
Vennesla kommune

25. OKT - 3. NOV 2019



FREDAG 25. OKTOBER 

kl. 19.00 på Moonlight 
Våisen audition
Velkommen til jakten på Sørlandets beste stemme. Dommere er Jorun 
Stiansen, Gino Bless og Unge Beirut, og de er så klare for å velge sitt lag i 
Våisen eventyret. Inngang barn/ungdom kr. 50,-, voksne kr. 100,-.                                                                                                                  
Arr: Moonlight
 
kl. 19.30 på Røynes bedehus
Blueskonsert
En helblå aften med sjelfull blues og gospel. Jon ”Rev. John” 
Ultvedt, piano, hammond, vokal Charlie Blackwater – munnspill. 
Billetter kr. 200,- ved inngangen. Bevertning i pausen.
Arr: Røyknes bedehus

LØRDAG 26. OKTOBER 

kl. 10.00 på Hjerterom
Salgsutstilling
Olga Lyulchenko-Askekjær og barn fra Olgas malekurs inviterer 
til utstilling. Opplev pastell- og blyanttegninger fra Olga. 
Acryl, akvarell, pastell, kritt- og blyanttegninger fra elevene. 
På åpningsdagen vil Olga fortelle om bildene og malekurset. 
Utstillingen kan sees mandag-onsdag og torsdag kl. 10-17, torsdag 
kl. 10-18 og lørdag kl. 10-16.
Arr: Olga Lyulchenko-Askekjær
 
kl. 11.00 på Øvrebø Kassefabrikk, Skarpengland
Kunst på Kassen
Utstilling med Aslaug Steen, Anne Nilsen Sørli og Aslaug Stølen. 
Maleri, dikt, akvarell, blekk, tegning, collage, trykk og kort 
tilbys. Utstillingen vil være åpent fram til lørdag 2. november. 
Åpningstider på Øvrebø Kassefabrikk er kl. 7.00-17.00. (Lør. 9.00-
13.00). Aslaug, Anne eller Aslaug vil være til stede på Kassens 
showroom kl. 15.00-17.00 på hverdagene.
Arr: Aslaug Steen
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kl. 12.00 i Foajeen, Kulturhuset
Beatle-Mania - Beatles for barn
Brødrene Mark, Scott og Erik Bjorvands har sammen med Per 
Henning Finstad satt sammen et knippe av Beatles mest kjente 
sanger. Det er bare å glede seg til et rocka og underholdende 
Beatles-show med dyktige musikere. Konserten varer i 30 min, og 
passer for barn fra 3-4 år og oppover. Takket være Sparebanken 
Sør og Vest-Agder fylkeskommune er konserten gratis.     
Arr: Kulturhuset

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

kl. 13.00 i Venneslahallen
Blå-Kors basaren
Åresalg, salg på bok med mange fine gevinster. Fiskedam, mini loppis 
og kafé med salg av bl.a. komper. Vi har Vipps. Inntekten går til det 
lokale arbeidet Vennesla Blå Kors gjør for barn og unge.
Arr: Vennesla Blå Kors 

kl. 13.00 i nedre Foaje, Kulturhuset
Foto- og maleriutstilling
Ingvald R. Ingebretsen stiller med bilder av kjente og kjære motiv 
fra verdens navle -  Vennesla.  Line Vennesland Fraser stiller med 
abstrakte maleri. Enkel servering ved åpningen, kunstnere er til 
stede. Det blir kåseri om boka «Mellom Iveland og Vennesla» 
av Odd Magne Røinås. Boksalg. Åpningstider: Lørdag 26.10 kl. 
13-15, mandag-torsdag kl. 10-18, fredag kl. 10-16 og lørdag 
2.11 kl. 11-15 samt ved enkelte kveldsarrangement.
Arr: Ingvald R. Ingebretsen og Line Vennesland Fraser 

kl. 13.00 på Breimyr motorcrossbane
Åpen dag
Mulighet for prøvekjøring av ATV og motocross for 5-12-åringer. 
Oppvisning. Værforbehold.Gratis adgang. 
Arr: Vennesla Motorsportsklubb
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kl. 20.00 i Foajeen, Kulturhuset
«En musikalsk kveld med Vegard Åteigen»
Endelig, etter mange oppfordringer fra publikum blir det en egen konsert 
hvor Vegard Åteigen står i sentrum. Han tar med Otto Lunden, Kim Slotten 
og Per Ove Åteigen til Kulturhuset. Vi kan ikke se bort fra at det vil bli 
overraskelser i form av gjesteartister.  Vegard har vært involvert i kulturlivet 
gjennom en rekke samarbeidsprosjekter som bl.a. Puls, 
Ramp, Swinging Christmas, Akustisk Torsdag osv.  Denne 
kvelden vil vi både få servert Vegards musikalske favoritter 
og noe egenprodusert. 

Billetter kr. 200,- kan bestilles på ebillett.no, på tlf. 38 13 73 00, kjøpes i 
forkant på biblioteket eller ved inngang fra kl. 19.00. Smia vil være åpen 
med salg av alle typer drikke.    
Arr: Kulturhuset

SØNDAG 27. OKTOBER 

kl. 12.00 på Grovane og Paulen
Togtur og speideraktiviteter
Velkommen til en høstsøndag på Setesdalsbanen. Motorvogna 
«Sulitelma» har avgang fra Grovane stasjon kl. 12.00. Retur kl. 
14.30 fra Paulen. Pris kr. 25,- for barn og kr. 50,- for voksne. Åpen 
kafe og billettsalg på Grovane. I Paulen stiller speiderne med livline-, 
og spydkastkonkurranse samt andre speideraktiviteter. Gjestene kan 
ta med grillmat og drikke. Speiderne ordner selvfølgelig bål. I år er 
det  også salg av kaffe, vafler og saft. Vi har Vipps.
Arr: 1. Vennesla speidergruppe og Vest-Agder museet, Setesdalsbanen 
 
kl. 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: Nasjonalforeningen, Hægeland Helselag
 
kl. 14.00-18.00, Bommen elvemuseum
Kulturuka i Bommen
Besøk vårt hyggelige museum og ta en titt på utstillingene. Kafe 
med salg av kaffe, vafler, is, brus og ikke minst -  marsipankake.
Arr: Bommens Venner
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kl. 18.00 på låven på Øvrebø gml. Prestegård , så kl. 19.00 i Øvrebø kirke
«Kong Sangesland og Korsbautasteinen»
Kåseri ved Frans-Arne Hedlund Stylegar, arkeolog, tidligere 
fylkeskonservator i Vest-Agder, nå areal- og byplanlegger. Gratis 
adgang. Enkel bevertning.
Arr: Øvrebø historielag og Øvrebø menighet
 
kl. 17.00 i Salen, Kulturhuset
Kulturukekino - «Den avskyelige snømannen»
En ung jente og vennene hennes må hjelpe en magisk yeti med 
å finne veien hjem til familien sin i Himalaya. En flott, eventyrfylt 
kinoopplevelse for hele familien fra DreamWorks.
Arr: Vennesla kino

kl. 19.00 i Salen, Kulturhuset
Kulturukekino – «TØNES»
Kritikerrost portrett av en hyllet og annerledes hverdagsmusiker. I 2018 
feiret Frank «Tønes» Tønnesen 25 år som artist, og journalist og filmskaper 
André Løyning fulgte Tønes gjennom jubileumsåret. Filmen er et portrett 
av visesangeren og elektrikeren som ble boende i hjembygda, og skriver 
sanger som berører. Hvem er mannen, hvor kommer de helt særegne 
sangene hans fra, og hva sier de om oss alle?
Arr: Vennesla kino

MANDAG 28. OKTOBER 

kl. 9.00-11.30 / Vennesla bygdemuseum
«Fra ull til klær» 
Den Kulturelle Skolesekken for alle 3. klassinger. Historielaget 
holder bygdemuseet åpent også for andre interesserte mandag 
28 okt -torsdag 31 okt. Gratis inngang.
Arr: Den Kulturelle Skolesekken / Vennesla historielag  

kl. 11.00 på Venneslastua
Måneglytterne
Velkommen til underholdning ved Måneglytterne. Kafeen har åpent.
Arr: Venneslastua
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kl. 19-21 i Foajeen, Kulturhuset
Åpent seminar
med Marius Løken. «Hvordan kommer tilbake til samfunnet etter å ha 
vært utsatt for kraftig vold». Marius Løken ble stukket og overlevde 
20 knivstikk. Hans kamerat mista livet i det som kalles «Halloween-
drapet». Intervju med et panel bestående av erfaringskonsulenter 
fra Mental Helse og Ressursen. Kulturinnslag ved Ann Karin Gulaker. 
Enkel bevertning og gratis inngang.
Arr: Frivilligsentralen, Vennesla kommune, Mental Helse og Vest-Agder fylkeskommune 

TIRSDAG 29. OKTOBER 

kl. 10.15 på Hægelandsheimen, kl. 11.45 på Venneslaheimen og kl. 13.30 på Venneslastua
«Ha det godt – lenger». 
Forfatter, doktor og musiker Per de Lange har en spennende bakgrunn. Få 
med deg et interessant foredrag denne tirsdagen. Gratis adgang.
Arr: Den Kulturelle Spaserstokken

kl. 18.00 i Foajeen, Kulturhuset
Samling: Innvandrere – en ressurs i lag og foreninger. 
Samtale om at lag og foreninger trenger innvandrere, og innvandrere 
trenger å bli med i fellesskapet. Aktiviteter for barn, hele familien kan 
komme. Enkel servering. Gratis inngang. 
Arr: Norkirken, Den Norske Kirke, Røde Kors, Muslimsk Kultursenter, Vindbjart Fotballklubb 

ONSDAG 30. OKTOBER 

kl. 17.00 på Kirkestua, Øvrebø
8. Klassefest - med halloweentema 
Etter kl. 19.30 er det også åpent for eldre ungdommer. Premie til den 
med det mest kreative kostymet, rebusløp i mørke, snacks og god 
stemning. Rusfritt. 
Arr: Moonlight, Øvrebø
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TORSDAG 31. OKTOBER 

kl. 17.30- 19.30 på Filadelfia
Hallo Venn
Vennesla største utkledningsparty. Mange hoppeslott, 
gigantmengder godteri, kule konkurranser, leker og BlimE-dansen! 
Kafe med salg av pølser, brus, kaffe og kaker. Prisen er kr. 80,- pr. 
barn, max kr. 250,- pr. familie. Ha gjerne like penger. Voksne gratis. 
Sjekk FB-siden HalloVenn i Vennesla. Vi tar Vipps.
Arr: Filadelfia Vennesla 

kl. 18.00-21.00 på Moonlight
Halloween-kveld
Velkommen til spennende konkurranser, café og mye mer. 
Aldersgrense 8. klasse. Rusfritt.
Arr: Moonlight
 
kl. 19.00 på Venneslastua
«He du spelt i korps?»
En kveld om korpsmusikken i bygda. Hvem kan vel mer om dette enn 
Per Erik «Pega» Granly? Fra han var 10 år og til dags dato, mer enn i 62 
år har Pega vært musikant, kun avbrutt av militærtjenesten. Han vil ta 
oss med gjennom korpsmusikkens historie i bygda, og det burde være 
grobunn for en mimrekveld av de helt sjeldne. Pega er fortsatt med i de 
røde, samt Veterankorpset, og sistnevnte vil spille denne kvelden. Så 
kom tidlig, for her blir det nok fullt.  Gratis inngang. Enkel servering.  
Arr: Vennesla historielag

FREDAG 1. NOVEMBER 

kl. 19.00 i kafeen på Svømmehallen
Kulturkvelden
Velkommen til Kulturukas høydepunkt. I år arrangeres den i nye lokaler og 
hvem tar turen innom? Jo, Dagny fra Lunds Kristelige Mopedklubb (Olav 
Grendstad). Kveldens konferansier er Andreas Ingebretsen. Sang, 
musikk og dans av mange forskjellig typer kan vi glede oss til. 
Cheerleading på høyt nivå vil vi få, og det blir utdeling av Kulturkrus 
og stipendier. Ikke minst, kommer vår ordfører Nils Olav Larsen for å 
dele ut Vennesla kommunes Kulturpris. 

Bill kr. 100/50 på ebillett.no, på 38137300, på biblioteket fram til fredag kl. 15.00 
og i Svømmehallen fra kl. 18.00.      
Arr: Allmenn kultur, kulturskolen, Moonlight og VAK
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kl. 21.30 på Moonlight
Disco
Etter Kulturkvelden åpner Moonlight dørene. Det blir MarioCART-
turnering og musikk ved egen DJ. Servering av gratis pølser til alle 
ungdommer. Rusfritt.
Arr: Moonlight

LØRDAG 2. NOVEMBER 

kl. 11.00 i Vennesla Frikirke
Misjonsmesse
Vi byr på åresalg, barnelotteri, fiskedam, hovedlotteri. Kafé med salg av 
god mat og drikke. Konsert med Frikirkens barnekor.
Arr: Vennesla frikirke

kl. 12.00-16.00 i Øvrebøhallen
NMS Høstmesse
Hele dagen blir det åresalg og salg av lodd fra hovedbok og barnebok, 
fiskedam for barna, kafeteria med mye god mat, salgsbord med hjemmebakt 
og strikka produkter.  Kl. 14.00 Familiemøte med sang av Knøttekoret og 
andakt av Elin Oveland ansatt i NMSU. Trekning på barnebok og hovedbok 
til slutt.  Øvrebøhallen har god plass, så vi håper å se hele bygda der.
Arr: NMS Misjonsforening, Øvrebø 

hele dagen i Salen, Kulturhuset
Den store kinodagen (Alle kinobilletter halv pris!)
Kl. 12.00: «Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte 
at det var Jul»  
Dette er historien om ei lita bygd. Den var omtrent som andre bygder 
selv om den lå ganske for seg selv oppi åsen. Folka som bodde i bygda var 
omtrent som andre folk... Noen var store og noen var små, noen mente ditt 
og noen mente datt. Stort sett som bygder flest, men når det gjaldt en ting, 
var de helt like alle sammen... De var så fæle til å glømme. Og de glømte de 
merkeligste ting, alle på en gang! Nå er de på vei til å glømme det viktigste 
av alt...nemlig jula!

Kl. 14.00: «Familien Addams»  
En animert versjon av Charles Addams tegneserier om en merkelig og 
eksentrisk familie. Familien Addams lever sitt merkelige liv i fred og ro i 
flere år, men når det plutselig dukker opp en helt ny by i nabolaget, og 
en påtrengende oppussingsekspert ser på familien som en trussel, er det 
plutselig slutt på familiefreden.
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Kl. 17.00: «Operasjon Mumie»  
Når det kommer en mumieutstilling til Elvestad, skjer en rekke 
uforklarlige ulykker blant de ansatte ved museet. Det ryktes at museet 
er rammet av farao Tutankhamons forbannelse. Er virkelig den gamle 
myten årsaken til de mystiske ulykkene eller finnes det en annen 
forklaring? Barnedetektivene Tiril og Oliver og sporhunden Åtto er på 
saken.

Kl. 19.00: «Spionen» 
Historien som Sonja Wigert, som levde et farlig liv som dobbeltagent under 
2. verdenskrig. Sonja Wigert levde som diva og stjerne i Stockholm ved 
utbruddet av andre verdenskrig, og hun fanget raskt oppmerksomheten til 
nazi-offiseren Josef Terboven. Wigert blir rekruttert av svensk etterretning 
som spion, og pleier intim kontakt med Terboven, som rekrutterer henne 
for å spionere på svenskene. Med faren i fengsel i Oslo, og en gryende 
kjærlighetshistorie til en ungarsk diplomat i Stockholm, må Sonja bevege 
seg på en stram line for å håndtere et spill - og en rolle - som får fatale 
følger for henne.
Arr: Vennesla kino

kl. 18.00 på Eikeland grendehus
Bygdekveld
Velkommen til eit variert program med kåseri både av Sylfest 
Lomheim – «Bibelomsetjing og bibelske uttrykk i daglegtalen» 
og av Torfinn Normann Hageland – «Varefrakting og vandring 
langs Fjellmannsvegen, Mosby –Kile».  Utstilling av gamle bøker 
i forbindelse med Bokårets 2019. Kaffipause med utlodning av 
bøker. Inngang vaksne kr. 100,-. 
Arr: Vennesla dialekt- og mållag og Hægeland Sogelag
 
fra kl. 19.00 i Venneslahallen
«Glory Days»- 80-tallets partymusikk
I mer enn ti år har Glory Days spredt glede på små og store 
scener. Bandet byr på en perfekt miks av åttitallets monsterhits.  
Med både mannlig og kvinnelig vokalist, korister, dansere og 
blåserrekke, får du en energisk og variert konsertopplevelse 
av de helt sjeldne.  Gjør deg klar for berømte gitarriff, 
allsangvennlige refreng og et eksplosivt sceneshow! 

Billettpris: 2 for 1 billett 400,-. Enkeltbillett 250,-. Salg av mat og drikke. Billetter: 
Narvesen og  https://tikkio.com/tickets/10780-glory-days-80s-party.
Arr: Mikael Andresen

8 9



kl. 19.00 på Hunsfos Bryggeri
«Belgisk aften med Trond Moi»
Hunsfos Bryggeri inviterer til eksklusiv smaking av de beste trappist ølene 
i verden. Gjennom hele smakingen vil Trond Moi lage retter tilhørende 
hver øltype. Pris kr. 1.799,- som inkluderer syv smakinger. 
Begrenset antall billetter som kan kjøpes på tikkio.no. 
Arr: Hunsfos Bryggeri 

SØNDAG 3. NOVEMBER 

kl. 14.00-18.00, Bommen elvemuseum
Kulturuka i Bommen
Besøk vårt hyggelige museum og ta en titt på utstillingene. Kafe med salg 
av kaffe, vafler, is, brus og ikke minst - marsipankake.
Arr: Bommens Venner

kl. 17.00 i Vennesla Frikirke
Allehelgensgudstjeneste
Etterlatte/pårørende spesielt velkomne! Hymnos blir med. Tale ved Geir 
Ove Bakken. Kveldsmat etter gudstjenesten.
Arr: Vennesla Frikirke
 
kl. 18.00 i Vennesla kirke
Allehelgenskveld
Alle er velkomne, og en særskilt invitasjon går til alle som har mistet noen 
i året som har gått. Tale ved sokneprest Mari Sønnesyn Berg. Musikk ved 
Kine Aasen og Bernard Emmelkamp.
Arr: Vennesla menighet, konsertkomiteen og diakoniutvalget

kl. 17.00 i Salen, Kulturhuset
Kulturukekino – «Operasjon Mumie»
Når det kommer en mumieutstilling til Elvestad, skjer en rekke 
uforklarlige ulykker blant de ansatte ved museet. Det ryktes at museet er 
rammet av farao Tutankhamons forbannelse. Er virkelig den gamle myten 
årsaken til de mystiske ulykkene eller finnes det en annen forklaring? 
Barnedetektivene Tiril og Oliver og sporhunden Åtto er på saken. 
Arr: Vennesla kino
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Det skjer også mye spennende
før og etter Kulturuka!

Få også med deg...

• Onsdag 23. oktober kl. 19.00 på PM5, Hunsfoss: «Bøker, mat 
og prat» med bl.a. Levi Henriksen, Sylfest Lomheim og Anders 
Robstad med venner

• Torsdag 24. oktober kl. 12.00 på Kulturhuset, biblioteket: 
«Lunsjpåfyll». Knut Mæsel, kjent fra «Rusleturbøkene» 
kommer med «Kristiansand i krig – 9. april»

• Tirsdag 5. november kl. 19.00 på Filadelfia: 
«Populærkonserten» med Vennesla Musikkorps og gjester 
Ole Børud og Kine Ludvigsen Fossheim

• Torsdag 7. november kl. 12.00 på Kulturhuset, biblioteket: 
«Lunsjpåfyll». Fotoansvarlig ved Vest-Agder museet, Arve 
Lindvig presentere historiske bilder.

kl. 19.00 i Salen, Kulturhuset
Kulturukekino – «Spionen»
Historien som Sonja Wigert, som levde et farlig liv som dobbeltagent under 
2. verdenskrig. Sonja Wigert levde som diva og stjerne i Stockholm ved 
utbruddet av andre verdenskrig, og hun fanget raskt oppmerksomheten til 
nazi-offiseren Josef Terboven. Wigert blir rekruttert av svensk etterretning 
som spion, og pleier intim kontakt med Terboven, som rekrutterer henne 
for å spionere på svenskene. Med faren i fengsel i Oslo, og en gryende 
kjærlighetshistorie til en ungarsk diplomat i Stockholm, må Sonja bevege seg 
på en stram line for å håndtere et spill - og en rolle - som får fatale følger for 
henne.
Arr: Vennesla kino
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2019 - Vennesla kommune
Enhet for kultur

E-post: post@vennesla.kommune.no

www.vennesla.kommune.no

       vennesla.kommune

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 2020, så ta kontakt med kulturrådgiver  
Tove Linda Høgstøl på Kulturhuset.

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

 

Hilsen fra Kulturenheten


