
Vennesla kommune

26. oktober - 4. november 2018



FREDAG 26. OKTOBER

17.00 / Ressursen Fritid, Granlivegen 26 
Syrisk Aften
Vi inviterer alle til et hyggelig møte med syrisk kultur og mat. Gratis adgang.
Arr: Frivilligsentralen, Ressursen i samarbeid med Vennesla kommune

19.00 / Eikeland grendehus
Kulturkveld
Kåseri ved Svein Jørgen Kleivane. Astri Skarpengland fortel og syng 
lokale viser og stev. Utdeling av dialektprisen 2017.  
Presentasjon og sal av «Hægeland møllehistorie 1918-2018».  
Matpause. Bill kr. 100,- ved inngang. Born gratis.  
Arr: Vennesla dialekt- og mållag / Hægeland sogelag                                       

20.00-23.30 / Moonlight, Svømmehallen
Fredagskvelden
Foosballturning, chill og disco. Gratis adgang.
Arr: Moonlight

LØRDAG 27. OKTOBER

11.00 / Kulturhuset, nedre Foaje
Åpning av Kunstutstilling
Med Olga Lyulchenko, Jorun Wisløff, Ilse Meijer samt barn og voksne fra 
Olgas malekurs. Bilder i ulike teknikker; olje, acryl, akvarell, tegning, pastell, 
kull, grafikk og trykk. I forbindelse med åpningen vil Olga holde undervisning 
med temaet: Negativ shape-painting. Det vil være kunstnere til stede. 
Servering av kake, kaffe, frukt og brus. Åpningstider: Man-tor kl. 10-18,  
fre kl. 10-16, lør kl. 11-15 samt ved enkelte kveldsarr. Gratis adgang.
Arr: Olga Lyulchenko, Jorun Wisløff og Ilse Meijer

12.00 / Kulturhuset, Foajeen
Trollet Truls – og de tre bukkene Bruse
Med Scenekompaniet v/Ole Tellefsen. «Hva i all verden skjedde med 
bukkene da de kom seg over broa?» Trollet Truls vil med sang, musikk, 
dukketeater og skuespill ta barna gjennom historien. De kan til slutt være 
med å lage en helt ny historie, en slags «Bukkene Bruse 2».  
Passer for barn fra ca. 2 år. Gratis adgang. Varer i ca. 30 min.  
Støttet av Vest-Agder fylkeskommune og Sparebanken Sør.
Arr: Kulturhuset
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12.30 – 15.30 / Øvrebø gamle prestegård
Åpen dag på bygdesamlingen i Låven
Utforsk de spennende rommene hvor historielaget har innredet med 
interiør fra forskjellige epoker. Noe gammelt, noe nyere, noe kjent, noe 
ukjent… Gratis adgang og enkel servering.
Arr: Øvrebø Historielag

13.00-17.00 / Kulturhuset, Tilflukten
Salgsutstilling
Glade amatører inviterer til en flott utstilling med mye forskjellige av  
kunst- og kunsthåndverk. Utstilling er i Tilflukten (inngang fra Gågata).  
Med på årets utstillinger er Gerd Lian, Synnøve Nesheim, Wenche Hugdal, 
Wenche Eilertsen, Monica Rødli, Mette Flottorp, Reidun M. Thomassen, 
Marita Hansen, Jorunn Myrenes, Sigrun Ingebretsen og Anne Synnøve 
Grossås. 

Enkel servering og gratis adgang. Åpningstider er man, tir, ons og fre  
kl. 12-17, tor kl. 12-18, lør 3. okt. kl. 11-15.
Arr: Vennesla Maleklubb

13.00-16.00 / Breimyr motorcrossbane
Åpen Dag
Mulighet for prøvekjøring av ATV og motocross for 5-12-åringer. Oppvisning. 
Værforbehold. Gratis adgang.
Arr: Vennesla Motorsportklubb 

13.00 / Øvrebø menighetshus
God gammeldags basar
Basar med bl.a. åresalg og trekning på loddbøker. Egen barnetrekning. Kafé 
med hjemmelagede komper, vafler og kaffe. Inntekten går til hele bygda, 
bl.a. til skolefrokoster og velferdstiltak for eldre.
Arr: Øvrebø sanitetsforening

13.00 / Venneslahallen
Blå Kors – basaren
Tradisjonen tro har basaren både åresalg og salg på bok. Kafé med pølser, 
komper, brus, kaffe og kaker. For barna er det fiskedam. Inntekten går til Blå 
Kors arbeidet i Vennesla.
Arr: Vennesla Blå Kors 

Konserten kl. 20.00 med Finn Kalvik i Kulturhuset  
er dessverre avlyst pga. sykdom.
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21.00 / Hunsfos Bryggeri
Konsert med Jonas Alaska
Bryggeriet får selveste Jonas Alaska på besøk denne dagen.  
Dette blir en unik mulighet til å få med seg denne fantastiske artisten  
på en intim scene. Av den grunn er det begrenset med plasser.
Bill. kr. 375,- på tikkio.com. Dørene åpner kl. 20.00.
Arr: Hunsfos Bryggeri

SØNDAG 28. OKTOBER

13.00 / fra Hægeland herredshus
Folkehelsetur
Turen går på helselagets turløype og er ca. 2 km. Passer for alle, både med 
rullator og barnevogn. Etter turen spanderer helselaget vafler, kaffe, vann 
og frukt på Herredshuset.
Arr: Hægeland helselag

14.00 / Bommen elvemuseum
Kulturuka i Bommen
Besøk vårt hyggelige museum og ta en titt på utstillingene.  
Kafé med salg av kaffe, vafler, brus og is. Gratis adgang.
Arr: Bommens Venner

16.00 - 17.15 / Kile bedehus
Gospelkonsert på dialekt og nynorsk
Velkommen til konsert med Oddvar Høgevoll. 
Kollekt ved utgang. Kaffipause.
Arr: Vennesla dialekt- og mållag 

17.00 og 19.00 / Kulturhuset, Salen
KulturukeKino
17.00 - «Kutoppen»
«Spennende og morsom norsk film for barn, med mange gøyale 
karakterer. I tillegg til Klara og Mosk møter vi den vimsete høna 
Chickolina, den forsiktige nabogeita Gaute, hans nervøse onkel sauen 
Bærnt og det skumle fugleskremselet Fobetron». Tillatt for alle. 

19.00 - «Mordene i Kongo»                                                                                                                    
«Våren 2009 krysser de to nordmennene Joshua French og Tjostolv 
Moland grensen til Øst-Kongo. Få dager senere spres nyheten om at 
deres innleide sjåfør er funnet drept. Etter flere netter på flukt i den 
mektige kongolesiske jungelen, pågripes de to og dømmes til døden».
Arr: Vennesla kino
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19.30 / Vennesla kirke
Gospelnight
Velkommen til konsert med Korall og  dirigent Gunnar Kile.  
Musikere: Trond Bakken, Helge Hodnemyr og Anders Robstad.  
Solister: Toril Hodnemyr, Elin Kile, Bjarne Stølen og Jon Even Kile.  
Korall er forsterket med sangere fra gruppen Øresus. Koret med solister og 
musikere vil fremføre en del sanger som en konsertdel, og det vil også være 
en del sanger som publikum kan synge med på.  
Repertoaret er hentet fra Andrea Crouch.  
Bill. kr 100,- v/ inngang.
Arr: Korall 

MANDAG 29. OKTOBER

Mandag 29.okt. – torsdag 1.nov, 09.00 - 11.30 / Vennesla bygdemuseum
Fra ull til klær
Den kulturelle skolesekken for alle 3. klassinger. Historielaget holder 
bygdemuseet åpent også for andre interesserte disse dagene.  
Gratis inngang.
Arr: Den Kulturelle skolesekken/ Vennesla historielag

12.00 / Kulturhuset, Salen
Venners venner kino «Skjelvet»
(15 års grense)
«I 1904 ble Oslo rammet av et jordskjelv med styrke 5.4 på 
Richters skala. Skjelvet førte til betydelige ødeleggelser. Geologiske 
undersøkelser viser at faren for et nytt og større jordskjelv kan 
være reelt. Hva vil skje dersom et langt større jordskjelv treffer 
hovedstaden?».

Frokosten inviterer venners venner.  
Det går også an å få kjøpt billett i luka før filmen begynner.
Arr: Ressursen og frokostgjengen på Frivilligsentralen

17.00 / Moonlight Vennesla
Forfattertreff med Ørjan Nordhus Karlsson
Han har skrevet bøker i sjangerne krim, science-fiction og fantasy. Fokuset 
denne kvelden vil være fantasylitteratur og litterær gaming (rollespill). 
Passer for deg fra 12 år & oppover. Servering av mat og drikke. Gratis inngang.
Arr: @VennBibUNG støttet av Nasjonalbiblioteket
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18.00 / Kulturhuset, Foajeen
Åpent møte «Uten lag og foreninger dør Norge»
Innledning ved ordfører Nils Olav Larsen. Hovedinnlegg ved Frode Kyvåg: 
«Hva skaper et godt miljø der alle barn og unge kan oppleve tilhørighet?» 
Andre problemstillinger: Hva er utfordringer i Vennesla? Hva kan politikerne 
bidrag med? Hva kan være snublesteiner ved inkludering av barn og unge?

Innlegg ved Steinar Skeie, Kjell Richard Renstrøm, Bjørner Ellingsberg, 
Kine Kleppe Olsen, Arild Nordbø samt Marius Dubland Andersen og andre 
representanter for barn og ungdom.  
Åpen debatt. Nora Aanonsen Chayed synger. Servering. Gratis adgang. 
Møteleder Glenn Lonebu.
Arr: Levekårsutvalget

20.00 / Hjerterom
Mandagskonserten med Kolibri
Arne B. Bang og Oddvar Rosen gir oss et hyggelig gjenhør med musikken 
fra 50- og 60-tallet. Bill. kr. 100,- v/inngang (til veldedig formål).
Arr: Hjerterom

TIRSDAG 30. OKTOBER

10.15 / Hægelandsheimen  -  11.45 / Venneslaheimen  -  13.30 / Venneslastua
Kabareten «Inger Hagerup – Livets Dans».
Med Kristi Kinsarvik og Øystein Johnsen. Gratis adgang.
Arr. Den Kulturelle Spaserstokken

19.30 / Vennesla kirke
Tjue fingre på åttiåtte tangenter
Velkommen til flygelkonsert med Rut Marie Bang og Daniel Seng.
Ekteparet inviterer til en uhøytidelig kveld med klassisk pianomusikk 
og fortellinger. På programmet står musikk for fire hender: noen 
morsomme sprell fra den livsglade og udødelige Wolfgang A. Mozart, 
et stykke fra en vi kan garantere deg at du aldri har hørt om; nemlig 
stebroren til Robert Schumann, samt “Gåsemors fortellinger” av 
Maurice Ravel.

Stykkene vil bli presentert med klangeksempler, bakgrunnshistorie og små 
anekdoter. Gi deg selv et pusterom fra hverdagen og kom for å lytte,  
nyte og lære. Bill. kr. 150,-.
Arr: Konsertkomiteen/ Vennesla menighet
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ONSDAG 31. OKTOBER

17.30-19.30 / Filadelfia
Hallo Venn
Venneslas største utkledningsparty! Mange hoppeslott,  
gigantmengder godteri, kule konkurranser, leker og BlimE-dansen!  
Kafé med salg av pølser, brus, kaker og kaffe. Pris er kr. 50,- per barn.  
Ha gjerne like penger! Max 150,- per familie. Voksne gratis.  
Sjekk Facebook-siden HalloVenn i Vennesla.
Arr: Filadelfia Vennesla

18.30 / Venneslastua
Seniorsvingen
Yngre og eldre pensjonister ønskes velkommen til dansekveld.  
Mat og kaffe. Levende musikk. Entré kr. 150,-.
Arr: Seniorsvingen

19.30 / Røyknes bedehus
Blå toner på bedehuset
Med Arne Bang, piano, Charlie Blackwater, munnspill og Bente 
Worren, vokal.  Blues, salmer, jazz, gospel og viser.  
Bill. kr. 100,-v/inngang. Enkel servering.
Arr: Røyknes Sogelag

TORSDAG 1. NOVEMBER

15.00-18.00 / Kulturhuset, biblioteket
Brettspill!
Denne ettermiddagen vil det være mulig å spille og få opplæring i ulike 
brettspill. Vi vil også ha en gjettekonkurranse med brettspillpremie fra  
Norli Vennesla. Servering av kaffe og boller. Gratis adgang.
Arr: Brettspill Vennesla

Sted: Filadelfia Vennesla
Tid: 31. okt kl.17.30 - 19.30
Barn kr.50,- Voksne gratis!
Utkledningsparty (snille kostymer), masse godteri, konkurranser, aktiviteter og show! Kafé for de voksne. Eget opplegg for 0-4 år

www.filadelfiavennesla.no

Der er mange 
hoppeslott, ansikts-

maling, skyting og til 
og med rodeo! 

...og 150 kilo 
godteri! Jippi!
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FREDAG 2. NOVEMBER

10.30 / Venneslastua
Den siste resept
På vei mot døden skrev Per Fugelli den svært personlige  
boken «Per dør». Et av hans siste ønsker var at sønnen Aksel  
skulle bringe hans bok, ord, budskap og håp rundt i landet.
Aksel Fugelli kommer til oss denne torsdagen. 
Gratis adgang.
Arr: Vennesla folkeakademi/ Venneslastua

13.00 / Venneslastua
Markering av Venneslastuas 20-års jubileum
Hilsen til jubilanten fra bl.a. ordfører Nils Olav Larsen.
Servering av gratis kaffe og kaker.
Arr: Venneslastua

19.00 / Kulturhuset, Foajeen
Kulturkvelden
Kveldens kåsør og konferansier er Janne Formoe.  
Utdeling av kultur- og idrettsstipend samt Vennesla kommunes 
kulturpris. Underholdning og festivitas.  
Bill. kr. 150,- på ebillett.no, 38137300 og i biblioteksskranka.
Arr: Levekårsutvalget/kulturenheten 

20.00-23.30 / Moonlight, Svømmehallen
Høstfest
Minikonsert med lokale talenter.  
Kiosksalg. Gratis adgang. Film.
Arr: Moonlight

21.30 / Hunsfos Bryggeri
Konsert med Pål Rake
Pål er en dyktig låtskriver og en av landets mest aktive artister med 
rundt 150 konserter i året. Han har mastergrad i popmusikk og 
underviser på UiA.  Pål er også kjent fra The Voice i 2013 hvor han 
gikk til finalen og fra sommerkonsertene på Fiskebrygga med sitt 
band Bryggebandet. 
 
Bill. kr. 375,- kan bestilles på www.tikkio.no.  
Denne kvelden er det også lansering av alle bryggeriets juleøl.
Arr: Husfos Bryggeri
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LØRDAG 3. NOVEMBER

11.00 / Vennesla Frikirke
Misjonsmesse
Vi byr på åresalg, barnelotteri, fiskedam, hovedlotteri. Kafé med salg av 
god mat og drikke. Vi får besøk av Hånes Soul Children.
Arr: Vennesla frikirke

Kulturhuset, Salen
Den Store Kinodagen (Alle kinobilletter halv pris)

12.00 - «Kutoppen»                                                                                                              
«Spennende og morsom norsk film for barn, med mange gøyale 
karakterer. I tillegg til Klara og Mosk møter vi den vimsete høna 
Chickolina, den forsiktige nabogeita Gaute, hans nervøse onkel sauen 
Bærnt og det skumle fugleskremselet Fobetron».  Tillatt for alle.

14.00 - «Nøtteknekkeren og de fire kongerikene»
«Clara ønsker seg er en veldig spesiell nøkkel som kan åpne en eske med 
en uvurderlig gave. En gylden tråd leder henne til den ettertraktede 
nøkkelen, som så forsvinner inn i en underlig og mystisk parallell 
verden».

17.00 - «Bohemian Rhapsody»
«En hyllest til Queen, deres musikk og deres ekstraordinære vokalist 
Freddie Mercury, som ble en av verdens mest elskede entertainere. 
Filmen følger bandets fremgang gjennom deres ikoniske låter og 
revolusjonerende lyd – og deres nedtur i takt med at Mercurys livsstil 
spinner ut av kontroll og han velger å satse på en solokarriere».

19.00 - «Mordene i Kongo»
«Våren 2009 krysser de to nordmennene Joshua French og Tjostolv 
Moland grensen til Øst-Kongo. Få dager senere spres nyheten om at 
deres innleide sjåfør er funnet drept. Etter flere netter på flukt i den 
mektige kongolesiske jungelen, pågripes de to og dømmes til døden».
Arr: Vennesla kino

12.00 / Øvrebøhallen
Høstmesse
Vi har åresalg og åpen kafeteria med god mat hele dagen. Vi har fiskedam 
og salgsbord. Kl. 14.00 er det familiemøte med Elin Flystveit og Knøttekoret 
deltar. Trekning på barnebok og hovedbok.
Arr: NMS Misjonsforening, Øvrebø
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19.00 – 02.00 / Venneslahallen
Hard Rock Legends Tribute Night
Er du klar for en skikkelig rockekonsert? Vi får nok aldri verken Dio  
(av naturlige årsaker), Iron Maiden, Motorhead (også av naturlige 
årsaker) eller ikke minst AC/DC til Vennesla.
 
Men noen av Norges beste tribute band, det kan vi stille med! 
Anthem, Iron Madeem, Overhead og ikke minst Heatseekers kommer.  
18 års aldersgrense. Bill. kr. 300,- (2 for 1) fås kjøpt på www.tikkio.com,  
Narvesen Vennesla og Tolv Bord Kristiansand.
Arr: Mikael Andresen

SØNDAG 4. NOVEMBER

14.00 / Bommen elvemuseum
Kulturuka i Bommen
Besøk vårt hyggelige museum og ta en titt på utstillingene.  
Kafé med salg av kaffe, vafler, brus og is. Gratis adgang.
Arr: Bommens Venner

18.00 / Vennesla kirke
Allehelgenskveld
Alle er velkomne, og en særskilt invitasjon går til alle som har mistet noen 
i året som har gått. Tale ved prest Marie Sønnesyn Berg. Musikk ved Filip 
Bråthen Hansen og Bernard Emmelkamp.
Arr: Vennesla menighet, konsertkomiteen og diakoniutvalget

17.00 OG 19.00 / Kulturhuset, Salen
KulturukeKino
17.00 - «Nøtteknekkeren og de fire kongerikene»
«Clara ønsker seg er en veldig spesiell nøkkel som kan åpne en eske 
med en uvurderlig gave. En gylden tråd leder henne til den ettertraktede 
nøkkelen, som så forsvinner inn i en underlig og mystisk parallell verden».

19.00 - «Ett minutts stillhet»
«Året er 1956. Under et besøk på kinoen i Vest-Berlin ser kameratene 
Theo og Kurt dramatiske bilder av det ungarske opprøret i Budapest 
på Filmavisen. Tilbake til skolen i Stalinstadt, bestemmer de seg 
spontant for å holde et minutts stillhet i solidaritet med opprørets ofre i 
skoletimen. Dette får konsekvenser».
Arr: Vennesla kino
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Det skjer også mye spennende
før og etter Kulturuka!

Få også med deg...

• 17. okt. kl. 19.00 på Hunsfos PM5: 
«Bøker, mat &  Prat» - med bl.a. Knut Arild Hareide 
og Svein Tindberg

• 22. okt. kl. 17.00 på Kulturhuset, biblioteket: 
«Cosplay»- med Ingrid Madsen  

• 6. nov. kl. 19.00 på Filadelfia:  
«Populærkonserten» med Vennesla musikkorps og 
gjester Adam Douglas og Makeda 

• 8. nov. kl. 12.00 på Kulturhuset, Eventyrrommet: 
«Lunsjpåfyll» med oppfinner og forfatter Erik Alfred 
Tesaker

Kulturuke i hele kommunen

10 11



2018 - Vennesla kommune
Enhet for kultur

E-post: post@vennesla.kommune.no

www.vennesla.kommune.no

VELKOMMEN OG TAKK!

Nå har du sett årets Kulturukeprogram.  
Vi håper du har funnet ett eller flere arrangement  

av interesse blant de over 40 forskjellige tilbudene.
Hvorfor ikke gå på noe du aldri før har prøvd  

- du vil garantert få en flott opplevelse!
 

Takk til de lag, foreninger og enkeltpersoner  
som har vært med på å lage ”årets lengste uke”.

 
Hvis du eller din forening har lyst til å være en del  

av Kulturuka for 2019, så ta kontakt med kulturrådgiver  
Tove Linda Høgstøl på Kulturhuset.

Du får hjelp til markedsføring, annonsestøtte 
og gratis kommunale lokaler.

 

Hilsen fra Kulturenheten


