STOR-ELVDAL KOMMUNALE KINO
Torsdag 1/11

kl. 13.00

Den store kinodagen:
Søndag 4/11
kl. 13.00
kl. 15.00
kl. 17.00
Søndag 18/11

kl. 17.00
kl. 19.00

Mordene i Kongo
Nabospionen
Smallfoot
A Star is Born
Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser
First Man

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
(fysioteraput); mobil 48 99 49 07
Elisabeth Olderheim (sosionom) mobil
95 90 11 15
Mer å se fram til før jul!
(foreløpig oversikt:)
Storstua:
1/12 – Teaterforestilling Kulturskolen
8/12 – Danseforestilling Kulturskolen
Koppang sentrum/Norsk kultursenter
8-9/12—Storelgens julemarked

Storelgenprodukter
med kommunelogo er til salgs på
servicekontoret!

Frivillig Frisk: mandag kl. 09.30 og
torsdag kl. 10,
Knutepunktet mandager
Hyggetirsdag
Politiske møter i november
SKO-utvalget 6/11 kl. 10.00
Formannskapet 28/11 kl. 10.00
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

Julemarked
Stor-Elvdal Husflidslag arrangerer
også i år julemarked. Dette skjer lørdag 1/12 i Stenfjøset på Trea og i
Østerdalsstua i Søstu Trønnes kl12 16. Flotte hjemmelagde husflidsprodukter, julekaker, lefse, tynnkake,
sylte, røkt fisk mm. Julegrøt m mandel, gløgg, kaffe og kaker selges i
Østerdalsstua.
Stor-Elvdal skiklubb
onsdager kl. 18.00-19.30
basistrening i Storstua for 5. klasse og eldre. Barmarkstrening på
Nordstumoen torsdager kl. 18.0019.00, for barn fra ca. 1. klasse og
eldre. Foreldre oppfordres til å delta!
Stor-Elvdal Pensjonistforening
minner om sitt medlemsmøte i Storstua tirsdag 27/11 kl. 17.00. (merk
dag og tid!). Kulturskolen gir oss den
musikalske delen og faginnslaget
blir ved pensjonert lege Sigurd
Wetterhus som snakker om demens.
Ellers vanlig møteprogram.
Velkommen!
Grendetreff i Noren
onsdag 14/11 kl. 12.00. Mat og sosialt samvær. Hjertelig velkommen.
Trønnes vel
Stor-Elvdal seniordans “Frivill”
har øvelser i Storstua hver mandag
fra kl. 17-19 (inkl. sosialt samvær).
Velkommen til nye og gamle dansere!

Folkebadet 2018/2019
er åpent tirsdager og fredager kl.
17.30-20.00. Inngang kr. 30.- for
barn og ungdom t.o.m videregående. Voksne 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. 12.0012.30. Husk badehette i svømmehallen. Velkommen!
Arrangementer på Steinvik
Steinvik Samfunnshus arrangerer
basar og høstmarked/julemesse lørdag 3/11 kl.12.00. Trekning
kl.16.00. Salg av kaffe, brus og biteti. Alle er hjertelig velkomne!
Møteplassen
på Steinvik Samfunnshus onsdag
7/11 og 21/11 kl.18.00.
Enkel servering.
Steinvik Eldreklubb
har medlemsmøte på Steinvik Samfunnshus tirsdag 13/11 kl.17.00.
Servering, luftgeværskyting, pilkast
og utlodning. Konkurranse. Velkommen!
Koppang Bridgeklubb
Koppang Bridgeklubb spiller bridge
hver torsdag kl 18:30 i Glommenbygget. Alle registrerte bridgespillere er velkommen.

Stor-Elvdal bibliotek
Lørdagsåpent:
3/11 kl. 11-14.
Åpningstider:

mandag stengt
Tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15
torsdag kl. 12-18
En hyllest til Frank Sinatra
Stig Gustu Larsen & Elverum Storband hyller en av vår tids største
artister med en heidundrende storbandkonsert i Storstua lørdag 3/11
kl. 18.00.
Billetter kr. 250.- på ebillett, servicekontoret og ved inngang.
Aktivitetskolen/barneidrettskolen
for alle fra 0-6 år i Storstua tirsdager
kl. 17-18. Fri lek med foreldre tilstede. Kontaktperson Gunn Eli Rønningen
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

Kirken
3/11 kl. 1600 Minnegudstjeneste i
Stor-Elvdal hovedkirke.
4/11 kl. 1100 Gudstjeneste med dåp i
Evenstad kirke.
10/11 kl. 1200 Lørdagstreff i
Koppang kirke.
11/11 kl. 1100 Familiegudstjeneste m/
utdeling av 4- og 6-års bøker i
Sollia kirke.
25/11 kl. 1100 Familiegudstjeneste m/
dåp og utdeling av 4 og 6-års bøker i
Stor-Elvdal hovedkirke.
25/11 kl. 1700 Lysmesse i Atneosen
kirke.

