli - 19. juli og 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 
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I hele juli har vi krevende turer  langs et nytt konsept som kalles MASSIVRUTA FRA SØR TIL 
NORD- HARDANGERVIDDA, SKARV- OG BREHEIMEN. Dette er jo ikke akkurat lokalt, men 
turleder er lokal og heter Ingemari Jørgensen og kan kontaktes på tlf 997 17 178 
ingemari@kentaur.no. Mer info på www.Dnt Gjøvik og omegn 
 
SØNDAG 29. JULI: KAMPER I  SYNNFJELLET Svartkampen, Olavskampen og mulig Høgkampen 
OPPMØTE: SVINNING BRU langs Synnfjellvegen FV 196 knappe 3 km forbi Synnfjellporten Kafe 
kl. 10:00. TURLEDER: Grete Stensvold tlf  909 41 293.  
 
SØNDAG 30. JULI - FREDAG 3. AUGUST: RUNDTUR I LANGSUA 
OPPMØTE: Liomseter kl. 11:00 eller etter avtale med turleder. 
TURLEDER: Gaute Gjerdingen tlf. 928 97 014 
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VESTÅSMARSJEN   26. august 2018 

 
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 1000 – 1200. 

SOMMERUTSTILLING PÅ LANDS MUSEUM 

Åpningstider: kl. 11:00 - 16:00 alle dager i sommersesongen. Velkommen! 

mailto:ingemari@kentaur.no
http://www.Dnt


 

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,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  

DOKKA OG OMEGN SENIORLAG minner sine medlemmer om at vi tar ferie i juli og august.  
Neste møte blir 6. september i nyoppusset møtelokale. Vi i styre ønsker medlemmer med familie 
en flott og solrik sommer. 
   

NASJONALFORENINGEN TORPA HELSELAG arrangerer sin årlige sommertur den  
28. august. Turen går fra Torpa til Bygdin og over Slettefjell.  
Vi er invitert til Etnedalsfest den 14. september.  
Sett av datoene så kommer det mer info i kulturkalenderen for august! 
Vi vil også få takke bøssebærere og givere for god innsats under vår Hjerteaksjon! 
 
«UT PÅ TUR» med Nasjonalforeningen Nordre Land helselag 
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. 2017 
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. Turfolder = gave ide`  
Støtt helselaget med Grasrotandelen, norsk tipping - se turfolderen!  
 

GRØNVOLDDAGEN 8. JULI 
Søndag 8. juli er det klart for Grønvolddagen, den tradisjons-

rike bygdedagen ved gamle Grønvold Sag og Mølle i Torpa. 

Kl. 11 åpner vi «dørene». Kl. 12. blir det friluftsgudstjeneste 

med barnedåp, ved sogneprest Kristin Sundt og med musikk 

av Arnfinn Hasle og Marius Slåttsveen. 

Lokalhistoriker Kari Nordal forteller om Torpas rike  

folkemusikktradisjon, som er ganske ukjent i dag. Kåre og 

Åge Westli spiller torpemusikk, og Arnfinn Eng m/følge danser torpespringar. Ellers kjører vi i gang 

mølla, veterantraktorer durer forbi, og det blir mulighet for en tur på ridehest. 

Salgsmarkedet med lokale håndverksprodukter blir stort. Det blir utlodning med fruktkorger og 

mange andre gevinster. Mat og drikke fås kjøpt – byggrynskrem, rømmegraut med spekemat,  

vassgraut og mer til. Grønvolds Venner og Torpa Bygdekvinnelag ønsker små og store velkommen 

til en trivelig dag i Grønvold! 
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Torpa/Nordre Land Frivilligsentral tar ferie fra de aller fleste aktivitetene i juli, men vi kommer  

sterkere tilbake i august. 

Takk til alle frivillige og deltakere av Frivilligsentralenes aktiviteter siden min oppstart i au-
gust 2017. Det har vært et spennende og lærerikt år. Det har blitt noen nye aktiviteter, noen end-
ringer og noen aktiviteter har vi tatt ei pause fra. 

Ønsker du være frivillig eller har du noen gode ideer du brenner for?? Da må du komme innom i 
august for en prat eller ringe Hilde tlf.90689589. 

Det du kan er det vi trenger!! 

 

En riktig God Sommer ønskes dere alle!  Hilde 



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

 
 

 

Åpningstider i biblioteket 25. juni t.o.m. 26. august: 

MANDAG   10.30 - 15.30 
TIRSDAG  10.30 - 15.30 
ONSDAG   10.30 - 15.30 
TORSDAG  10.30 - 15.30 
FREDAG   10.30 - 15.30 
 
LØRDAG STENGT!  
 
FILIALEN I TORPA ER SOMMERSTENGT FRA  
19. JUNI T.O.M. 20. AUGUST 
 
 
 

 

Søknadsfrist 20. august 

Nordre Land kommune skal bruke 115 000 kr til å 

støtte prosjekter som fremmer god folkehelse i 2018. 

Dette kan være i regi av frivillige lag og foreninger, og 

tiltak initiert av kommunen. Det vektlegges at tiltaket 

det søkes om vil nå store grupper av kommunens  

befolkning. For inneværende år vil søknader som har 

fokus på å fremme fysisk og psykisk helse, og særlig 

barn og ungdom bli prioritert. Et eksempel på dette er 

sosiale møteplasser som fremmer fysisk aktivitet. 

Det finnes et eget søknadsskjema: Søknadsskjema 

folkehelsemidler 

Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket, formål og målgruppe for tiltaket, samt kostnads-

overslag og budsjett for gjennomføring. Det skal også opplyses om det søkes andre midler i Nordre 

Land kommune til samme prosjekt. Prosjekter som får tilsagn om tilskudd må levere en enkel  

rapport som beskriver resultatet. Søknadsskjemaet sendes til folkehelsekoordinator Grete  

Klokkersveen på mail; grete.klokkersveen@nordre-land.kommune.no innen 20.08.2018. 
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Landsbymarked 21. juli kl. 10.00 – 15.00 

Ønsker du/dere stand, kontakt Landsbygeneral Kjell 

Rønningen, tlf. 997 10 340. 

 

Neste marked er 25. august. 

mailto:lt@landtrykkeri.no
http://www.nordre-land.kommune.no/getfile.php/3563757.1116.ubuaqvppqt/Folkehelsemidler.pdf
http://www.nordre-land.kommune.no/getfile.php/3563757.1116.ubuaqvppqt/Folkehelsemidler.pdf
mailto:grete.klokkersveen@nordre-land.kommune.no

