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Kultur for alle

JANUAR

Torsdag 6. kl. 1100:
JULETREFEST
Ammerudhjemmet arrangerer
juletrefest for egne beboere,
barn fra Ammerudenga
barnehage og folk i nærmiljøet.
Det blir gang rundt juletreet
og nissen kommer. Musikalske
bidrag ved Ammerudhjemmets Pikekor, Per Eigil
Hansen og Thomas Møller.

Tirsdag 25. kl. 1800
KONSERT OG DANS
Den gode melodi fremfører en
munter kavalkade over filmhistoriens mest kjente sanger og
stjerner: Grace Kelly, Bing Crosby,
True love. Greta Garbo, Ingrid
Bergman, Audrey Hepburn,
Julie Andrews i «Sound of Music»
m.fl. Marga Gavrailova spiller
opp til dans etter konserten.

Tirsdag 11. kl. 1730:
NYTTÅRSBALL OG DANS
Denne første kulturkvelden
i 2011 blir det nyttårsball.
Reidar Myhres Primaband
spiller opp til galant dans, mens
kadetter fra Krigsskolen stiller
som kavalerer i sine paradeuniformer. Vi finner frem finstasen
og feirer det nye året sammen.
Merk starttidspunktet kl. 1730!
Fra ca kl. 1900 blir det løsere
i snippen når Clinch spiller
sin dansemusikk!

Torsdag 27. kl. 1130:
FORMIDDAGSKONSERT
Lars Klevstrand har vært en
viktig profil i norsk visemiljø
siden 1960-tallet. Han har
arbeidet mye med kabaret og
revy, og har vært medlem av
gruppene Ballade! og Gatesangerne. Denne konserten er
betalt av Oslo kommune.

Tirsdag 18. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Frode Moltemyr har siden 1993
jobbet som sanger og musiker
på heltid. I løpet av året har han
nærmere 300 konserter – mange
av dem på sykehjem. Repertoaret
er variert og spenner fra viser,
allsanger og salmer til slagere og
country. Thorgren’s spiller opp
til dans etter konserten.
Torsdag 20. kl. 1130:
MUSIKKBINGO
20-kroners bingo, med musikk
og allsanger ledet av Birgit
Jøkling og Thomas Møller.
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Ansvar: 2. etg.

Tirsdag 1. kl. 1800:
ALLSANGKONSERT OG DANS
Folkekjære Jenny Jenssen byr
publikum på familiekonserten
Allsang for alle – en konsert á la
Allsang på Skansen. Publikum
får utdelt lekre allsanghefter og
noen inviteres opp på scenen for
duett. Jenny Jenssen er en av
landets mestselgende artister og
har innkassert dobbel platina for
Sommerhits med Jenny & Bjørnar
og en rekke gullplater.
Starlights med Roger og Asle
spiller opp til dans.

Tirsdag 8. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Rosa på ball er en lun og varm
forestilling med tekster og sanger
basert på Evert Taubes kjente
og kjære viser som Rosa på ball,
nocturne, så lenge skutan kan
gå, violava og brevet från lilian.
Medvirkende: Karin Fristad,
Heidi Trettøy Løkken og Tor Ingar
Jakobsen. Combos spiller opp til
dans etter konserten.konsert som
bør oppleves.

Fredag 28. kl. 1100:
SANGANDAKT
Frelsesarmeen (ved Thorbjørn
Vang) gjester Ammerudhjemmet
og holder sangandakt i kapellet.
Varighet 45 min.

Tirsdag 15. kl. 1800:		
KONSERT OG DANS
The Schlagers er en trio som
oppsto sommeren 2010 med det
formål å lage et repertoar bestående av (hovedsaklig) eldre norske
og svenske slagere. Trioen består
av erfarne musikere som har spilt
noen år sammen i forskjellige
sammenhenger, som Beckstrøm

Februar
Kvartett, Oslo Radio Orkester
mm. Joker med Ranni Rommen
spiller opp til dans.
Torsdag 17. kl. 1130:
ØNSKETIMEN
Allsanger og ønsker fremføres av
Birgit Jøkling og Thomas Møller.
Innmelding av ønskesanger
innen 7. februar.
Tirsdag 22. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Classic Tunes er en duo bestående av Dan Christian
Kristoffersen (vokal) og Håkon Møller (piano).
Gjennom sine konserter tar de sine lyttere med på
en reise gjennom flere av historiens godlåter,
deriblant låter som My Way, What A Wonderful
World, Lillebrors Vise, Crazy m.fl.
Tottos spiller opp til dans etter konserten.

Fredag 25. kl. 1100:
LYSANDAKT
Bymisjonsprest Olga Tvedt
gjester Ammerudhjemmet og
holder lysandakt i kapellet.
Varighet 45 min.
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MARS

Tirsdag 1. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Kammerensemblet Cor Mio
ble stiftet i 1975 . Deres dirigent
siden 1986 er Alfredo de la Nuez,
som er utdannet musiker og musikkviter. «Cor Mio»,
italiensk for «Mitt Hjerte»,
uttrykker det viktigste de kan
bidra til: å vekke følelser og
skape en stemning – enten den
er løssluppen, høytidelig eller
vemodig. Marga Gavrailova
spiller opp til dans etter
konserten.

Tirsdag 15. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Visekveld med AnneLise Gjøstøl
og Johnny Kokaas på piano.
De fremfører en blanding av
kjente og kjære melodier fra sitt
repertoar; folketoner, viser og litt
annet. Clinch spiller opp til dans
etter konserten.

Tirsdag 22. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Far og datter Skaslien møtes
i en konsert i grenselandet
mellom Norge og Sverige.
Vi får høre de vakreste svenske
ballader og de fyrrigste tradisjonstoner fra Finnskogen.
Kjetil Skaslien er en av Norges
beste på sitt instrument trekkspiller og datteren Cesilie
Skaslien har en fremragende
og vakker stemme.
Per og Otto spiller opp til
dans etter konserten.

Ansvar: 3.etg

Tirsdag 8. kl. 1800:		
KONSERT OG DANS
Bossa Intim tar for seg evig
grønne sanger som berører sjelen
og tilbyr en stund med musikalske film-minner. Eksempler på
sanger er: Somewhere over the
rainbow (Trollmannen fra Oz),
Wouldnt it be lovely (My fair
Lady), I got plenty of nothing
(Porgy and Bess) m.v.
Peder Ytterli spiller opp til dans
etter konserten.
Torsdag 10. kl. 1130:
FORMIDDAGSKONSERT
Jarle Vestad og Håvar Stenby
har erfaring med å reise rundt og
underholde med sang og piano
for dem som ønsker kultur i hverdagen. De ved ulike anledninger
og har valgt et repertoar med
vekt på norske viser og kjente
tradisjonelle sanger.
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MARS

Torsdag 24. kl. 1130:
MUSIKKBINGO
20-kroners bingo, med musikk og
allsanger ledet av Birgit Jøkling
og Thomas Møller.

Torsdag 17. kl. 1130:
VERDT Å VITE:
Dybdeportrett av
Tidemand og Gude
Anne Kristine Sollund er tilbake
med sine kunstforedrag, denne
gang et dybdeportrett av
Tidemann og Gude. Sollund
er kunstner, steinerpedagog og
kunsthistoriker, og jobber som
omviser
blant annet
på Nasjonalgalleriet og
Henie Onstad
Kunstsenter.

Tirsdag 29. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Trond Granlund fremfører
sanger han lærte av faren sin. er
allsidig og har virket i snart 40 år
som rockesanger, komponist og
gitarist. Han platedebuterte i 1973
og utga sin første soloplate i 1976.
Opp gjennom årene har han mottatt utallige priser, blant annet
Spellemannsprisen og Gammleng-prisen. Combos spiller opp
til dans etter konserten.
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April

Fredag 1. kl. 1100:
SANGANDAKT
Saron (ved Svenn og Turid
Larsen) gjester Ammerudhjemmet og holder sangandakt
i kapellet. Varighet 45 min.
Tirsdag 5. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Denne kvelden får vi besøk
av et stort strykeorkester
bestående av barn fra Høybråten,
Tonsenhagen og Grorudskolenes
strykeorkestre, samt et tamilsk
orkester ved navn Saptaswara.
Joker med Ranni Rommen
spiller opp til dans.

Torsdag 7. kl. 1130:
ØNSKETIMEN
Allsanger og ønsker fremføres av
Birgit Jøkling og Thomas Møller.
Innmelding av ønskesanger
innen 28. mars.
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Tirsdag 12. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
I 2009 ga trioen Himinglåva ut
sin første CD og i fjor holdt de
mange konserter på omsorgssentre og i eldreboliger. Tilbakemeldingene var gode! Programmet er
variert og satt sammen av kjente
sanger, gamle bånsuller og noe
instrumentalmusikk – alt sammen
bundet sammen med korte fortellinger. Marga Gavrailova spiller
opp til dans etter konserten.

Tirsdag 19. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Tradisjonen tro blir det underholdning ved gla’sangtrubadur
Anne Marie Kvien før påske.
Det blir også påskeQUIZ
og åresalg.
Ansvar: Konaktutvalget

Ansvar: 6. etg

Torsdag 14. kl. 1130:
FORMIDDAGSKONSERT
Tidligere dansemusiker
Bjarne Bergsløkken (97 år) og
sønn Arne Waaler-Brandt
gjester Ammerudhjemmet med
sang og spill.
Fredag 15. kl. 1100:
PYNTING AV PÅSKETREET
Det blir ingen påske på
Ammerudhjemmet uten
pynting av påsketreet. For andre
året på rad vil også barn fra
Ammerudenga barnehage delta
med pynt de har laget selv.
Sokneprest Tone Marie Falch
deler sine påsketanker, og
musikalsk innslag blir ved
Vibeke og Berit Knutsen Lund.

Tirsdag 26. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Ensemble Fanfaronner (fr.
skrytepavene) framfører gamle
slagere, kabaret- og revyviser på
sjarmerende, morsomt og energisk vis. Her nevnes i fleng:
Solskinn ombord, Hvor er min
kone, En herre med bart, Minimal bikini, Det som skjer, det
skjer, En liten gylden ring osv.
Starlights med Roger og Asle
spiller opp til dans.

Torsdag 28. kl. 1130:
Musikkbingo
20-kroners bingo, med musikk
og allsanger ledet av Birgit
Jøkling og Thomas Møller.

Tirsdag 3. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Denne kvelden blir det et
hjertelig gjensyn med den
sprelske duoen Trønderkaillan.
De har pakket inn en del gamle
melodier i en mengde humor,
verbal mimring og litt allsang kort sagt; det ligger an til å bli
en times tid med svært høy
kosfaktor. Etterpå blir det
sceneskifte når gutta spiller
opp til dans.Torsdag

MAI

Torsdag 5. kl. 1130:
FORMIDDAGSKONSERT
Ellen Milsom (sang) og Bente
Midtsveens (trekkspill) repertoar
spenner fra kjente Oslo-viser og
franske cabaretsanger til sanger
fra musical- og operalitteraturen.
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Mai forts.

Tirsdag 10. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Grorud Kirkes Kammerkor
drives av Grorud menighet.
Det er et ”ungt” kor, startet
i 2004. Siden koret ble dannet,
har Terje Winge vært korets
dirigent. Nå gjester de Ammerudhjemmet med sin flotte sang.
Marga Gavrailova spiller opp
til dans etter konserten.

Tirsdag 17. kl. 0830:
FESTMARKERING PÅ
AMMERUDHJEMMET
med flaggheising, talere for dagen
og Ammerud skoles musikkorps.

Tirsdag 24. kl. 1800:
KONSERT OG DANS
Sangkoret VOX ble stiftet i 1978
av Torkil O. Baden. I de over 30
årene det har eksistert, har sangerne fått prøve seg på flere typer
musikk; Sang ved høymesser,
Sacred Concert med Oslo Sporveiers Storband, samarbeid med
solister fra Den Norske Opera
m.m. Nå gjester de Ammerudhjemmet! Clinch spiller opp til
dans etter konserten.

Tirsdag 31. kl. 1800:
FORSOMMERKONSERT
OG DANS
Tradisjonen tro blir det også
i år forsommerkonsert med
Ammerud skoles musikkorps.
Denne ettermiddagen fyller
de Ammerudhjemmet til
randen med både musikanter
og fengende korpsmusikk.
Tottos spiller opp til dans
etter konserten.

Torsdag 19. kl.
1100:
SYNG MED OSS
i Grorud kirke
Dette arrangementet har blitt
en god tradisjon
for mange og
vi håper også denne gangen på
en storsamling med sangglade
mennesker fra hele Oslo.
Henning Sommero kommer ens
ærend fra Trondheim for å glede
oss med sin sang og musikk.
Kåre Nordstoga (piano/ orgel) og
Inger Molvik (obo) bidrar også!
Grunnet stor pågang, bes alle
melde seg på innen 9. mai.
Dette gjøres til kulturleder
på tlf.: 97 53 28 22.

Onsdag 1. kl. 1000:
TUR 1 TIL LILLOSETER
med lunsj, allsang, dans og lokalhistoriske glimt ved Peder Hermstad. Påmelding innen 20. mai til
kulturleder på 97 53 28 22.

Tirsdag 7. kl. 1800:
DEN STORE SOMMERFESTEN
Tradisjonen tro serverer Lions
Club – Grorud grillmat i hagen.
Det blir opptreden med Sørum
Leikaring og Sigurd Schjeldrup
spiller opp til dans.

Ansvar: Dagavdelingen

Torsdag 12. kl. 1100:
FORMIDDAGSKONSERT
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. Konserten er betalt av Oslo kommune.
Mandag 16. kl. 1100:
BARNEHAGENES
17. MAI-TOG
med samling utenfor Ammerudhjemmet. Ammerudhjemmet
Pikekor bidrar som forsangere!
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JUNI

Ansvar: Kontaktutvalget

Mandag 6. kl. 1000:
TUR 2 TIL LILLOSETER
med lunsj, allsang, dans og lokalhistoriske glimt ved Peder Hermstad. Påmelding innen 20. mai til
kulturleder på tlf.: 97 53 28 22.

Fredag 10. kl. 1100:
NATTVERDSGUDSTJENESTE
Vi ønsker alle vel møtt til
gudstjeneste i kapellet!
Varighet 45 min.
Sokneprest i Rødtvet menighet,
Tone Marie Falch er liturg.
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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. (Se eget oppslag)
Ansvar: Bymisjonsprest Anne Berit Nystad.
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)
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.

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.

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!

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med
Eivind Willoch på telefon 40 48 86 57.

KULTUR- OG NÆRMILJØARBEIDET
ER STØTTET AV:
Lions Club Grorud, Perfect Home,
Top Trading, Hjelpestikkerfondet, Ammerudhjemmets
Venner, Kontaktutvalget, Oslo kommune –
sykehjemetaten, Sparebank 1 Grorud

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.
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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

