
KULTURNYTT / MARS

Stor-Elvdal
kommune

Aktivitetshuset 

Aktivitetshuset kan leies til møter, aktiviteter og kurs, private arrangementer, bursdager eller annet.
Kontakt en av de ansatte for booking og informasjon. 
Følg med på informasjon som legges ut på kommunens hjemmeside eller FB sidene Kulturnytt i Stor-Elvdal
eller Stor-Elvdal frivilligsentral.

Kl. 9.30-12.00 : Frivillig Frisk
Kl. 14-16.30 : Treffpunkt 10-100

Torsdag:
Kl. 12.00-14.00 : Strikkekafé 

Onsdag:
Kl. 9.30-12.00 : Frivillig Frisk
Kl. 11-13.00 : Møteplassen

Mandag:

Storstua                                                                                
10/3 kl. 19   
11/3 kl. 19   
   
Pris voksen: 300,-   
Pris barn: 150,-    

Billetter kjøpes på ebillett.no, i biblioteket eller i døra.

Om forestillingen:
Denne kvelden bys det som på perler på ei snor - noen udødelige
musikalslagere som “alle kjenner”, og noen ukjente, men ikke
mindre rørende og vakre musikalsanger. Prosjektet tar
utgangspunkt i musikaler gjennom tidene - derav navnet “Alle
Tiders Musikal”. Vi spenner fra tidlige musikaler som Sound of
Music, Spellemann på Taket og Cabaret, via Jesus Christ
Superstar, Evita, Operafantomet, Les Miserables og Chess, til helt
nye musikaler som Beetlejuice, Jagged Little Pill, Matilda og Ylva.

Alle Tiders Musikal

Faste aktiviteter

Om Treffpunkt 10-100

Et nytt tilbud med mål om å skape en
møteplass på tvers av generasjoner, der
barn, unge, voksne og eldre kan gjøre ting
sammen og lære av hverandre. Vi legger
opp til en felles aktivitet hver uke. F.eks
brettspill, kahoot, vaffelsteking, felles
matlaging, quiz, biljard og annet.  

Allsang med tonefølge
21/3 kl. 11

Tema er «Sanger fra flere land». 
For alle sangglade. 
Vi serverer kaffe og kaker.

Turdag med transport
19. mars kl. 12-15

Stor-Elvdal Røde Kors Hjelpekorps,
Lions Club Stor-Elvdal og Koppang
Sportsfiskere arrangerer turdag for eldre!
Med rundtur på Kjølen med servering på
Skårnsjøen og Brennkrok.
Påmelding til Erik via tlf: 950 56 765 
Det settes opp Maxitaxi fra Meieritorvet

Isfiskekonkurranse 
på Skårnsjøen
18. mars kl. 12-15

.
SkårnsjøToppen vil stå åpen og
påmelding skjer ved oppmøte.

Kl. 12-14 : Språkkafé
Tirsdag f.o.m. 14/3:



kl.13 Halvdan Førr Evig 
kl. 13 The Whale (12 år) 
kl. 13 Avatar 2: The Way of Water (12 år)
kl. 17 Magiske Maurits og hans gløgge gnagere (6 år)
kl. 19 Tina & Bettina 2 (12 år) 
kl. 17 KuToppen - På sporet
kl. 19 Woman Talking (12 år) 
kl. 13 Woman Talking (12 år)
kl. 17 Agent Max
kl. 19 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves (12 år)
Hold deg oppdatert på programmet og 
kjøp billetter på www.sekino.no
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Quiz på Stor-Elvdal hotell
17/3 kl. 20

Maks fem personer per lag. 
Dagsvinner og sammenlagtvinner. 

Kveldsbønn med nattverd på Lia gård
Onsdager kl. 18

Stor-Elvdal kommunale kino
28/2
14/3
19/3

26/3

28/3

2/4

Gudstjenester
kl. 11 Gudstjeneste i Atneosen kirke
kl. 18 Studentgudstjeneste i Evenstad kirke
kl. 11 Gudstjeneste i Koppang kirke
kl. 12.30 Menighetens årsmøte i Koppang kirke
kl. 11 Gudstjeneste på Granheim
Kirkens Nødhjelp fasteaksjon.
Konfirmanter er bøssebærere.

Teater Innlandet / Møt meg ved morgengry
Storstua
24/3 kl. 19.30

Et kjærestepar skylles i land på ei strand etter en
dramatisk båtulykke. Det går snart opp for dem at
det er noe som ikke stemmer. Hvor har de
egentlig havnet, og hvordan kommer de seg
hjem?

Utstilling / De fire store

Glommasalen i Besøkssenter Østerdalen
Man-ons kl.10-16, tors kl. 10-18, fre kl.10-15

Besøkssenter rovdyr Østerdalen sin utstillingen forteller
om hvorfor rovdyr er viktig i naturen, forvaltning av rovdyr,
forskning og landbrukshistorie. 

Innspill kaffe
Stor-Elvdal bibliotek
2/3 kl. 16-18

Møt ordfører Even Moen og varaordfører Ane Eriksen
Hamilton til en uformell samtale i biblioteket. 

5/3
5/3

12/3
12/3
19/3
28/3

 

Pensjonistforeningens månedlige møte
Storstua
21/3 kl. 17

Underholdning og enkel servering.  

Lesesirkel
Stor-Elvdal bibliotek
16/3 kl. 17-18

Et nytt tilbud i biblioteket. Møt andre leseglade og
diskuter månedens bok. Åpent for alle og ingen
påmelding i forkant. 

Månedens bok er "Jo fortere jeg går, jo mindre er
jeg" av Kjersti Annesdatter Skomsvold. Dette er en
kort roman på 124 sider. 

Seniordans
Storstua
Mandager kl. 17-18.30 (NB! Nytt tidspunkt)


