
KULTURNYTT Stor-Elvdal
kommune

3/4 kl 17  Sonic The Hedgehog 2, aldersgrense 9 år 

         kl 19:30 Alle hater Johan, aldersgrense 12 år

5/4  kl 13 Lange flate ballær lll, aldersgrense 6 år

8/4 kl 10 Alle utlendinger har lukka gardiner

10/4 kl 17 Fabeldyr: Humlesnurrs hemmelighet,

                    aldersgrense 12 år

          kl 20:00 Lange flate ballær, aldersgrense  år

19/4 kl 13 Belfast, aldersgrense 12 år

24/4 kl 17 Alt for Norge, tillatt for alle

           kl 19:30 Villmenn

Hver tirsdag kl 10-13:30
 

Hyggelig og sosialt samvær med servering av varm lunsj,
spill og allsang. På Frivilligsentralen

Mandager kl 09:30-1030
Torsdager kl 09:45-10:45

Lavterskel treningstilbud i samarbeid med kommunens
fysioterapeut.
Oppmøte: Koppang treningssenter

Innspill-kaffe
6/4 kl 10-12

Politisk og administrativ ledelse inviterer til
uformell prat og kaffe. Velkommen!

Biblioteket er ikke bemannet i perioden
13.-18. april.

Åpningstider i påsken:
Onsdag 13. april: Meråpent 07-23
Skjærtorsdag: Meråpent 07-23
Lang fredag: Meråpent 07-23
2. påskedag: Meråpent 07-23

Biblioteket
Hygge-tirsdag

Kulturskolen

Bli kjent med de ulike fagene
Møt alle lærerne
Mulighet for å prøve seg på noen av
fagene
Huskonsert i løpet av kvelden

Koppang skole, inngang i Mediateket
Onsdag 27/4 kl 18-20 

Inviterer til ÅPEN DAG.

Gratis inngang - enkel bevertning.
Vi gleder oss og ønsker alle som en, store
og små, velkommen til oss!

oppdatert program og billetter på:
www.sekino.no

Frivillig frisk!

Stor-Elvdal kommunale kino

Glomma flerbrukssal i Besøkssenteret.
Torsdag 28/4 kl 18 

Velkommen til utstillingsåpning.
Kunstelever ved Stor-Elvdal kulturskole
viser arbeider de har jobbet med dette
kulturskoleåret.

Konsert med Guren Hagen
og Vegar Ellevseth

Storstua
29/4 kl 19

Gratis inngang!
Dørene åpner kl 17. Velkommen til å ta
en prat før konserten.

Samarbeide mellom Folkeakademiet,
Frivilligsentralen og Mental Helse. 

Årsmøte Stor-Elvdal
historielag
Gymsalen, tidligere videregående skole
7/4 kl 19

Etter årsmøte inviteres det til foredrag med Trond
Bækkvold om DNA. Han gir oss et innblikk i hva
dette sier om oss, hva vi kan bruke det til og
hvordan.



5/4             Fasteaksjon Kirkens nødhjelp
10/4 kl 11 Gudstjeneste i Atneosen kirke 
14/4 kl 19 Gudstjeneste i Sollia kirke
15/4 kl 18 Gudstjeneste i Stor-Elvdal hovedkirke
17/4 kl 11 Gudstjeneste i Stor-Elvdal hovedkirke
17/4 kl 16 Gudstjeneste i Evenstad kirke
18/4 kl 11 Gudstjeneste i Strand kirke. 
30/4 kl 12 Lørdagstreff i Koppang kirke   

Gudstjenester

Atna grendehus
Bingo
Tirsdager kl 19

Vi starter opp igjen med bingo!
Express, bingo og nummerbrikke. 
Dørene åpner kl 18
Salg av kaffe, kake, brus og 
pølser. Velkommen!

EM og VM i fluefisking

Meld deg frivillig for arrangementet 4.-10. juli.
Det trengs folk til vertskap og til registrering og
kontrollering av fangsten. Kontakt Morten Gustu på 
e-post gustu@online.no eller tlf 905 58 321  

Vårkonsert
Gamle Koppang stasjon
3/4 kl 18

Stor-Elvdal musikklag inviterer til konsert!
Vi byr på variert repertoar, fra tango til pop.
Frivillig bidrag gis ved utgangen.
Gratis kaffe og kake i pausen.
Velkommen!

Kinodate
Storstua
8/4 kl 10

Velkommen til kinodate med elever fra
valgfaget innsats for andre ved Stor-Elvdal
ungdomsskole!

Etter filmen serverer vi kaffe og noe godt til.

Folk i alle aldre er hjertelig velkommen!
Si ifra om du vil komme til Mari Kværnes på
mobil: 970 63 374

Stor-Elvdal hagelag
Gamle Koppang stasjon
9/4 kl 13 

Foredrag om pollinerende insekter ved Sigrid
Ann Mortensen. Til daglig er Mortensen guide
ved Oslo Botaniske hage. 

Mikaelskoret
Gamle videregående skole
20/4 og 4/5
Klokkeslett blir publisert på
facebook og kommunens
hjemmeside senere

Mikaelskoret inviterer alle
sangglade sjeler (barn og
voksne) til seminarkveld med
Gry Oda Myrbakken.
Tema: å synge sammen er gøy!
Samtidig som vi lærer
pusteteknikk.
Kaffe, saft og kake blir servert.
Deltakelse er gratis.

Lions tulipanaksjon 2022
30/4 

Lions Club Stor-Elvdal stiller opp utenfor
butikker og med rodekjøring i kommunen med
våre tulipaner. Motto for aksjonen er "Det er
bedre å bygge barn enn å reparere voksne".

Gjennom Lions Tulipanaksjon kan vi finansiere
arbeidet. Takk for din støtte!


