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«Tramteateret» og «Pelle Parafins Bøljeband» er begge 
velkjente for alle som husker 70, – og 80 tallet. Frontfigur, 
Anders Rogg, alias «Leon Latex» åpner sangboka med 
Tramteater slagere og litt til. Vi inviterer til minikonsert 
med høy grad av allsang. 

«Åssia–treff»
Onsdag, 28. august kl. 13.00

Vokste du opp på «Åssia»? Bodde du i Tunveien, 
Buskerudveien eller Doktor Narverudsvei? 
Husker du butikkene til Haugerud eller P.H.Burud?
Har du gode minner fra «røda rummet» på  
Kjøsterud skole?

Denne dagen får vi besøk av tidligere «proff»ilert 
fotballspiller, Arne Dokken. Dokken forteller om sin 
oppvekst på «Åssia», og senere fotballkarriere. 

Anders Rogg, minikonsert
Tirsdag, 3. september kl. 13.00

«Lavterskeltrening — funker det?»
Torsdag, 11. september kl. 13.00

Trening for kropp og sjel. Mange opplever at trening 
gir positivt utbytte i form av bedret psykisk, – og 
fysisk helse. Truls Nebell, tidligere programleder i TV 
Norge og TV2, gir oss inspirasjon til å komme i gang 
med foredraget, «Lavterskeltrening — funker det?»



Glad i å reise? 
Torsdag, 19. september kl. 13.00

Liker du å reise? På utkikk etter nye og 
spennende reisemål? Reiser du alene eller 
sammen med noen? Da er dette noe for deg! 
Berg–Hansen Reisebyrå deler velvillig tips, 
informasjon og inspirasjon. 

«Forfatterskap, vennskap og galskap»
Tirsdag, 24. september kl. 13.00

Rocker, skuespiller og forfatter 
Hans –Erik Dyvik Husby spiller på 
mange strenger. Sammen med sin 
venn, redaktør og forfatter Harald 
Gautneb har de skrevet en krimbok 
som har fått terningkast 6. 
 Velkommen til forfattermøte: 
«Forfatterskap, vennskap og 
galskap».

The Beatles — Early years 
Onsdag, 2. oktober kl. 13.00

Historier, musikk og filmsnutter 
— som du antagelig aldri har 
sett eller hørt. Terje Solbakken, 
kåret til Norges største Beatles 
fan, tar oss med tilbake til 
tidlig 60–tall og starten av POP 
fenomenet, The Beatles. 
 Litt på forskudd feirer vi også 
John Lennons fødselsdag, 9. 
oktober. 

Bykirken Strømsø og Senior i fellesskap inviterer 
til felles konsert i Bykirken. Entre kr 100, –

Stor spilleglede, engasjement og rytme kjenne-
tegner «Gyldenløwe Brygge». Vi inviterer til en 
spenstig gla ´jazz konsert, en lun høstkveld i  
Bykirken Strømsø.  

Følg med på Kirkens Bymisjon Drammen og 
Kongsberg sin Facebook–side for kjøp av 
billetter. Billetter kan også kjøpes i døra. 

Gyldenløwe Brygge
Tirsdag, 8. oktober kl. 19.00



Yngve Kristiansen, minikonsert
Onsdag, 23. oktober kl. 13.00
Visesanger, entertainer, skuespiller og musikalsk enmanns–
teater. Alt beskriver musiker, Ynge Kristiansen. Yngve har også 
tidligere gjestet scenen i Aktivitetskafeen, nå kommer han 
igjen. Han er kanskje mest kjent for sine tolkninger av Cornelis 
Vreeswijk, men han leverer også fremragende tolkninger av 
Dylan, Prøysen og Rotmo. Velkommen! 

Har du interesse for lokalhistorie? Hva husker du fra 
Drammen for 50 år siden? Gjermund Glittfjell, leder 
for Eiker Arkiv, viser oss klipp fra Drammen Tidenes 
innholdsrike filmarkiv. Velkommen til lokalhistorisk foredrag! 

«Drammen i lyd og bilder»
Onsdag, 9. oktober kl. 13.00

«Tribute to» Stein Ove Berg
Torsdag, 17. oktober kl. 18.00
Husker du noen av visene: «Manda´morra blues», 
«Kommer nå» eller «Stine Maries vise»? Det er bare 
noen av visene du vil få gjenhør med denne kvelden. 
Bli med på en hyllningskonsert for en av våre aller 
fineste visekunstnere, Stein Ove Berg, vår generasjons 
Alf Prøysen. Velkommen til visekveld med allsang. 



«Sea and Sun», foredrag
Torsdag, 31. oktober kl. 13.00

«Sea and sun» er en privat stiftelse som driver sosialt 
arbeide på øya Camiguin, Filipinene. Siden oppstarten 
i 2001 har stiftelsen jobbet aktivt for å bedre livet for de 
fattigste på øya. Hundrevis av barn og unge har fått hjelp 
til skolegang fra barneskolen til college gjennom stiftelsens 
skoleprogram. 
 Wenche Thorkildsen, drammenser og leder av stiftelsen, 
forteller om arbeidet blant barn og unge. 

«Rettferdighet — 
i dag og for framtiden»
Mandag, 4. november kl. 13.00

Stortingspolitiker, naturfotograf og filmskaper Arne 
Nævra setter fokus på miljø og framtid. I samarbeid 
med Natur og ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon 
inviterer vi til foredrag: «Rettferdighet — i dag og for 
framtiden», et innlegg i klimadebatten.

Velkommen til et gjenhør med nostalgiske låter 
som får det til å rykke i swingfoten. «Memories 
storband» byr på swing, rolige ballader om 
håpløs kjærlighet og smektende bossa nova. 
Storbandet med vokalist gjester oss med 
evergreens fra «Great American Songbook». 

«Memories storband», minikonsert
Onsdag, 13. november kl. 13.00



Workshops, fotogruppa
3 samlinger m/Jan Erik Bamrud

I vårsesongen inviterte vi til fotosamlinger, i 
regi av Jan Erik Bamrud, leder for Drammen 
fotoklubb. Vi fortsetter med fotogruppe denne 
sesongen og tar med oss kameraene på tur: 

• Torsdag 5. september, kl. 1100. Oppmø-
te Drammen stasjon. Vi reiser til botanisk 
hage i Oslo. 

• Torsdag 3. oktober, kl. 1500. Oppmøte i 
Fjordparken. Tema for dagen: Høstfarger. 

• Torsdag 7. november, kl. 1600. Oppmøte 
ved Ypsilon, Bragernes siden. Tema for 
ettermiddagen: Drammen i mørket. 

Populærvitenskapelig foredrag 
Onsdag, 27. november kl. 13.00

Yngvar Berg, drammenser og en av våre fremste forskere 
gir oss et innblikk inn i fremtiden. Nanoteknologi er 
nåtidens raskest voksende teknologi. 
 Berg forteller om hva nanoteknologi er og i 
hvilke områder den benyttes. Velkommen til et 
populærvitenskapelig foredrag. 



Kirkens Bymisjon, Aktivitetskafeen
«Senior i fellesskap»
Thornegata 26, 3015 Drammen
Telefon: 32 27 72 10 (sentralbord)

Kontaktperson: Sven Halgrimsen 
Telefon: 930 38 163 | sven.halgrimsen@skbd.no

Avdelingsleder, Aktivitetskafeen: Halvor Andersen
Telefon: 974 30 360 | halvor.andersen@skbd.no

Med en blanding av foredrag, 
minikonserter og trivlig samvær 

inviterer Kirkens Bymisjon i Drammen til 
en trivelig møteplass for seniorer 
i Aktivitetskafeen, Thornegata 26. 

Ingen er bare
det du ser

Se Facebook for oppdateringer på arrangementer: Kirkens Bymisjon i Drammen og Kongsberg


