
 

 

PROGRAM VINTERFESTEN FOR 16 GANG 

28.JANUAR TIL 5.FEBRUAR  

 
Torsdag 27.1 kl. 13.15- ÅPNING AV SNØSKULPTURPARK (VÆRFORBEHOLD) 
Åpning av snø skulpturpark laget av 9.trinn med tema Våler 1000 år.  
 
Fredag 28.1 tom søndag 6.2 KUNST PÅ KIRKETORGET 
En gruppe av kunstnerforumets medlemmer stiller ut arbeider med kirkemotiver. Utstillingen er åpen 
alle dager fra 12-15 samt under alle arrangementer i vinterfestuken, bortsett fra mandag 31.1 
 
Lørdag 29.januar kl. 17.00 – ÅPNING AV 1000 ÅRS JUBILEET V/KOMMUNELOKALET  
Vålers 1000 års jubileum åpner blir med fakkeltog, taler og konsert. Du kan lese mer om jubileet 
på www.1000vis.no 
 
Vi vil motta Olavsflammen fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter til å tenne alle faklene som skal delta i 
fakkeltoget. 
Offisiell åpning med Ordføreren og Biskopen, samt representanter fra statsforvalteren og Innlandet 
fylkeskommune. 

PÅMELDING TIL KONSERTEN I KIRKEN, 
GJØRE TIL CATHRINE HAGEN, MOBIL 47454449/ CH@VIS.KOMMUNE.NO  
 
GRATIS!  

 
Søndag 30. januar kl. 11.00 – VINTERFESTGUDSTJENESTE i VÅLER KIRKE  
Med elever fra Våler kulturskole og Seniorkoret 
Prest, Einar Vannebo og organist Daniel Bjørlo  

Mandag 31. februar kl. 17.30 –GØY FOR BARNA PÅ BIBLIOTEKET 
Elever fra kulturskolen underholder og det blir lesestund, tegneaktiviteter og servering av boller og saft.  
GRATIS!  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.1000vis.no%2F%3Ffbclid%3DIwAR2rIwpGYyuovn7-9YaMagAatZfZPfcyPsiUg1Wz7aSdFUUi81w8e2SDtGs&h=AT3eo193Co3K6Io48JS9G8q_CP0z62XG64fuDX4m-CtVPtxtASZXepCmYUvnwKD9vJ-Ujgvuo7IFHDxgyiWqQ6vhyoZfsJJyGyXpvt9e1q-Fmcs3yiiGJiT50WRm5bcBi26K&__tn__=q&c%5b0%5d=AT2WK0KLOlWZo64OUzgKMIPh1NKw3vI_3i4QPPVowC7G34YcxXA2EtcSCvzI6eQFxIX9_tIlcHZrGH7LnHNUqNiDvmSEYmAOFQcUwHzKxiWsAOch5sRoGw6llABNczFDfQo5dwuAIhDhNETyY1_oBs523ObpYbthgQd7fS4xvYIpb035kQ
mailto:CH@VIS.KOMMUNE.NO


 
 

 
Torsdag 3. februar kl. 18.00 – FORFATTER KIRSTEN WINGE PÅ BIBLIOTEKET 
Foredraget heter «mat på bålet». 
Pga antallbegrensing per nå på 30 stk. ta vi påmelding. 
PÅMELDING TIL EVA WENSTAD, 47 01 10 93/  EW@VIS.KOMMUNE.NO  
 
GRATIS! 
  
Fredag 4. februar – kl. 20.00 JAZZKONSERT MED LOW-FLY QUINTET I VÅLER KIRKE 
Low-Fly Quintet er en jazzkvintett som er unik i norsk sammenheng. De lager originalmusikk som er 
inspirert av amerikansk jazz- og blues fra mellomkrigstiden.   
Dette er et liveband som overrasker. Kvintetten leverer en lyttekonsert som løsner opp spenninger og 
setter i gang tankene. Både latter og tårer har forekommet blant tilhørerne. 

Billett kr.390,-  
 
PÅMELDING TIL PER ARNESEN, 62 42 40 73/ PER.ARNESEN@VIS.KOMMUNE.NO  
 
BILLETTENE MÅ BETALES SENEST MANDAG 31.1. 

Lørdag 5. februar – kl. 12.00-14.00- UTE AKTIVITETSDAG FOR HELE FAMILIEN PÅ 
SPULSÅSTOPPEN  
I samarbeid mellom Venner av Spulsåsen, kulturavdelingen og andre lokale lag og foreninger ønskes det 
velkommen til Spulsåstoppen!  

Her blir det natursti, aking, skilek, bålkos og servering av varm kakao, pølser & Solrik. Vi håper 
maskoten Turbo fra DNT finner veien opp!  

Det er flere muligheter til å komme seg til toppen, gjerne med ski på beina. Bommen til grustaket åpnes 
og det lages noen parkeringsplasser i grustaket. De som ikke har mulighet til å komme seg til toppen til 
fots kan benytte brøytet vei. 

GRATIS! BLI MED! 

 

Det tas forbehold om endringer i nasjonale eller lokale smittevernregler.  

 
Les mer på www.vaaler-he.kommune.no eller https://business.facebook.com/vaaleris/  
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