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Dumbo
Green Book
Journal 64
Avengers: Endgame

Med forbehold om trykkfeil og endringer i programmet.
Oppdatert program og nettsalg til alle forestillinger med forhåndssalg
www.sekino.no
Legg gjerne inn eBillett som mobil app!

Åpningstider påska 2019
15.- 19. april kl. 12 - 16
Grupper og andre tar kontakt for avtale om andre tider.
Telefon: 907 51 833
Epost: amperhaugen@icloud.com
Billett 100 kr per person.

Besøksadresse:
Lyngstadveien 32, 2477 Sollia

«VÅRSANGFESTEN 2019» Lørdag 4.mai i Storstua
Koppang Mandskor er vertskap for «Vårsangfesten 2019» Det
er duket for stort sangertreff på Koppang med ca 240 sangere
fra 11 ulike kor i Hedmark.
Her blir det mye vakker sang, og vi håper at alle som er glade
i korsang benytter denne unike anledningen til å komme i den rette
vårstemningen.
Koppang Mandskor med dirigent Jan Tore Myrbakken og «Sølvguttene»
ønsker bygdefolket hjertelig velkommen til konserten som begynner
kl.16.30. og varer ca to timer.

Påskebasar på lokalet Solvang i
Sollia
Onsdag 17/4 Kl. 12.00
Kl.14.00: Orientering om 100 åringen
Solvang. Trekning ca kl. 15.00 , flotte
gevinster. Gode kaker, kaffe/te og
varm mat!

Åpningstider på kommunehuset
Man-fre kl.10.00-14.00.
Sentralbordet kl. 08.00-15.00.
Direktenummer til ansatte:
www.stor-elvdal.kommune.no
Politiske møter i april:
Ons 03 / 04. kl.10 Formannskapet
Kirken i Stor-Elvdal – april
Gudstjenester i påsken
Søn 14/4 kl.11.00 Atneosen kirke.
Tors 18/4 kl.19.00 Sollia kirke.
Fre 19/4 kl.18.00 Koppang kirke.
Lør 20/4 kl.14.00 Andakt med nattverd
på Moratunet.
Søn 21/4 kl.11.00 Koppang kirke.
Søn 21/4 kl.16.00 Evenstad kirke.
Man 22/4 kl.11.00 Strand kirke.

Søn 28/4 kl.11.00 Sollia kirke.
Gudstjeneste m dåp
Søn 28/4 kl.18.00 Koppang kirke.
samtalegudstjeneste.
Årets ildsjel 2019
Send forslaget ditt allerede nå!
Frist 5.juni. Kulturkontoret.

Idrettsrådet inviterer til
Byttedag/bruktsalg idrettsutstyr
lørdag 11.05 kl. 11 -15 i Storstua.
Merk dagen og begynn å finne fram
utstyr du kan avse!
TEKNA PARK KOPPANG
Oppdatert informasjon om
åpningstider bakker, kafe mm finner
du på facebook.
Skiklubben har servering på Nedre
Måsabu søndager fram til påske
eller så lenge føret holder.
Sjekk løypekjøring på:
Www.skisporet.no - Koppang.
Ons10.4 kl. 18.00 Avslutning i
Storstua. Premier, servering og
oppsummering av sesongen for ski
og skiskyting.
Ikke flere lysløyperenn i vinter.
Utetrening hver tirsdag kl. 12.00.
Oppmøte: Stasjonsparken
Aktivitet for de under 60 med naturen
som treningsarena.
Kontakt: Ingunn Andreassen
(fysioterapeut) Tlf 48 99 49 07
Elisabeth Olderheim (sosionom)
Tlf 95 90 11 15

Velkommen til litteraturkveld på
biblioteket
- og få tips til god påskelesning!
Bokprat med Marit og trekning av
VinterBokBingo på biblioteket
Tid: onsdag 10. april kl. 17- 19
Leseinspirator Marit H. Rudshagen
fra Åsnes bibliotek vil fortelle om gode
bøker hun har lest og kan anbefale
oss. Arrangementet er samtidig en
hyggelig markering av avslutningen
på VinterBokBingo’en 2018-2019
med trekning av premier til vinnerne
NB! Husk å levere bingobrettet senest
ved inngangen til arrangementet.
Gratis og for alle som liker bøker og
litteratur! Enkel servering!
Stor-Elvdal bibliotek i april
Boklek:
4/4 kl 13.00 Boklek-arrangement for
skolestartere 2019
Les mer: www.boklek.no
Lørdagsåpent:
6/4 kl. 11-14 og Sjakk for alle

Frivillig Frisk: Man kl 09.30, tors kl10

Åpningstider:
mandag stengt
tirsdag kl. 10-15
onsdag kl. 10-15
torsdag kl. 12-18
fredag kl. 10-15

Hyggetirsdag Kl 10-14

Påskestengt: man 15.04 - ons 17.04.

Frivilligsentralen:

Hagelaget og Bygdekvinnelaget
Tor 11/ 4 kl.19.00 på Gamle Koppang
Stasjon. Hagebruk med enkle midler,
foredrag v/ Arne Dagfinn Øynes. Salg
av lodd, kaffe og kaker. Gratis, men
ta gjerne m gevinst. Hilsen Hagelaget
og Bygdekvinnelaget
Lia gård– onsdager kl.18.00

Åpen kveldsbønn med nattverd i Lia Kirke. Kirkekaffe. Johanneskirken, Lia stavkirke, og Lia kirke er alltid åpne.

Bli med og syng!
Åpen øvelse Mikaelskoret ons 3/4
kl.18.00 på Koppang skole. Øving
stemmevis med dirigent Vivi Johansen - gratis kaffe og kake - alle velkommen!
Folkebadet - åpningstider:
Tirs og fre kl.17.30-20.00.
Barn t.o.m 7.klasse GRATIS
Lørdager: kl.10.30-14.00.
Medl i Revmatikerforeningen gratis,
andre kr. 60.(Kl.10.30 -12.00)
Familier m/barn u/2 år prioritert
kl.12.00 -12.30. Husk badehette!
Sesongslutt til påske
Bli med på stavgang
Hver onsdag fra Storstua. A-gjengen
går kl.10.00, B-gjengen kl.10.30.
Vafler og kaffe på Frivilligsentralen
etterpå.

