KULTURNYTT

Stor-Elvdal
kommune

Gudstjenester
5/11
6/11
20/11
27/11

kl 16 Minnegudstjeneste i Stor-Elvdal hovedkirke
kl 11 Gudstjeneste i Strand kirkestue
kl 11 Familiegudstjeneste i Koppang kirke
kl 17 Lysmesse/familiegudstjeneste på Glopheim

Quiz
Stor-Elvdal hotell
11/11 kl 20.00 (DATO FLYTTET)
Quizmaster Jan Erik Vestad inviterer til quiz. Maks 5
på laget. Det blir kåring av dagsvinner hver quizkveld
og sammenlagt for høsten etter tre runder med quiz.

Kveldsbønn
Lia Gård
Onsdager kl. 18
I Lia Kirke er det som alltid åpen kveldsbønn med
nattverd hver onsdag kl. 18. Kaffe og litt å bite i
etterpå.
Alle er hjertelig velkomne

Stor-Elvdal kommunale kino
5/11

Den Store Kinodagen

Teater Innlandet
Storstua
3/11 kl. 19.30
I Nytt land! stiller den anerkjente regissøren og
dramatikeren Jonas Corell Petersen store spørsmål.
Hva slags samfunn skal man skape når man får
sjansen til å begynne helt på nytt? Gjennom sitt
særegne scenespråk har han blitt en av vår tids
mest spennende teatermakere. Med humor og en
god dose absurditet stilles eksistensielle spørsmål
gjennom helt vanlige folk.

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.

kl 14 Helt super , aldersgrense 6 år
kl 16 Olsenbanden - Siste skrik, aldersgrense 6 år
kl 18 Jentetur, aldersgrense 9 år
8/11

kl 13 See How They Run, aldersgrense 9 år

13/11 kl 17 Lille, Ville, Krokodille, aldersgrense 6 år
kl 19 Black Panther: Wakanda Forever,
aldersgrense 12 år
22/11 kl 13 She Said , aldersgrense 9 år

Hold deg oppdatert på programmet og
kjøp billetter på www.sekino.no

Strikke kafé
Frivilligsentralen
Torsdager kl. 12-14
Tilbud for alle både med og uten håndarbeid. Hit kan
du komme både med og uten ferdigheter. Det vil være
noe garn og pinner til utlån dersom man ikke kan
bringe med selv.
Håper vi ser nettopp deg!

Julekonsert i kapellet
Lia gård
12/12 kl. 19

Koppang Mandskor synger julekonsert.

Pensjonistforeningen
Storstua
15/11 kl. 17-20
Pensjonistforeningen feirer 50-års jubileum.
Det serveres smørbrød og kaffe på møtene.

Internasjonal lunsj
Frivilligsentralen
2/12 kl. 11-13
En gang i måneden samarbeider Frivilligsentralen og
voksenopplæringen om Internasjonal lunsj. Her er det
mulighet for å kjøpe seg en varm, hjemmelaget lunsj.
Denne gangen blir det servert Eritreisk mat.
Du kan også kjøpe take away.

Stor-Elvdal
kommune

KULTURNYTT
Teater Innlandet
Storstua
27/11 kl. 19.30
Forestillingen som vises heter Før jeg glemmer at jeg elsker
deg: jeg elsker deg.
Terje tar avskjed med sin elskede Kristin, men hun har vært
«borte» lenge allerede.
Alt Terje kjenner og elsker forsvinner, men Kristin etterlater
et lys og en livskraft som hjelper ham til å holde fast i
verdigheten.
Demens er det moderne samfunnets svøpe. De aller fleste
av oss skal møte den fortvilte, forvirrende forsvinninga –
som syke, som pårørende, familie, venner eller hjelpere.
Før jeg glemmer at jeg elsker deg: Jeg elsker deg er en sår,
rørende og varm forestilling som våger å se demens i
hvitøyet.

Julegran tenning
Koppang sentrum
25/11 kl. 16.30

40 års jubileumskonsert
Storstua
19/11 kl.17

Jubileumskonsert med Stor-Elvdal Musikklag,
med gjestekorpset Tysklandsorkestret.
Gratis inngang. Frivillig bidrag gis ved
utgangen. Salg av drikke, kaffe og kaker.
Velkommen!

Skolekorpsets julemesse
Storstua
26/11 kl.12-17
Program
Kl. 12 Dørene åpner
Kl. 13 Underholdning av og med Stor-Elvdal
skolekorps, juniorkorps og aspirantkorps, og elever
ved Kulturskolen. To konserter; kl. 13.00 og kl. 14.00
Kl. 15 Loddsalget avsluttes
Kl. 16 Trekning

16.30 - Fakkeltog fra Granheim (Oppmøte 16.20 for
utdeling av fakler)
16.45 - Ordfører ønsker alle en god adventstid
- Gang rundt juletre
- Musikklaget spiller julesanger
17.30 - Nissene kommer

Årsmøte - Koppang fotballklubb

Seniordans

Saksliste finner man på facebooksiden til KFK.
Frist for innmelding av saker er 16.11.22. Saker meldes
til Øivind Strand per e-post til
oivind.strand@accountor.no.

Storstua
Mandager kl. 17.00-18.30
Dans og sosialt samvær.

Julemarked
Steinfjøset på Trea og Østerdalsstua i SøstuTrønnes
3/12 kl. 11-16
Flotte hjemmelagede husflidsprodukter, julekaker,
tynnkake, lefse m.m..
Julegrøt med mandel, gløgg og kaffe og kaker til salgs
i Østerdalsstua, og utlodning. Velkommen for en god
handel.
Vil du ha et innlegg i kulturnytt? Send inn informasjon
om arrangementer og sosiale samlinger som er åpent
for alle til kulturnytt@stor-elvdal.kommune.no
før 25. hver måned.

Kaffesalg med kakebord, lykkehjul og salgsbord.

Storstua - Klubbrommet
30/11 kl. 18.00

Atneosen julemarked
3/12
Tradisjonelt julemarked med sikkerlig julestemning!
Salg av kvalitetsvarer og tradisjonshåndverk. Det blir
trekkspillmusikk på tunet og muligheter for en svingom
i snøen. Ny kunstner med salgsutstilling. Velkommen
til et trivelig førjulstreff!

5. dagsfesten
Storstua
29/12 kl. 19-01
Servering av mat og underholdning fra scenen.
Det er bindende påmelding, og billettprisen inkluderer
både inngang og mat. Mer info kommer senere, og vi
håper mange gleder seg til årets julefest!

