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TIRSDAG 10.SEPTEMBER KL. 18.00  
Per Einar Watle og Åsmund Reistad  

TIRSDAG 27. AUGUST KL. 18.00  
Trond Trudvang 

TIRSDAG 26. NOVEMBER KL. 18.00  
Sverre Indris Joner 

TIRSDAG 24. SEPTEMBER KL. 18.00  
Sweet sixties 
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Kulturprogram 
høsten 2019

Bli en frivillig?

På Ammerudhjemmet er det for tiden rundt 80 frivillige medarbeidere  
som til sammen utgjør rundt ni årsverk. 

Frivillige som gir av sin tid er med på å skape et større mangfold blant de 
som lever og jobber på sykehjem. Frivillige er med på å hjelpe mennesker 
som bor på sykehjem til å holde kontakten med nærmiljøet og samfunnet 
utenfor. 

Frivilligarbeidet på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter omfatter for 
eksempel besøkstjenester, deltagelse i grupper, følge på kulturarrangement 
og praktisk arbeid. Alle jobber er like viktige og gjør at vi på 
Ammerudhjemmet kan komme nærmere vårt mål om personsentrert omsorg. 
Leve hele livet. 

Har du noen spørsmål, kommentarer eller kunne tenke deg å jobbe 
som frivillig, ta kontakt med vår frivilligleder Anna Martine Jarlvang Dysthe  
på telefon 969 46 917.

Med vennlig hilsen  
Ammerudhjemmet

Øyvind Jørgensen, virksomhetsleder 

Erik Holm, kulturleder 

Anna Martine Jarlvang Dysthe, frivilligleder
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AUGUST

TIRSDAG 27. AUGUST KL. 18.00  
Trond Trudvang  
Artisten Trond Trudvang har langt fartstid på den 
norske musikkscenen og du kan ikke ha unngått å 
høre musikken hans på radio de siste årene. Han 
blander skrå hverdagsbetraktninger med en solid 
meloditeft og et svært godt grep om publikum. Det 
blir dans etter konserten. 

LØRDAG 31. AUGUST  KL. 11,00–15.00  
Velkommen til Ammeruddagene 2019  
En feiring av lokale krefter i bydel Grorud. 
Barneaktiviteter, ansiktsmaling, hoppeslott, 
valgdebatt, konserter og stands. Kong Sverre, 
Grorud strykeorkester og Ammerud skoles 
musikkorps spiller. 

SEPTEMBER

SØNDAG 1. SEPTEMBER KL. 11.00   
Ammeruddagene, familiegudstjeneste med nattverd   
Under ledelse av Anne Berit Evang og Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 3. SEPTEMBER KL. 18.00   
Klassisk pianokonsert med Robin Colvill  
Britiske Robin Colvill blander erfaring og nysgjerrighet 
når han setter seg bak flygelet. Han spiller kjente 
stykker blandet med musikk fra moderne komponister. 
Han mikser lun britisk humor og virtuositet gjennom 
konserten og vekker alltid begeistring hos sine 
tilhørere. Velkommen til en klassisk helaften. Det blir 
dans etter konserten. 

Kulturprogram, høsten 2019
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FREDAG 6. SEPTEMBER KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang    
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 10.SEPTEMBER KL. 18.00  
Per Einar Watle og Åsmund Reistad  
To særdeles dyktige gitarister gjester 
Ammerudhjemmet i kveld. Per Einar Watle og Åsmund 
Reistad har bakgrunn fra blant annet jazz, visesang 
og string-swing. Denne kvelden får vi et snev av 
New Orleans på besøk, mest sannsynlig også noen 
høflige nikk mot Lillebjørn Nilsen. Det blir dans etter 
konserten. 

TORSDAG 12. SEPTEMBER KL. 13.30:  
Torsdagsklubben «Norge, mitt Norge»,  
kåseri med Per Olav Asplund  
Dette kåseriet tar utgangspunkt i den norske musikken 
og hvordan denne ble skapt med kjærligheten til 
naturen. Det er også en fargerik, visuell og musikalsk 
fortelling om Norge – slik landet, menneskene 
og begivenhetene har formet vår kultur, våre 
særegenheter og identitet. 

FREDAG 13. SEPTEMBER KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 17. SEPTEMBER KL. 18.00  
Trønderkaillan  
Trønderkaillan består av Karsten Skarphol og Tore 
Wullum. De forteller historier og synger velkjente 
slagere fra 50- og 60-tallet. På repertoaret står gode 
gamle melodier hentet fra Ønskekonserten, Lirekassen 
med Lodin Aukland og lignende. Programmet byr 
også på en del verbal mimring, gode historier og en 
god dose intern harselas. Trønderkaillan spiller opp til 
dans etter konserten. 

FREDAG 20. SEPTEMBER KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Vibeke Bergsjø Aas.
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TIRSDAG 24. SEPTEMBER KL. 18.00  
Sweet sixties  
Det blir en minnerik tur tilbake til 60-tallet når Allister 
Kindingstad og Karoline Ormåsen i kveld presenterer 
en blanding av sanger, hendelser og quiz fra det 
glade 60-tallet. Allister er profesjonell operasanger 
og musikalartist, og Karoline er kveldens pianist. Vi 
får bl.a. høre sanger av Simon and Garfunkel, The 
Righteous Brothers, Frank Sinatra og The Hollies. Det 
blir dans etter konserten. 

TORSDAG 26. SEPTEMBER KL. 13.30  
Torsdagsklubben:  
I stjernelys kom du fra andre siden  
Danseforestillingen «I stjernelys kom du fra den andre 
siden» er laget for å vekke minner hos publikum og 
for å stimulere til refleksjon rundt mellommenneskelige 
relasjoner. Gjennom forestillingen ønsker DUOA 
å kunne inspirere publikum til å ta kontakt med 
menneskene rundt seg. Danseforestillingen varer 
i overkant av ti minutter etterfulgt av sittedans i rundt 20 minutter, der alle kan 
delta.

FREDAG 27. SEPTEMBER KL. 13.30  
Lysandakt  
Under ledelse av Karin Keilhau. 

OKTOBER

TIRSDAG 1. OKTOBER KL. 18.00   
Philip Kruse og Reidar Myhre duo  
Philip Antony er en norsk orkesterleder, komponist, 
arrangør, plateprodusent, sangtekstforfatter, 
musiker (trompet og vokalist) og musikkforlegger. 
Vi har tidligere møtt ham som dirigent for Kampen 
Veteranorkester og gleder oss til å treffe ham i en 
musikalsk hyggestund med kollega Reidar Myhre (The 
Gamblers/Reidar Myhres orkester). Duoen spiller opp 
til dans etter konserten.

FREDAG 4. OKTOBER KL. 13.30   
Gudstjeneste med lystenning   
Under ledelse av Vibeke Bergsjø Aas.
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TIRSDAG 8. OKTOBER KL. 18.00  
Etasjeaften 5. etasje   
Personalet i 5. etasje på Ammerudhjemmet inviterer 
til festaften i Atriet. Innholdsmessig holder de kortene 
tett til brystet, men kjenner vi denne gjengen rett har 
vi en veldig hyggelig og innholdsrik kveld i vente. Det 
blir dans denne kvelden. 

TORSDAG 10. OKTOBER KL. 11.00 (merk tidspunkt!)  
Kåring av årets blomsterkasse.   
Sangstund med Birgit og Anni.

FREDAG 11. OKTOBER KL. 13.30   
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 15. OKTOBER KL. 18.00   
Elevaften med Smutten Musikkstue  
Det er spennende å følge utviklingen til lokale kulturtalenter. Smutten musikkstue 
er gode utviklere av slike og vi er heldige som får se den jevne progresjonen til 
deres gamle og nye elever. Denne kvelden blir et tverrsnitt av Smuttens arbeid 
denne høsten. Det blir dans etter konserten. 

FREDAG 18. OKTOBER KL. 13.30   
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 22. OKTOBER KL. 18.00  
Etasjeaften Dagavdelingen  
Dagavdelingens interne krefter på Ammerudhjemmet 
bo- og kultursenter arrangerer kulturkveld. Det blir 
musikk, dans og sikkert en quiz kjenner vi dem rett. 
Denne avdelingen er bra på god stemning og i kveld 
deler de dette med alle i Atriet. 

TORSDAG 24. OKTOBER KL. 13.30  
Torsdagsklubben: Vi markerer FN-dagen  
Vi markerer FN-dagen i Atriet og det er internasjonale 
dager i Café 19 hele uken. Sjekk menyen i Akers Avis 
eller på nett og få en eksotisk matopplevelse. 

FREDAG 25. OKTOBER KL. 13.30   
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.
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AUGUST
Tirsdag 27.08  kl. 18.00  Trond Trudvang 
Torsdag 29.08 kl. 13.30 Torsdagsklubb med Birgit og Anni, Atriet 
Lørdag 31.08 kl. 11–15 Velkommen til Ammeruddagene 2019 

SEPTEMBER
Søndag 01.09 kl. 11.00 Ammeruddagene, familiegudstjeneste med nattverd 
Tirsdag 03.09 kl. 18.00 Klassisk pianokonsert med Robin Colvill 
Fredag 06.09 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 10.09 kl. 18.00 Per Einar Watle og Åsmund Reistad  
Torsdag 12.09 kl. 13.30 Torsdagsklubben «Norge, mitt Norge»  
Fredag 13.09 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 17.09 kl. 18.00  Trønderkaillan  
Fredag 20.09 kl. 13.30  Gudstjeneste med nattverd 
Tirsdag 24.09 kl. 18.00  Sweet sixties  
Torsdag 26.09 kl. 13.30 Torsdagsklubben: I stjernelys kom du fra andre siden 
Fredag 27.09 kl. 13.30 Lysandakt 

OKTOBER
Tirsdag 01.10 kl. 18.00 Philip Kruse og Reidar Myhre duo 
Fredag 04.10 kl. 13.30 Gudstjeneste med lystenning 
Tirsdag 08.10 kl. 18.00  Etasjeaften 5. etasje  
Torsdag 10.10 kl. 11.00 Kåring av årets blomsterkasse 
Fredag 11.10 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd 
Tirsdag 15.10 kl. 18.00 Elevaften med Smutten Musikkstue  
Fredag 18.10 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 22.10 kl. 18.00 Etasjeaften Dagavdelingen  
Torsdag 24.10 kl. 13.30 Torsdagsklubben: Vi markerer FN-dagen 
Fredag 25.10 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 29.10 kl. 18.00 Operaperler og Bernstein 

Kulturkalender, høsten 2019



0

NOVEMBER
Fredag 01.11 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd   
Tirsdag 05.11 kl. 18.00 Birgit Jøkling Trio 
Torsdag 07.11 kl. 13.30 Torsdagsklubb med Birgit og Anni 
Fredag 08.11 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 12.11 kl. 18.00 Clara Schumann 200 år 
Fredag 15.11 kl. 13.30  Samling med lystenning og sang   
Tirsdag 19.11  kl. 18.00  Med belg & streng 
Torsdag 21.11 kl. 13.30 Torsdagsklubben: Connecting Arts 
Fredag 22.11 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd 
Tirsdag 26.11 kl. 18.00 Sverre Indris Joner 
Torsdag 28.11 kl. 11.00  Åpning av årets julegate 
Fredag 29.11 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 

DESEMBER
Tirsdag 03.12 kl. 18.00 Grorudskolenes Strykeorkester 
Fredag 06.12 kl. 13.30 Adventssamling med lystenning og sang 
Tirsdag 10.12 kl. 18.00 Johan Christer Novsjø 
Torsdag 12.12 kl. 18.00 Julekonsert med Oslo Janitsjarorkester 
Fredag 13.12 kl. 11.00 Feiring av Lucia i Atriet 
Fredag 13.12 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd 
Tirsdag 17.12 kl. 18.00 Marias sang 
Torsdag 19.12 kl. 13.30 Tenning av årets julegran 
Fredag 20.12 kl. 13.30 Gudstjeneste med lystenning 
Tirsdag 24.12 kl. 11.00  Julegudstjeneste i Atriet 

Med forbehold om endringer i programmet.  
Følg oss på Facebook: @Ammerudhjemmet
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TIRSDAG 29. OKTOBER KL. 18.00  
Operaperler og Bernstein  
Gunda-Marie og Åse inviterer til operakonsert – 
fylt av latter, glede og sprudlende musikk. De to 
unge musikerne er fra Operaen og Barratt-Due 
musikkinstitutt og har sammen utarbeidet dette 
konseptet. Her får vi oppleve vakre, kjente arier 
og sanger fra musikaler, som presenteres med 
fengslende historier og sjarmerende regi. Det blir 
dans etter konserten.  

NOVEMBER

FREDAG 1. NOVEMBER KL. 13.30   
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Vibeke Bergsjø Aas.

TIRSDAG 5. NOVEMBER KL. 18.00   
Birgit Jøkling Trio  
Få kjenner publikumet på Ammerudhjemmet bedre 
enn Birgit Jøkling. Hun er et levende leksikon av 
gamle slagere og har spilt trekkspill i 60 år. Med seg 
denne kvelden har hun Magnus Larsen jr på bass og 
Erik Holm på trommer. Trioen spiller både til allsang 
og dans denne kvelden. 

TORSDAG 7. NOVEMBER KL. 13.30  
Torsdagsklubb med Birgit og Anni

FREDAG 8. NOVEMBER KL. 13.30   
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 12. NOVEMBER KL. 18.00  
Clara Schumann 200 år  
Et konsertkåseri av og med Sara Smiseth. Clara 
Schumann (1819–1896) var et vidunderbarn av 
rang, og spilte sine første offentlige konserter bare 
ni år gammel. I løpet av sin 61 år lange karriere 
som utøver skulle hun komme til å endre både 
konsertformatet og -repertoaret i den klassiske 
musikkens verden. Det blir dans etter konserten.
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FREDAG 15. NOVEMBER KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 19. NOVEMBER KL. 18.00  
Med belg & streng  
I konsertprogrammet «Med belg og streng» tar 
musikerne Håvard Svendsrud og Svein Haugen for 
seg musikk i ulike varianter. Publikum får bl.a. høre 
noen av de mest kjente trekkspillvalsene, argentinsk 
og europeisk tango, og fransk musette. Publikum 
kan vente seg en festlig stund med varierte toner. 
Programmet spenner vidt – og har vært framført 
på hundrevis av konserter i regi av blant annet 
Den kulturelle spaserstokken og Folkeakademiet.  
Svendsrud og Haugen spiller til dans etter konserten.

TORSDAG 21. NOVEMBER KL. 13.30  
Torsdagsklubben: Connecting Arts  
Showdans med denne internasjonale dansetrioen. 
Klassiske dansestiler og paljetter i skjønn forening.

FREDAG 22. NOVEMBER KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Vibeke Bergsjø Aas.

TIRSDAG 26. NOVEMBER KL. 18.00  
Sverre Indris Joner  
Den nye ABC – Argentina, Brasil & Cuba Sverre Indris 
Joner serverer en livlig musikalsk rundreise i Latin-
Amerika, krydret med historier og anekdoter. Publikum 
blir kjent med en rekke komponister fra land som 
Argentina, Brasil og Cuba fra ulike epoker. I denne 
konserten framføres musikk som har vært kjent i 
Norge i lang tid, som argentinsk tango, brasiliansk 
samba og cubansk habanera. Publikum får også 
innblikk i kanskje ukjente sjangere som joropo fra 
Venezuela eller vallenato fra Colombia. Det blir dans etter konserten.
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TORSDAG 28. NOVEMBER KL. 11.00 (merk tidspunkt!)   
Åpning av årets julegate  
Konsert med Ammerud barnehagekor. Grorud 
Rotary Club kommer på besøk og det blir servert 
pepperkaker og gløgg. Vi får også et kåseri med Per 
Olav Asplund. Dette kåseriet er lagt opp for seniorer 
som husker julen slik den var i 50-årene. Innholdet 
er spekket med bilder, film, musikk og detaljer fra 
den tiden samfunnet og den enkelte familie hadde 
mindre, og den gangen julen var mer høytidelig og 
barna gikk på juletrefest. Per Olav Asplund ser også 
på julemusikken og julekakene i historisk perspektiv.

FREDAG 29. NOVEMBER KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal. 

DESEMBER

TIRSDAG 3. DESEMBER KL. 18.00   
Grorudskolenes Strykeorkester   
Grorudskolenes Strykeorkester kommer til Ammerudhjemmet 
med et repertoar der slitesterke klassikere fra rockens, 
filmmusikkens og kunstmusikkens skattekister står i fokus. 
Kanskje kommer det også noe som kler adventstiden. Med seg har de talentfulle 
barna forsterkninger fra foreldregruppa, som rommer flere profesjonelle musikere, 
så dette kommer til å bli en kveld med både frisk energi og modne klanger. Vær 
forberedt på gåsehud. Det blir dans etter konserten.

FREDAG 6. DESEMBER KL. 13.30   
Adventssamling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 10. DESEMBER KL. 18.00   
Johan Christer Novsjø  
Johan Christer Novsjø tar deg med inn i julens 
magiske høytid med vakker julemusikk og varm 
stemning. Konserten vil være fylt med herlige 
vinterstemninger som vil sette en perfekt ramme 
rundt julefeiringen. Johan Christer Novsjø har jobbet 
kontinuerlig siden han var 9 år med Tv, Radio, 
musikal, konsert, teater og opera. Bl.a. Les Miserables, West Side Story og Henry 
Purcells Alvedronningen. Det blir ingen dans denne kvelden.



Kulturprogram, høsten 2019    13

TORSDAG 12. DESEMBER KL. 18.00  
Julekonsert med Oslo Janitsjarorkester  
Oslos eldste amatørkorps med janitsjarbesetning 
holder julekonsert for oss denne kvelden. Dette blir 
en mektig konsertopplevelse og orkesteret lover høy 
julefaktor. Korpset er under musikalsk ledelse av 
komponist og dirigent Espen Selvik. 

FREDAG 13. DESEMBER KL. 11.00  
Feiring av Lucia i Atriet  
Barn fra barnehager i bydelen kommer på besøk  
og vi avslutter med Lucia-feiring i Atriet. 

FREDAG 13. DESEMBER KL. 13.30  
 Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 17. DESEMBER KL. 18.00   
Marias sang  
– julekonsert med Solfrid Molland Ensemble  
Ensemblet tar publikum med på en magisk musikalsk 
reise til Øst-Europa med livlige russiske sigøyner-
ballader og tradisjonelle norske og rumenske 
julesanger. Erik Hillestad har skrevet sangen 
«Marias sang» spesielt til denne konserten hvor julens 
budskap og historien om et fattig par som mangler 
husrom veves varsomt inn i vår egen tid.

TORSDAG 19. DESEMBER KL. 13.30  
Tenning av årets julegran  
Vi tenner lyset på årets julegran i Atriet.  
Det blir musikk, sang og enkel servering. 

FREDAG 20. DESEMBER KL. 13.30   
Gudstjeneste med lystenning  
Under ledelse av Vibeke Bergsjø Aas.

TIRSDAG 24. DESEMBER KL. 11.00  
Julegudstjeneste i Atriet  
 Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.
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KULTUR FOR ALLE

Kultur- og nærmiljøarbeidet på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter:
• Drives av Ammerudhjemmet/Stiftelsen Kirkens Bymisjon  

med økonomisk støtte fra Bydel Grorud.
• Har som mål å gjøre kultur tilgjengelig for alle.
• Jobber ut fra idegrunnlaget at gode kulturopplevelser  

gir bedre helse og økt livskvalitet.
• Ønsker å tilby et åpent kulturmøtested på tvers av  

generasjoner og kulturell bakgrunn. 

KULTURAKTIVITETER 

Kulturaktiviteter annonsert i dette programmet er åpne for alle og er gratis dersom
ikke annet er annonsert. De oppsatte tirsdagene inneholder en konsert etterfulgt
av dans. Det blir også arrangert lotteri disse kveldene.  
Torsdagsklubben inneholder alt fra konserter, kåseri, sangstunder, kino etc.
Torsdagene er åpne for alle og innholdet blir annonsert i Akers Avis Groruddalen
og på Ammerudhjemmets Facebook-side. Følg oss der!
Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med kulturleder ved Ammerudhjemmet,
Erik Holm, på telefon 922 85 122 eller e-post erik.holm@bymisjon.no. 

SAMLINGER I KAPELLET

Fredager holder Ammerudhjemmets prest Jan Bjarne Sødal og prest Vibeke Bergsjø 
Aas samlinger i kapellet. Dette arrangeres i samarbeid med Grorud Menighet og er 
åpent for alle som ønsker et tilbud med gudstjenester, lystenning og sang.

FRIVILLIG PÅ AMMERUDHJEMMET

Vi er ca. 80 frivillige på Ammerudhjemmet, men trenger stadig flere.  
Vil du vite mer om det å være frivillig, stikk gjerne innom og ta en prat med 
frivilligleder Anna Martine Jarlvang Dysthe på tlf. 969 46 917.

CAFÉ 19

Café 19 er Ammerudhjemmets nærmiljøkafé. Her kan du få kjøpt lunsj, middag,  
kaker og kaffe. Stedet er en sosial møteplass åpen for alle.  
Menyen er variert og blir annonsert i Akers Avis Groruddalen. 

Informasjon



AMMERUDHJEMMETS VENNER

Ammerudhjemmets Venner støtter kultur- og frivillighetsarbeidet til beste for beboere 
og brukere på Ammerudhjemmets bo- og kultursenter. Noen eksempler fra siste halvår:
•  Dukken Henrik: Henrik er en populær liten kar som kommer på besøk til beboerne 

og skaper fin kontakt og stemning, særlig på demensavdelingene. 
•  Tur til Lilloseter: Ammerudhjemmets beboere var alle invitert på dagstur til Lilloseter 

i juni. En årlig tradisjon alle setter stor pris på. 
• Blomsterkasser: Alle seks avdelinger har sin egen blomsterkasse i hagen som 

beboere og personale steller gjennom hele sommeren. 
• Nytt PA-system og lysanlegg i Atriet.

Dette og mye mer er aktiviteter og tiltak støttet av Ammerudhjemmets Venner. 

Har du lyst til å støtte oss?
Hvis du spiller Lotto eller andre spill i Norsk Tipping kan du gi grasrotandelen til 
Ammerudhjemmets Venner (org.nr. 915 553 672). Det koster deg ingenting.  
Du kan bare registrere deg neste gang du spiller, så løper det automatisk videre. 
Du kan også gi oss en gave på Vipps nr. 22669.

Takk for mulig støtte!

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!

Kultur- og nærmiljøarbeidet er støttet av 
Bydel Grorud, Ammerudhjemmets Venner, Lions Club Grorud,  
Grorud Rotary Club, Oslo Kommune og Sykehjemsetaten.



Rom 
for 
alle

Ammerudhjemmet | Telefon 23 33 53 00 | kirkensbymisjon.no/ammerudhjemmet


