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Med bl.a.
Quarteto Habana
Chris Baco og
lokale krefter

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, Ammerudfaret borettslag, Ammerudenga
borettslag, Ammerudlia borettslag, Ammerudsletta B/L, Ammerudskogen Vel,
Interesselaget Breisjøgrenda, Ammerudhjemmets Venner, Kontaktutvalget ved
Ammerudhjemmet, Lions Club Grorud, Fyrhuset, Ammerud skoles musikkorps,
Steinbruddet Fotoklubb, Groruddalen kunstforening, Ammerud aktivitetshus,
Lillomarka orienteringslag, Hindutemplet, Lotteritjeneste, Årvoll gård og Unikum AS.
Takk til ansatte og frivillige på Ammerudhjemmet for all hjelp og bistand!
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Kl. 1800 – 2100
Da er det igjen klart for

TIVOLI

Lotteritjeneste og Smiths Tivoli er igjen
tilbake utenfor Ammerudhjemmet
i forbindelse med bydelsdagene på
Ammerud. Ta turen innom for en
karuselltur eller et høytsvevende ”jump”.

Kl. 1800 – 2230

FREDAGSPARTY

På Ammerud aktivitetssenter for ungdom i
alderen 13-18 år. Gratis adgang.
Mer info på
www.aktivigrorud.com/amd
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Kl. 1045

Vi går i familietog
rundt på Ammerud
anført av Ammerud skoles musikkorps. Toget
starter på p-plassen ved Ammerud skole og
ender opp på Ammerudhjemmet.

Kl. 1110

Preludium utenfor Ammerudhjemmet med
Ammerud skoles musikkorps.

Kl. 1100 – 1800
TIVOLI - Lotteritjeneste og Smiths Tivoli har
også åpent denne lørdagen. Ta turen innom
for en karuselltur, et høytsvevende ”jump” eller
kjøp en bolle popcorn og nyt atmosfæren.
Kl. 1200 – 1400
SJAKK FOR GAMMEL OG UNG
Selskapet til Grorud vel arrangerer sjakkspill
for både gammel og ung i Ammerudhjemmets
hage. Dette skjer i samarbeid med sjakklagene
på Romsås og Nordtvet. Møt opp!
Kl. 1800 – 2230

AMMERUDPARTY

På Ammerud aktivitetssenter for ungdom
i alderen 14-20 år. Inngang kr 5,-.
Internasjonal mat og musikk. Mer info på
www.aktivigrorud.com/amd

P Fotoutstilling

I samarbeid med Steinbruddet Fotoklubb
og Groruddalssatsinga arrangeres
fotoutstilling inne på Ammerudhjemmet.
Ta turen innom kaféområdet og opplev de
flotte bildene.

P Brannbil

Grorud brannstasjon er til stede med en av sine brannbiler. Den vil
være åpen for både store og små slik at man kan få tatt en titt inn.
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Kl. 1045 Før den offisielle åpningen,
varmer vi opp med drivende
og pulserende gammeljazz –
fremført av Nitedalens Jazzband.
Kl. 1130 Offisiell åpning av
Ammeruddagene med innslag av
blant andre rapperen

Chis Baco, Ammerud

skoles musikkorps og
Norges Hindu kultursenters
dansegruppe.

Kl. 1215

Quarteto Habana er en
samling av noen av norges mest
ettertraktet latinmusikere. De
spiller iumotståleg og autentisk
kubansk musikk med stil og
glans.

Kl. 1300 Damini House of Culture er
ledende innen indisk dans i Norge
og holder for tiden til i Groruddalen og
på Grønland i Oslo. Deres barne- og
ungdomsgruppe opptrer på ulike
arrangementer og festivaler.
Kl. 1330 VALG 2011 – politiske apeller.
Ordstyrer: fungerende
generalsekretær i Stiftelsen Kirkens
Bymisjon, Johannes Heggland
Kl. 1415

Frode Moltemyr har siden

1993 jobbet som sanger og
musiker på heltid. I løpet av året
har han nærmere 300 konserter.
Repertoaret er variert og spenner
fra viser, allsanger og salmer til
slagere og country.
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Kl. 1500

Romsås Janitsjar

(RJ) er blant Oslos største
orkestre og holder et høyt
nivå med mål om å gi publikum
en skikkelig musikalsk opplevelse.
I over 30 år har RJ opparbeidet omdømme som
et kulturelt flaggskip, med tradisjon for store,
gnistrende konserter med kjente artister.

Kl. 1545 Vinneren av konkurransen ”Bruk Stemmeretten!”
avslutter underholdningen på utescenen. Arr.:
Ammerud Aktivitetssenter
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Kl. 1145 Nitedalens Jazzband inviterer innendør til jazzkafé.
Her blir det mulig å sette seg ned med en kaffekopp
eller ta en svingom på dansegulvet.
Kl. 1300 Kampen Veteranorkester ble etablert i 1977.
Gutta som er med er alle tidligere medlemmer av
av Kampen Janitsjar. Nå stiller de mannssterke og
spiller opp så taket i atriet løfter seg.
Kl. 1430 I mai underholdt Bjarne Bergsløkken og sønnen
Arne Waaler-Brandt på Ammerudhjemmet.
Sammen holdt de publikum i ånde i over en time.
Det spesielle med situasjonen var at
Bjarne selv sannsynligvis var den
eldste i rommet; 98 år. Nå skal
de avrunde underholdningen
innendørs
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Groruddalen Kunsforening
arrangerer barnemaling i boden ved
flaggstangen. Her vil barna få muligheten til å lage sitt eget
maleri. Husk å ta med maleriet hjem etter at det har tørket!!!

P Skattejakt

Lillomarka Orienteringslag arrangerer
”Skattejakt” under Ammeruddagene.
Finner du alle postene på veien til skatten, så
venter gullmyntene på deg! Gratis ”skattekart”
og ”gullmynter” til alle!
Lotterier
Ammerudhjemmets Venner arrangerer lotteri til inntekt for
Ammeruddagene. Dette finner sted rett innenfor hovedinngangen.
Markedsboder og stands
Et utvalg markedsboder vil gi muligheten for kjøp av ting og
tang, barneklær, håndlagde smykker, malte glass og porselen,
barnebøker og mye mer. I tillegg vil ideelle organisasjoner gi
informasjon om sitt arbeid og de politiske partiene gjøre siste
innsats før valget den 12. september.
Matservering
Kjøkkenet på Ammerudhjemmet har ulike retter på menyen
disse bydelsdagene. Utendørs blir det mulighet for kjøp av
grillmat m.m., mens innendørs holder Café 19 åpent som
vanlig! Skulle bordene ute og inne være fulle, ta gjerne en tur ut
i hagen på baksiden (gjennom kaféområdet) – her
kan man nyte mat og drikke i
ro og fred!
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Kl. 1100 Det holdes

Familiegudstjeneste på

Ammerudhjemmet i samarbeid med Rødtvet
menighet. Ammerudhjemmet inviterer til kirkekaffe i
ovnskroken etter gudstjenesten.
Kl. 1300 – 1600 TIVOLI - Lotteritjeneste og Smiths Tivoli
er igjen tilbake utenfor Ammerudhjemmet i forbindelse med
bydelsdagene på Ammerud. Ta turen innom for en karuselltur
eller et høytsvevende ”jump”.

