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Tirsdag 31. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Gisle Børge Styve Trio er igjen
klar for konsert på Ammerudhjemmet. Styve selv er nok best
kjent som pianist i Beat for Beat
på NRK. Sammen med sine
medmusikanter ligger alt til rette
for en utadvendt og humoristisk
konsert. Etterpå spiller Peder
Ytterli opp til dans.
Torsdag 2. kl. 1130:
MUSIKKBINGO
20-kroners bingo, med musikk og
allsanger ledet av Birgit Jøkling
og Thomas Møller.
Tirsdag 7. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Lisbet Melbye & Muntrasjonsrådet, kalt Tre i Takt, presenterer
et engasjerende program fylt med
humor, nærhet og varme.
Tre i Takt ønsker å nå frem til
den enkelte med gode gamle
melodier fra 30-, 40-, og 50-tallet.
De byr på slagere, revyviser,
folkemusikk, instrumentale
stykker, dansemusikk og gammeldans. Trønderkaillan spiller
opp til dans etter konserten.
Lørdag 11. kl. 1130:
AMMERUDDAGENE:
Offisiell åpning
Søndag 12. kl. 1100:
AMMERUDDAGENE:
Familiegudstjeneste
I samarbeid med Rødtvet
menighet avholdes familiegudstjeneste i atriet.

Fredag 24. kl. 1100:
SANGANDAKT
Saron (pinsevennene Turid og
Sven Larsen) gjester Ammerudhjemmet og holder sangandakt
i kapellet. Varighet 45 min.

Tirsdag 14. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Under ledelse av Einar Høyland,
vil Majorstua Strengemusikk fra
Frelsesarmeen underholde denne
kvelden. Marga Gavrailova
spiller opp med spenstig dansemusikk etter konserten.

Tirsdag 28. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Per Husby og Kjetil Skaslien
presenterer eviggrønne sanger
med polka og swing. De vil
også dele mange spennende,
morsomme og hemmelige
historier fra deres lange liv på
veien. Husbys lette omgang med
pianoet blir som en varm hjemkomst til ei stue fylt av musikalsk
hukommelse og viten. Og med
Kjetil Skasliens smektende toner
fra trekkspillet, er dette en varm
konsert som bør oppleves.
Anettes spiller opp til dans
denne kvelden.

Ansvar: 5. etg.

Tirsdag 21. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
We’ll Meet Again er et musikalsk
program om den legendariske
engelske sangerinnen Vera Lynn.
Med sine uforglemmelige sanger og
engasjement var
Vera Lynn en stor
inspirasjon for
millioner under
annen verdens krig,
og Englands mest
populære artist
mange år etterpå.
Sybil Richardson og Ira Jansons
står for kveldens underholdning.
Tottos spiller opp til dans etter
konserten.
Torsdag 23. kl. 1130:
VERDT Å VITE:
Om nasjonalromantikken
Etter ønske fra flere, er Anne
Kristine Sollund tilbake med to
foredrag om kunst denne høsten.
Denne torsdagen legger hun
vekt på nasjonalromantikken
(Tidemann og Gude, Dahl…m.fl.).
Sollund er kunstner, steinerpedagog og kunsthistoriker, og jobber
som omviser blant annet på
Nasjonalgalleriet og Henie
Onstad Kunstsenter.

Fredag 1. kl. 1100:		
NATTVERDSGUDSTJENESTE
I samarbeid med Rødtvet
menighet arrangeres nattverdsgudstjeneste i kapellet.

Torsdag 30. kl. 1130:
VERDT Å VITE:
Melkebutikk og kortevare
Per Erling Johnsen er forfatter
av boka «Butikken på hjørnet»
og tidligere konservator ved Oslo
Bymuseum. Han forteller om
butikker vi minnes fra 50-, 60og 70-tallet. Byen hadde den
gangen et mangfoldig handelsliv
med småbutikker som lå tett
i tett i gateløpet. Hvorfor forsvant
disse gode, gamle butikkene?

Tirsdag 5. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Bente Brønmo har tidligere
sunget med blant andre Fryd &
Gammen, Kjell Karlsons orkester
og Albatross. Hun har også
hatt en del førsteplasser
på Norsktoppen. Denne
kvelden fremfører hun
kjente og kjære sanger fra
60-tallet og frem til i dag.
Marga Gavrailova spiller
opp med spenstig dansemusikk etter konserten.

OKTOBER

Ansvar: 4. etg.
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OKTOBER forts. Torsdag 7. kl. 1130:

ØNSKETIMEN
Allsanger og ønsker fremføres
av Birgit Jøkling og Thomas
Møller. Innmelding av ønskesanger innen 28. september.
Fredag 8. kl. 1100:		
LYSANDAKT
Bymisjonsprest Olga Tvedt
gjester Ammerudhjemmet og
holder lysandakt i kapellet.
Tirsdag 12. kl. 1800:
MINIKONSERT,
KÅSERI OG DANS
Først blir det en minikonsert
med elever fra Oslo musikk- og
kulturskole. Mini-Fisarmoniske
er et trekkspillensemble med unge
utøvere som spiller spenstig
musikk. Deretter vil Øyvind
Thorsen kåsere. Han er journalist,
kåsør og forfatter, men er nok
best kjent for sine mange artikler
i Aftenposten under signaturen
«vito», for sine underfundige
radiokåserier i «Nitimen» og en
lang rekke bøker med lun, folkelig
humor. Etterpå blir det dansemusikk med Peder Ytterli.
Torsdag 14. kl. 1130:
FORMIDDAGSKONSERT
Kjell Oppegård er en trubadur
fra Elverum. Han har sunget
Sandbeckviser siden 1959 og føler
seg i slekt med ham i sjel og sinn.
Gjennom tekst og tone blir dette
en reise i Sandbecks verden.
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Tirsdag 19. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Gropus er et kor som ble startet
opp i 1982 av noen ildsjeler
på Grorud. Siden den tid har det
fungert som et blandingskor med
menn og damer fra dalen. Mange
kjenner dem for deres visepregede
repertoar, men i de siste årene har
de også brynet seg på større verk.
Thorgren’s spiller opp til dans
etter konserten.

Tirsdag 26. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Berit og Vibeke Knudsen Lund
har ofte spilt under pyntingen av
påsketreet på Ammerudhjemmet.
Om sommeren har de konserter
på Blaafarveverket. Nå blir det
fiolin- og pianospill også denne
tirsdagskvelden. Bandet 65+
spiller opp til dans etter
konserten.

Ansvar: Kontaktutvalget

Torsdag 28. kl. 1130:
FORMIDDAGSKONSERT
Denne formiddagen
blir det konsert med
Åsmund Reistad.
Han er visesanger
og har låter av
Øystein Sunde,
Lillebjørn Nilsen
og andre norske
visesangere på
repertoaret.

Tirsdag 2. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Veslemøy Solberg og Sven
Ohrvik har fått strålende
kritikker for sin visekunst og
musikalitet, både
for tekstene,
musikken og
fremføringen.
Nå kommer de
til Ammerudhjemmet med en
forestilling de har kalt Silikonfri
sone – en kabaret med lun humor,
litt alvor og ikke minst: vakker
musikk. Etterpå spiller Anettes
opp til dans.
Torsdag 4. kl. 1130:
MUSIKKBINGO
20-kroners bingo, med musikk og
allsanger ledet av Birgit Jøkling
og Thomas Møller.
Fredag 5. kl. 1100:
NATTVERDSGUDSTJENESTE
I samarbeid med Rødtvet menighet arrangeres nattverdsgudstjeneste i kapellet.
Tirsdag 9. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Magne Lindholm har vært
skuespiller ved Det Norske
Teatret i en menneskealder,
men har nå gått over i pensjonistenes rekker. Han er en allsidig
herremann som gleder mange
hjerter med sin fantastiske røst og
sine sjarmerende introduksjoner.
Magne synger, forteller, spiller
trekkspill, piano, munnspill og
fløyte, og har et program med
sanger av blant andre Taube,
Bye og Paasche Aasen. Starlights
med Roger og Evy spiller opp til
dans etter konserten.

Torsdag 11. kl. 1130:
FORMIDDAGSKONSERT
Prøysen for to med
Elin Prøysen og Egil Johansson.
De har samarbeidet tett siden
1977 og har turnert land og
strand rundt med blant annet
Rikskonsertene. Deres konsert
på Ammerudhjemmet er denne
gang støttet av Den kulturelle
spaserstokken og Oslo kommune.

NOVEMBER

Tirsdag 16. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Kampen Veteranorkester ble
etablert i 1977 og holder igjen
konsert på Ammerudhjemmet.
Gutta som er med er alle tidligere
medlemmer av av Kampen
Janitsjar. De tar på seg oppdrag
av ulik art og reiser årlig til vennskapsorkesteret i Danmark.
Joker og Ranni Rommen spiller
opp til dans etter konserten.
Torsdag 18. kl. 1130:
ØNSKETIMEN
Allsanger og ønsker fremføres
av Birgit Jøkling og Thomas
Møller. Innmelding av ønskesanger innen 10. november.
Tirsdag 23. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Vinjes Ferdaminne – Aasmund
O. Vinje (1818 – 1870) var en
særmerket norsk poet, journalist,
forfatter, jurist, og ikke minst:
han var sammen med Ivar Aasen
en frontkjemper for målsaka.
Vinjes reise fra Kristiania til
Trondheim skjedde for 150 år
siden og blir her fremstilt
gjennom dikt og sanger til kjente
komposisjoner. DuoRETRO
med Håvard Svendsrud og
Kay Hartvigsen spiller opp til
dans etter konserten.
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NOVEMBER forts. Torsdag 25. kl. 1130:

SYNG MED OSS i Grorud kirke
Denne gang er det duket for en litt
annerledes allsangkonsert.
Duoen Gunnar Halle (trompet)
og Espen Eriksen (piano)
presenterer kjente julesanger
i en helt ny drakt. Med bakgrunn
i jazz og kirkemusikk leverer duoen spennende nytolkninger av alt
fra folketoner som Folkefrelsar til
den eldste kjente tonesettingen av
Et barn er født i Bethlehem. Noen
tolkninger er tro mot originalen,
mens andre er meditasjoner over
temaet. Deres bidrag blandes med
allsanger som alle kan være med
på. Kollekt tas imot ved utgangen!

Fredag 26. kl. 1100:
SANGANDAKT
Frelsesarmeen (ved Thorbjørn
Vang) gjester Ammerudhjemmet
og holder sangandakt i kapellet.
Varighet 45 min.
Tirsdag 30. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Konserten i kveld heter
Tenn et lite lys. De medvirkende
er KorMiljø Rødtvet kirke og
Rødtvet skolekor m.fl. Denne
kvelden vil markere starten på
Bymisjonens egen Lys i mørket –
aksjon. Thorgren’s spiller opp
til dans etter konserten.

Grunnet stor pågang, bes sykehjem/ institusjoner og rullestolbrukere melde seg på innen
19. november. Dette gjøres til
kulturleder på tlf.: 97 53 28 22.

DESEMBER

Torsdag 2. kl. 1130:
MUSIKKBINGO
20-kroners bingo, med musikk og
allsanger ledet av Birgit Jøkling
og Thomas Møller.
Fredag 3. kl. 1100:
NATTVERDSGUDSTJENESTE
I samarbeid med Rødtvet menighet arrangeres nattverdsgudstjeneste i kapellet.
Tirsdag 7. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Rødtvet barnekor skal få gleden
av å avslutte årets kulturkvelder
på Ammerudhjemmet. De synger
under ledelse av Ellen Leikvang
Blegen. Tottos spiller opp til dans
etter konserten.
Ansvar: Kontaktutvalget
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Mandag 13. kl. 1100:
LUCIA-FEIRING
Luciaopptog med barn fra
Ammerudenga og Ammerudkollen barnehager. Etter en tur
rundt på huset, blir det en liten
avdeling med sang i atriet.
Tirsdag 14. kl. 1100:
VI TENNER TUSEN JULELYS
Tradisjonen tro blir det tenning
av julegrana i atriet. Det vil også
bli lest julelegender, og musikalske innslag av kjente og kjære
julesanger.

Fredag 24. kl. 1100:
JULEGUDSTJENESTE
Julegudstjeneste i atriet ved bymisjonsprest Anne Berit Nystad. Tradisjonen
tro blir det allsang av julesanger, samt
musikalske innslag ved Vegar Sandholt,
Even Widegren og Thomas Møller.
KULTURARBEIDET

i kultursenteret på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter
• drives av Ammerudhjemmet/Stiftelsen Kirkens Bymisjon med økonomisk støtte fra Bydel Grorud
• har som mål å gjøre kultur tilgjengelig også for mennesker som ikke makter å oppsøke
kultursteder på egen hånd
• er basert på kunnskapen om at gode kulturopplevelser gir bedre helse
• ønsker å tilby et åpent kulturmøtested på tvers av alder og kulturell bakgrunn
ANDAKTER/ GUDSTJENESTER
Det arrangeres Lysandakt/Sangandakt i kapellet
hver fredag kl. 1100. Ansvar: Bymisjonsprest
Anne Berit Nystad. 1. fredag i måneden er det
Nattverdgudstjeneste ved Rødtvet menighet.
(Se eget oppslag)
KULTURAKTIVITETER PÅ SYKEHJEMMET
Foruten de faste kulturkveldene på tirsdagskveldene, arrangerer Ammerudhjemmets
kultursenter også kulturaktiviteter i mindre og
større grupper for beboere/ brukere på alle
Ammerudhjemmets avdelinger.
(Se egne oppslag)
GAVER TIL LOTTERIET
Alle kulturaktivitetene som arrangeres i regi av
Ammerudhjemmet er avhengige av inntekter
fra lotterier, åresalg o.l. Gaver og premier
mottas med takk!
CAFÉ 19
Café 19 er Ammerudhjemmets nærmiljøkafé.
Kafeen har mange gode tilbud på mat og drikke
i forbindelse med «kulturarrangementene».
Middag serveres fra kl. 1300.
«DET DU KAN ER DET VI TRENGER»
Du er velkommen til å bli med i vårt arbeidsfellesskap – enten du har lite eller mye tid å avse.
Du bestemmer selv fullt ut hvor mye tid du vil
bruke i frivillig innsats. Vi ønsker særlig å finne
oppgaver til deg hvor du kan få brukt dine
erfaringer, dine interesser og dine evner.

Vi trenger alle å kjenne at vi kan være til nytte
for andre, og vi trenger et fellesskap rundt
oppgavene. Som frivillig inviteres du til
temakvelder og kurs.
Ammerudhjemmet har en egen frivilligleder
som er ansvarlig for opplæring og oppfølging
av de frivillige. Vil du vite mer om det å være
frivillig, så stikk gjerne innom og ta en prat med
frivilligleder Lisbeth Johansen Nordin – eller ta
kontakt på telefon 23 33 53 48 / 23 33 53 00.
AMMERUDHJEMMETS VENNER
Som frivillig er du med i Ammerudhjemmets
Venner – som er en støtteforening for Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. Du kan også
bli medlem av Ammerudhjemmets Venner ved
å betale en frivillig kontingent. Pengene som
foreningen disponerer går til utstyr og tiltak
til beste for Ammerudhjemmets beboere
og brukere.
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med
Eivind Willoch på telefon 40 48 86 57.
KULTUR- OG
NÆRMILJØARBEIDET ER
STØTTET AV:
Oslo kommune,
Bydel Grorud,
Lions Club Grorud,
Kronprinsesse
Märthas Minnefond, Eckbos Legater, Erling og Gøtha
Louise Havrevolds legat,Ammerudhjemmets Venner,
Kontaktutvalget og M. J. Veum og hustrus legat.
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Lay-out: www.waalerdesign.no

HAR DU SPØRSMÅL OM KULTURARBEIDET?
Ta kontakt med kultur- og nærmiljøleder Thomas Møller
Telefon 23 33 53 00/ 97 53 28 22
E-post: thomas.moller@bymisjon.no

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter | Ammerudveien 45, 0958 Oslo | www.bymisjon.no/ammerudhjemmet

