
Oversikt og erfaringer fra aktiviteter gjennomført på Løkka+ i perioden mars 2018-juni 2019 
 

Fargekoder: Blå: helse Rød: teknologi Grønn: trening Oransje: diskusjon/samfunnsaktuelle temaer Lilla: kreativt  Rosa: gruppemøter/teammøter (betaler ikke leie) 
FB = Facebook  -> = tilbudet pågår fortsatt 
 

Aktivitet/tilbud  Periode  Beskrivelse  Samarbei
dspartner
e  

Antall deltakere og 
eventuell venteliste  

Kommunikasjonsk
analer  

Deltake
ravgift  

Bruker
/frivilli
ge 
involve
rt  

Konklusjon  

1. Diabeteskurs, 
Diabetesforbundet  

Høst 18  Kurs for personer 
med diabetes, 4 
timer  

Diabetesf
orbundet  

13 deltakere Nyby, plakat, FB, 
sms til utvalgte  

0 Nei  Vellykket. Gode tilbakemeldinger på kurset. Kan ha 
samme kurs igjen.  

2. Kostholdskurs,  
ernæringsstudenter 
UIO 

Vår 18 Kurs, 4 timer  UIO og 
Helseetat
en  

18 påmeldte, 16 møtt Plakat, FB, sms til 
utvalgte 

0 Nei Vellykket. Kan ha kostholds kurs igjen.  

3. Kostholdskurs, Grete 
Roede 

Høst 19 Kurs med fire 
samlinger a 1 time 

Grete 
Roede  

17 påmeldte, 13 møtt Nyby, plakat, FB, 
sms til utvalgte 

0 Nei  Varierende oppmøte. Relativt dyrt kurs. Positiv 
tilbakemelding fra deltakere.  

4. Artrosekurs, NIMI. 2 
kurs.  

Vår 19 To separate kurs 
for personer med 
artrose a 3 timer  

NIMI 
Ullevål  

Kurs 1: 19 påmeldt, 15 
møtt. 
Kurs 2: 16 påmeldte, 
15 møtt. Venteliste på 
begge kurs. 

Nyby, plakat, FB, 
sms til utvalgte, 
aktivitetsprogram 

0 Nei  Stor interesse. Burde ha artrosekurs igjen.  

5. Foredrag om alkohol 
og legemidler 

Høst 18 Foredrag,  1,5 
timer 

KORUS 
Oslo  

2 deltakere Nyby, plakat, FB, 
sms 

0 Satt 
opp 
etter 
innspill 
fra 
bruker
e. 

Lite oppmøte og interesse.  

6. Søvnkurs Vår 19  Frisklivskurs  - 6 påmeldte, 2 
avmeldte rett før 
oppstart 

Nyby, plakat, FB, 
sms til utvalgte, 
flyers på 
legekontor, 
aktivitetsprogram   

0 Nei  Kurset ble avlyst grunnet få påmeldte. Kan vurdere nytt 
kurs. Stort behov for spredning av info. Kurset skulle 
holdes av ansatte på Helsestasjon for eldre /Løkka+ 

7. Kurs i 
depresjonsmestring 
(KID)  

Vår 18-
vår 19 

Frisklivskurs Ledet av 
ansatte i  
bydel. 

- - 500,- Nei  Bydelene oppretter Rask psykisk helsehjelp, et lavterskel 
helsetilbud høsten 2019. KID kursene utgår dermed 
inntil videre.  

8. Kafe Louise  Høst 18- 
vår 19  

Møteplass for 
kreftpasienter 
under 65 år, 4 
indre bydeler.  

Ledet av 
kreftkoor
dinator, 4 
bydeler.  

- Nyby, 
aktivitetsprogram, 
kreftkoord. direkte 
kontakt med 
brukere    

0 - Avsluttes våren 2019 pga. få deltagere. 



Oversikt og erfaringer fra aktiviteter gjennomført på Løkka+ i perioden mars 2018-juni 2019 
 

Fargekoder: Blå: helse Rød: teknologi Grønn: trening Oransje: diskusjon/samfunnsaktuelle temaer Lilla: kreativt  Rosa: gruppemøter/teammøter (betaler ikke leie) 
FB = Facebook  -> = tilbudet pågår fortsatt 
 

9. Kurs aktivitetsvenn 
for personer med 
demens  

Høst 18  Kurs for 
potensielle nye 
frivillige  

Ledet av 
demenste
amet 
bydel 
Grünerløk
ka  

- Plakat  0 - - 

10. Åpent møte om 
selvhjelpsgrupper/Lin
k Oslo  

Høst 18  Åpnet infomøte 
for alle 
interesserte  

Link Oslo 6 Nyby, plakat, FB 0 Nei  Lav deltagelse.  

11. Tine TID infomøte 
(ansatte)  

Høst 18  Åpnet infomøte 
for ansatte på 
Engelsborg og i 
bydelen  

Tine 
meieriet  

7 Mail til aktuelle 
deltakere  

- -  

12. Boligmøte Vår 19  Åpent møte med 
info om bolig for 
seniorer 

Trude 
Larsen, 
boligkjøps
rådgiver 
Krogsvee
n  

2 påmeldt Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram  

0 - Møte ble avlyst grunnet få påmeldte. De som var 
påmeldte avtalte individuell veiledning isteden.  

13. Nettbrettkurs, 
pensjonistforbundet 

Høst 18 - 
vår 19 

11 kurs med fire 
deltakere per kurs.  

Pensjonis
tforbunde
t  

Fulltegnede kurs. 
Venteliste på alle kurs.  

Nyby, plakat, FB, 
sms 

0 Nei  Stor behov for slike kurs.  

14. Teknologiveiledning, 
smarttelefon og 
nettbrett   

Vår 18-   Åpen veiledning, 
drop-in 1 time 
hver tirsdag 

Sofienber
g 
menighet  

Varierende oppmøte. 
0-5 deltakere  

Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram 

0 Ja, 
frivillig
e 
veilede
re.  

Behov for tilbudet. Utvidet fra annenhver uke i 2018 til 
ukentlig i 2019.  

15. Nettbrettkurs, 
studenter Fagskolen  
Kristiania  

Vår 19 5 kurs a 2 timer. 5 
deltakere per kurs.   

Fagskolen  
Kristiania 

5 per kurs. Fulltegnede 
kurs. Venteliste på alle 
kurs. 

Nyby, plakat, FB, 
sms til utvalgte 

0 Nei  Stor behov for slike kurs. 

16. Nettbrettkurs, 
studenter fra 
Fyrstikkalleen vgs 

Vår 18 Åpen veiledning / 
drop-in 4 ganger a 
1,5 timer 

Fyrstikkall
een VGS 

Varierende oppmøte  Plakat, FB, 0 Nei  Behov for bedre spredning av info. 

17. Opplæring Helse 
Norge app 

Vår 19 Lynkurs, 1 timer. 
Satt opp som 
forlengelse av 
Dataklubben, en 
etablert gruppe 

Ansatts 
om 
jobber 
med 
appen   

13 deltakere, inkl. 
dataklubben  

Nyby, plakat, FB, 0 Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 

Få deltakere utenom Dataklubben. Relevant tema for de 
som deltok. Stort behov for opplæring og informasjon. 
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som møtes hver 
onsdag på 
Engelsborg 

fra 
bruker 

18. Opplæring Min 
felleskatalog app 

Høst 18 Kurs i bruk av app 
i forbindelse med 
eget medisinbruk. 
Satt opp som 
forlengelse av 
Dataklubben 

Ansatte i 
Felleskata
logen AS  

10 deltakere, inkl. 
dataklubben 

Nyby, plakat, FB 0 Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker 

Få deltakere utenom dataklubben, stort engasjement 
underveis i foredraget og tilbakemeldinger i etterkant 
om at dette var nyttig og lærerikt.  

19. Opplæring podcast, 
Rubicon   

Høst 18 Kurs i bruk av 
podcast. Satt opp 
som forlengelse av 
Dataklubben 

Ansatt i 
Rubicon 

10 deltakere, inkl. 
dataklubben 

Nyby, plakat, FB 0 Nei Engasjerte deltakerne. Et slikt kurs kan forsøkes igjen, 
behov for bedre spredning av info. 

20. Opplæring Ruter 
apper  

Høst 18 1 times opplæring 
i appene Ruter 
reise og Ruter 
billett. Satt opp 
som forlengelse av 
Dataklubben 

Ansatte i 
Ruter  

Dataklubben + 1 
deltaker utenfra  

Nyby, plakat, FB, 
sms  

0 Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker 

Få deltakere utenom dataklubben. Stor interesse for 
tema blant de som deltok. Ny opplæring er satt opp 
høsten 2019. Behov for bedre spredning av info. 

21. Teknologiveiledning 
med frivillig 1 

Vår 18 Individuell 
veiledning etter 
avtale  

- 0-2 Plakat  0 Ja, 
frivillig 
veilede
r.  

Dette tilbudet fungerte ikke. Få kanaler for spredning av 
info på dette tidspunktet i prosjektet.  

22. Teknologiveiledning 
med frivillig 2  

Høst 18  Åpen veiledning 2 
timer, en mandag 
hver mnd.  

- 1-4 Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram 

0 Ja, 
frivillig 
veilede
r. 

Dette tilbudet fungerte ikke. Uforutsigbart. Flere av 
veiledningene ble avlyst da frivillig ikke kunne møte.  

23. Senioryoga, 
instruktør Rebekka 
Nerhovde  

Høst 18- 
vår 19 

Ukentlig yoga, 
periode på 12 
uker høsten 18 og 
10 uker våren 19 

YogaKi, 
yoga 
studio på 
Holtet  

15 deltakere (fullt)  Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram, 
sms til utvalgte  

0 Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker
e 

Tok noe tid å gjøre tilbudet kjent. Fulle timer etter noen 
uker. Meget populært tilbud.  
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24. Qi gong, frivillig 
instruktør  

Høst 18 Ukentlig i 
begrenset periode  

Frivillig 
instruktør  

Varierende oppmøte. 
3-10 deltakere.  

Nyby, plakat, 
aktivitetsprogram 

0 Ja, 
frivillig 
instruk
tør 

Uforutsigbar. Ofte forsinket/avlyst trening, negative 
tilbakemeldinger fra brukere på dette. Positive 
tilbakemeldinger på selve treningen. Kan tilby Qi gong 
igjen.  

25. Gruppetrening i ledet 
av fysioterapeuter 
ansatt i bydel 

Vår 18-> Ukentlig  Fysio 
bydel 
Grünerløk
ka 

Godt oppmøte. Noe 
timer mer populære 
enn andre. 5-25 
deltakere.  

Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram 

0 Nei  Meget populært tilbud. Gode tilbakemeldinger fra 
deltakere.  

26. Treningsveiledning Vår 18->  Ukentlig  Fysio 
bydel 
Grünerløk
ka 

Varierende oppmøte. 
0-5 deltakere.  

Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram 

0 Nei  Veiledningstiden er kortet ned fra 1,5 til 45 min.   

27. Styrketrening, 
instruktør Silje 
Gudahl  

Vår 18-> Ukentlig  Silje 
Gudahl, 
personligt
rener/ 
instruktør 

Stort sette godt 
oppmøte. 5-15 
deltakere.  

Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram 

0 Nei  Positivt med fast instruktør. Meget populært tilbud. 
Gode tilbakemeldinger fra deltakere. 

28. Stolpejakt Vår 19  Stolpejakt i 
nærmiljøet, 2 
timer. 1 gang i mai 
og 1 gang i juni. 

 5 deltakere på første 
gang.  0 deltakere 
andre gang.  

Nyby, plakat, FB, 
flyers, 
aktivitetsprogram  

0  Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker
e 

Positiv med opplæring og bruk  av en app og fysisk 
aktivitet. Første tur var også med Rusken og 
søppelplukking underveis. Aktiviteten var  ledet av 
ansatte på Løkka+. Mulig potensiale for å bli en 
frivilligdrevet aktivitet. 

29. Norge i Endring Høst 18 Diskusjonsgruppe 
med faglig 
innleder. 3 møter 
a 2 timer  

To 
frivillige 
og 3 ulike 
innledere, 
Jonas 
Bals, 
Kristin 
Sæther 
og Janne 
Rønninge
n 

Til sammen 20 
deltakere 

Nyby, plakat, FB, 
flyers 

0 Ja, to 
frivillig
e.  
Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker. 

En  aktivitet som viste seg å tiltrekke få besøkende. 
Mulig at temaene ikke var interessante eller at flere ikke 
forstod hva det gikk ut på. Positivt initiativ fra de to 
frivillige, men dårlig mottakelse blant målgruppen. 
Innlederne var positive til tiltaket.  
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30. Oslo i endring Vår 19  Diskusjonsgruppe 
med aktuelle 
politiske temaer. 
Politikere som 
innledere. 3 møter 
a 2 timer  

To 
frivillige 
og flere 
politikere 
fra AP, H, 
R, SV 

Til sammen 20 
deltakere. Ingen kom 
på siste møte, men 
den ene frivlillige fikk 
et eget møte med 
politikerne 

Nyby. Plakat, FB og 
flyers, 
aktivitetsprogram  

0 Ja, de 
to 
frivillig
e. Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
frivillig
e 

Vi ønsket å gi konseptet «Norge i endring» en ny sjanse 
med et mer lokalt fokus, men det viste seg at dette ikke 
trakk publikum/besøkende. Tilbudet/aktiviteten ble 
avsluttet våren 19.  

31. Miljø/Klima 
arrangement, 
«Hvordan leve litt 
mer bærekraftig?»  

Vår 19 Åpent 
arrangement 14. 
mars, 2 timer. 
Tema:  
klimaendringer og 
grønne valg. 
Åpning ved 
ordfører Marianne 
Borgen. Foredrag 
ved ulike aktører 

Bestefore
ldrenes 
klimaaksj
on, Natur 
og 
ungdom, 
Tui 
reisebyrå 

Ca. 60 Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram, 
e-post til 
kontakter/samarb
eidspartnere  

0 Satt 
opp 
bl.a. på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker 

Vellykket arrangement. Krevde en del forarbeid for å 
spre informasjon om arrangementet. Kan vurdere å ha 
andre type aktiviteter/arrangement med samme tema. 
Vurder da og legge mer opp til aktiv deltagelse f eks. 
diskusjonsgruppe  el.l.   

32. Tegnekurs x2 
 

Sommer 
18 og 
høst 18 

Ukentlig, 2 timer 
over fire uker 
sommeren 18   
 

Kursleder 
Dagny 
Haarberg, 
student  

Fulltegnet, 10 
deltakere sommeren 
2018. Ingen påmeldte 
desember 2018.  

Nyby, plakat, FB,  100,-  Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker 

Vellykket kurs sommeren 18, benyttet også nærmiljøet 
ute. Kurset høsten 18 ble avlyst grunnet få påmeldte, 
kan være pga. kurset var satt opp i slutten av desember. 
Nytt kurs våren 19 ble vurdert, men ikke satt opp 
grunne liten interesse.  

33. Malekurs x2  Høst 18 
og vår 19 

Ukentlig, 3 timer 
over en  periode 
på 10 uker.  

Kursleder
, kunstner 
Bjørn 
Algrim  

Begge kurs fulltegnet 
med  10 deltakere.   

Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram, 
flyer  

1500,-.  Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker 

Vellykkede kurs. Gode tilbakemeldinger fra kursleder og 
deltakere. Nytt kurs er satt opp høsten 2019.  

34. Fotoworkshop  Høst 18  Workshop 1,5 
timer. «Hvordan 

Den 
kulturelle 

1 påmeldt  Nyby, plakat, FB, 0  Avlyst grunnet få påmeldte.   
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bli en bedre 
fotograf?»  

spasersto
kken 

35. Spanskkurs  Vår 19  Ukentlig kurs, 2,5 
timer over 8 uker.  

Spansklæ
rer, 
Hannah 
Hennings
en  

6 deltakere. Kapasitet: 
10 deltakere 

Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram 

2000,-  Satt 
opp på 
bakgru
nn av 
ønske 
fra 
bruker
e 

Undersøkte interesse for spanskkurs gjennom 
aktivitetsprogrammet, 22 meldte interesse. Kun 6 
meldte seg på da kurset ble satt opp. Kan være pga. pris.  

36. Italiensk 
konversasjonsgruppe 
(lukket)  

Høst 18- 
vår 19 

Ukentlige møter a 
1,5 timer 

Ledet av 
frivillig.  

3-5 deltakere.  Ingen  0 Frivillig
drevet 

Avsluttet våren 2019 etter den frivilliges ønske.   

37. Søm-verksted og 
gratis veiledning i 
søm  

Vår 19 Åpent rom med 
symaskiner og 
annet utstyr som 
kan benyttes av 
besøkende som 
ønsker å reparere 
klær m.m.  
Ukentlig gratis 
veiledning med 
frivillig skredder 3t 
per uke.  

Frivillige  Ca. 40 deltakere ila 
våren 19 

Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram, 

0 Ja. 
Oppret
tet på 
ønske 
fra 
frivillig
e 

Søm-verkstedet ble benyttet av frivillige og brukere på 
Løkka+. Lyktes til en vis grad å skape synergier på tvers 
av ulike tilbud, men rommet stod likevel mye tomt. 
Søm-verkstedet ble flyttet til 1. etg. Og slått sammen 
med Aktivitetsrommet på Engelsborg våren 19 da Rask 
psykisk helsehjelp skal ha kontorer på Løkka+ fra høsten 
19. Søm-verkstedet og Aktivitetsrommet er to relativt 
like tilbud som dermed var naturlig å slå sammen.    

38. Søm-prosjekt  «Løkka 
syr» 

Vår 19 Kurs over 10 
torsdager 
(kveldstid), 
omsøm av kjoler. 
Kurset ble ledet av 
en skredder og en 
miljøarbeider. De 
ferdigsydde 
kjolene ble vist på 
miljøarrangement 
i 
Sofienbergparken 
lørdag 1. juni 2019  

Vintage&
Tango, 
bruktbuti
kk med 
argentins
ke klær 

12 kursdeltakere (både 
yngre deltakere, 
kvinner med 
minoritetsbakgrunn og 
eldre) 

Nyby, plakat, FB, 
aktivitetsprogram 

0 Ja, søkt 
om 
midler 
til 
prosjek
tet i 
samarb
eid 
med 
frivillig
e 

Prosjektet nådde fler enn de 12 som deltok på kurset 
gjennom miljøarrangementet 1. juni. Lyktes i å 
rekruttere unge deltakere. Det er søkt om midler for å 
fortsette prosjektet høsten 19. Søknaden ble ikke 
innvilget.   
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39. Handyservice, hjelp 
til praktiske tjenester   

Høst 18 Tilbud om bistand 
til enkle praktiske 
gjøremål i 
hjemmet. Brukere 
kunne ta kontakt 
for å avtale 
hva/når de hadde 
behov for hjelp.   

Sofienber
g 
menighet  

0 Plakat. FB 0 Nei  Tilbudet ble satt opp på bakgrunn av eldres behov for 
hjelp i eget hjem. Tilbudet ble ikke benyttet, muligens 
fordi vi ikke lyktes med å spres info om tilbudet. 
Tilbudet ble satt opp tidlig i prosjektet, da Løkka+ ikke 
var så kjent. Kan vurdere å sette opp liknende tilbud 
igjen f eks i regi av frivillige.  

40. Velværedag Våren 18 Åpen dag med 
gratis drop-in for 
enkel fot, hånd og 
hudpleie 

Studenter 
fra Tone-
Lise 
akademie
t. Initiativ 
fra 
Kulturled
er ved 
Sofienber
ghjemme
t 

10-15 deltakere Nyby, plakat, FB 0 Ingen.  Ok arrangement.. Tilbudet ble i hovedsak brukt av 
gjester på Engelsborg og ansatte på huset. Tiltrakk ingen 
nye deltakere 

41. Møter/samtalegrupp
er  Hasle Menighet 
(seniorer)  

Høst 18 Etablert gruppe 
seniorer ved Hasle 
menighet som 
møtes ukentlig på 
dagtid. Møtene 
ble  flyttet til 
Løkka+ grunnet 
oppussing av 
Hasle kirke 

Hasle 
menighet  

10-20 deltakere Ingen (lukket 
møte)  

0 Deltak
ere i 
gruppe
n stod 
for 
kaffe/
mat til 
møten
e 

Lukket møte, tiltrakk ingen nye deltakere. De som 
deltok på møtene benyttet ikke andre tilbud på Løkka+. 
Utleie avsluttet høsten 18 grunnet at Løkka+ ønsket å 
benytte løkalene til andre tilbud.  

42. Støttekontaktgruppe Høst 18-> Støttekontakt som 
jobber i bydel 
Grünerløkka 
bruker Løkka+  til 
møter/aktiviteter 
for brukere som 
har støttekontakt. 
Kveldstid.   

Bydel 
Grünerløk
ka, 
Søknadsk
ontoret  

3-5 deltakere Ingen (lukket 
gruppe)   

0 Nei  Fungerer godt, gruppen er selvgående.  

43. Selvhjelpsgruppe Høst 18->  Selvhjelpsgruppe 
etablert i 

Bydel 
Grünerløk

5-10 deltakere.  Ingen. Nye 
deltakere kommer 

0 Leder 
og 

Vellykket gruppe. Gode tilbakemeldinger fra deltakere. 
Gruppen er selvgående.  
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Fargekoder: Blå: helse Rød: teknologi Grønn: trening Oransje: diskusjon/samfunnsaktuelle temaer Lilla: kreativt  Rosa: gruppemøter/teammøter (betaler ikke leie) 
FB = Facebook  -> = tilbudet pågår fortsatt 
 

etterkant av Kurs i 
depresjonsmestrin
g (KID). Ukentlige 
møter, kveldstid.  

ka ledet  
KID 
kurset. 
Frivillig 
leder for 
selvhjelps
gruppen 

eventuelt via 
ansatte som 
leder/har ledet KID 
kurs.  

kontak
tperso
n for 
selvhjel
psgrup
pen er 
frivillig 

44. FACT eldre Høst 18-> Møte for bydelens 
ansatte i team 
FACT-eldre 

- - - - - Fortsetter høsten 2019. 

 


