
 

 

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

Up at the farm -  
solidaritetsfestival 



                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 03.08 18:00 DEN STORE STYGGE REVEN  PREMIERE ALLE 

  20:00 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT  3D  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 05.08 17:00 DEN STORE STYGGE REVEN ALLE 

  19:00 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT  2D U/V 
     

ONSDAG  08.08 19:00 MAMMA MIA: HERE WE GO AGAIN!  ØNSKEREPRISE ALLE 
     

FREDAG 10.08 17:00 KARSTEN OG PETRA PÅ SKATTEJAKT  PREMIERE FAM 

  19:00 DEN SKYLDIGE  PREMIERE 12 ÅR 

  21:00 THE DARKEST MINDS  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 12.08 15:00 KARSTEN OG PETRA PÅ SKATTEJAKT FAM 

  17:00 DEN SKYLDIGE  12 ÅR 

  19:00 THE DARKEST MINDS  U/V 
     

FREDAG 17.08 19:00 THE SPY WHO DUMPED ME  PREMIERE 15 ÅR 

  21:15 MEGALODON  3D  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 19.08 17:00 THE SPY WHO DUMPED ME 15 ÅR 

  19:15 MEGALODON  2D U/V 
     

ONSDAG 22.08 19:00 EQUALIZER 2 U/V 
     

FREDAG 24.08 18:00 DE UTROLIGE 2  3D  PREMIERE FAM 

  20:30 BLINDSONE  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 26.08 17:00 DE UTROLIGE 2  2D FAM 

  19:30 BLINDSONE U/V 
     

ONSDAG 29.08 19:00 BEAST 15 ÅR 
     

FREDAG 31.08 19:00 EN DOMMERS DILEMMA 6 ÅR 

  21:00 SKJELVET  PREMIERE U/V 
     

SØNDAG 02.09 17:00 EN DOMMERS DILEMMA 6 ÅR 

  19:00 SKJELVET U/V 



 

DEN STORE STYGGE REVEN – ALLE  PREMIERE 
Den som tror at det er rolig og fredelig på landet tar feil. Her finner du nemlig  
spesielt hissige dyr; en rev som tror han er en kylling, en kanin som jobber som 
stork, og en and som vil bli julenisse! Spilletid: 1t 20 min. 
 

MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT 2D OG 3D (U/V)  PREMIERE 
Tom Cruise er tilbake som Ethan Hunt i Mission: Impossible. Og denne gangen  
er selveste Preikestolen i Norge en av destinasjonene. Spilletid: 2t 27 min. 
 

MAMMA MIA: HERE WE OG AGAIN! – ALLE  ØNSKEREPRISE Spilletid: 1t 54 min. 
 

KARSTEN OG PETRA PÅ SKATTEJAKT (FAM)  PREMIERE 
Den syvende og siste filmen om Karsten og Petra. Karsten skal tilbringe sommerferien med Petras 
familie på Hvaler! På stranda finner de en tidskapsel, med gamle, rare saker, og en mystisk rebus. 
Nå begynner en spennende skattejakt for Karsten og Petra! Spilletid: 1t 22 min. 
 

DEN SKYLDIGE – 12 ÅR  PREMIERE 
En nervepirrende thriller med fengslende spill av Jakob Cedergren. Filmen vakte stor begeistring da 
den hadde verdenspremiere i Sundance hvor den ble hyllet av kritikere og vinner av publikums-
prisen. Dette er debutfilmen til Gustav Möller. Spilletid: 1t 25 min. 
 

THE DARKEST MINDS (U/V)  PREMIERE 
Når tenåringer på mystisk vis begynner å utvikle overnaturlige evner, blir de  
erklært som en trussel av regjeringen og tatt til fange. Spilletid: 1t 44 min. 
 

THE SPY WHO DUMPED ME - 15 ÅR  PREMIERE 
To bestevenninner blir ufrivillig viklet inn i en internasjonal konspirasjon når Audreys ekskjæreste 
uventet dukker opp i leiligheten deres med en gjeng dødelige leiemordere. Spilletid: 1t 56 min. 
 

MEGALODON 2D OG 3D (U/V)  PREMIERE 
Et dyptvannsfartøy har blitt angrepet av et massivt monster som man trodde var  
utryddet – kjent som Megalodon. Nå er mannskapet fanget på bunnen av stillehavet. 
Spilletid: 1t 53 min. 
 

EQUALIZER 2 (U/V) 
Denzel Washington er tilbake som hevneren Robert McCall. Når en av de nærmeste vennene til  
Robert McCall blir myrdet, tar han opp jakten på de skyldige. 
 

DE UTROLIGE 2 2D OG 3D (FAM)  PREMIERE 
Endelig er den her! I "De Utrolige 2" blir Helen oppfordret til å lede en kampanje 
for å bringe Superheltene tilbake, mens Bob navigerer det daglige heroiske og 
"normale" hverdagslivet hjemme med Voletta, Dash og baby Jack-Jack - hvis  
superkrefter er i ferd med å bli oppdaget. Spilletid: 2t 5 min. 
 

BLINDSONE (U/V)  PREMIERE 
Blindsone handler om en mors kamp for å forstå sin datters krise, når den rammer hele familien. 
Med Pia Tjelta og Anders Baasmo Christiansen. Spilletid: 1t 25 min. 
 

BEAST - 15 ÅR  
I et lite øysamfunn i Jersey faller en ung kvinne for en mystisk fremmed som gir 
henne mulighet til å unnslippe sin undertrykkende familie. Når han blir mistenkt 
for en rekke brutale mord, forsvarer hun ham for enhver pris og lærer samtidig 
hva hun er i stand til å klare… Spilletid: 1t 47 min. 
 

EN DOMMERS DILEMMA – 6 ÅR 
Høyesterettsdommer Fiona Maye må ta sin karrieres viktigst beslutning. Skal hun tvinge tenårings-
gutten Adam til blodoverføringen som vil redde livet hans eller skal hun respektere hans og hans  
families religiøse overbevisning som ikke tillater overføringen. Spilletid: 1t 45 min. 
 

SKJELVET (U/V)  PREMIERE 
Oppfølgeren til katastrofefilmen BØLGEN. Denne gangen er det ikke en bygd 
på Vestlandet som er truet - det er Norges hovedstad! Spilletid: 1t 46 min. 
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Tour de Synnfjell 2018 
Tour de Synnfjell blir i år arrangert for 11. gang 17. – 19. august. Arrangementet forgår over tre  
dager på Bruflat, Gamlestølen og Torpa. På fredag ettermiddag er det rulleskiprolog i fristil på  
Bruflat. Lørdag er det motbakkeløp fra Gamlestølen og opp til toppen av Synnfjellet – Spåtind.  
Søndag er det skiathlon i Torpa, med målgang ved Spåtind Sport Hotell. Søndag arrangeres det 
også konkurranser for barn under 16 år.  
 

Påmelding: Online påmelding på skiforbundets hjemmeside med frist 14. august. 
 

Startkontigent: Prolog kr 100, motbakkeløp aktive kr 200, trim motbakkeløp kr 100, mosjon 
motbakkeløp kr 50, skiathlon jr./sr./stafett kr 300, skiathlon 11-16 år kr 200. Etteranmelding kr 50 pr 
arrangement.  
 

Distanser: Prolog: 2 – 5 km avhengig av klasse, Motbakkeløp: ca. 8 km, Skiathlon: 26 km,  
Skiathlon 11-16 år 12 km .  
 

Rennkontor: Prolog: gamle kommunehuset, motbakkeløp: Gamlestølen turistsenter,  
Skiathlon: Torpa skytterhus 
 

Start: Prolog kl. 18.00. Motbakkeløp mosjon (med tidtaking) samt aktive 11-16 år kl. 10.30,  
aktive jr./sr kl. 11.30, trim (uten tidtaking) start mellom kl. 09.00-10.00. Skiathlon jr./sr./stafett kl. 
11.00, Skiathlon 11-16 år kl. 11.00.  
 

Start- og resultatliste, samt mer info om arrangementet: www.synnfjell-arrangementer.no  
 

Premiering: Følger skiforbundets regler for premiering på det enkelte arrangement. Sammen-
lagt premie for alle dager er i klasse 15-16: 1. premie Madshus ski, 2. premie Swix staver, 3 premie 
smøreprodukter fra Vauhti,  klasse 17 – 20: 1. premie Madshus ski, 2. premie Swix staver, 3 premie 
smøreprodukter fra Vauhti, klasse senior: 1. premie kr 3000. 2 premie kr 2000, 3 premie kr 1000. 
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FREDAG 24.08 NYTT KLUBBÅR HUSK Å FORNYE MEDLESKORTET KL 18-23     

TIRSDAG 28.08 KLUBB KL 16-22 MEKKEBUA KL 18  KVELDSMAT FRA KL 19 

ONSDAG 31.08 KLUBB FRA KL 18 - 23 ALLMØTE KL 21.00 INFO OM ARRANGEMNTER  
  OG TURER I ÅR 
 

NYTT KLUBBÅR STARTER OPP IGJEN FREDAG 24. AUGUST,  

HUSK Å FORNYE MEDLEMSKORTET DITT!                 

VI ØNSKER FORSLAG PÅ TURER OG ARRANGEMENTER SOM KLUBBEN SKAL  

GJØRE DETTE KLUBBÅRET!  

FOR MER INFO SÅ FØLG OSS PÅ FACEBOOK ELLER PÅ SNAPCHAT 

RING 61116565 PÅ KLUBBKVELDENE ELLER TIL RUNE PÅ TLF 95193154 

Synnfjell Arrangementer 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=504985


 

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,  

Landhandelen 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». 
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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 

http://www.randsfjordmuseet.no


 

Appeller 

Hadia Tajik, APs nestleder/stortingsrepresentant, Petter Eide, stortingsrepre-

sentant SV, Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant for SP, Ingrid Tønseth 

Myhr, leder Oppland AUF, Pinja Korpela, hundekjører og SU-medlem, Bjørn 

Sigurd Ingersønn Svingen, LO (GTVL), Støttegruppa for Farida. 

Bill Booth med band live på solidaritetsfestivalen! 

Praktisk informasjon 

Inngang kr. 350,- Studenter kr. 175,- Barn under 15 år gratis i følge med voksne. Støttebillett for de 

som ikke har anledning til å delta kr. 200,-. Rusfritt - Matsalg – .Aktiviteter for barn - Ta med stol 

Sted: Fjellgården Finstad, Nord-Torpvegen 1341, Nord-Torpa 

Avslutning ca. 20.30. Følg med på FB sida for oppdateringer. 

Vi møter fremmed-
frykt med musikk, 
lek, appeller og 
mangfold! 

Solidaritetsfestivalen 2018 støttes av:  

Nordre Land AP, SV og SP, Oppland SV, Gjøvik, Toten, Valdres og Land LO - Rødt pa  Gjøvik 

Auksjon  
Auksjonarius Thomas Breen (Hedmark AP) auksjonerer bort gjenstander og opplevelser. 

Up at the farm - solidaritetsfestival 

11. august kl  16.00  
åpning ved ordfører Ola Tore Dokken  
 

Hovedtale 
Philip Rynning Coker, leder Norsk folkehjelp  
solidaritetsungdom 
 

Konferansier 
Erik Næsheim Lundblad 
 

Fredheim sanglag  
fra Torpa synger for solidaritet 
 

Kåseri  
Hans Olav Lahlum, forfatter og sjakkspiller 
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https://www.facebook.com/events/1592977927393894/


 

Vi møter fremmed-
frykt med musikk, 
lek, appeller og 
mangfold! 

Up at the farm - solidaritetsfestival 
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Historien bak arrangementet 

Det hele startet i Rendalen i 2016 etter at en av 

initiativtakerne så et innslag på Dagsrevyen om 

ungdom som dro ut i verden for å hjelpe flykt-

ninger.  

Disse ungdommene opplevde nett-troll og 

skremmende hets for sitt frivillige engasjement. 

Ideen om å ta til motmæle mot nett-trollene 

gjennom et arrangement med alvorlig budskap 

og god opplevelse, oppstod. Bill Booth med 

band sammen med lokale krefter stod for varier-

te kulturinnslag. Karin Andersen og Anette 

Trettebergstuen holdt engasjerende og følelses-

ladete appeller. Daværende leder i Norsk Folke-

hjelp Solidaritetsungdom Ingrid Aspelund holdt 

hovedtalen.  

Arrangementet med musikk, glede, felleskap, 

appeller og auksjon ga et overskudd på kr. 28 

000,- som ble oversendt Norsk Folkehjelp solida-

ritetsungdom til støtte for deres viktige arbeid 

for å hjelpe verdens flyktninger. 

Arrangementet har et tydelig politisk budskap 

om en rausere flyktningepolitikk og et re-

spektfullt debattklima. De som gjør en innsats, 

særlig ungdom, skal oppleve at de har støtte for 

sin innsats.  

Up at the farm skal favne bredt i solidaritetens 

navn! Det er ikke partipolitisk, så partier og 

andre organisasjoner som stiller seg bak budska-

pet, kan slutte seg til arrangementet. Arrange-

mentet er rusfritt og familievennlig. 

De som arrangerer jobber på dugnad og betaler 

billett som alle andre for å sikre et størst mulig 

overskudd.  

Vi er svært glade for å ha fått med oss navn som 

Hadia Tajik, Petter Eide og Hans Olav Lahlum til 

årets arrangement, sammen med ordfører i 

Nordre Land Ola Tore Dokken.  

Leder i Norsk Folkehjelp solidaritetsungdom  

Philip Rynning Coker (bildet) holder hovedtalen 

i 2018. Alt overskudd går uavkortet til denne  

organisasjonen. 

Og selvsagt kommer Bill Booth som er et fantas-

tisk liveband du må oppleve.  

P.S. For de som ikke kan komme, men som øns-

ker å bidra til solidaritetsarbeidet, så selger vi 

støttebilletter til kr. 200,- (ingen begrensing på 

antall billetter). 

Festivalarenaen 
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LIVSGLEDEDAG ONSDAG 22. AUGUST 
KL.11.30 på LOKVERKSTEDET  NB! 

Dokka stasjon (merk stedet) 

Det blir underholdning av HANNE & GLADE GUTTER. 

Inngang kr. 50,- Salg av mat og drikke. 

Velkommen. Arr: Livsglede for eldre  

 

DOKKA MUSIKKORPS 
Dokka Musikkorps ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen til en ny og spennende 

sesong fra og med mandag 20. august kl. 19.00 på scene i kinoen. 

Vi ønsker oss flere nye medlemmer, så har du lyst til å bli med å skape gode musikalske  

opplevelser og blåse støvet av gamle kunster, ja da er det bare å møte opp. 

Vi har instrument som leies ut om du ikke har instrument selv. 

Ikke nøl, kom å bli med oss du også! 

Finn gleden ved å musisere sammen med likesinnede.  

Vi øver hver mandag fra kl. 19.00-22.00.  Øvingslokale, er på scene i kinoen, inngang ved parke-

ringa bak kinoen/ - og Gjensidige bygget. 

Velkommen til felles musikalsk glede.  

Kontaktperson, leder Bente Skinnerud tlf: 977 59 798, mail: beskin@online.no  

 

LANDSBYENS TROMMENDE DAMER 
Landsbyens Trommende damer ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til en ny og  

spennende sesong fra og med tirsdag 4. September  

Vi ønsker oss flere nye medlemmer, så har du lyst til å bli med, ha det gøy,  skape gode musikalske 

opplevelser sammen med oss, eller blåse støvet av gamle kunster, ja da er det bare å møte opp. 

Ikke nøl, her er det ingen øvre aldersgrense, ikke påkrevd å kunne noter eller å ha spilt før. 

Vi øver hver tirsdag  fra kl. 17.30 - 18.15 Øvingslokale, Kulturskolen på Dokka ungdomsskole 

Velkommen til felles musikalsk glede.  

Kontaktperson, Monica Andersson tlf 90963990 eller mail: mandersson874@gmail.com  

 

HØSTTUR MED NORDRE LAND HELSELAG 

Lørdag 15. september 2018 

Avreise fra Dokka rutebilstasjonen kl. 10.00 

Turen går fra Dokka til Breie gård i Fjellsbygda. Der får vi omvisning og enkel servering. 

Vi kjører videre til Fagernes hvor det er muligheter for shopping og å rusle rundt på Valdres  

folkemuseum. Middag kan kjøpes på Munkekroa. 

Hjemturen går over Steinsetbygda, Lenningen og Synnfjellet. 

Ankomst Dokka ca. kl. 18.00. 

Pris medlemmer: 150,- 

Pris ikke-medlemmer: 200,- 

Prisen inkluderer buss og servering på Breie gård. 

Påmelding til Frivilligsentralen v/Hilde Lindahl på tlf: 90689589.  

Fristen for å melde seg på er 6. september. 

 

mailto:mandersson874@gmail.com


   

«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. Turløypene er merket 
med helselagets skilter, blåmaling/bånd. Turfolder = gave idè!                                                                                   
Støtt helselaget med Grasrotandelen, norsk tipping - se turfolderen!  
 
Tirsdagstreff på Helselagets hus: Hver tirsdag mellom kl.11.00-13.00. Velkommen til hyggelig 
samvær med håndarbeid, opplesning, åresalg og trim. Kaffe og «biteti». Ring Frivilligsentralen 
90689589 hvis du trenger skyss/samkjøring. Oppstart etter sommerferien er 21. august. Velkommen. 
 
Dataklubb/Seniorsurf på Helselagets hus: Hver onsdag mellom kl.10-13.00 er det dataklubb på 
Helselagets Hus Vi oppfordrer nye og «gamle» seniorer til å komme, for å lære data. Nærmere  
informasjon ved Solveig Fredlund tlf. 95938973 eller bare møt opp. Første treff etter sommerferien er 
22. aug. Velkommen. 
 
FJELLTUR MED NASJONALFORENINGEN TORPA OG NORDRE LAND HELSELAG 
Har også i år søkt om midler etter TV aksjonen og har gleden av å invitere hjemme-
boende eldre m/ pårørende til GRATIS fjelltur. 
Turen går av stabelen den 6. sep. Vi starter på Dokka buss-stasjon kl. 10.00, og kjører om Etnedal til 
Nythun Fjellstue. Der blir vi servert rømmegrøt m/ tilbehør. Regner med å være på Dokka igjen ca. 
Kl. 15.00. Håper mange har lyst til å være med oss på tur. 
Påmelding innen 29. august til Torpa helselag v/ Marit  tlf  951 87 577. 
 
SOMMERTUR MED NASJONALFORENINGEN TORPA HELSELAG  
Har sin årlige sommertur TIRSDAG 28.august. Turen går Torpa – Bygdin hvor vi spiser 
middag. Derfra kjører vi tilbake til Beitostølen og videre over Slettefjell med kaffe på Søre 
Hemsing. Sett av dagen og bli med på tur! Turen er for ALLE . Du kan ta skolebussen til skolen.  
Avreise derfra kl. 8.30. Pris for medlemmer: kr. 350,- Pris IKKE-medlemmer: kr. 500,- 
Påmelding innen 18. august til: 
Benny tlf. 61 11 92 76 - 909 33 267. Karin tlf. 918 29 882. Bodil tlf. 61 11 97 41 - 959 31 321. 
       
VENNSKAPSFEST    
Nasjonalforeningen Torpa Helselag er invitert til vennskapsfest med Nasjonalforeningen 
Etnedal Helselag på Skogtun i Etnedal FREDAG 14. september kl.18.00. Håper mange 
setter av kvelden og blir med til Etnedal! 
Blir vi mange nok setter vi opp buss som vil gå fra Torpa skole - om Vest Torpa. 
Avreisetider får dere ved påmelding. Det vil koste kr.100,- 
Påmelding innen 5. september til: Bodil tlf. 61119741 – 95931321 
 

KURS I SPIKKING - NORDRE LAND HUSFLIDSLAG 
På kurset lærer du å spikke krympeboks i rått virke (fersk ved). 
Varighet: 3 kvelder á 3 timer: 17/9, 24/9 og 1/10. Sted: Frivilligsentralen på Dokka. 
Kurslærer: Karianne Kay. 
Pris: 150 kr for medlemmer i Nordre Land Husflidslag, 400 kr for ikkemedlemmer. Dette er inkludert 
materiell. Påmelding til Astri, etter kl 16.00, på tlf: 926 41 328 innen 5. september.  
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Landsbymarked 25. august kl. 10:00 – 15:00 
Ønsker du/dere stand, kontakt Landsbygeneral  
Kjell Rønningen, tlf. 997 10 340. 
 
Neste og høstens siste marked er 22. september.  
Da ønsker vi å ha tema «Markens grøde».  
Mat - kultur - landbruk - men alle er hjertelig  
velkomne☺ 



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.  

 

SMÅARBEID I SAUESKINN  

Helgekurs 21., 22. og 23. september. Det er ledig 2 plasser. Påmelding så snart som  

mulig p.g.a. skinnbestilling. Ring Vesla på 922 18 768 for opplysning og påmelding.  

 
 
 

ONSDAG 15. AUGUST: VESLE SKJELLINGSHOVDE- HØYESTE TOPP I S.LAND- nytt turmål 
OPPMØTE: Ved krysset på Vestsida av Fluberg bru kl.18.00 
TURLEDER: Lars Grøholt tlf. 601 81 465 og  Kari Løken Kalsnes  
 
SØNDAG 19. AUGUST: HOLMVASSDAMMEN VESTÅSEN N.LAND- nytt turmål 
OPPMØTE: Dokka stasjon kl.10.00 for felleskjøring på bomveg (100kr) til Vestersetrene 
TURLEDER: Jan Kolbjørnshus tlf.  906 53 217 
 
TIRSDAG 28: AUGUST: KRIGSMINNESMERKET BJØRNHAGEN VARDAL – nytt turmål 
OPPMØTE: P-Plass ved Vardal Kirke, Bybrua kl. 17.45 
TURLEDER: Kjell Gudbrandsen tlf. 416 16 706 
 
ONSDAG 29:AUGUST: SYNNFJELLET PÅ LANGS, lang tur I PENT TEMPO  
OPPMØTE: KL 08.00 for samkjøring 
TURLEDER: Idun Hovelsrud tlf.470 23 607 og Kari Løken Kalsnes 
 
TORSDAG 30.AUGUST: SKOGTUR I LAUSGARDA 
OPPMØTE:  Hov Stasjon, der fv.247 krysser jernbanelinja kl.18.00 for samkjøring 
TURLEDER: Hans Lysen tlf. 986 35 334 
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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. 10:00 – 12:00. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLfvYKwjckCFYfrDgod3KYK0Q&url=http%3A%2F%2Fwww.infobilder.com%2Fbilde-a-fargelegge-sau-i17791.html&bvm=bv.107467506,d.bGg&psig=AFQjCNF3tTY5M4gZ25BbzScS7SuLZ8
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPLfvYKwjckCFYfrDgod3KYK0Q&url=http%3A%2F%2Fwww.infobilder.com%2Fbilde-a-fargelegge-sau-i17791.html&bvm=bv.107467506,d.bGg&psig=AFQjCNF3tTY5M4gZ25BbzScS7SuLZ8


 
 

har lokaler på Dokka Stasjon. Velkommen til en prat og/eller delta på våre 
aktiviteter. Ønsker du å være Frivillig, har du en ide du brenner for? Det DU 
kan er det VI trengerKom innom til en prat eller ring Hilde på 906 89 589 

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. 
 
TORPA PENSJONISTFORENING har møte på Fredheim onsdag 8. august kl. 18:00. 
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Dugurd med ny vri den 31. august.  Den internasjonale kvinnegruppa på Frivilligsentralen 
serverer spennende mat fra ulike land. Håper å se nye og «gamle» gjester. 
Mat og kaffe kr 50,-. Velkommen  
 
Strikkekafe: Hver onsdag fra kl.09.30-14.00 møtes strikke/hekle håndarbeidsglade damer i alle 
aldre på Frivilligsentralen. Ønsker du å lære, få hjelp til å legge opp eller felle av eller bare vil  
strikke sammen med andre? Velkommen til nye og «gamle» deltakere. Mer info ring Tove  
Kjeldsrud 997 90 589 Oppstart etter ferien er 22. august. Velkommen  
 
Internasjonal kvinnegruppe: «Gamle» og nye deltakere ønskes velkommen annenhver  
torsdag på partallsuker 34-36 osv på Frivilligsentralen Dokka stasjon fra kl.18.00.Vi samles for  
sosialt samvær. Trenger du skyss eller har spørsmål kan du henvende deg til Aase Marie Røed 
på tlf 959 60 366. Oppstart etter ferien er torsdag 23. august. Velkommen     
 
Møteplass for veteranvenner: En onsdag hver måned møtes veteranbilvenner til et uformelt 
treff på Frivilligsentralen Dokka stasjon. Dette gjelder de som har egne biler og for de som er  
interesserte i gamle kjøretøyer. Møt opp uansett alder og kjønn. Når været tillater det er vi ute og 
kjører eller vi samles til en kaffekopp, quiz og prat inne på stasjonen. For info ring Kjell Rønningen 
på tlf 997 10 340. Første treff etter ferien er onsdag 29. august. Velkommen    
 
Den gode dørstokkmila: Synes du dørstokkmila er lang? Da tar du turen til  Frivilligsentralen 
Dokka stasjon på torsdager kl.16.30. Dette er et lavterskel tilbud med lett trim for alle kjønn og  
aldre. Du bestemmer selv hvor langt og hvor fort du vil gå, sammen med andre. Nye og «gamle» 
trimmere ønskes velkommen. Mere info ring Gunn 938 70 613 Hilde 906 89 589 eller bare møt 
opp. Første treff etter ferien er 23. august.  
 
Sosial møteplass: Dette er et tilbud for damer og menn som ønsker sosialt samvær med  
andre. Vi møtes for å prate, spille spill, quiz eller gå tur sammen. Vi serverer et lite måltid til  
kr. 20,- Møtes på Frivilligsentralen Dokka stasjon annenhver mandag (partallsuker 34-36osv) fra 
kl.10-12.00. Bare møt opp eller ring Hilde 906 89 589 om nærmere info. Oppstart etter sommer-
ferien er 20. august. Velkommen      
 
Trekkspillvenner: Er du glad i å spille eller lytte til trekkspill og vil treffe likesinnede. Ta 
med deg trekkspillet og kom til Frivilligsentralen Dokka stasjon annenhver tirsdag på oddetallsuker 
35-37 osv. Første treff etter ferien er tirsdag 28. august. Velkommen   
     
Knerte/barseltreff: Annenhver mandag fra kl.10.-12.00 på oddetallsuker (35-37 osv) treffes  
foreldre med barn i alderen 0-3 år med sine knerter. Dette er enkelt og greit en sosial møteplass 
for veksling av tips, erfaringer, gå tur sammen og kos. Vi starter opp igjen 27. august etter  
sommerferien. Lurer du på noe så ring Inger Lise 991 26 889 eller Hilde 906 89 589. Kanskje har 
det dukket opp noen nye verdensborgere i sommer? Velkommen er dere store og små   
 
Hyggekveld for personer med nedsatt funksjonsevne: 
En onsdag hver mnd møtes vi til hygge og sosialt samvær med ulike temaer på Frivilligsentralen. 
22. august er første treff etter sommerferien. Da satser vi på fint vær med ulike aktiviteter 
ute på stasjonsområdet. Møt opp eller ring Hilde 906 89 589 om nærmere info.                                                 



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

 
 

 

Åpningstider i biblioteket 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  
T.O.M. 20. AUGUST 
 
Sommerles:  
Det har vært mange flinke lesere i sommer og det er så langt blitt lest 92 850 sider og 744 bøker på 
Nordre Land Bibliotek i år!  
 
Sommerles slutter 31. august så husk å hente premier dere har 
tjent opp i løpet av sommeren. Bøkene dere har registrert teller 
også som lodd og dere vil ha mulighet til å vinne en av fem hoved-
premier som blir trukket 31. august. Vinnere blir kontaktet personlig 
av biblioteket!  
 
 

 

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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LAND SKOGSTADRING 

Møte hos Gerd og Dag Erling Grønvold på hytta i Synnfjellet onsdag 29. august kl. 19:00. 

Biblioteket ønsker velkommen til  
Pokémon-samling:  
Lørdag 18. august kl.12.00-18.00. 
Arrangementet er gratis og åpent 
for alle!  
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