STOR-ELVDAL KOMMUNALE KINO
3. januar kl.

13.00—Sonja

6. januar kl.

17.00—Bohemian Rhapsody

27. januar kl. 17.00—Mary Poppins vender tilbake
19.00—Aquaman
MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. SE FILMWEB FOR OPPDATERT KINOPROGRAM.

Kjøp billetter på nett!
På alle forestillinger med forhåndssalg av billetter kan du gå inn på
www.ebillett.no – søk på Koppang – eller gå direkte til https://ebillett.no/events?
search=koppang Du kan også få tilgang til eBillett via app på mobilen.

Bli med på trim ut i naturen
Enhet helse inviterer til utetrening for
de under 60. Frammøte stasjonsparken hver tirsdag kl. 12. Turer i nærområdet og styrketrening tilpasset nivå.
Kontaktpers. Ingunn Andreassen
(fysioterapeut); mobil 48 99 49 07
Elisabeth Olderheim (sosionom) mobil
95 90 11 15

Storelgenprodukter
med kommunelogo er til salgs på
servicekontoret!

Mer å se fram til i vinter!

Politiske møter i januar
Formannskapet 16/1 kl. 10
Kommunestyret 30/1 kl. 17
SKO-utvalget 22/1 kl. 10

1/2 Teater Innlandet: Kim F.
Musikalen Next to normal: premiere i
Storstua 23/3. Storsatsing med lokale
aktører! Forestillinger 24/3, 29/3, 30/3
og 31/3. Bill. www.ticketmaster.no
14/3 Teater Innlandet: Jungelboken

Frivillig Frisk: mandag kl. 09.30 og
torsdag kl. 10,
Knutepunktet mandager
Hyggetirsdag

Åpningstider på kommunehuset
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00.
Sentralbordet kl. 08.00-15.00. Direktenummer til ansatte finner du på
www.stor-elvdal.kommune.no

Stor-Elvdal skiklubb
basistrening i Storstua onsdag kl.
18 for 5. klasse og eldre. Skilek/
skitrening på Nordstumoen torsdager
kl. 18.00.
Nedre Måsabu
Varm bu og servering hver søndag
kl. 12-14.
Håndballkamper i Storstua
5/1 kl. 13 KoppangJ14-Grue 3
kl. 15 KoppangJ14-Grue 2
12/1 kl. 13 KoppangJ14-Trysilgutten
Stor-Elvdal seniordans
starter opp med danseøvelser i storstua på Koppang mandag 7. januar.
Her er det plass til flere! Dans er bra
for kropp og hjerne

Åpen inspirasjonskveld med
Mads Kaggestad
16/1 kl 18 i Barfrøstua, Stor-Elvdal
hotell. Mads Kaggestad kommer fra
en idrettsfamilie og har skapt seg
en karrière med rød tråd til hans
erfaringer fra idretten. Etter karrieren som proffsyklist ble han sportskommentator for TV2. I tillegg arbeider Mads med å følge opp fysisk
trening, mosjon og lagbygging som
verdier i næringslivet. Næringsliv,
private, grunneiere, lag og foreninger inviteres til en samlende inspirasjonskveld. Gratis inngang. Salg av
kaffe og kaker i pausa. Arr: StorElvdal kommune og Stor-Elvdal hotell
Folkebadet 2018/2019
er åpent tirsdager og fredager kl.
17.30-20.00. Revmatikerforeningens tilbud på lørdager er åpent kl.
10.30-14.00. Revmatikere kl. 10.3012.00. Medl kr. 30.– ikkemedlemmer kr. 60.– . Småbarnsfamilier
med barn under 2 år prioriteres kl.
12-12.30. Husk badehette.
Steinvik Samfunnshus
Velkommen til Møteplassen på
Steinvik Samfunnshus onsdag 9/1
og onsdag 23/1 kl.18.
Enkel servering.
Steinvik Eldreklubb
Styret ønsker velkommen til medlemsmøte på Samfunnshuset tirsdag 15/1 kl.17.Bevertning, utlodning, pilkast og luftgeværskyting.

Stor-Elvdal bibliotek
2/1-2019 til 11/1 -2019 Vandreutstillinger fra Kunstbanken Hedmark
2/1-2019 til torsdag 11/4-2019
VinterBokBingo
Kom og hent et bingobrett på biblioteket.
12-15/2-2019 Børli i VR. Vandreutstilling med VR-opplevelse, film og
oppgavehefte.
Lørdagsåpent:
5/1 kl. 11-14.
Åpningstider:
mandag stengt
Tirsdag, onsdag, fredag kl. 10-15
torsdag kl. 12-18
Løypekjøringstilskudd og kulturmidler
Fristen for å søke løypekjøringstilskudd 2019 er 8/1, tilskudd til kulturaktiviteter, og grendeutvalg og
grendehus er 15. februar. Mer info og
søknadsskjema på www.storelvdal.kommune.no
Stor-Elvdal pensjonistforening
møte på Storstua tirsdag 15/1 kl. 17.
Fylkesmannens leder for Vergemålstjeneste i Hedmark, Caspari, kommer og vil snakke om fremtidsfullmakter, en erstatning for / annen løsning enn vergemål.
Koppang Bridgeklubb
spiller hver torsdag i Glommenbygget kl. 18.30.

UKM 19/1 kl. 18.00
BKM
i Storstua 20/1 kl. 17.00.
Gratis inngang. Velkommen!
Lia gård
Åpen kveldsbønn med nattverd hver
onsdag kl. 18:00 i Lia Kirke. Kirkekaffe. Johanneskirken, Lias stavkirke,
og Lia kirke er alltid åpne.
Kirken
5/1 kl. 16 Juletrefest for eldre i
Koppang kirke
13/1 kl. 11 Gudstjeneste Atneosen
29/1 kl. 11 Gudstjeneste Koppang

