
KULTURNYTT Stor-Elvdal
kommune

Konsert med religiøse
folketoner fra Østerdalen

Fellestur til Elgåhogna

Kveldsgudstjenester
Sollia kirke
4/9 kl 17

Musikk fra siste utgivelse av Eli Storbekken -
Tidløse toner.

Pris 200 kr. Billettsalg ved inngangen eller
Vipps 93456632 (Eli F Storbekken)

Konserten er støttet av: Norsk Kulturråd,
FFUK, Stor-Elvdal kommune/Den kulturelle
spaserstokken

Oppmøte  ved Storstua
11/9 kl 08.15 - avreise 08.30

DNT Åmot og Stor-Elvdal arrangerer fellestur
med turleder. Denne turen er fin og
overkommelig for både turvante barn og
eldre. Turen er gradert krevende siden den
overstiger 5 km per vei. Påmelding for turen.
Se gjerne turbeskrivelse på www.ut.no

Turleder: Ingunn Louise Amdam Løvik

Lia Gård
Onsdager kl 18

Kveldsgudstjeneste med nattverd.
Velkommen til kaffe etterpå.

Radiobingo
Påtår'n
Fredager kl 20.30

Påtår'n arrangerer radiobingo hver fredag frem til jul. 
Bingobonger kan kjøpes på Påtår'n. Vi har 50 plasser,
påmelding gjøres på forhånd. Kontakt 99 52 79 65 eller
40 84 08 66. 
Alle er hjertelig velkommen til å delta.

Åpning av kunstinstallasjonen
"Skyldner"
Kjøllen, Nasjonal turistveg Rondane
16/9 kl 13 

 Avduking av Mathias Faldbakken sin "Skyldner".
Det blir live musikk og servering av lokal mat og
gjærbakst.   

Seniordans
Storstua
Mandager kl 17-18.30

Dans hver mandag. Du er velkommen.

Konsert: Trond Granlund
Glopheim
10/9 kl 19

Glopheim kafé inviterer til intimkonsert med
Trond Granlund. Dørene åpner kl 18. Inngang
250 kr.

Frisbeegolf
Skoleplatået

En ny frisbeegolf bane er etablert mellom skoleplatået
og badeplassen på Kjemsjøen. Ta hensyn til de rundt når
det spilles frisbeegolf. Regler finner du bla. på
www.klubben.no eller www.stormkast.no. God
frisbeegolf!

Mikaelskoret
Storstua
20/9 kl 17-20

Pensjonistforeningen har medlemsmøte 
3. tirsdag hver måned. Det serveres smørbrød og kaffe
på møtene. Denne kvelden opptrer Mikaelskoret. 
Alle er velkomne.

Slæpp øss inn! 
Aukrust moro
Steinvik eldreklubb
13/9 kl 17

Dikter, underholder og aukrustianer; Hans Chr
Medlien, Næroset, fremfører tekster av Alvdølen -
og seg sjøl. Billettsalg i døra - kr 100 inkluderer
kaffe og kake 



Stor-Elvdal kommunale kino
kl 17  Olsenbanden - siste skrik, aldersgrense 6 år

kl 19 Jurassic World: Dominion, aldersgrense 12 år 

kl 17 DC Super-kjæledyrligaen, aldersgrense 6 år

kl 19 Utvandrerne, aldersgrense 12 år 

kl 13 Utvandrerne, aldersgrense 12 år

kl 17 Ildsjel, aldersgrense 6 år

kl 19 Where the Crawdads Sing, aldersgrende 6 år

kl 17 Fest hos albert Åberg

kl 19 Krigsseileren, aldersgrense 12 år

kl 13 Krigsseileren, aldersgrense 12 år

4/9

11/9

13/9

18/9

25/9

27/9

Kunstutstillingen
"Spontanitet og refleksjon"
Glomma flerbrukshall i besøkssenter Østerdalen 
man-onsdag kl 10-16
torsdag kl 10 - 18
fredag kl 10 - 15 

Noen kunstnere starter karrieren som unge og
lovende, andre starter den senere. 
Tore Solberg fra Atna har holdt på med kreativitet
hele livet, men tok steget ut først som 84-åring og
sendte 2 bilder til vurdering på Innlandsutstillingen
på Hamar i 2020. Begge bildene ble antatt og i
2022 var han med i utstillingen på ny! I dag er han
86 år og dette året har han stilt ut bildene sine i
Galleri Map i Oslo og Galleri Kunst i Trondheim. 
Nå stiller han ut flere bilder fra 5. til 30. september i
flerbrukshallen Glomma. 
Det inviteres til vernissasje  
onsdag 7. september kl 17.00. Utenom dette kan
utstillingen ses man-fre under bibliotekets
bemanningstid. 

Biblioteket

Foredrag
27/9 kl 

Et spennende foredrag av forfatter og kokk Thomas
Horne ved tittel "ikke kast mat". Vi har blitt
generasjonene som kaster mat - minst en tredel av alt
vi produserer. Det er katastrofalt for klimaet og miljøet
vårt. Det er åpentbart et økonomisk problem, og
dypest sett er det umoralsk. Horne setter fokus på
smarte tips hver og en av oss kan benytte oss av for å
redusere matkasting. Han forklarer hvordan man kan
vurdere holdbarheten med egne sanser og gir råd om
oppbevaring, planlegging og bruk av restemat.  

Meråpent 
21/9  & 22/9 

Biblioteket er ikke bemannet onsdag 21. og torsdag
22. september. Biblioteket er meråpent fra kl 07 - 23,
og alle som benytter seg av dette tilbudet har mulighet
til å bruke biblioteket som normalt utenom bemannet
åpningstid.

Sommerles-avslutning 
19/9 kl 14.30

Alle elever fra 1-7. trinn som har deltatt på Sommerles
inviteres til avslutning i biblioteket. Bokbussen kommer
på besøk med sommerles-show, og vi feirer nok en
Sommerles vel gjennomført! 

KULTURNYTT Stor-Elvdal
kommune

Tonetrall og fløytelåt
Gamle Koppang stasjon
2/10 kl 16.30

Corvus Corax med Tone Hulbækmo & Hans
Fredrik Jacobsen.
Billetter kr 200 betales kontant eller med
Vipps

Gudstjenester
4/9 kl 11   Høsttakkefest m/50-års konfirmanter i
                    Sollia kirke.
17/9 kl 16 Høsttakkegudstjeneste m/50-års
                    konfirmanter i Atneosen kirke. 
18/9 kl 11 Gudstjeneste m/50-års konfirmanter i
                    Stor-Elvdal hovedkirke
21/9 kl 19 Høsttakkegudstjeneste med
                    presentasjon av konfirmanter i 
                    Stor-Elvdal hovedkirke
25/9 kl 11 Høsttakkegudstjeneste m/50-års
                    konfirmanter i Strand kirke


