
Torsdag
Åpningstider i butikkene: 09.00-20.00
Åpne markedsboder: 12.00-20.00
Stasjonsgalleriet: 12.00-18.00

Dette skjer i Moelv på torsdag:

Sommerrebus for hele familien, dere finner 
oppgaver på noen av butikkenes salgsboder. 
Svarskjema kan hentes og leveres  
på Biblioteket.
Flere av butikkene har i tillegg til gode priser 
egne konkurranser
Kl. 16.00-19.00 Ansiktsmaling med  
Sjusjørøveren Rebella

Kl. 17.00 Presentasjon av 
ny Moelv-logo og show 
med Andreas Amb på 
Moelv torg –  
Gatetunet. Ringsaker Blad 
spanderer kake.
Kl. 19.00 Biblioteket invit-
erer til konsert med Thea 
Kamfjord Eriksen med seg på piano har hun 
Morten Reppesgård. 
(Se Biblioteket sin nettside for mer info)

Fredag
Åpningstider i butikkene: 09.00-22.00
Åpne markedsboder: 12.00-20.00
Stasjonsgalleriet: 12.00-18.00

Dette skjer i Moelv på fredag:

Sommerrebus for hele familien, dere finner 
oppgaver på noen av butikkenes salgsboder. 
Svarskjema kan hentes og leveres på  
Biblioteket.
Lykkehjul med flotte premier!
Flere av butikkene har i tillegg til gode priser 
egne konkurranser

Kl. 10.00-15.00 Åpent hus på 
Garveriet/  
Frivilligsentralen, de feirer 25 
årsjubileum.  
Fra kl. 11.30 vil det bli underhold-
ning,  
servering av gratis kake/kaffe 
og salg av husflidsprodukter 
med mer. 
Kl. 15.00-19.00 Gratis barnerid-
ning ved Garveriet med hester 
og mannskap fra Åsli Ridesenter.
Kl. 16.00-19.00 Ansiktsmaling med  
Sjusjørøveren Rebella 

Kl. 17.30 Skog og Hage Moelv og to lokale 
utøvere fra Det norske landslaget i Timber-
sports sørger for spektakulært SHOW i Moelv 
sentrum  
(se eget FB-arrangement).

Kl. 19.00-21.00 En smak av sommer på Gate-
tunet arrangør er Ringsaker kommune. 

Velkommen til den lille byen  
med det store hjertet!

MOELVDAGENE  16.- 18. juni
Sommerdager i sentrum

MOELVDAGENE  16.- 18. juni
Sommerdager i sentrum

Lørdag
Åpningstider i butikkene: 09.00-16.00
Åpne markedsboder: 10.00-15.00
Stasjonsgalleriet: 12.00-15.00

Dette skjer i Moelv på lørdag:
Sommerrebus for hele familien, dere finner 
oppgaver på noen av butikkenes salgsboder. 
Svarskjema kan hentes og leveres på  
Biblioteket.

Lykkehjul med flotte premier!

Flere av butikkene har i tillegg til gode priser 
egne konkurranser

DNB skal ha fotballaktivitet på bankplassen.
Kl. 10.00-16.00 Moelv frisbeeklubb har  
aktivitet i Garveriparken.
 
Kl. 11.00-15.00 Junkyard MC har mc utstilling 
på og en liten quiz. 

Kl. 11.00 Biblioteket inviterer til Familiefores-
tillingen «Kom, la oss finne skatten!» Et ellevill 
musikalsk og morsomt piratshow. 

Kl. 12.00 Sirkusshow og 
sirkusskole med  
Mr. Toons på Moelv torg 
– Gatetunet Arrangør er 
Ringsaker kommune

Kl. 13.00-15.00 Åpen dag 
på Brannstasjonen for store 
og små med Brannbamsen 
Bjørnis. Gratis pølser og brus 
til barna. 

Kl. 14.00 Kan du se Næroset Turn i Moelv 
sentrum.
Kl. 15.30 Andeløp i Moelva. Start fra nedre 
brua ved Stand Brenneri og mål i Båthavna. 
Kl. 21.00 Konsert med 
PatentBænd på Mjøskroa. 
Arrangør: Mjøskroa  
(se arrangement på  
Facebook).

Den Store Styrkeprøven 
går igjennom Moelv sentrum lørdag den 18. 
juni – bli med å heie syklistene igjennom St-
orgata (Syklistenes maksfart igjennom sen-
trum er satt til 15 km/t).  

Søndag 

Kl. 17.00 Sommerkonsert på Mo Gård 
Allsang og salg av kaffe/brus og kaker. Bil-
letter kr. 300,-, selges hos Intersport  
Moelv og Baker Kristiansen, Moelv.   
Arrangør: Venner av Mo 

Velkommen til den lille byen  
med det store hjertet!

Noen arrangementer med værforbehold


