
KULTURNYTT Stor-Elvdal
kommune

Biblioteket

Koppang Mandskor synger våren inn

Hagelaget

Stor-Elvdal kommunale kino

Møte om bærekraft i skogbruket
 

Forfattersamtale med Levi Henriksen
2/5 kl 18-19

Tolv ord fra Oskar Maier er tittelen på den nye
romanen av Levi Henriksen. Med inspirasjon i
morens kjærlighetsforhold til en ung tysker rett før
andre verdenskrig, trekker han de store historiske
hendelsene inn i en tett og nær fortelling om den
store kjærligheten og jakten på familiens
opprinnelse. 

Henriksen har med seg sin faste bokbader
Elisabeth K. Johansen. 

Innspill-kaffe
5/5 kl 16-18

Ordfører Even Moen og stabsleder Geir Bråten
Rekve inviterer til ettermiddagskaffe på
biblioteket. Tema denne torsdagen er flyktninger,
beredskap og krigen i Ukraina.

Velkommen til en trivelig prat om et vanskelig
tema!

1/5 kl 17  Barske bøller, aldersgrense 6 år

         kl 19:15 Downton Abbey: En ny æra, 

                         tillatt for alle

8/5 kl 17 Barske bøller, aldersgrense 6 år

        kl 19 Cyrano, aldersgrense 12 år 

10/5 kl 13 Cyrano, aldersgrense 12 år

17/5 kl 13:30 Syng 2, aldersgrense 6 år - gratisvisning

          kl 16:00 Lange flate ballær lll, 

                         aldersgrende 6 år - gratisvisning

22/5 kl 17 Mini-Zlatan og verdens beste onkel,

                    tillatt for alle

          kl 19 Everything Everywhere All at Once, 

                    aldersgrense 15 år

Gamle Koppang stasjon
12/5 kl 19-22                  

 
Innledning ved førstekandidat Severin Myrbakken og
Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet. Etter
innledningene blir det åpent for spørsmål/ diskusjon/
samtale om bærekraft i fremtidas skogbruk.

   

Oppmøte kjemsjøveien 57
5/5 kl 17                                

 
Denne kvelden har tema beskjæring og ledes av Mari
Kramprud Arnesen ved Hageland, Elverum. Arnesen har
over 40 års erfaring i bransjen og deler gjerne av sin
kunnskap.

Det blir kaffe, kaker og loddtrekning. Alle er velkomne!  

Johanneskirken i Lia
9/5 kl 19                    

 
En flott tradisjon gjenopptas etter 2 års
koronapause. Kaffe og kaker hos vertskapet Lia Gård
etter konserten.

 

1.mai markering 
Stor-Elvdal hotell 
kl 13                        

 
Vi inviterer alle som ønsker å feire dagen, til sosialt
samvær med god mat og drikke. Tale for dagen ved
fylkestingrepresentant Mona Cicilie Stormoen (AP)
LO, SV og AP. 

Frivillig frisk!

Seminarkveld 
Gamle videregående skole
4/5 kl 18-21                         

 
Mikaelskoret inviterer alle sangglade sjeler (barn og
voksne) til seminarkveld med Gry Oda Ulvmoen
Myrbakken. Tema: å synge er gøy! Og vi lærer
pusteteknikk. Deltakelse er gratis. Vi serverer
kaffe/saft/kaker.

Hygge tirsdag
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



KULTURNYTT Stor-Elvdal
kommune

Gudstjenester

Lia Gård

MEGAMEGA Teater Innlandet
Kultursalen i Storstua
15/5 kl 19-20:30

MEGAMEGA handler om mennesker som befinner seg
midt i selve vendepunktet, der hvor verden brått åpner
seg eller lukker seg eller smuldrer opp. Det finnes
alltid et før og et etter. I MEGAMEGA utforsker the
Krumpe disse spesifikke øyeblikene av total forandring
og forvirring med det eneste som kanskje hjelper -
fantasi og lekenhet. Bli med inn i et brettspill i
menneskestørrelse, spekket med overraskelser og
magi.
   

1/5 kl 11 Fellesgudstjeneste i Johanneskirken, Lia
1/5 kl 15:30 Gudstjeneste med dåp og 50-års 
                        konfirmanter i Evenstad kirke 
3/5 kl 17 Dugnad ved Evenstad kirkegård
4/5 kl 17 Dugnad ved Koppang kirkegård
4/5 kl 19 Våronnmesse i Koppang kirke
5/5 kl 17 Dugnad ved Stor-Elvdal kirkegård
11/5 kl 15 Dugnad ved Strand kirkegård
11/5 kl 17 Dugnad ved Atneosen kirkegård
11/5 kl 18:30 Våronnmesse i Strand kirke
13/5 kl 18 Dugnad og årsmøte i Sollie kirke
17/5 kl 11:30 Gudstjeneste i Sollia kirke
17/5 kl 14 Gudstjeneste i Atneosen kirke
26/5 kl 11 Friluftsgudstjeneste på   
                    Hammarkollen
28/5 kl 12 Lørdagstreff i Koppang kirke
28/5  kl 12 Konfirmasjonsgudstjeneste i 
                     Stor-Elvdal hovedkirke   

                Hver onsdag kl 18
 

Som i mange år er det åpen kveldsbønn med
nattverd i Lia kirke. Dersom kveldsbønnen er i
Johannes kirken settes det opp skilt. Kaffe og litt til
etterpå.

Kaupangrmart'n
Kaupangrmart'n har sluppet de første
programpunktene for sommeren!
 20/7 Mart'nsåpning: kåring av årets ildsjel og musikk
av trubadur Jørund Westgård.
21/7 Barnas dag: karnavalsopptog med show fra
scena og band fra Koppang Rock City.  
22/7 Mart'nsquiz med Jan Erik Vestad på Stor-Elvdal
hotell.
23/7 Sykkelritt Kids of Norway, Anne Nørdsti spiller
opp til dans på kvelden fra utescena til Stor-Elvdal
hotell.
Hvem er årets ildsjel i Stor-Elvdal 2022? Send
forslaget ditt innen 15/6 til postmottak@stor-
elvdal.kommune.no

Transport til Lia Gård
Eldrerådet tilbyr transport fra Koppang til
Lia Gård ved to anledninger i mai. Ta
kontakt med eldrerådet ved Kirsten
Myrbakken på tlf: 917 76 831. 

Fellesgudstjeneste 1. mai Johannes kirke,
påmelding innen 29/4.
Konsert med Koppang mandskor 9. mai,
påmelding innen 6/5.

Frivilligsentralen

27/5 kl 10-13
 

Velkommen til internasjonal lunsj!
Elever fra voksenopplæring serverer mat

fra Sir-Lanka. Det er mulighet for take-
away.

 
 

17.mai feiring 
Koppang sentrum
08.00 Flaggheising
09.30 Gudstjeneste i Stor-Elvdal hovedkirke
11.00 Avgang barnetog/folketog
12.00-14.00 Leker og aktiviteter i stasjonsparken
12.15 Underholdning, taler og allsang i Storstua
Gratis for barn, 70 kr for voksne

13.30 Gratis barnekino, Syng 2
16.00 Gratis kino, Lange flate ballær lll

Nystu  kl 15:30-18
Velkommen til feiring av nasjonaldagen
Musikken spiller
Tale for dagen v/varaordfører Ingeborg Mellgren
Mathiesen
Leker for barna
Kaffe, kaker og annen underholdning. 
Gratis for barn, inngang 50,- for voksne.  


