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FREDAG 29. OKTOBER
10.00 | Foajeen, Herredshuset 
Fotoutstillingen «Naturglimt til ettertanke» 
Naturfotograf Jon Østby, medlem i Vennesla Film- og 
Naturfotoklubb, setter opp en salgsutstilling. Østby 
har bakgrunn fra Strømmestiftelsen og har bl.a. vært 
25 år i Afrika (Etiopia og Kenya). Siden 1989 har 
han bodd i Vennesla. Han stiller ut bilder for salg, 
både aluminiumsplater og innrammede bilder, samt 
postkort.

Utstillingen vil ha åpent hverdager kl. 10-14.
Arr: Jon Østby

10.00 | Påfyll, Skarpengland
Kunstutstilling
De dyktige Øvrebø-kunstnerne Anne Sørli, Aslaug 
Stølen og Aslaug Steen inviterer til å oppleve bilder 
og dikt på kunstveggen til Påfyll.

Påfyll er Øvrebø sitt treffsted. Her kan du sitte 
ned for en prat og en kaffe. Det er også salg av 
«langreiste» produkter fra Nepal til støtte for Change 
(Nepalprosjektet til Øvrebø vgs.). Det er også salg av 
«kortreiste» interiørprodukter og gårdsmat. Åpent: 
Fre. kl. 10-18, tirs. kl. 10-14 og ons. kl. 15-19.
Arr: Aslaug Steen og Påfyll (Øvrebø vgs. /Øvrebø- og 
Hægeland frivilligsentral)

19.00 | Salen, Kulturhuset
Norgespremiere på «Nordsjøen»
Fra produsentene av Bølgen og Skjelvet. 
«I 1969 startet Norges oljealder og et økonomisk 
eventyr uten sidestykke. 
I filmen tar det norske oljeeventyret en dramatisk 
vending. En oljeplattform går plutselig ned utenfor 
Ormen Lange feltet. Forskerne søker desperat å 
finne løsningen på den uforklarlige hendelsen. Et 
menneskelig drama på liv og død går i gang idet 
tusenvis av oljearbeidere plutselig er fanget på 
plattformer over hele Nordsjøen. Norgeshistoriens 
største redningsaksjon er et faktum». 

Bill. kr. 100,- kan kjøpes på venneslakulturhus.
no, bestilles på tlf. 90965456, kjøpes i forkant på 
biblioteket eller ved inng. fra kl. 18.00. Kinokiosk.
Arr: Vennesla Kino

19.00 | Grendehuset, Eikeland
Bygdekveld
Hægeland Sogelag arrangerer en spennende 
historisk kveld hvor de presenterer smakebiter fra 
sin nye dokumentarfilm om stavskjæring: “Fra tre 
til tønne”. Den første traktoren som ble kjøpt ny til 
Hægeland er nå nyrestaurert og blir vist fram. Det vil 
også bli vist film om fangetransportskipet Palatia og 
Oddvar Sørli forteller om det utfordrende arbeidet 
da dette skipet ble funnet. Kulturinnslag ved Claudio 
Michel. Bevertning. Billpris kr. 100,- ved inngang. 
Arr: Hægeland Sogelag

20.00–23.30 | Moonlight, Vennesla
Høstfest
Underholdning, konkurranser og cafè. Velkommen til 
alle fra 8. klasse. Gratis inngang og 100 % rusfritt. 
Arr: Moonlight
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LØRDAG 30. OKTOBER
11.00 | Tilflukten, Kulturhuset: 
Åpning av salgsutstilling 
Velkommen til utstilling med Olga Lyulchenko, Ilse 
Meijer, Ali Benyawie, Lina L. Berglund, Uzay Karov, 
Stefan Dobrevski, Lanka Dimitrova Jenssveen og Tore 
Morten Selnes. Det er også med elever fra Olgas 
kunstundervisning. Åpningsarr. med underholding og 
enkel servering. Åpent lør 11-16, man 10-16, tir 10-18, 
ons 10-16, tor 10-18, fre og lør 10-16.
Arr: Olga Lyulchenko 

12.00 | Salen, Kulturhuset
«Show med Erik Mogeno»
Tryllekunstner, komiker og buktaler Erik Mogeno 
kom helt til finalen i Norske Talenter 2010 og har 
etter det spilt over 2300 forestillinger. Han har over 
15 mill. visninger på sine humorvideoer på YouTube, 
Facebook og Tik Tok. 

Dette er et familieshow med masse humor. Den 
populære kaninen Kalle er alltid med, i tillegg til flere 
andre figurer. 

Showet passer bra for 4-8 åringer, er gratis og varer 
i ca. 40 min. 
Arr: Kulturhuset med støtte fra Sparebanken Sør og 
Agder fylkeskommune

13.00 | Venneslahallen
Blå Kors basaren
Åresalg og salg på bok med mange fine gevinster. 
Fiskedam og kafè 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

13.00 | 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

14.00 | Nedre Foaje, 
Eventyrrommet på Kulturhuset
Salgsutstilling med bilder av Eva Margot
Eva Margot (1944-2019) opprinnelig fra Mosby startet 
sin malekarriere tidlig. Hun studerte bl.a. hos Arne 
Solheim. Til tross for alvorlig sykdom i barndommen, 
hadde hun en indre styrke og en livlig og kreativ 
fantasi som gjenspeiler seg i bildene hennes.

I 1977 stilte hun ut for første gang på Amatørenes 
Årlige og i de neste førti årene ble det bortimot 
30 utstillinger i Kristiansand-området,  Risør og i 
Stavanger. 

I Kulturuka vil publikum få se et variert knippe av 
hennes tegninger og maleri. Åpent i bibliotekets 
åpningstid.  
Arr: Philippe Roux
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20.00 | Foajeen, Kulturhuset
Konsert med Unni Wilhelmsen
Unni Wilhelmsen feirer 25 år som artist og har i den 
anledning tatt et dypdykk i sin rikholdige skattekiste 
av musikk, og gamle låter får skinne på nytt. Hun  har 
med musikerne Ronny Yttrehus og Reidar Opdal. 

Den kreative sangfuglen har reist land og strand 
rundt i Norge med musikken sin og med det etablert 
seg som en av våre mest betydningsfulle singer- 
songewriters. Med over 3000 konserter, åtte 
albumutgivelser og slager som «Won’t Go Near Yo 
Again» og «Anything ‘Bout June» har Unni satt solide 
spor i de fleste nordmenns musikalske hjerter. 
Hun har i tillegg fått med seg to Spellemannspriser 
og er fast gitarist for Di Derre (som Hu Derre). 
 
Bill kr. 350,- på venneslakulturhus.no, på 90965456, 
i bibliotekskranka og ved inng. fra kl. 19.00. Smia vil 
være åpen med salg av forskjellige typer drikke og 
snacks. 
Arr: Vennesla kulturhus/Backstage management

SØNDAG 31. OKTOBER
13.00 | Hægeland Herredshus
Folkehelsetur
Turen går på helselagets turløype og er ca. 2 km. 
Passer for alle, både med rullestol og barnevogn. 
Arr: Hægeland helselag

14.00–18.00 | Bommen Elvemuseum
Kulturuka i Bommen
Besøk vårt hyggelige museum og ta en titt på 
utstillingene. Kafè med salg av de gode Bommen-
vaflene, kaffe, is og brus. Gratis adgang. 
Arr: Bommens Venner

17.00 og 19.00 | Salen, Kulturhuset
Kulturukekino 
kl. 17.00: «Familien Addams 2»
Se informasjon på Den Store Kinodagen 
kl. 19.00: «Nordsjøen»
Se informasjon på fredag 29.oktober
Arr: Vennesla kino

MANDAG 1. NOVEMBER
20.00 | Foajeen, Kulturhuset
Konsert med Ronnie Jakobsen
Det er tre år siden han mottok Spellemannprisen, og 
han er nå endelig lanseringsklar med nytt konsept. 
Han sier selv: «Dette konseptet er det beste jeg 
hittil har skapt, og det som er ekstra gøy i denne 
sammenheng, er at jeg synger på norsk. Og det 
fungerer sinnsykt bra! Låtene er denne gang mer 
poppete og dur-friske, med kule og catchy refrenger. 
Musikken har samtidig et urbant og moderne uttrykk, 
der mitt gitarspill har en sentral rolle». Han har med 
seg to musikere.

Bill kr. 250,- på venneslakulturhus.no, på 90965456, 
i bibliotekskranka og ved inng. fra kl. 19.00. Smia vil 
være åpen med salg av forskjellige typer drikke og 
snacks.
Arr: Ronnie Jakobsen
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TIRSDAG 2. NOVEMBER
18.00 | Kile
Littera-TUR
Vi går inn til Gåseflå hvor bibliotekar Caroline vil ha 
høytlesning. Ta med varmt tøy, drikke, kanskje noe å 
spise på, hodelykt og gjerne en vedkubbe. Anbefalt 
aldersgrense fra 9 år og oppover. Ta gjerne med en 
voksen hvis du ønsker det. Vi er tilbake ca. kl. 20.00. 

For påmelding, ta kontakt med 41282946 eller  
post@hegelandogovrebo.frivilligsentral.no. 
Arr: Vennesla bibliotek i samarbeid med Hægeland 
og Øvrebø frivilligsentral

18.00 | Salen, Kulturhuset
Historisk kveld
Velkommen til en spennende kveld hvor Strandsti-
gruppa retter blikket mot nedre del av Strandstien. 
Med sagn, fortellinger, bilder og kart tegner de opp 
historien til bygda og heiene, elva, øyene og fossene.

Vi har også inviterte Janne Nygaard fra Nodeland 
som forteller den spennende historien om da 
Marshallhjelpen etter krigen finansierte PM5 på 
Hunsfos som et av de største enkeltprosjektene i 
landet. Gratis adgang. 
Arr: Vennesla historielag i samarbeid med  
Strandstigruppa (Hans Gunnar Omdal,  
Roald Omdal, Håkon Honnemyr, Vidar Abrahamsen, 
Rolf Stokkeland og Trygve Jortveit)

ONSDAG 3. NOVEMBER
17.30 | Foajeen, Kulturhuset
«Hvordan snakke om selvmordstanker»
- En temakveld i regi av Mental Helse Vennesla

Vi ønsker å øke forståelsen for hvordan selvmords-
tanker kan oppstå og hvordan en kan bistå i møte 
med mennesker som har det vanskelig. Foredrag og 
samtale ved Nina Danielsen, daglig leder av ELPIS 
Selvmordsforebygging.

Kulturinnslag ved Cecilie Lønn og Dag Ringstad med 
duoen CD. Servering. Arrangementet er gratis. 
Arrangør: Mental Helse Vennesla i samarbeid med 
Vennesla kommune, ROM Agder, NAV,  
Lillesand Ressurssenter og Ressursen Vennesla

TORSDAG 4. NOVEMBER
19.00 | Salen, Kulturhuset
Fotoklubbens jubileumsshow
Vennesla Film- og Naturfotoklubb fyller 60 år og vil 
feire dette med å invitere dere til å oppleve bilder av: 
• Vidar Gran: «Med naturen i linsa»
• Jon Østby: «Lyden av lys»
• Dag Harald Vennesland: «Hvaler i nord»
• Dag Ø. Wennesland: «På fotojakt i hvitt landskap»
Inngangspenger er kr. 50,- for ikke-medlemmer.  
Dette inkludere kake og kaffe. 
Arr: Vennesla Film- og Naturfotoklubb 
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FREDAG 5. NOVEMBER
19.00 | Foajeen, Kulturhuset
Kulturkvelden
Hovedkvelden i Kulturuka byr på mye spennende. 
Den alltid like underfundige Ingvald Røinås 
Ingebretsen tar turen for å kåsere om sine fantastiske 
barndomsminner. Bernt Fjellestad og Per Ove Åteigen 
vil glede oss med nydelig sang. Både Kulturskolen og 
Moonlight vil gi oss fine kulturopplevelser. 

Det er selvfølgelig også utdeling av Vennesla 
kommunes Kulturpris, kultur-og idrettsstipendier og 
Kulturkrus. Kveldens konferansier er Odd Inge Uleberg.

Bill. kr. 100/150 på venneslakulturhus.no, på 
90965456, på biblioteket og ved inng. fra kl. 18.00.  
Arr: Levekårsutvalget, Kulturhuset, Kulturskolen og 
Moonlight

21.00–23.30 | Moonlight, Vennesla
Afterparty
Konsert med hiphopartisten Lil Yaas. Kafè.
Gratis adgang. 
Arr: Moonlight Vennesla

LØRDAG 6. NOVEMBER
19.00–02.00 | Venneslahallen
Gjenåpningsparty med Vennesla Allstars 
Velkommen til en fantastisk konsertkveld i 
Venneslahallen med bl.a. Syvert Dale, Bernt Fjellestad, 
Elisabeth Aavitsland Fjermedal, Patrick Åteigen, 
Marlen Hansen, Tom Magnussen m.fl. Husbandet 
stiller med Per Erik Olsen i spissen. 

Salg av mat og flere typer drikke hele kvelden.  
Bill. kr. 250,- på Sentrumskjåsken og Tikkio.com. 
Arr: Mikael Andresen

11.00 | Vennesla Frikirke
Frikirkens store misjonsmesse
Dette tradisjonsrike og populære arrangement er 
heldigvis tilbake. Det serveres mat av ulike slag i 
kafeen, det er tombola og fiskedam for ungene og 
det er utlodning med åresalg og loddbøker. Fine 
premier og god stemning ! 
Arr: Vennesla frikirke

Hele dagen | Salen, Kulturhuset
Den Store Kinodagen
Alle kinobilletter til halv pris: (Kr. 50,- for voksne, kr. 45 
for barn). «Prestens hemmelighet» har gratis adgang. 
Kl. 12.00: «Ekkliene – velkommen til søppeldynga» 
«En liten landsby har et stinkende problem med den 
lokale søppeldynga. Men heldigvis bosetter noen 
små grønne vesener seg der – og ekkliene spiser 
søppel som godteri!»
Kl. 14.00: «Familien Addams 2»
«Familie Addams er tilbake. Morticia og Gomez er 
fortvilet over at barna deres blir tenåringer. For å 
gjenopprette samholdet bestemmer de seg å dra på 
en siste, elendig familieferie. Wednesday, Pugsley, 
onkel Fester og staben blir stablet inn i den hjemsøkte 
bobil og reiser gjennom Amerika. Hva kan egentlig 
gå galt?»
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Kl. 17.00: «Tre nøtter til Askepott» (førpremiere)
«Dette er storslagen nyinnspilling av julens årlige 
tradisjon. Bli med Askepott i hennes kamp mot den 
onde stemoren. Astrid Smeplass i hovedrollen har 
med et stjernespekket og fargerikt skuespillerlag. 
Det blir heseblesende ritt, briljant bueskyting og 
selvfølgelig slottsball med vanvittige kjoler og en 
solid porsjon magi.»

Kl. 19.00: «Prestens hemmelighet»
«Filmen «Prestens hemmelighet» handler om 
venndølen og presten Gunstein Vetrhus sin livsveg, 
fra et liv i heterofilt ekteskap, via det å miste sin kjære 
kone i kreft, til i dag å være gift med Ole Alvik.» En 
film av Steffan Strandberg. Gratis inngang.

Før denne filmen vil filmskaperne kommer med en 
introduksjon. Etter filmen er det samling i Foajeen, 
til uformell prat og noe å bite i. Gunstein Vetrhus, 
Ole Alvik, Steffan Strandberg, Bjarne Nordhagen og 
sokneprest Mari Sønnesyn Berg vil være til stede. 
Vi håper på åpen dialog med rom for forskjellige syn.
Arr: Vennesla menighet i samarbeid med Come Back 
films AS og Vennesla kino

SØNDAG 7. NOVEMBER
14.00–18.00 | Bommen Elvemuseum
Kulturuka i Bommen
Besøk vårt hyggelige museum og ta en titt på 
utstillingene. Kafè med salg av de gode Bommen-
vaflene, kaffe, is og brus. 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. Medvirkende 
er sokneprest Mari Sønnesyn Berg, diakoniutvalget, 
Bernard Emmekamp på orgel og Marion Røsandnes 
på fløyte. De som ønsker, kan gjerne bli igjen til en 
kaffe/tekopp og noe å bite i. 
Arr: Vennesla menighet 

18.00 | Vennesla frikirke
Allehelgenssamling
I denne søndagens aftengudstjeneste gis det særlig 
rom for å minne de av våre kjære vi har mistet. Musikk 
og innhold har fokus på de som har gått foran og 
det håpet vi eier. Etter gudstjenesten inviterer vi til 
kveldsmat og samtale rundt bordene. 
Arr: Vennesla frikirke

17.00 og 19.00 | Salen, Kulturhuset
Kulturukekino
kl. 17.00:  «Ekkliene – velkommen til søppeldynga»
Se info. på Den Store Kinodagen.
kl. 19.00: «Nordsjøen»
Se info for fredag 29. oktober.
Arr: Vennesla kino
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Søndag 24. oktober
19.30 | Vennesla kirke
Salmekveld med Jon Østby og 
Vennesla menighetskor. 
Arr: Vennesla menighet

Onsdag 27. oktober
17.00-21.30 | Moonlight, 
Øvrebø
Halloween-party. Arr: Moonlight

Tirsdag 9. november
19.00 | Filadelfia
Populærkonserten med Vennesla 
musikkorps. Gjester er i år Hanne 
Sørvaag og Kim Rysstad. 
Arr: Vennesla musikkorps

Onsdag 10. november
19.30 | Vennesla kirke
Solidaritetsgudstjeneste. 
Arr: Ivareta Vennesla/ Vennesla 
kirke

Torsdag 11. november
12.00 | Vennesla bibliotek
Lunsjpåfyll med Thorunn Lunde. 
Arr: Vest-Agder-museet

Lørdag 13. november
Filadelfia
Kunstutstilling «Det som ingenting 
er» med hovedfokus på mental 
helse.
Arr: Tore Morten Selnes og andre 
kunstnere.

Lørdag 20. november
20.00 | Kulturhuset
Konsert med BlåMugg.
Arr: Vennesla Kulturhus

Lørdag 27. november
12.00 | Kulturhuset
“Baldrian og musa”.
Arr: Vennesla Kulturhus

Lørdag 11. desember
20.00 | Kulturhuset
“Swinging Christmas”.
Arr: Vennesla Kulturhus

Her er noen av arranagementene
før og etter Kulturuka


