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Det er i møte med  
andre vi blir til
Hva må vi ha for å leve? Hva er livsviktig når alderdommen kommer? 
Vi trenger en eldreomsorg som bryter isolasjon, som tør å være glad 
i, og som våger nærhet. Det er i møte med andre vi blir til – også 
som gamle.

Det fleste av oss tenker kanskje ikke så mye over hva nærmiljøet 
vi bor i betyr for oss. Hvordan møter med folk, oversikt og tilgjen ge
lig het skaper trygghet og sammenheng i hverdagen vår.  
Vårt kultur og aktivitetstilbud på Kampen Omsorg+, er nettopp tilbud 
– noe beboerne selv kan velge seg inn i, eller ut av. 

Når husets beliggenhet i tillegg ligger i en bratt bakke mellom 
Jordal og Tøyen i Oslo, må vi fasilitere et nærmiljø med korte 
avstander, heis og lave terskler for å gjøre det lettere å velge seg 
inn i et fellesskap. Vi må skape et miljø som kan kompensere for 
tapt funksjon, og som vi kan puste i. Et av våre mål er at det mest 
sentrale i et menneskes liv skal være mulig å oppsøke innomhus selv 
om helsen skranter. Dette handler om å skape naturlige møtepunkter 
mellom folk, sikre næringsrik og god mat, gjøre det mulig å trene, 
oppsøke servicetilbud, kultur, venner, digital veiledning etc. 

Når vi i tillegg åpner oss mot nærmiljøet på Kampen kan spennende 
ting skje. Noe kan vi planlegge og jobbe målrettet for, andre ting 
bare skjer naturlig (som når Tussi, vårt besøksesel, labber inn til 
resepsjonen og spiser av eplene på disken).

Vi vil arbeide for et inkluderende samfunn på 
vår adresse, åpne hjertedøra for nabolaget 
og menneskene i Oslo. Nå holder du høstens 
kulturprogram i hendene – vi håper det kan 
motivere og inspirere til deltakelse.

Velkommen inn!

Sol Gangsaas,  
virksomhetsleder

Brinken 35, 0654 Oslo 
Telefon: 47 47 52 99 / 22 68 99 12 
sol.gangsaas@bymisjon.no 
kirkensbymisjon.no/kampen-omsorg

Virksomhetsleder: Sol Gangsaas

Generasjonsmøter, prosjektleder:  
Lene Storhaug

Kultur- og frivilligleder: Ellen Kirkaas

Hovedhusverter:  
Kjersti Frøshaug og Mona Sagsveen

Kaféleder: Katrin Myhre Sev

Kjøkkenassistent: Ellen Bekkedal

Kjøkkendeltakere: Katharina og Audun

Husverter dag/natt/helg og kjøkken: 
Anders, Atle, Beate, Camilla, Dafner, 
Grethe, Helena, Hilde, Jonas, Kristoffer, 
Linnea, Masja, Milien, Natali, Ragnhild, 
Siri, Tora, Varman og Ådne

Drift og vedlikehold:  
Kirkens Bymisjon ved eiendoms-
avdelingen besørger drift- og 
vedlikeholds behovet. Vaktmester behov 
meldes til resepsjonen .

Beboerråd  
(representanter for beboerne):  
Emil Jul Flaten Gansmo, Berit Dahl,  
Mary Furseth, Else Tovik og  
Wilfred Eriksen
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MANDAG

11.30: Musikk- og morrogruppe.
14.30: Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt 2. hver mandag.
13.00: Treningsveiledning med  
fysio terapeut i treningsrommet.
16.45: Skrivetreff i biblioteket med 
skrivekunstlær ere. Oppstart 16/9.

TIRSDAG

11.00: Babysang/Generasjonssang 
i kafeen 2. hver tirsdag. Oppstart 27/8.
12.00: Datahjelp med frivillig Christin. 
13.00: Allmøte, andakt, gudstjeneste  
med nattverd eller undervisning rullerer, 
se kulturkalender.

ONSDAG

10.00: Havregrøtservering i kafeen.
12.00: Høytlesing i biblioteket med Ellen  .
13.00: Pust og avspenning med 
fysioterapeut Tine.
14.30: «Syng gjerne med halv tre!» 
i kafeen med kultur-Ellen.
17.00–19.00: Male- og tegnegruppe 
med lærer og inspirator Ingeborg 
Reilertsen. Se info og pris i heftet. 
Oppstart 11/9.

TORSDAG

10.30: «Rusler`n!» Velkommen med 
på rusletur i nærmiljøet!
12.00: Regnbuetreffet i 2. etasje 
arrangeres  2. hver torsdag.
12.00: «Det kreative hjørnet» i biblioteket 
– håndarbeidsglede og fellesskap.
16.00: Høytlesing i biblioteket med frivillig 
Camilla Bogetun.
17.30: Theo musiserer i kafeen.

FREDAG

10.00: Velkommen til Engelsk frokost 
i kafeen, kr. 30. Påmelding dagen 
i forveien.
11.15: Fredagsgruppa med  
fysioterapeut Tine.
12.00: Fredagstrudelutten eller konsert 
i kafeen.
13.15: Quiz-timen i kafeen med Ivar.

LØRDAG

14.30: Nyhetsgruppe 2. hver lørdag.

Se kulturkalender for de enkelte 
arrang ement og datoer.
Med forbehold om endringer i planlagte 
program, aktiviteter og tilbud høsten 2019.

Faste aktiviteter høsten 2019
Frivillighet 
Frivillige medarbeidere er 
med på å heve kvaliteten ved 
tilbudet og bidrar til samspill 
med nærmiljø, mangfold og 
kreativitet i et spennende 
og fargerikt miljø. De skaper 
relasjoner til beboere som 
likeverdige parter. 

Rekrutteringen er en viktig 
oppgave som vår kultur- og 
frivillighetsleder vil ivareta etter 
beste evne, i kombinasjon med 
å bringe kultur inn i huset.

Med Nyby-app på telefonen kan 
du være med i frivilliggruppen 
og selv vurdere hva som 
passer deg når oppgavene blir 
publisert. Mer oversiktlig og 
forutsigbart, og mindre krevende 
for deg!

Vil du bli 
frivillig eller vil 
du vite mer? 
Ta kontakt 
med kultur- og 
frivillig leder 
Ellen Kirkaas på 
tlf. 47 47 52 99 eller  
les mer på kirkensbymisjon.no/
kampen-omsorg

Velkommen som frivillig!VELKOMMEN TIL OPPLEVELSER OG HVERDAGSHYGGE HØSTEN 2019!
I kulturkalenderen finner du litt av hvert for en hver smak, enten du liker klassisk musikk ,  
storband, viser, foredrag, filmer, samtalegruppe eller turer. Værsågod, forsyn deg!
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Kulturpogram høsten 2019
AUGUST

LØRDAG 10.08 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!

TORSDAG 15.08 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

MANDAG 19.08 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

TIRSDAG 20.08 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TORSDAG 22.08 KL. 12.00:  
Velkommen til høstens første 
Regnbuetreff!

FREDAG 23.08 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

LØRDAG 24.08 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!

TIRSDAG 27.08 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

ONSDAG 28.08 KL. 12.00:  
Konsert i kafeen. Thomas Loefke m/
musikere er tilbake fra Irland med sitt 
flotte harpespill og keltiske musikk! 

FREDAG 30.08 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

SEPTEMBER

MANDAG 02.09 KL. 14.30: 
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

TORSDAG 05.09 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 05.09 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

LØRDAG 07.09 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!

MANDAG 09.09 KL. 15.00: 
«Munch i bilder og musikk!»  
Den gylne spaserstokken sponser oss 
med konsert og denne gangen er det 
operasangerne Kristian Andersen og 
Live Maartmann, skuespiller Allister 
Kindingstad og pianist Veronika 
Dokken som står for konserten. Her 
blir vi tatt med på en uvanlig reise 
i Edvard Munch sine malerier der 
bildene får tonefølge fra skandinavisk 
musikk og sanguttrykk.

TIRSDAG 10.09 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

ONSDAG 11.09 KL. 12.00:  
Pianokonsert i kafeen! Iskra 
Mancheva er tilbake på pianokrakken 
med klassisk musikk i mange ulike 
former.

ONSDAG 11.09 KL. 17.00–19.00:  
Velkommen med på første male 
og tegnekurs i 2. etasje med 
kunstlærer Ingeborg Reilertsen.

FREDAG 13.09 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

LØRDAG 14.09:  
Egnerdagen på Kampen! Følg 
med på info, for vi deltar på Egner-
dagen oppe ved kirken i år også. Her 
trenger vi beboere, frivillige og andre 
interesserte til å være med på å lage 
god steming «på torget!» 

MANDAG 16.09 KL. 13.00:  
«Tiden og verden!» Tid er både 
følelser, filosofi og vitenskap. Om 
tidens tre. Klokke, levetid og kalender. 
Hvordan ble Sveits verdens urnasjon? 
Big Ben og blomsterur. Atomur og 
biler uten ratt. Foredrag i 2. etasje 
med Øyvind Jahr for godt voksne 
mennesker som gjerne vil vite mer.

Ta kontakt om du  
lurer på noe!
Ta kontakt med resepsjonen hvis 
du ønsker å delta på aktiviteter 
eller har spørsmål knyttet til 
dette. Du kan også møte direkte 
på aktiviteten hvis du ønsker det.
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MANDAG 16.09 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

MANDAG 16.09 KL. 16.45:  
Skrivetreff i biblioteket! Velkommen til 
høstens første møte med skrivekunst-
lærerne Hanne Ramsdal og Linda 
Gabrielsen.

TIRSDAG 17.09 KL. 13.00:  
Andakt i 2. etasje i samarbeid med 
Kampen Menighet.

TIRSDAG 17.09 KL. 18.00:  
Hurra! Hæla i taket med Genek 
og Egil i kafeen! 

ONSDAG 18.09 KL. 17.00–19.00:  
Velkommen til  male og tegnekurs 
i 2. etasje med kunstlærer Ingeborg 
Reilertsen.

TORSDAG 19.09 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet.

TORSDAG 19.09 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 20.09 KL. 12.00:  
Sensommerkonsert i kafeen! Denne 
dagen kommer musiker Kristin 
Kråkenes Minde til oss med sin vakre 
sang og pianospill. Hun jobber 
som kulturleder på St. Hanshaugen 
eldresenter i tillegg til å være 
profesjonell musiker. Anbefales varmt!

LØRDAG 21.09 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa 
m/ Marion i biblioteket!

MANDAG 23.09 KL. 16.45:  
Skrivetreff i biblioteket!

TIRSDAG 24.09 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

TIRSDAG 24.09 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TIRSDAG 24.09 KL. 18.00:  
«Lytt til mine toner, kjære frue!» 
Sanger og musiker Per Vollestad 
kommer endelig tilbake til oss 
med konsert! Denne gang med 
mellomkrigstidens oppblomstring av 
reklamesanger fra radio og kino. Her 
er det kulturhistorie og ikke minst fakta 
om husstell, alkohol, tobakk, margarin 
og lange underbukser!

ONSDAG 25.09 KL. 17.00–19.00:  
Velkommen til male og tegnekurs 
i 2. etasje med kunstlærer Ingeborg 
Reilertsen.

TORSDAG 26.09 KL. 12.00:  
Operaforedrag i 2. etasje! Pål Ivar 
Bergersen er igjen på plass med sine 
unike foredrag med musikk, bilder og 
en porsjon humor. Denne gangen blir 
det «Skjebnens makt» av G. Verdi.

FREDAG 27.09 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

MANDAG 30.09 KL. 16.45:  
Skrivetreff i biblioteket!

OKTOBER

TIRSDAG 01.10 KL. 12.00:  
«Klart vi skal feire eldredagen!» 
i kafeen. 

ONSDAG 02.10 KL. 17.00–19.00:  
Velkommen til male og tegnekurs 
i 2. etasje med kunstlærer Ingeborg 
Reilertsen

TORSDAG 03.10 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 03.10 KL. 13.00:  
«Kunsten å eldes!» v/skuespiller Bjørn 
Birch. Muntre og ettertenksomme blikk 
på rynker, enten det er smilerynker 
eller de andre du vet. Det er litt 
av dette Bjørn Birch inviterer til. 
Han åpner med André Bjerkes dikt 
«Kunsten å eldes». «Velkommen 
i de voksnes rekker» sier vi til 
konfirmantene, og så går alt i full fart. 
Med muntre innslag fra både André 
Bjerkes diktning og fra teater- og 
revytekster om det å eldes skal Bjørn 
både lokke fram en god latter og ikke 
minst stolthet over det å bli voksen 
og eldre. 

TORSDAG 03.10 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med på 
quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 04.10 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

LØRDAG 05.10 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!
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MANDAG 07.10 KL. 16.45:  
Skrivetreff i biblioteket!

TIRSDAG 08.10 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

ONSDAG 09.10 KL. 14.30:  
«Romantikk og wienervals!» 
Vi er invitert til Bogstad gård av 
Spaserstokken til en annerledes 
konsertopplevelse. Aksel Kolstad på 
piano med fiolinist briljerer med et 
repertoar rundt wienerklassismens 
store mestre; Mozart, Beethoven, 
Schumann og Rachmaninov. Kombinert 
med musikkopplevelsen presenteres 
programvalget på en lett og til tider 
humoristisk måte, der linjene også blir 
trukket til Bogstads historie. Mer info 
om arrangementet kommer.

ONSDAG 09.10 KL. 17.00–19.00: 
Velkommen til male og tegnekurs 
i 2. etasje med kunstlærer Ingeborg 
Reilertsen. 

FREDAG 11.10 KL. 12.00:  
Konsert i kafeen! Germaine med 
fløyte og Morten på klaver kommer 
som fast «hus-duo» med nok et flott 
program. Gled dere til nydelig musikk 
og kjente toner.

MANDAG 14.10 KL. 16.45:  
Skrivetreff i biblioteket!

TIRSDAG 15.10 KL. 13.00:  
«Konsert med Phillip Kruse og 
Reidar Myhre» i kafeen. Velkommen 
til gode gamle kjente låter med to 
kjente musikere og herrer med sans 
for det som låter!

ONSDAG 16.10 KL. 17.00–19.00:  
Velkommen til male og tegnekurs 
i 2. etasje med kunstlærer Ingeborg 
Reilertsen

TORSDAG 17.10 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 17.10 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 18.10 KL. 12.00:  
«Krogh, Zetterlund og kjærlig heten:» 
Konsert i kafeen med Kristin Minde, 
sang og piano og Espen Tappel 
på gitar. Her får du perler fra to av 
Skandinavias største jazzsangere; 
Karin Krogh og Monika Zetterlund. 
Programmet bindes sammen med 
lune og morsomme «bakom-historier», 
og det er Spaserstokk-tilbudet som 
«bjudar på» denne gangen.

LØRDAG 19.10 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!

MANDAG 21.10 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

MANDAG 21.10 KL. 16.45:  
Skrivetreff i biblioteket!

TIRSDAG 22.10 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

TIRSDAG 22.10 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TIRSDAG 22.10 KL. 18.00:  
Konsert med Tove Bøygård i kafeen! 
Velkommen til konsert med den 
kritikerroste og høyaktuelle Tove 
Bøygard. Tidligere i år gav Tove ut 
platen «Jord» som handler om hennes 
røtter på et småbruk i Ål i Hallingdal. 
Aftenposten kastet terningkast seks 
og konstaterte at Tove Bøygard er 
«en formidabel artist, tekstforfatter 
og låtskriver». Hun har med seg 
gitarist Sara Andersson, og sammen 
byr de opp til en konsert med låter 
på Halling og svensk samt kjente 
rockeslagere fra 60/70-tallet med 
deres egen herlige vri.

ONSDAG 23.10 KL. 17.00–19.00:  
Velkommen til male og tegnekurs 
i 2. etasje med kunstlærer Ingeborg 
Reilertsen

TORSDAG 24.10 KL. 14.30:  
«Munchmuseet for siste gang!» 
Spaserstokk-tilbudet tar oss denne 
gangen med på en siste tur og 
omvisning på Munch-museet med et 
spennende program der vi blant annet 
får se tilbake på museets historie på 
Tøyen. Samtidig skuer vi fremover mot 
det som skal komme i Bjørvika, som 
åpner sine dører i juni 2020.



Mandag 19.08 kl. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

Mandag 09.09 kl. 15.00: Konserten 
«Munch i bilder og musikk».

Onsdag 28.08 kl. 12.00:  
Konsert med Thomas Loefke.

Onsdag 11.09 kl. 12.00:  
Pianokonsert med Iskra Mancheva.

Onsdag 11.09 kl. 17.00-19.00: Male- og 
tegnekurs med Ingeborg Reilertsen.

Fredag 20.09 kl. 12.00: Sensommer-
konsert med Kristin Kråkenes Minde.
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FREDAG 24.10 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

FREDAG 25.10 KL. 17.00:  
Velkommen til Lysfest i kafeen! 
For første gang på huset lager vi fest 
og tenner lys i starten av en mørkere 
tid ute. Info og påmelding kommer.

MANDAG 28.10 KL. 16.45:  
Skrivetreff i biblioteket! 

TIRSDAG 29.10 KL. 13.00:  
Gudstjeneste med nattverd  
i 2. etasje i samarbeid med Kampen 
Menighet.

ONSDAG 30.10 KL. 12.00:  
Konsert i kafeen! Sara Aimee Smiseth 
kommer igjen til oss med sitt nydelige 
klaverspill og flotte program. Denne 
gangen skal vi få høre både om 
og ikke minst musikken til Clara 
Schumann!

ONSDAG 30.10 KL. 17.00–19.00:  
Velkommen til høstens siste 
male og tegnekurs i 2. etasje med 
kunstlærer Ingeborg Reilertsen

TORSDAG 31.10 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

NOVEMBER

FREDAG 01.11 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

LØRDAG 02.11 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!

MANDAG 04.11 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

MANDAG 04.11 KL. 16.45:  
Velkommen til skrivetreff i biblioteket.

TIRSDAG 05.11 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

TORSDAG 07.11 KL. 12.00:  
Konsert i kafeen med studenter fra 
Norges Musikkhøgskole!

FREDAG 08.11 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

MANDAG 11.11 KL. 16.45:  
Skrivetreff i biblioteket!

TIRSDAG 12.11 KL. 13.00:  
Andakt i 2. etasje i samarbeid med 
Kampen Menighet.

TORSDAG 14.11 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 14.11 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 15.11 KL. 12.00:  
«Nylonstrømpa – da mor ble sexy!» 
Underholdningsvogna presenterer en 
splitter ny musikalsk forestilling som 
handler om at nylonstrømpa fyller 
80 år i år! Sist denne gruppen var 
her fikk vi et førsteklasses show om 
Vera Lynn. Denne gangen blir det 
nostalgisk gjenhør med sanger fra 
husmorens glanstid som «Sussebass» 
og «I wanna be loved by you!» 

Forestillingen spilles av sangerne og 
skuespillerne Maiken Stølan Kroken 
og Kjersti Vatnan Ekman.

LØRDAG 16.11 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!

MANDAG 18.11 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

MANDAG 18.11 KL. 16.45:  
Velkommen til høsten siste 
skrivetreff i biblioteket!

TIRSDAG 19.11 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

ONSDAG 20.11 KL 18.00:  
Velkommen til husets lutefisklag! 
Info og påmelding kommer.

TORSDAG 21.11 KL. 12.00:  
Operaforedrag i 2. etasje. Pål Ivar 
kommer denne gangen og forteller 
om Operaen Dido og Aeneas av 
Henry Purcell. Det blir historie, litt 
bilder og mest musikk.

FREDAG 22.11 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

MANDAG 25.11 KL. 18.00:  
Dans og hyggekveld med 
Planarbeidernes musikklag.

TIRSDAG 26.11 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TORSDAG 28.11 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!
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Tirsdag 15.10 kl. 13.00: Konsert med 
Phillip Kruse og Reidar Myhre.

Tirsdag 22.10 kl. 18.00:  
Konsert med Tove Bøygård i kafeen! 

Torsdag 03.10 kl. 13.00: «Kunsten å 
eldes!» med skuespiller Bjørn Birch. 

Onsdag 30.10 kl. 12.00:  
Konsert med Sara Aimee Smiseth.

Tirsdag 24.09 kl. 18.00: «Lytt til mine 
toner, kjære frue» med Per Vollestad.

Onsdag 09.10 kl. 14.30:  
«Romantikk og wienervals» med  
Aksel Kolstad på Bogstad Gård.
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FREDAG 29.11 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

LØRDAG 30.11 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!

DESEMBER

SØNDAG 01.12 KL. 12.00–15.00:  
Velkommen til husets julemarked!  
Det blir salg av husets egenpro-
duserte varer, utlodning og salg av 
godsaker fra kafeen.

MANDAG 02.12 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

MANDAG 02.12 KL. 18.00:  
Korkonsert i kafeen! Gamle Oslo  
kro- og kirkekor kommer i god 
tradisjon og synger for oss.

TIRSDAG 03.12 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

FREDAG 06.12 KL. 11.00:  
«Julefryd og julefred!» i kafeen. 
Spaserstokken byr på julekonsert, og 
denne gangen kommer sangeren 
Ingvild Storhaug og slagverker Eli 
M. Odland med julemusikk i spreke 
arrangementer. Her får vi høre 
populære juleslagere fra 40- og 
50-tallet akkompagnert av vibrafon, 
melodika, vaskebrett, autoharpe, 
trekkspill og div andre rytmeinstrument. 
Faren for litt allsang er ganske stor!

TIRSDAG 10.12 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TIRSDAG 10.12 KL. 18.00:  
Konsert i kafeen! Germaine med 
tryllefløyten og Morten med klaver og 
storstilt sjarm spiller vakre juletoner for 
oss! 

ONSDAG 11.12 KL. 15.30:  
«Marias sang!» i kafeen. Spaser-
stokken arrangerer konsert med 
musiker og artist Solfrid Molland. 
Sammen med sitt ensemble tar de 
oss med på en magisk musikalsk reise 
til Øst-Europa med livlige russiske 
sigøyner-ballader og tradisjonelle 
norske og rumenske julesanger. Erik 
Hillestad har for anledningen skrevet 
«Marias sang» spesielt til denne 
forestillingen hvor julens budskap 
og historien om et fattig par som 
mangler hus rom vevs varsomt inn i vår 
egen tid.

TORSDAG 12.12 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 12.12 KL. 14.00:  
Velkommen til Julebord!  
Info kommer.

FREDAG 13.12 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.

LØRDAG 14.12 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhetsgruppa  
m/Marion i biblioteket!

MANDAG 16.12 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje m/Olga Tvedt.

TIRSDAG 17.12 KL. 11.00:  
Babysang/Generasjonssang 
i kafeen med de minste fra nabolaget 
med foreldre.

TIRSDAG 17.12 KL. 13.00:  
Gudstjeneste med nattverd  
i 2. etasje i samarbeid med Kampen 
Menighet.

TIRSDAG 17.12 KL. 18.00:  
Julekonsert i kafeen med 
Per Holger Andersen, også kalt 
«Per Spellemann.» Han trakterer 
trekkspill og piano, og repertoaret 
består av viser og melodier som de 
fleste kjenner, og det er absolutt lov 
å synge med!

TORSDAG 19.12 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med på 
quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 20.12 KL. 12.00:  
Klaverkonsert i kafeen! Robin Colwell 
kommer nok en gang fra England 
med sine fantastiske fortryllende toner 
til stor glede for sitt publikum.

TIRSDAG 31.12 KL. 19.00:  
Nyttårsfest for beboerne!

JANUAR 2020

ONSDAG 08.01 KL. 17.00:  
Husets juletrefest i god 
gammeldags stil! Sett av datoen!



Onsdag 11.12 kl. 15.30: «Marias sang!»  
– konsert med Solfrid Molland. 

Mandag 25.11 kl. 18.00: Hyggekveld 
med Planarbeidernes musikklag.

Fredag 15.11 kl. 12.00: 
«Nylonstrømpa – da mor ble sexy!»

Fredag 06.12 kl. 11.00: Julekonserten «Julefryd og julefred!» med  
sanger Ingvild Storhaug og slagverker Eli M. Odland.
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Fredag 13.12 kl. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med Ellen.
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Informasjon om aktiviteter og grupper
ALLMØTE

Én gang i måneden møtes beboere og 
ansatte i kafeen kl. 13.00 til informasjon 
og saker som gjelder for hele huset. Se 
datoene i kulturkalenderen.

BABYSANG/ 
GENERASJONSANG

Annenhver tirsdag kl. 11.00 inviterer 
vi nabolagets minste til felles sang i 
kafeen sammen med beboere og husets 
gjester. Det serveres kaffe i etterkant og 
kafeen er åpen slik at man kan sitte og 
kose seg også etter sangstunden. Se 
kulturkalender for datoer. Oppstart 27/8.

DATAHJELP

Hver tirsdag mellom kl. 12.00–15.00 
kommer frivillig-Christin og hjelper 
deg gjerne med PC, nettbrett og 
smarttelefon, eller hvis du lurer på noe i 
forbindelse med data og internett. 

GENERASJONSMØTER

I samarbeid med ulike skoler og 
barnehager samt bydelen og 
kommunen ønsker vi å tilrettelegge 
for et fellesskap, ulike aktiviteter og 
forskjellige gjøremål på tvers av både 
kultur og alder. Vi trenger frivillige 
seniorer som kan være med på laget! 
Ta kontakt med Lene Storhaug hos oss, 
leder for prosjektet «Generasjonsmøter».

«DET KREATIVE HJØRNET»

På torsdager fra kl. 12.00–14.00 er 
det duket for ulike håndarbeidssysler i 
biblioteket. Beboere, ansatte, frivillige 
og gjester er velkomne til å møtes med 
håndarbeid, eller uten hvis du bare 
ønsker å sitte ned og ta en «pust i 
hverdagen» sammen med oss. Vi håper 
å kunne inspirere og være til hjelp for 
hverandre for et hyggelig og morsomt 
fellesskap. Kanskje det til og med 
lages produkter som selges på husets 
ulike markedsdager, til inntekt for ulike 
kulturarrangementer på huset!

HØYTLESING

To ganger i uken inviterer vi til høyt lesing 
på biblioteket i 1. etasje. På onsdagene 
kl. 12.00 med kulturleder Ellen Kirkaas 
og på torsdagene kl. 16.00 med frivillig 
Camilla Bogetun. Se kulturkalender for 
dato.

LYSTENNING 

Annenhver mandag inviteres du til 
lys  tenning i 2. etasje som ledes av 
bymisjonsprest Olga Tvedt. Arrange-
mentet er livssynsåpent, og det betyr 
at her kan du delta uansett tro, religion 
eller livssyn. Vi tar for oss et tema, et 
dikt eller en tanke, reflekterer sammen, 
tenner lys og kjenner at det er godt å 
stoppe litt opp i hverdagen sammen.

MUSIKK

Huset byr på levende musikk rett 
som det er, enten bare som en ren 
hyggestund rundt flygelet eller det 
arrangeres konserter i mange ulike 
former. Onsdager kl. 14.30 serveres 
det toner fra flygelet i kafeen, og 
hver fredag kl. 12.00 inviterer vi til 
«Fredagstrudelutt.» Se kulturkalender 
for de enkelte arrangementene og 
velkommen skal du være!

MUSIKK OG MORROGRUPPE

Hver mandag kl. 11.30 møtes musikk-
interesserte til en flott stund og hører på 
musikk i alle genre. Vi deler musikken 
med hverandre, og gode, interessante 
og morsomme samtaler oppstår. 
Velkommen til en god start på uka på 
alle måter!

ANDAKTER OG 
GUDSTJENESTER  MED 
NATTVERD 

En gang i måneden arrangerer vi 
sammen med Kampen menighet andakt 
eller gudstjenester med nattverd. 
Ta kontakt med resepsjonen hvis det er 
noe du lurer på i forbindelse med dette.
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NYHETSGRUPPE

Annenhver lørdag inviterer frivillig-
Marion til samling i biblioteket hvor 
aktuelle saker og nyheter står på 
agendaen. Se kultukalender for de ulike 
arrangementene.

QUIZTIMEN

Vår frivillige Ivar Nygaard inviterer til 
en uhøytidelig quiz-stund i kafeen på 
fredager fra kl. 13.15. Her er det bare 
å møte opp. Det er både interessant, 
lærerikt og faktisk ganske morsomt! 
Oppstart en vakker fredag i september!

REGNBUETREFFET

Velkommen til et populært og trygt 
sosialt møtested for eldre LHBT-
personer (lesbiske, homofile, bifile 
og transpersoner) i samarbeid med 
organisasjonen Fri. Tilbudet startet opp 
i 2016 og her inviteres du til treff 2. hver 
torsdag. Se kulturkalender for datoene. 

RUSLER`N

Vi inviterer på en liten tur i nabolaget. 
Det er godt å komme seg litt ut sammen 
i trygge omgivelser. Du skal se at vi 
klarer å gå litt lenger for hver gang, og 
det er fare for en liten godbit i etterkant! 
Oppmøte i resepsjonen.

Trening gir mening!
Bevegelse og fysisk aktivitet er satsningsområde for servicetjenestene ved 
Kampen Omsorg+. Forskning viser at trening gir god effekt hos eldre, samt at 
muskelstyrke og god balanse er de viktigste faktorene for å forhindre fall. 

Kampen er utstyrt med moderne styrke treningssirkel tilpasset eldre og i 
tillegg tilbyr vi trening i gruppe med instruktør flere ganger i uken. Beboere 
har fri tilgan g til treningsrommet, og kan få tilpasset sitt eget treningsprogram 
hos fysioter apeuten.

Beboere og nabolagets «godt voksne» har tilgang til trenings rommet,  
og kan få tilpasset sitt eget treningsprogram  hos fysioter apeuten.
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SKRIVETREFF

Skrivekunstlærerne Hanne Ramsdal og 
Linda Gabrielsen inviterer også dette 
semesteret til skrivetreff ti mandager kl. 
16.45–18.15 i biblioteket. Ønsket om å 
gripe tilværelsen med ord har ingen 
aldersbegrensning, tvert i mot er det 
inspirerende å finne nye kilder, selv i 
en i voksen alder. Velkommen med! 
Oppstart mandag 16/9.

SNEKKERVERKSTED

Vi har et eget snekkerverksted her på 
huset med mye flott utstyr til å både 
lage og reparere. Vi ønsker at det skal 
«frese» av rommet og ikke minst være 
til glede og inspirasjon for de som har 
lyst til å fylle tiden sin med håndverk 
av ymse slag. Torsdag ettermiddag er 
det en snekkerglad liten gruppe tilstede 
som gjerne ønsker seg flere som har 
lyst til å pusle med små og store ting. 
Ta kontakt med resepsjonen hvis du er 
interessert eller bare litt nysgjerrig!

TEGNE OG MALEKURS

Velkommen til nytt kurs til sammen 
åtte onsdager fra 11/9 med kursholder 
Ingeborg Reilertsen. Her er alle 
velkomne, både de med og de uten 
erfaring og ferdigheter. Ingeborg 
har i flere år holdt disse kursene på 
huset, og vi kan love deg interessante 
og hyggelige treff. Kursavgift kr. 600, 
alt materiale inkludert i prisen.

TRENINGSTILBUDET PÅ HUSET

Kampen Omsorg+ har et flott velutstyrt 
treningsrom som du er velkommen 
til å bruke, når som helst. Du kan få 
veiledning av fysioterapeut hvis du 
ønsker og har behov for det. I tillegg 
er det flere ulike gruppetreninger du 
kan delta på i løpet av uken som 
ledes av både husets eller bydelens 
fysioterapeuter! Velkommen med, det er 
aldri for sent å trene kondis og styrke. 
Og visste du at trening også er godt for 
hodet og humøret!

Treningsveiledning: Mandager fra kl. 
13.00 kan du få treningsveiledning med 
fysioterapeut i treningsrommet. Kom og 
finn det som passer for deg!

Fredagsgruppa: Hver fredag kl. 11.15 
er du velkommen til trening med fysio-
terapeut Tine Engh Fransen. Dette er en 
trening som passer for alle, om du bru-
ker rullator, rullestol eller har litt vondt 
her eller der. Treningen foregår sittende 
på stol, er skånsom og tilrettelagt, og 
ikke minst viser det seg å være en hyg-
gelig sosial arena for de som er med. 
Velkommen til deg også!

Pust og avspenning: Husets fysiotera-
peut Tine Deblieck ønsker velkommen til 
en tilrettelagt yoga-trening på onsdager  
kl. 13.00–14.00. Passer for alle!

Yoga: Dette er en svært god og skån-
som trening for folk i alle aldre, og det 
gir i tillegg en god indre ro. Tine fysio-
terapeut arrangerer yoga-trening på 
huset . Ta kontakt hvis du er interessert.

TURER

Følg med på informasjon og oppslag, 
for vi ønsker å komme oss ut på diverse 
turer og opplevelser i løpet av høsten. 
Kom gjerne med forslag, og så tar vi 
turene som de kommer!

THEOS MUSIKKHJØRNE

Annen hver torsdag kommer vår frivillige 
Theo Koresinsky med taffel-musikk, quiz 
og hygge! Se kulturkalender for datoer.

TA KONTAKT MED OSS!

Vi oppfordrer deg til å komme med 
ønsker  om aktiviteter som ikke er tatt 
med her. Vi er glade for forslag av 
ymse slag! Ta kontakt med resepsjonen 
hvis du ønsker å delta på aktiviteter 
eller har spørsmål knyttet til dette. 
Du kan også møte direkte på aktiviteten 
hvis du ønsker det. 

Velkommen skal du være til 
innholdsrike og meningsfulle dager!



Fysioterapeut, frisør og fotterapeut er del av fasiliteten e på Kampen Omsorg+.

Fasilitetene på huset
Kampen Fysioterapi: 
Susanne Meuthen, tlf. 48 11 04 86.
Tine E. Fransen, tlf. 98 88 60 15.
Tine Deblieck, tlf. 94 42 19 06.

Fotterapiklinikken:
Gunn-Heidi Gurbuz,  
tlf. 94 78 11 80.

Frisør:
Christina C. Tandberg,  
tlf. 95 81 19 62.

Smarthus og velferdsteknol ogi
Kampen Omsorg+ benytter smarthus - og velferdsteknologi for å støtte 
beboere  i å bo selvstendig hjemme. 

Leilighetene har nattlys med bevegelsessensor , komfyrvakt, vannføler, 
tempstyring – alt kanalisert gjennom sentralt data anlegg, med sms-varsel 
om farlige situasjoner til husvertens mobile vakttelefon . 

Beboerne har trygghetsalarm som adresserer til husverten. Det er viktig 
å presisere at trygghetsalarmen kun er ment for å tilkalle hjelp i akutte 
situasjoner – for eksempel ved fall.

Kampen Omsorg+ er ikke en helseinstitusjon, men husverten kan tilkalle 
annen nødvendig hjelp dersom situasjonen krever det.

Nyby og  
enklere frivillighet
Har du lyst til å være frivillig når 
det passer deg? Meld deg som 
frivillig med appen Nyby!

Slik gjør du:
1. Last ned appen Nyby på din 

smarttelefon gratis.
2. Søk opp gruppen «Kampen 

Omsorg+» i appen og be om 
å bli medlem i gruppen. Vi 
kontakter deg for en uformell 
samtale.

Gjennom appen vil du:
• Få info om våre aktiviteter, 

arrangementer og 
treningstilbud.

• Enkelt kunne melde deg som 
frivillig til ulike arrangement!
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Kampen Omsorg+ |  Brinken 35, 0654 Oslo | Telefon 47 47 52 99 | kirkensbymisjon.no/kampen-omsorg
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for 
alle


