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En slutt er også  
en begynnelse…
Bydel Gamle Oslo besluttet før jul å ikke videreføre driftsavtalen 
med Kirkens Bymisjon, men skal selv overta driften av Kampen 
Omsorg+ fra 1. september 2020. Det betyr at vi som jobber her 
i dag blir erstattet med ansatte fra Oslo Kommune. 

Generasjonen som bor på Kampen Omsorg+ er vant til store 
endringer gjennom tidene. Denne typen endring bryter opp 
relasjonelle bånd og har naturligvis preget oss alle. Samtidig 
brakte denne nyheten oss nærmere hverandre og vi har fått kjenne 
på hva vi holder kjært. 

Det neste halve året blir en avrunding av hva vi har stått for og 
det vi har fylt huset med disse åtte årene. Vi som Kirkens Bymisjon 
har etter beste evne forsøkt å omgjøre Respekt, Rettferdighet 
og Omsorg til handling. Huset har vært fylt med musikk, dans, 
litteratur, aktiviteter, latter, folk, gledestårer, vemodstårer, trøst og 
mening. Til høsten tar Bydel Gamle Oslo over stafettpinnen og vi 
håper at en god kulturtradisjon bæres videre.

Jeg ønsker, på vegne av oss alle ansatte og frivillige,  
å benytte anledningen til å takke beboere og faste gjester  
for den meningsfulle tiden vi har hatt sammen.  
Bydel Gamle Oslo er heldige som skal få følge 
dere videre etter 1. september!

Nå holder du vårt siste kulturprogram 
i hendene. En slutt er begynnelsen på neste 
reise – god tur og på gjensyn!

Sol Gangsaas, 
virksomhetsleder

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

Virksomhetsleder: Sol Gangsaas 
sol.gangsaas@bymisjon.no

Prosjektleder generasjonsmøter:  
Lene Storhaug 
lene.storhaug@bymisjon.no

Kultur- og frivilligleder: Ellen Kirkaas 
ellen.kirkaas@bymisjon.no

Hovedhusverter:  
Kjersti Frøshaug og Mona Sagsveen

Kaféleder: Katrin Myhre Sev 
katrin.myhre.sev@bymisjon.no

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, Ragnhild, Siri, Steinar, 
Tora, Varman, Vilde, Yi 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.
13.00: Treningsveiledning med  
fysio terapeut i treningsrommet.
14.30: Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt 2. hver mandag.

TIRSDAG

11.00: Babysang/Generasjonssang 
i kafeen 2. hver tirsdag. 
12.00: Høytlesing med Ivar Nygård 
i biblioteket. Her får du høre Tor Åge 
Bringsværds sin bok «Mens jeg har 
dere eller Om det å bli gammel».
12.00: Datahjelp med frivillig Christin. 
13.00: På ulike dager følgende 
aktiviteter: «Dikt og poesi til undring 
og glede», allmøte i kafeen, andakt 
og gudstjeneste med nattverd. 
Se kulturkalender.

ONSDAG

10.00: Havregrøtservering i kafeen.
11.30: Nytt! «Italiensk rundt bordet!» 
På nykjøkkenet. Lær deg enkel daglig-
tale på italiensk med vår frivillige 
Valeria. Oppstart 18/3.  
Påmelding i resepsjonen.  
Kurset er gratis! Se omtale side 12.
12.00: Høytlesing i biblioteket med Ellen  .
13.00: Pust og avspenning med 
fysioterapeut Tine.
15.00: «Syng gjerne med klokka tre!» 
i kafeen med kultur-Ellen.

17.00–19.00: Male- og tegnegruppe 
med lærer og inspirator Ingeborg 
Reilertsen. Se info og pris side 14. 
Oppstart 29/1.

TORSDAG

11.00: Musikk og bevegelse med Ellen 
på stua i forsamlingsrommet i 1. etasje.
12.00: Regnbuetreffet i 2. etasje 
arrangeres  2. hver torsdag.
17.30: Theo musiserer i kafeen, 
2. hver uke.

FREDAG

10.00: Velkommen til Engelsk frokost 
i kafeen, kr. 40. Påmelding senest 
dagen før.
11.15: Fredagsgruppa med  
fysioterapeut Tine.
12.00: Fredagstrudelutten eller konsert 
i kafeen.
13.15: Quiz-timen innerst i kafeen 
med Ivar.

LØRDAG

14.30: Nyhetsgruppe 2. hver lørdag. 
Følg med på oppslag da det av og til 
flyttes til søndager.

Se kulturkalender for arrang ement og datoer.  
Med forbehold om endringer.

Faste aktiviteter våren 2020
Frivillighet 
Frivillige medarbeidere er med 
på å heve kvaliteten ved tilbudet 
og bidrar til samspill med nær-
miljø, 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 
frivillighets leder vil ivareta etter 
beste evne, i kombinasjon med 
å bringe kultur inn i huset. 

Er du glad i å være ute? Liker 
du å sykle ? Kom til oss da vel, 
vi trenger nemlig akkurat deg!

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

Velkommen som frivillig!

VELKOMMEN TIL OPPLEVELSER 
OG HVERDAGSHYGGE VÅREN 2020
Her finner du forhåpentligvis 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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Kulturprogram våren 2020
JANUAR

MANDAG 06.01 KL. 14.30: 
Velkommen til lystenning i 2. etasje 
med Olga Tvedt.

TORSDAG 09.01 KL. 12.00: 
Velkommen til årets første 
Regnbuetreff!

FREDAG 17.01 KL. 12.00:  
Viltre huldre og tøylesløse troll! 
Den kulturelle spaserstokken, Oslo 
kommune spanderer en sprelsk og 
humørfylt folkemusikk-teaterforestilling 
der Askeladden spiller 2. fiolin. Med 
Christel Blunck, Silje Risdal Liahagen 
og Selma French Bolstad.

LØRDAG 18.01 KL. 14.30: 
Velkommen til årets første  
Nyhets- og samtalegruppe med 
Marion i biblioteket!

MANDAG 20.01 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt.

TIRSDAG 21.01 KL. 18.00:  
Chet Baker konsert i kafeen med 
sangeren Trond Haugmark.

ONSDAG 22.01 KL. 14.30:  
Ungdomsskoleelever fra Østerås 
og Haugenstua kommer på besøk! 

TORSDAG 23.01 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff 
i 2. etasje.

TIRSDAG 28.01 KL. 11.00:  
Velkommen til årets første 
babysang/generasjonssang 
i kafeen!

TIRSDAG 28.01 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TIRSDAG 28.01 KL. 18.00:  
Danseforestilling i kafeen med 
gruppen Connecting Arts. Her får du 
oppleve alt fra musikal-dans til jazz og 
Rockn`roll!

ONSDAG 29.01 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje! 
Velkommen til nye muligheter med 
pensel og lerret sammen med 
kursholder Ingeborg Eilertsen. 
Se egen omtale på side 16.

FREDAG 31.01 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med 
kultur-Ellen.

FEBRUAR

LØRDAG 01.02 KL. 14.30:  
Nyhets- og samtalegruppe  
med Marion i biblioteket.

TIRSDAG 04.02 KL. 18.00:  
Konsert med Anja og Endre 
i kafeen. Her får vi servert et bredt 
repertoar med blant annet norske og 
svenske viser, country, Beatles, J. Cash, 
Creedence, Bob Dylan, Neil Young, 
jazz, Abba og andre kjente låter.

ONSDAG 05.02 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

TORSDAG 06.02 KL. 12.00:  
Oslos hus! Konsert i kafeen. Alle 
bygg har en historie, og flere har til 
og med fått skrevet sanger til seg. 
Her i Oslo har vi mange historier og 
låter om hus, gater og steder, og om 
mennesker som har levd i byen vår. 
Noen av disse fortellingene og visene 
får dere høre i forestillingen Oslos 
hus. Medvirkende Sverre Thorstensen 
(vokal, gitar og orgelbass), Åsmund 
Reistad (gitar og vokal), Birger 
Mistereggen (trommer og vokal), Liv 
Gulbrandsen (fortellinger og vokal).

TORSDAG 06.02 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

FREDAG 07.02 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med 
kultur-Ellen.

TIRSDAG 11.02 KL. 11.00:  
Generasjonssang/Babysang 
i kafeen med nabolagets aller 
yngste!

Ta kontakt om du  
lurer på noe!
Ta kontakt med resepsjonen hvis 
du ønsker å delta på aktiviteter 
eller har spørsmål. Du kan også 
møte direkte på aktivitetene.
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ONSDAG 12.02 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

TORSDAG 13.02 KL. 17.30:  
Theo musiserer til 5-rn! Theo Koritz-
insky er en av våre gode trofaste 
frivillige gjennom mange år, og dette 
semesteret fortsetter han med sin 
herlige musikalske tilstedeværelse i 
kafeen.

FREDAG 14.02 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen 
på selveste Valentinsdagen med 
kultur-Ellen.

LØRDAG 15.02 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!

MANDAG 17.02 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt.

MANDAG 17.02 KL. 18.00:  
Konsert med vokalist Knut-Marius 
Djupvik i kafeen. Her får du en kveld 
med musikk fra 50-tallet og frem til nå. 
Låtene han har valgt ut er stort sett 
låter  som har blitt satt pris på i de 
norske hjem, med både sterke musi-
kalske gjenkjennelser og gode tekster.

TIRSDAG 18.02 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

ONSDAG 19.02 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

TORSDAG 20.02 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

FREDAG 21.02 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt og fastelavnskos!

FREDAG 21.02 KL. 16.00:  
Avreise til Colosseum kino til 
filmen «Fjolls til fjells» i ny drakt! 
Påmelding innen mandag 17.02! 
Kr. 150 pr billett.

MANDAG 24.02 KL. 12.00:  
«Vannet på jorden!» Foredrag i 
2. etasje med Øyvind Jahr. Han 
har vært hos oss med foredrag 
tidligere, og dette er rett og slett et 
begeistrende og lærerikt tilbud. Han 
tar for seg både fysiske, tekniske og 
ubegripelige tema og setter det inn i 
en sammenheng som gir publikum en 
unik opplevelse man sent vil glemme. 
Øyvind må oppleves!

TIRSDAG 25.02 KL. 11.00:  
Generasjonssang/Babysang 
i kafeen med nabolagets aller 
yngste!

TIRSDAG 25.02 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

ONSDAG 26.02 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

FREDAG 28.02 KL. 12.00:  
Skuddårstrudelutt i kafeen med 
kultur-Ellen.

LØRDAG 29.02 KL. 14.30:  
Nyhets- og samtalegruppe med 
Marion i biblioteket.

MARS

MANDAG 02.03 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt.

TIRSDAG 03.03 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

ONSDAG 04.03 KL. 12.00:  
«Skyt ikke pianisten!» Denne gangen 
kommer pianisten Sara A. Smiseth 
med et slags humoristisk skråblikk på 
musikkhistorien gjennom fem piano-
stjerner. Mozart, Beethoven, Chopin, 
Clara Schumann og Liszt. Sara er en 
dyktig pianist og musiker, men også 
en usedvanlig god forteller og formid-
ler. Du kan bare glede deg til dette!

ONSDAG 04.03 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

TORSDAG 05.03 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 05.03 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 06.03 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med 
kultur-Ellen.

LØRDAG 07.03 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!
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TIRSDAG 10.03 KL. 11.00:  
Generasjonssang/Babysang 
i kafeen med nabolagets aller 
yngste!

TIRSDAG 10.03 KL. 18.00:  
Dans- og hyggekveld! Genek og 
Egil er tilbake med sin allsidige 
musikk og sin helt spesielle evne til 
å underholde. Kast krykkene og ta på 
danseskoa!

ONSDAG 11.03 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

MANDAG 16.03 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt.

TIRSDAG 17.03 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

ONSDAG 18.03 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

TORSDAG 19.03 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 19.03 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 20.03 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt i kafeen med 
kultur-Ellen.

FREDAG 20. MARS KL. 17.00:  
Restaurantkveld på Kampen med 
hovmester og kelner! Vi lager 
restaurant på det nye kjøkkenet og 
serverer 3 retters middag for maks 10 
personer. Du bestiller bord, og her er 
det førstemann/dame til mølla!

LØRDAG 21.03 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!

MANDAG 23.03 KL. 11.30:  
«Gutta på skauen!» Konsert i ka-
feen med trioen Per Vollestad, Svein 
Olav Blindheim og Fredrik Øie Jensen. 
De fremfører sanger fra krigens da-
ger, og forteller historien bak disse. 
Dette er sanger som ble sunget på 
Krokskogen, i Nordmarka på Grini og 
ute i det okkuperte Norge. Mest po-
pulær var Eivind Smesruds sang «Vi 
er gutter som kjenner vårt land». Den 
vant førsteplassen i motstandsbeve-
gelsens melodikonkurranse.

TIRSDAG 24.03 KL. 11.00:  
Generasjonssang/Babysang 
i kafeen med nabolagets aller 
yngste!

TIRSDAG 24.03 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

ONSDAG 25.03 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

TORSDAG 26. MARS KL. 12.00: 
«Kåseri om Nasjonalteatret» 
i 2. etasje ved Aasmund Robert Vik.

FREDAG 27.03 KL. 12.00:  
Konsert i kafeen! Germaine og 
Morten er tilbake med sine fantastiske 
melodier på fløyte og piano servert 
med gode fortellinger til.

TIRSDAG 31.3 KL 13.00:  
Velkommen til nattverdgudstjeneste 
i 2. etasje.

TIRSDAG 31.01 KL. 18.00:  
Korkonsert i kafeen! For første gang 
kommer «Veterankoret» med sin 
dirigent Ida Baalsrud hit til oss. De er 
en gjeng med godt voksne som har 
sunget i ulike kor i mange år. De har 
et bredt repertoar fra viser til klassisk, 
så her er det bare å glede seg!

APRIL

ONSDAG 01.04 KL. 17.00:  
Tegne- og malekurs i 2. etasje. 
Åpent for alle!

TORSDAG 02.04 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 02.04 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 03.04 FRA KL. 11.00:  
Mini-påskemarked på huset.  
Salg av blomster, utlodning i kjent stil 
og annet kos.

FREDAG 03.04 KL. 12.00:  
Påskebrønsj i kafeen! Påmelding!

LØRDAG 04.04 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!



Lystenning i 2. etasje 2. hver mandag 
med Olga Tvedt.

Mandag 17.02 kl. 18.00: Konsert med 
vokalist Knut-Marius Djupvik i kafeen.

Onsdag 04.03 kl. 12.00: «Skyt ikke 
pianisten» med pianist Sara A. Smiseth.

Fredag 27.03 kl. 12.00: Konsert i kafeen 
med Germaine og Morten.

PÅSKEN 2020:  
Se opp for mord, egg og Jesu 
oppstandelse!» Med andre ord; 
her kan alt både skje og oppstå!

TIRSDAG 07.04 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

TORSDAG 16.04 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 16.04 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

LØRDAG 18.04 KL. 12.00–15.00: 
Loppemarked på huset!  
Vi plan legger vårt siste loppemarked 
denne dagen, men tar forbehold med 
været og dato. Følg med på info!

LØRDAG 18.04 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!

MANDAG 20.04 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt.

MANDAG 20.04 KL. 18.00:  
Planarbeidernes musikklag 
i kafeen! Nok en gang kommer 
det herlige herreensemblet og 
spiller gode gamle melodier fra 
20-tallet og oppover i lun jazz-stil! 
Gruppen ble opprinnelig dannet 
av de som arbeidet som arkitekter/
planarbeiderne i Oslo. 

Kulturprogram, våren 2020  7



8  Kulturprogram, våren 2020

TIRSDAG 21.04 KL. 11.00:  
Generasjonssang/Babysang 
i kafeen med de aller yngste fra 
nabolaget!

TIRSDAG 21.04 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

ONSDAG 22.04 KL. 18.00:  
Selskapsdans-oppvisning i kafeen! 
Danseoppvisning med Sandrine og 
Deividas! Det unge paret i tenårene 
har vært her flere ganger og danset 
for oss. De har vunnet mange priser 
i både inn- og utland. Dette blir et 
fantastisk show!

FREDAG 24.04 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutten i kafeen med 
kultur-Ellen.

FREDAG 24.04 KL. 15.30:  
Konsert i kafeen med gruppen 
«Atmasfera!» Ensemblet består av 
Ukrainas fremste artister. Her får 
du oppleve kombinasjon av fløyte, 
bouzouki, harpe, harmonium, xylofon 
og mange andre instrumenter fra 
hele verden. Gruppen inspirerer over 
landegrenser, bryter med tradisjonelle 
musikkformer og har skapt sitt helt 
eget musikalske uttrykk. De har fått 
stor internasjonal anerkjennelse for sin 
unike blanding av moderne indie og 
world musikk. Velkommen til en unik 
opplevelse!

MANDAG 27.04 KL. 12.00:  
«Penger eller livet?» Foredrag i 
2. etasje med Øyvind Jahr. I februar 
fortalte han om «vannet på jorden,» 
og denne gangen kommer han med 
et nytt forrykende foredrag du ikke må 
gå glipp av. Lærerikt, interessant og 
med en god porsjon humor.

TIRSDAG 28.04 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TORSDAG 30.04 KL. 11.00:  
«Street art og Botanisk hage!» 
Vår flotte Oslo-guide May Haakensen 
tar oss med til Tøyen for å se på 
gatekunsten. Deretter tusler vi bort til 
Botanisk hage og ser på den flotte 
kunsten der! Info/påmelding kommer.

TORSDAG 30.04 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

MAI

FREDAG 01.05 RUNDT KL. 07.30:  
Kampen janitsjar spiller utenfor 
i god tradisjon!

FREDAG 01.05 KL. 12.00:  
1. mai tale i kafeen v/Ivar Nygård. 
Det blir musikk og vi feirer med kake.

LØRDAG 02.05 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!

AKTIVITETSUKER PÅ HUSET FRA 
04.05–15.05: «Yt og nyt!» To uker fylt 
med diverse aktiviteter, noen foredrag 
og velvære! Program kommer.

MANDAG 04.05 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt.

MANDAG 04.05 KL. 18.00:  
Storband-konsert i kafeen! Kampens 
storband «Bajazz» kommer til oss nok 
en gang med sitt flotte orkester. Her 
blir det plass både til dans og hygge!

TIRSDAG 05.05 KL. 11.00:  
Generasjonssang/Babysang 
i kafeen med de aller yngste 
i nabolaget.

TIRSDAG 05.05 KL. 13.00:  
Velkommen til andakt i 2. etasje.

FREDAG 08.05 KL. 12.00:  
Konsert i kafeen! Duoen «Den gode 
melodi» med Lars Nygård og Leif Blix 
kommer denne gangen med et flott 
program om komponisten Finn Ludt, 
mannen bak flere av våre kjente viser 
som Hildringstimen, Vandringsvise, 
Lille måltrost og mange, mange fler.

MANDAG 11.05 FRA KL. 11.00:  
Salg av klær i kafeen ved 
Bogerud tekstil. 

TIRSDAG 12.05 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

TORSDAG 14.05 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!

TORSDAG 14.05 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!
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Mandag 04.05 kl. 18.00: Storband-
konsert Kampens med «Bajazz».

Mandag 20.04 kl. 18.00: Konsert med 
Planarbeidernes musikklag i kafeen! 

Fredag 08.05 kl. 12.00: Konsert i kafeen 
med duoen «Den gode melodi».

Fredag 24.04 kl. 15.30: Konsert med i 
kafeen med ensemblet «Atmasfera!»

FREDAG 15.05 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutt med 17. mai-
stemning. Barnetoget kommer forbi 
og spiller litt utenfor slik de pleier. 
Hurra!

LØRDAG 16.05 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!

MANDAG 18.05 KL. 14.30:  
Lystenning i 2. etasje med 
Olga Tvedt.

TIRSDAG 19.05 KL. 11.00:  
Generasjonssang/Babysang 
i kafeen med de aller yngste 
i nabolaget.

TIRSDAG 19.05 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

ONSDAG 20.05 KL. 12.00:  
Åpning av takterrassen. Velkommen 
til kos og hygge på Oslos flotteste tak! 
Med værforbehold.

MANDAG 25.05 KL. 11.00:  
Blomsterhandletur! Velkommen 
med til Krukkegården utenfor Drøbak. 
En oase midt ute på landet med 
muligheter for å kjøpe alle typer 
blomster og mye mer! Info og 
Påmelding kommer.

TIRSDAG 26.05 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TORSDAG 28.05 KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreffet!
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TORSDAG 28.05 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 29.05 KL. 12.00:  
Konsert i kafeen med Germaine 
og Morten! Vår herlige duo er tilbake 
hos oss med nydelig musikk, flotte 
kostymer og historier.

LØRDAG 30.05 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!

LØRDAG 30.05 OG SØNDAG 31.05: 
Kampendagene i nabolaget!  
Info kommer.

JUNI 

TIRSDAG 02.06 KL. 11.00:  
Generasjonssang/Babysang 
i kafeen med de aller yngste 
i nabolaget.

TIRSDAG 02.06 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

TORSDAG 04.06 KL. 10.00:  
Tur til Prøysenhuset! Vi drar på tur til 
Alf Prøysens barndomsland. Det blir 
omvisning i Prøysenstua og middag i 
Kafé Julie. Info og påmelding kommer!

FREDAG 05.06 KL. 12.00: 
Fredagstrudelutten i kafeen 
med kultur-Ellen.

TIRSDAG 09.06 KL. 13.00:  
Velkommen til andakt i 2. etasje.

ONSDAG 10.06 KL. 18.00:  
«Løs snipp» i kafeen! Bandet består 
av musikerne Phillip Kruse, Reidar 
Myhre, Bjørn Kruse, Freddy Hoel-
Nilsen og Rune Tollefsen, alle godt 
kjent i norsk musikkmiljø og fra NRK. 
Dette blir en aften spekket med topp 
musikk, og du må regne med at det 
kommer til å rykke i både den ene og 
den andre foten!

TORSDAG 11.06 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

FREDAG 12.06 KL. 13.00:  
Velkommen til husets grillfest! 
Håvard Svendsrud med trekkspill 
sørger for topp stemning! Info og 
påmelding kommer.

LØRDAG 13.06 KL. 14.30:  
Velkommen til Nyhets- og samtale-
gruppe med Marion i biblioteket!

MANDAG 15.06 KL. 14.30:  
Siste lystenning før sommerferien 
med i 2. etasje med Olga Tvedt.

MANDAG 15.06 KL. 18.00:  
Haslum Pust og Blæs-konsert 
i kafeen! Nok en gang kommer dette 
korpset og fyller stua med herlig 
musikk fra ulike genre, men ingen 
konsert uten Gammel Jegermarsj!

TIRSDAG 16.06 KL. 11.00:  
Siste generasjonssang/Babysang 
i kafeen med de aller yngste 
i nabolaget.

TIRSDAG 16.06 KL. 13.00:  
«Dikt og poesi til glede og 
undring!» Vi møtes i biblioteket 
og velger oss dikt og poesi i alle 
fasonger og fasetter!

TORSDAG 18.06 KL. 11.00:  
«Rundt på Akerhus festning!» 
Sammen med Oslo-guide May 
Haakensen går turen til uteområdene 
rundt Akershus festning. Her er det 
mye interessant historie og ikke 
minst historiske hendelser! Info og 
påmelding kommer.

TORSDAG 18.06 KL. 12.00:  
Velkommen til siste Regnbuetreffet 
før sommeren. Markering ute ved 
hovedinngangen med flaggheising og 
musikk i anledning Oslo Pride 2020.

TIRSDAG 23.06 KL. 13.00:  
Allmøte i kafeen.

TORSDAG 25.06 KL. 17.30:  
Theo musiserer og tar dere med 
på quiz og diverse i kafeen!

LØRDAG 27. JUNI KL. 12.00: 
Oslo Pride-parade! Vi deltar fargerikt 
i paraden i år som i fjor med el-sykler, 
flagg og stæsj! Bli med!

JULI

Denne måneden planlegger vi litt som 
det passer seg. Konserter, turer, akti-
viteter og ikke minst sykkelturer! Følg 
med på plakater, oppslag og info!



Torsdag 20.08 kl. 11.00:  
«Velkommen inn på Akershus slott».

Onsdag 10.06 kl. 18.00: Konsert med «Løs snipp» i kafeen! ved musikerne Phillip Kruse, 
Reidar Myhre, Bjørn Kruse, Freddy Hoel-Nilsen og Rune Tollefsen.

Kulturprogram, våren 2020  11

Torsdag 23.07 kl. 11.00:  
«Fra Jernbanetorget til Munch».

TORSDAG 23.07 KL. 11.00:  
«Fra Jernbanetorget til Munch!» 
Her tar Oslo-guide May Haakensen 
oss med på en rusletur fra Jernbane-
torget, nye Deichmanske bibliotek, 
til operaen, via Barcode til nye 
Munchmuseet. Her får du se Oslos nye 
«sjøside!» Info og påmelding kommer.

AUGUST

FREDAG 07.08 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutten i kafeen 
med kultur-Ellen.

TORSDAG 13.08 CA. KL. 14.00:  
«Taube i Engelsviken!» Info og 
påmelding kommer.

TORSDAG 20.08 KL. 11.00:  
«Velkommen inn på Akershus 
slott!» Sammen med Oslo-guide May 
Haakensen dra vi til Akershus festning 
og får omvisning inne på slottet. 
Info og påmelding kommer.

FREDAG 14.08 KL. 12.00:  
Fredagstrudelutten i kafeen 
med kultur-Ellen.

FREDAG 21.08 KL. 16.00:  
Rekefest på taket! Værforbehold! 
Følg med på plakater og info.

TORSDAG 27.08 KL. 17.00:  
Avskjedsfest! Info og påmelding 
kommer.

FREDAG 28.08 KL. 12.00:  
Siste fredagstrudelutt i kafeen! 
Og det skal vi feire skikkelig!
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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 28/1.

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. 

NYHET:  
DIKT OG POESI –  
TIL UNDRING OG GLEDE

Vi møtes i biblioteket og deler nye, 
gamle eller kanskje selvskrevne dikt, 
til både inspirasjon og glede.

FELLES FROKOST

To ganger i uken inviterer vi til felles 
frokost i kafeen fra kl. 10.00–11.00.
Onsdager står det gratis havregrøt 
med tilbehør på menyen, og fredager 
serveres det «English breakfast» til en 
pris av kr. 40. Bestill og betal i kafeen.

GENERASJONSMØTER

I samarbeid med ulike skoler, bydelen 
og kommunen ønsker vi å tilrettelegge 
for et fellesskap, ulike aktiviteter og 
forskjellige gjøremål på tvers av både 
kultur og alder. I den forbindelsen 
har vi Generasjonsmøter hos oss 
på tirsdager og torsdager, kl. 16.00–
19.00. Da får vi besøk av en gjeng 
med flotte ungdommer fra nabolaget. 
Ta kontakt med prosjektleder for 
Generasjonsmøter Lene Storhaug 
dersom det er noe du lurer på.

HØYTLESING

To ganger i uken inviterer vi til høyt-
lesing på biblioteket i 1. etasje. På 
tirsdager kl. 12.00 med Ivar Nygård i 
biblioteket og på onsdager kl. 12.00 
med kulturleder Ellen Kirkaas. 

NYHET:  
«ITALIENSK RUNDT BORDET!» 

Er du også en av dem som liker det 
italienske språk men nesten ikke 
kan et ord? Da er dette noe for deg! 
Vår frivillige medarbeider Valeria er 
italiensk, og hun skal holde kurs for 
oss. Vi starter opp 18/3 kl. 11.30–13.00 
på nykjøkkenet i 1. etasje. Målet er å 
kunne konversere på hverdagsvis med 
hverandre rundt bordet. Vi avslutter 
kurset når vi føler oss trygge på ord og 
noen setninger, og en slik avslutning 
skal feires med en ekte italiensk 
aften! Påmelding i resepsjonen! Ingen 
deltakeravgift!

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.
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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. 15.00 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 samtaler 
oppstår. Velkommen til en god start på 
uka på alle måter!

ANDAKTER OG GUDS-
TJENESTER  MED NATTVERD 

Velkommen til nattverd og til 
andakter også dette semesteret. Se 
kulturkalender for datoene. Ta kontakt 
med resepsjonen hvis det er noe du 
lurer på i forbindelse med dette. 

NYHETS- OG  
SAMTALEGRUPPE

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

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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QUIZ-TIMEN

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

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. 

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 med kursholder Ingeborg 
Reilertsen. Her er alle velkomne, både 
de med og de uten erfaring og ferdig-
heter. Ingeborg har i flere år holdt 
disse  kursene på huset, og vi kan love 
deg inter essante og hyggelige treff. 
Kursavgift kr. 600, alt materiale inkludert 
i prisen. Oppstart 29/1.

TRENINGSTILBUDET PÅ HUSET

Kampen Omsorg+ har et velutstyrt tre-
ningsrom som du er velkommen til å 
bruke, når som helst. Du kan få veiled-
ning 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 
humøre t! 
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+.Dikt og poesi – til undring og glede. 
Oppstart 18.2.

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.
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