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Ammerudhjemmet 
feirer i år 50 år 
Utbyggingen av Groruddalen på 50- og 60-tallet ble sett på som et strålende 
fremskritt i Norge. Her skulle det moderne Norge vokse frem, og inspirasjonen ble 
hentet fra blant annet England og Sverige, forteller kunsthistoriker Anne-Kristine 
Kronborg. 

De nye bydelene i Oslo skulle være ryddige og oversiktlige. Boligene skulle 
lokaliseres i egne områder – drabantbyer – som til en viss grad skulle være 
selvforsynte. De skulle få sitt eget lille sentrum med t-bane, lege, post og butikker. 

Midt i denne nye, moderne boformen åpnet Ammerudhjemmet sine dører i 1970. 
Siden den gang har Ammerudhjemmet vært en sentral møteplass i bydel Grorud. 
Da Ammerudhjemmet åpnet fungerte kapellet som nærkirke, helsestasjonen lå på 
sykehjemmet og tilfluktsrommet huset den lokale ungdomsklubben. Det ble etter 
hvert sendt lokal-tv fra huset, og vi fikk et tilleggsbygg med kulturarena, dagsenter 
og basseng. 

Ammerudhjemmet fyller i år 50 år og ønsker fortsatt å være en lokal møteplass på 
tvers av generasjoner. I dette jubileumsåret skal vi kikke bakover og minnes det som 
har vært, men vi skal også fokusere på fremtiden. Hva samler folk i bydel Grorud 
i 2020? Dette spørsmålet skal vi stille gjennom jubileumsåret. 

Vi har spennende samarbeid med bydel, lokalskole, barnehager og lokalt idretts- 
og kulturliv. Dette ønsker vi å videreutvikle. Målet er en vital, dynamisk møteplass 
med rom for alle. Beboerne på Ammerudhjemmet skal oppleve god omsorg og 
behandling, og samtidig være en naturlig del av lokalsamfunnet i bydel Grorud. 
Beboere i bydelen skal kunne oppsøke hjemmet å få dekket et behov, sosialt, faglig, 
kulturelt eller åndelig. 

Vi gratulerer oss selv med 50-års tilstedeværelse og gleder oss til fortsettelsen. 

Velkommen inn! 

Med vennlig hilsen 
Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Øyvind Jørgensen, virksomhetsleder 
Erik Holm, kulturleder 
Anna Martine Jarlvang Dysthe, frivilligleder
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JANUAR

FREDAG 3. JANUAR KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal. 

FREDAG 10. JANUAR KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

FREDAG 17. JANUAR KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 21. JANUAR KL. 18.00  
Nyttårsball  
Vi feirer årets nyttår i kjente rammer. Det blir besøk 
fra krigsskolen på Linderud, vi serverer kake og 
kaffe, Birgits husband spiller opp til dans og vi 
arrangerer årets offisielle fotografering. Kle deg 
pent, ta festhatten på og kom på feiring hos oss. 
Vi markerer samtidig starten på 50-års feiringen av 
Ammerudhjemmet, som ble åpnet i 1970. 

TORSDAG 23. JANUAR KL. 13.30   
Torsdagsklubb med Birgit og Anni, Atriet  
Birgit Jøkling spiller trekkspill og Anni Benkø synger.  
Allsang for alle, med kjente norske slagere på rekke og rad. 

FREDAG 24. JANUAR KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

Kulturprogram våren 2020
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TIRSDAG 28. JANUAR KL. 18.00  
Konsert med Oslos Hus  
«Oslos hus» er en konsertforestilling der tre allsidige 
musikere knytter sanger sammen med bygninger og 
steder i Oslo. Gjennom små historier settes låtene 
i relieff til tida de ble skrevet i, og forestillinga skal 
vekke tanker rundt byplanlegging, arkitektur og 
byhistorie. «Oslos hus»-bandet spiller viser og låter fra 
1850 og frem til i dag, men jobber seg stadig lengre 
bakover. Både visepop, folketoner og rockelåter hører til repertoaret. I år er det 
disse tre allsidige musikerne som gjør dette mulig: Åsmund Reistad på mandola, 
gitar og vokal, Birger Mistereggen på perkusjon, vokal og munnharpe og «Kong» 
Sverre Thorstensen på gitar, pedalbass og vokal. Forestillingen er en del av 
tilbudet «Den kulturelle spaserstokken», presentert og finansiert av Oslo Kulturetat. 
Det blir dans etter konserten.

FREDAG 31. JANUAR KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

FEBRUAR

TIRSDAG 4. FEBRUAR KL. 18.00  
Glissé tango   
«Glissé tango» er en argentinsk-norsk tango trio, med 
bandoneon, piano og fiolin. Gruppen ble dannet i 
2016, etter å ha spilt sammen i ulike prosjekter og 
hatt flere aktive år som tangomusikere i tangoens 
hjemland. I løpet av disse tre årene har de spilt på 
milongaer, dansescener og konsertscener i Buenos 
Aires, og i 2020 skal de på sin tredje europaturné. 
Denne gangen til Tyskland og Norge. Repertoaret består både av klassisk 
dansemusikk og tangomusikk for konsertscenen. Det er tilpasset både det 
lyttende og dansende publikum. Det blir dans etter konserten.
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TORSDAG 6. FEBRUAR KL. 13.30  
Torsdagsklubben presenterer Håvard Svendsrud  
Fra Modum i Buskerud kommer Håvard Svendsrud, 
profesjonell utøver innen klassisk og folkloristisk 
musikk. Han har sin musikkutdannelse fra Barratt 
Dues Musikkinstitutt i Oslo med trekkspill som 
hovedinstrument. Han vant diverse klasser ved 
NM på trekkspill i 1992, 1993 og 1994, og den 
nordiske finalen i Frosini Grand Prix i 1993. I 2004 
vant Svendsrud den første Vivian Vivo Stolaruk Entertainment Competition for 
Accordionists i Boston, USA. Håvard Svendsrud har i mer enn 10 år vært en 
sterkt etterspurt og hyppig brukt artist i radio og fjernsyn, som solist og «menig 
musiker», og han har medvirket på og utgitt flere CD-er. Deriblant fem kritikerroste 
plater på Norild Records.

FREDAG 7. FEBRUAR KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang 

TIRSDAG 11. FEBRUAR KL. 18.00  
Viltre huldre og tøylesløse troll  
Forestillingen tar deg med inn i en magisk folkeeventyr  -
verden du nok vil dra kjensel på. Bare at denne 
gangen er de vante premissene endret. De pene 
og pripne prinsessene er igjen hjemme og du 
møter kun huldre, troll og skjoldmøyer! Skuespillerne 
Christel Blunck og Silje Risdal Liahagen har gravd 
dypt i folkeeventyr, viser og sagn for å finne materiale til denne forestillingen. 
Sammen med musiker Selma French Bolstad presenterer de funnene i en sprelsk 
og humørfylt folkemusikk-teaterforestilling der Askeladden spiller annenfiolin. 
Forestillingen er en del av tilbudet «Den kulturelle spaserstokken», presentert og 
finansiert av Oslo Kulturetat. Det blir dans etter konserten.

FREDAG 14. FEBRUAR KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 18. FEBRUAR KL. 18.00  
Bryn mannskor  
Et kor med lange tradisjoner i mannskorsang 
og korbevegelsen. Koret synger i dag en 
lett blanding av tradisjonelle korsanger, 
kirkesanger, jazzlåter og lette melodier. Koret 
har i dag ca. 30 medlemmer og består av voksne sangglade karer fra hele byen. 
Bryn Mannskor fylte 100 år i 2019. Det blir dans etter konserten.
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TORSDAG 20. FEBRUAR KL. 13.30  
Sangstund med Birgit Jøkling  
Allsang og høy hyggefaktor i Atriet med Birgit. 

FREDAG 21. FEBRUAR KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Vibeke Bergsjø Aas.

TIRSDAG 25. FEBRUAR KL. 18.00  
Robin Colwill  
«It’s like a whole orchestra, the piano for me», sa 
Dave Brubeck en gang. Vi inviterer denne kvelden 
til solokonsert i Atriet. En engelsk gentleman, et 
flygel og et knippe klassiske godbiter. Robin Colwill 
spiller Beethoven, Schumann, Chopin, Grieg, Sibelius 
blandet med Broadway-klassikere og kjent filmmusikk 
arrangert for solo piano. Vi ønsker Colwill velkommen tilbake og gleder oss til å 
høre hans musikalske grep rundt flygel og publikum. Det blir dans etter konserten.

FREDAG 28. FEBRUAR KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

MARS

 TIRSDAG 3. MARS KL. 18.00  
Bossafinado  
Gruppen Bossafinado har oppstått i jazzmiljøet på 
Nordstrand og spiller hovedsakelig syd-amerikansk 
musikk, med høflige nikk mot melodiøs jazz. Dette er 
svært erfarne musikere som kan sitt instrument og 
sin sjanger, og som fester sitt musikalske blikk på 
varmere strøk denne senvinterkvelden.  
Det blir dans etter konserten.

TORSDAG 5. MARS KL. 13.30  
Norge, mitt Norge  
Musikalsk kåseri med og av Per Olav Asplund. 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.
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TIRSDAG 18. FEBRUAR KL. 18.00  
Konsert: Bryn mannskor 

TIRSDAG 11. FEBRUAR KL. 18.00  
Forestilling: Viltre huldre 
og tøylesløse troll

 TIRSDAG 3. MARS KL. 18.00  
Konsert: Bossafinado 

TIRSDAG 25. FEBRUAR KL. 18.00  
Konsert: Robin Colwill 
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TIRSDAG 31. MARS KL. 18.00  
Konsert:  
Philip Kruse og Reidar Myhre 

TIRSDAG 17. MARS KL. 18.00  
Konsert: Åsmund Reistad 

TIRSDAG 19. MAI KL. 18.00  
Konsert: Operaperler 

TIRSDAG 5. MAI KL. 18.00  
Konsert:  
Becaye Aw og Sidiki Camara 



JANUAR
Fredag 03.01 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Fredag 10.01 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd   
Fredag 17.01 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang   
Tirsdag 21.01 kl. 18.00  Nyttårsball   
Torsdag 23.01 kl. 13.30 Torsdagsklubb: Birgit og Anni 
Fredag 24.01 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 28.01 kl. 18.00 Konsert: Oslos Hus  
Fredag 31.01 kl. 13.30  Gudstjeneste med nattverd  

FEBRUAR
Tirsdag 04.02 kl. 18.00 Konsert: Glissé tango 
Torsdag 06.02 Kl. 13.30 Torsdagsklubb: Håvard Svendsrud 
Fredag 07.02 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 11.02 kl. 18.00 Forestilling: Viltre huldre og tøylesløse troll   
Fredag 14.02 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang   
Tirsdag 18.02 kl. 18.00 Konsert: Bryn mannskor   
Torsdag 20.02 kl. 13.30 Sangstund med Birgit Jøkling   
Fredag 21.02 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd   
Tirsdag 25.02 kl. 18.00 Konsert: Robin Colwill   
Fredag 28.02 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang  

MARS
Tirsdag 03.03 kl. 18.00  Konsert: Bossafinado   
Torsdag 05.03 kl. 13.30 Musikalsk kåseri: Norge, mitt Norge  
Fredag 06.03 kl. 13.30 Gudstjeneste med lystenning 
Tirsdag 10.03 kl. 18.00  Konsert: Anja&Endre  
Fredag 13.03 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd    
Tirsdag 17.03 kl. 18.00 Konsert: Åsmund Reistad  
Torsdag 19.03 kl. 13.30 Danseforestilling: Connecting Arts   
Fredag 20.03 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 24.03 kl. 18.00 Konsert: Trond Trudvang band  
Fredag 27.03 kl. 13.30 Andakt med lystenning 
Tirsdag 31.03 kl. 18.00 Konsert: Philip Kruse og Reidar Myhre 

Kulturkalender våren 2020



APRIL
Torsdag 02.04 kl. 13.30 Pynting av påsketre og besøk fra Edvard Munch vgs   
Fredag 03.04 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd   
Onsdag 08.04 kl. 13.30 Gudstjeneste med lystenning 
Tirsdag 14.04 kl. 18.00 Konsert: Breibeint   
Torsdag 16.04 kl. 13.30 Torsdagsklubb: Birgit og Anni  
Fredag 17.04 kl. 13.30 Andakt med lystenning   
Tirsdag 21.04 kl. 18.00 Konsert: Trønderkaillan   
Fredag 24.04 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd 
Tirsdag 28.04 kl. 18.00 Konsert: Nordstrand Jazzgruppe   
Torsdag 30.04 kl. 13.30 Elever fra Edvard Munch vgs  

MAI
Tirsdag 05.05 kl. 18.00 Konsert: Becaye Aw og Sidiki Camara   
Fredag 08.05 kl. 13.30  Samling med lystenning og sang 
Tirsdag 12.05 kl. 18.00  Konsert: Kampen Veteranorkester   
Torsdag 14.05 kl. 13.30 Torsdagsklubb: Birgit og Anni  
Fredag 15.05 kl. 10.30 Barnehagenes 17. mai    
Tirsdag 19.05 kl. 18.00 Konsert: Operaperler   
Fredag 22.05 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd   
Tirsdag 26.05 kl. 18.00 Konsert: Birgitte Damberg Trio   
Torsdag 28.05 kl. 13.30 Konsert: Trond Trudvang   
Fredag 29.05 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang  

JUNI
Tirsdag 02.06 kl. 18.00 Konsert: Med Liszt og lempe!  
Fredag 05.06 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang  
Tirsdag 09.06 kl. 18.00 Lions Club Grorud inviterer til grillfest   
Fredag 12.06 kl. 13.30 Gudstjeneste med nattverd   
Fredag 19.06 kl. 13.30 Gudstjeneste med lystenning  
Fredag 26.06 kl. 13.30 Samling med lystenning og sang 

Med forbehold om endringer i programmet.  
Følg oss på Facebook: @Ammerudhjemmet
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FREDAG 6. MARS KL. 13.30  
Gudstjeneste med lystenning   
Under ledelse av Vibeke Bergsjø Aas.

TIRSDAG 10. MARS KL. 18.00  
Konsert med Anja&Endre   
Duoen Anja Choinski og Endre Koch har lang fartstid 
på norske sykehjem. Med en klassisk duobesetning 
bestående av vokal og gitar presenteres en rekke 
gamle klassikere denne kvelden. De lover norske og 
svenske viser, country og jazz, musikk fra Abba og 
andre kjente band, i skjønn forening.  
Det blir dans etter konserten.

FREDAG 13. MARS KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd   
Under ledelse av Vibeke Bergsjø Aas.

TIRSDAG 17. MARS KL. 18.00  
Konsert med Åsmund Reistad  
Åsmund Reistad er veteran på Ammerudhjemmet og 
innehar en sjeldent god evne til å kommunisere med 
publikum. Han balanserer knivskarpt i grenselandet 
mellom visesang og tradisjonell folkemusikk. Kjenner 
vi ham rett får vi nok er herlig blanding av norske 
viseskatter og egenkomponert musikk denne kvelden. 
Det blir dans etter konserten.

TORSDAG 19. MARS KL. 13.30  
Connecting Arts  
Showdans, klassiske dansestiler og paljetter i skjønn 
forening. Denne hardtarbeidende dansetrioen 
springer ut fra byrået Connecting Arts med base 
i Østerrike. Norske Gina Mood Haugom er vårt 
nasjonale innslag. Her krysses kreativitet med 
presisjon, innfall med struktur. Et arrangement for alle, 
uavhengig av alder og bakgrunn. 

FREDAG 20. MARS KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang   
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.
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TIRSDAG 24. MARS KL. 18.00  
Trond Trudvang band  
Fra Harstad kommer artisten Trond Trudvang, og 
du har garantert hørt ham på radio i løpet av det 
siste tiåret. Han feirer nemlig 10-års jubileum som 
soloartist i år. I samarbeid med Nopa (Norsk forening 
for komponister og tekstforfattere) sin kampanje 
#Hørnorsk presenterer vi denne kvelden Trond med 
sine faste musikere i en hundre prosent norskspråklig 
konsert. Det blir dans etter konserten. 

FREDAG 27. MARS KL. 13.30  
Andakt med lystenning   
Under ledelse av Karin Keilhau.

TIRSDAG 31. MARS KL. 18.00  
Philip Kruse og Reidar Myhre  
Denne populære duoen består av Philip Antony Kruse 
i verbalt og musikalsk samspill med mangeårige 
makker Reidar Myhre. Sammen har de spilt med 
det som kan krype og gå av norsk musikkhistorie. 
Erfaringsmessig blir dette en konsert med humor, god 
historiefortelling og godt musikalsk innhold.  
De spiller til dans etter konserten.

APRIL

TORSDAG 2. APRIL KL. 13.30  
Pynting av årets påsketre i Atriet og  
besøk fra Edvard Munch videregående skole  
Tradisjonen tro pynter vi påsketreet i Atriet. Det blir markering med 
Ammerudhjemmets prest Jan Bjarne Sødal og vi får musikalske innslag fra elever 
ved Edvard Munch videregående skole. Skolen samarbeider med profesjonelle 
orkestre og har eget talentprogram i improvisasjon og talentprogram i klassisk 
musikk med Barratt Due musikkinstitutt.

FREDAG 3. APRIL KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

ONSDAG 8. APRIL KL. 13.30  
Gudstjeneste med lystenning 
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TIRSDAG 14. APRIL KL. 18.00  
Breibeint  
Norske folketoner i fri dressur. Duoen består av to 
garvede og meget særpregede musikere. Vegar 
Vårdal og Åsmund Reistad har bakgrunn fra en 
rekke band som de siste årene har satt tydelig preg 
på norsk folkemusikk. I Breibeint forener de krefter 
i gnistrende samspill. Musikken tar utgangspunkt 
i både tradisjonell slåttemusikk samt egne 
komposisjoner. Arrangementene er moderne, og inneholder elementer fra andre 
stilarter pluss en god dose improvisasjon. Det musikalske uttrykket er lekent, 
groovy og lyrisk. Breibeint oser av rå spilleglede! Det blir dans etter konserten.

TORSDAG 16. APRIL KL. 13.30  
Torsdagsklubb med Birgit og Anni, Atriet  
Birgit Jøkling spiller trekkspill og Anni Benkø synger.  
Allsang for alle med kjente norske slagere på rekke og rad.

FREDAG 17. APRIL KL. 13.30  
Andakt med lystenning   
Under ledelse av Karin Keilhau.

TIRSDAG 21. APRIL KL. 18.00  
Trønderkaillan er tilbake  
Duoen 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 o.l. Programmet byr også på en del verbal mimring, gode historier og 
en god dose intern harselas. Trønderkaillan spiller opp til dans etter konserten. 

FREDAG 24. APRIL KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd 

TIRSDAG 28. APRIL KL. 18.00  
Nordstrand Jazzgruppe  
Gruppen spiller swingende musikk for voksne, det 
vil si populærmusikk fra perioden 1900 til 1960. 
Musikken omfatter melodier fra musikaler, melodiøs 
jazz og periodens dansemusikk. Musikerne utgjør en 
«voksen» musikkgruppe med lang erfaring fra jazz og 
underholdningsmusikk. Vi får høre Harald Bergersen 
(klarinett og saxofon) Arild Berger (piano) Svein Briså 
(bass) og Finn Torgersen (trommer). Det blir dans etter konserten.
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TORSDAG 30. APRIL KL. 13.30  
Elever fra Edvard Munch vgs  
Vi får besøk fra talentfulle elever ved Edvard Munchs videregående skole. 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Edvard Munch videregående skole og 
Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. 

MAI

TIRSDAG 5. MAI KL. 18.00  
Becaye Aw og Sidiki Camara  
Becaye Aw er sanger, komponist og ikke minst en 
usedvanlig gitarist som har utviklet en særegen 
spillestil, inspirert av den vestafrikanske harpen 
kora. I tillegg til å være østlending, er han hjemme 
i Mauritania og Senegal. Denne kvelden hører vi ham 
i samspill med en av Malis ledende perkusjonister, 
Sidiki Camara. Det blir dans etter konserten.

FREDAG 8. MAI KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang 

TIRSDAG 12. MAI KL. 18.00  
Kampen Veteranorkester  
Vi markerer, i år som i fjor, frigjøringsdagen med 
selveste Kampen Veteranorkester. Orkesteret 
ble stiftet 21. februar 1977 og nesten samtlige 
medlemmer har tidligere spilt i Kampen 
Janitsjar. Eneste forskjell opp til veterankorpset 
er som de selv sier, «vi marsjerer ikke i gatene». Vi gleder oss til gjenhør med 
denne dyktige gjengen under ledelse av dirigent Philip A. Kruse.  
Det blir dans etter konserten.

TORSDAG 14. MAI KL. 13.30  
Torsdagsklubb med Birgit og Anni, Atriet  
Birgit Jøkling spiller trekkspill og Anni Benkø synger.  
Allsang for alle med kjente norske slagere på rekke og rad.

FREDAG 15. MAI KL. 10.30   
Barnehagenes 17. mai   
Vi feirer 17. mai med barnehagene i nærområdet. Det blir sang, korps, flaggborg 
og gratis is til barna og beboere på Ammerudhjemmet. Velkommen!!
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TIRSDAG 19. MAI KL. 18.00  
Operaperler  
Gunda-Marie Bruce og Åse Mathiesen 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 de vakreste 
og kjente ariene og sanger fra musikaler, som 
presenteres med fengslende historier og sjarmerende 
regi. Det blir dans etter konserten. 

FREDAG 22. MAI KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

TIRSDAG 26. MAI KL. 18.00  
Birgitte Damberg Trio  
Birgitte Damberg Trio er et ensemble med et uttrykk 
som ikke uten videre lar seg putte i bås. Jazz er et 
viktig element, og man kan ane impulser fra singer/
songwriter-tradisjonen. Uttrykket er moderne og 
melodiøst. Trioen ble dannet i 2001, og har siden da 
vært publikumsvinnere i hele spekteret fra festivaler til 
viseklubber. Det blir dans etter konserten.

TORSDAG 28. MAI KL. 13.30  
Trond Trudvang  
From Harstad with love.  
Trond Trudvang spiller opp til allsang i Atriet. 

FREDAG 29. MAI KL. 13.30  
Andakt med lystenning   
Under ledelse av Karin Keilhau.
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JUNI

TIRSDAG 2. JUNI KL. 18.00   
 Med Liszt og lempe!  
Mezzosopran Silje Vatne Heggem og pianist Sara 
Aimée Smiseth inviterer til en konsert med ungareren, 
superstjernen, kvinnebedåreren og presten (!) 
Franz Liszt i sentrum. Han levde et spennende og 
kontrastfylt liv, og skrev verker som strekker seg 
fra sakral kirkemusikk til djevelske mephistovalser. 
Velkommen til et dypdykk i én av musikkhistoriens 
mest fascinerende karakterer. Det blir dans etter konserten.

FREDAG 5. JUNI KL. 13.30  
Samling med lystenning og sang 

TIRSDAG 9. JUNI KL. 18.00  
Lions Club Grorud inviterer til grillfest  
Tradisjonen tro fyrer Lions Club Grorud opp grillene 
og inviterer til god mat i hagen. Denne hyggelige 
festen markerer avslutningen på vårkonsertene 
på Ammerudhjemmet bo- og kultursenter. Grorud 
ungdomskorps og Lørenskog Trekkspillklubb spiller. 
Ved regnvær blir arrangementet flyttet innendørs. 

FREDAG 12. JUNI KL. 13.30  
Gudstjeneste med nattverd  
Under ledelse av Jan Bjarne Sødal.

FREDAG 19. JUNI KL. 13.30  
Gudstjeneste med lystenning 

FREDAG 26. JUNI KL. 13.30   
Samling med lystenning og sang  
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. 75 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 eller ta kontakt på tlf. 991 50 365.

CAFÉ 19

Café 19 er Ammerud hjemmets 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 er en støtteforening for Ammerudhjemmet bo- og 
kultursenter. Vi ønsker særlig å støtte utviklingen av Ammerudhjemmets kultur- og 
frivilligarbeid. Det siste år har vi som eksempel bidratt med støtte til fornyelse av 
lyd- og lysanlegget i atriet, hvor Ammerudhjemmets kulturarrangementer foregår. 
Vi gir også støtte til avdelingene når det gjelder utstyr og tiltak som ikke ligger i de 
ordinære budsjetter og som er til glede og nytte for beboere og brukere. 

Har du lyst til å støtte oss?
Det kan du gjøre ved å:
• Bli støttemedlem og betale en frivillig kontingent.
• Gi grasrotandelen ved spill i Norsk Tipping til Ammerudhjemmets Venner  

(org.nr. 915 553 672). Det koster deg ingenting. Du kan bare registrere oss som 
mottager neste gang du spiller, så løper det automatisk videre.

• Du kan også gi oss en gave på Vipps nr. 22669.

Takk for mulig støtte! 
Spørsmål kan rettes til Eivind Willoch, tlf. 404 88 657.

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.
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