STOR-ELVDAL KOMMUNALE KINO
Torsdag 4/10

kl 13.00

Månelyst i Flåklypa

Søndag 7/10

kl. 17.00

Månelyst i Flåklypa

Søndag 14/10 kl. 19.00

Blindsone

Søndag 21/10 kl. 17.00

Kutoppen

Søndag 21/10 kl. 19.00

Venom

Søndag 28/10 kl. 17.00

Nøtteknekkeren og de fire kongerikene

Søndag 28/10 kl. 19.00

Mordene i Kongo

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER. FØLG OSS PÅ FACEBOOK DER KINOEN HAR EGEN SIDE.
SE OGSÅ 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
(fysioteraput); mobil 48 99 49 07 Elisabeth Olderheim (sosionom) mobil 95
90 11 15
Mer å se fram til utover høsten!
Arrangementer i Storstua (foreløpig
oversikt:)
15, 16, 17 og 23, 24/11 – Storgata 196
presents Motown. Forhåndssalg av
billetter på servicekontoret.
1/12 – Teaterforestilling Kulturskolen
8/12 – Danseforestilling Kulturskolen

Storelgenprodukter
med kommunelogo er til salgs på
servicekontoret!

Frivillig Frisk: mandag kl. 09.30 og
torsdag kl. 10,
Knutepunktet mandager
Hyggetirsdag
Politiske møter i oktober
Formannskapet 03/10 kl. 10.00
Kommunestyret 24/10 kl. 17.00
Åpningstider på kommunehuset
Mandag-fredag kl. 10.00-14.00. Sentralbordet er åpent kl. 08.00-15.00.
Direktenummer til ansatte finner du
på www.stor-elvdal.kommune.no

Halloween-konsert
Stor-Elvdal kulturskole inviterer til
Halloweenkonsert på høstens skumleste kveld, 31/10 kl. 17.00 i Storstua. Vi oppfordrer både voksne og
barn til å kle seg ut og kom å feire
halloween sammen med oss. Vi lover grøss, gru og skumle sanger.
Stor-Elvdal skiklubb
onsdager kl. 18.00-19.30 basistrening i Storstua for 5. klasse og eldre.
Voksne må gjerne delta. Barmarkstrening på Nordstumoen torsdager
kl. 18.00-19.00, for barn fra ca. 1.
klasse og eldre. Foreldre oppfordres
til å delta!
DNT Åmot og Stor-Elvdal
inviterer turinteresserte til Frivilligsentralen tirsdag 23/10 kl 18.30.
Knut Eggen er erfaren kursleder og
viser i ord og bilder hvordan en god
tur skal planlegges, beskrives og
merkes. Det vil bli instruksjon i praktisk merking utendørs senere i høst
og/eller til våren.Enkel servering.
Velkommen!
Korkafe
Mikaelskoret og Koppang Mandskor
arrangerer korkafe på Storstua på
Koppang mandag 29/10 kl 19.00.
Influensavaksine 2018/2019
Vaksinasjon på helsestasjonen
16/10 og 22/10 kl. 09-14. Kr. 150.–
for de i risikogruppene. Ingen
timebestilling.

Folkebadet 2018/2019
Ny sesong på folkebadet starter
tirsdag 2. oktober. Badet vil være
åpent tirsdager og fredager kl.
17.30-20.00. Inngang kr. 30.- for
barn og ungdom t.o.m videregående. Voksne betaler kr. 60.-. Pris
klippekort (12 ganger): kr. 300.- for
barn og kr. 600.- for voksne. Revmatikerforeningens tilbud på lørdager er åpent kl. 10.30-14.00. Revmatikere kl. 10.30-12.00. Småbarnsfamilier med barn under 2 år
prioriteres kl. 12.00-12.30. Folkebadet er stengt i alle skoleferier (det
betyr at det blir en ukes opphold
etter første åpne uke nå i oktober).
Husk badehette i svømmehallen.
Velkommen!
Arrangementer på Steinvik
Møteplassen på Steinvik Samfunnshus onsdag 10/10 og 24/10
kl.18.00. Enkel servering. Velkommen!
Steinvik Eldreklubb har medlemsmøte på Steinvik Samfunnshus tirsdag 16/10 kl. 17.00.
Koppang Bridgeklubb
Koppang Bridgeklubb spiller bridge
hver torsdag kl 18:30 i Glommenbygget. Alle registrerte bridgespillere er velkommen.
Stor-Elvdal seniordans “Frivill”
har øvelser i Storstua på Koppang hver mandag fra kl. 17-19
(inkl. sosialt samvær)

Stor-Elvdal bibliotek
Teknisk høstferieverksted
Mandag 8/10 kl. 12 (til ca. kl. 15 )
Mini droneworkshop
Tirsdag 9/10 kl. 11 (til ca. kl. 14)
Ubrukelig robot med micro:bit
Praktisk info: Barn under 11 år må ha
med en voksen eller storesøsken.
Plass til 10 barn. Ferdigbygget drone
fås med hjem. Påmeldingsfrist fredag
5/10 til sebib@storelvdal.kommune.no eller mob
47458301 Se hjemmeside: https://
makeadrone.net/
Lørdagsåpent:
6/10 kl. 11-14.
Åpningstider:
mandag stengt
tirsdag-onsdag-fredag kl. 10-15
torsdag kl. 12-18

Kirken

Aktivitetskolen/barneidrettskolen
for alle fra 0-6 år i Storstua tirsdager
kl. 17-18. Fri lek med foreldre tilstede. Kontaktperson Gunn Eli Rønningen

07/10 kl. 11 Høsttakkegudstjeneste i
Evenstad kirke.

Lia gård
Hver onsdag kl 18 er det åpen
kveldsbønn med nattverd i Lia Kirke
eller Johannes kirken, Lias stavkirke.
Torsdagsmøter i AA/NA
på Moratunet kl. 19.00-20.30

03/10 kl. 17 Andakt på Granheim.
06/10 kl. 12 Lørdagstreff i Koppang
kirke.

09/10 og 23/10 kl. 19 Sorggruppe
v/Gro Oltedal Veium, på kirkekontoret.
Påmelding!
14/10 kl. 11 Gudstjeneste i Koppang
kirke.
27/10 kl. 14 Gudstjeneste med dåp i
Atneosen kirke.
Diakon Gro Oltedal Veium er på Moratunet hver onsdag fra kl. 1030 –
1200, tilgjengelig for samtaler.

