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En ny vår
Endelig er kulturprogrammet for våren 2022 her! Nå er vi mette på 
restriksjoner og avlysninger. Nå håper vi at pandemien slipper taket 
og at vi kan leve fritt igjen – sammen. Isolasjon dehumaniserer oss, 
fordi menneskets verdi blir bekreftet gjennom relasjoner med andre. 
Det er i møte med andre mennesker at vi blir til. 

Bydel Grünerløkka er vår oppdragsgiver og gode samarbeidspartner. 
I løpet av året kommer også både bydelens Frisklivssentral og Frivillig-
sentral til å flytte inn sammen med oss i Helgesensgate 62. I Thorvald 
Meyers gate 38 er Frisklivssentralen allerede i gang med treningsgrupper 
i 2. etasje. Sammen skal vi utfylle hverandre og utgjøre Grünerløkka 
Flerbrukshus med både felles prosjekter, aktiviteter og utvidet åpningstid. 

2022 – Frivillighetens år: 2022 gleder vi oss til å være med å feire Norges 
viktigste lagarbeid. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. 
Det er et menneskelig behov å få være til nytte. Noe av det fineste som 
skjer hos oss er når mennesker får bety noe for andre- være seg for en 
nabo eller for en ungdom fra nærmiljøet. Uten frivilligheten stopper vi opp. 
Vår dag for markering av Frivillighetens år er satt til 15. september. 

Sertifisering som Regnbuefyrtårn: I løpet av våren går alle ansatte 
gjennom kursing for å kunne krone oss med sertifiseringen som Regnbue-
fyrtårn. Dette er et samarbeid med Skeiv kunnskap i FRI Oslo og Vikens 
kompetanse hevingsprogram om normer, kjønns- og seksualitetsmangfold. 
Vi gjør det fordi dette engasjerer og er viktig for oss, og fordi vi ønsker å 
leve opp til forventningene bak regnbueflaggene du kan se i lokalene våre. 
Disse er symbolet for respekt og kompetanse, og at våre adresser skal 
være trygge for alle – uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk. 

Velkommen! Vi ønsker å skape en trygg oase i bydelen, en åpen 
møteplass for folk der nye bekjentskaper kan bli til, og gode opp-
levelser kjennes på kroppen. Du holder nå vårens kulturprogram 
i hendene – vi håper det kan motivere og inspirere til deltakelse. 
Her er takhøyden stor og døra åpner seg automatisk. Hos oss 
er du velkommen – uansett alder eller livssituasjon. 

Alt godt,  
Sol Gangsaas, vrksomhetsleder Grünerløkka flerbrukshus

Grünerløkka  
flerbrukshus
Thorvald Meyers gate 38, 0555 Oslo 
Helgesensgate 62, 0558 Oslo

Telefon: 23 42 24 10 / 474 86 745 
grunerlokka@bymisjon.no

Ansatte
Virksomhetsleder: Sol Gangsaas,  
sol.gangsaas@bymisjon.no

Administrasjonsleder:  
Alessandra Biagioni,  
alessandra.biagioni@bymisjon.no

Sosionom: Elin Prestesæter, 
elin.presteseter@bymisjon.no

Frivilligleder: Una Neverdal,  
una.neverdal@bymisjon.no

Kulturleder: Ellen Kirkaas, 
ellen.kirkaas@bymisjon.no

Kokk: Katrin Myhre Sev,  
katrin.myhre.sev@bymisjon.no

Kokk: Geir Løvaas,  
geir.lovaas@bymisjon.no

Kokk/Prosjekt kafé: Anders Lindaas, 
anders.lindaas@bymisjon.no

Kafémedarbeider: Hedeliza Amundsen, 
hedeliza.amundsen@bymisjon.no

Miljø- og kontormedarbeider: 
Mie (Eva Marie) Sommerfelt Jacobsen,  
evamarie.jacobsen@bymisjon.no

Prosjektleder Generasjonsmøter/ 
Innsats for andre: Tone Martinsen,  
tone.martinsen@bymisjon.no

Leder Pårørendeskolen: Kari Danielsen, 
kari.odelund.danielsen@bymisjon.no
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MANDAGER

10.00–11.00: Full fart med bydelens fysioterapeut. Variert 
balanse og utholdenhetstrening for deg som ønsker trening 
med høy intensitet. (Sted: Thv. Meyers gate)

TIRSDAGER

12.30–13.30: Lett til beins med bydelens fysioterapeut. 
Fallfore byggende styrke og balansetrening med lav/middels 
intensitet. Passer for deg som er noe ustø og som benytter 
ganghjelpemidler. (Sted: Løkka+/Helgesensgate 62)

ONSDAGER

10.15–10.45: Trening med musikk i regi av Grünerløkka 
flerbrukshus. (Sted: Thv. Meyers gate)
10.30–11.30: Kurs. Fra onsdag 2/2 til onsdag 23/2 er du 
velkommen  til et 4-ukers kurs. Tilbudet er gratis og skredder-
sydd for å fremme velvære, fysisk og psykisk helse hos eldre. Vi 
har fokus på sosialisering og hygge, med kreative, fysiske, men-
tale og morsomme aktiviteter. Du vil også få med deg råd om 
hvordan du kan ta det med deg videre i din hverdag. Kurset 
ledes  av organisasjonen «yoga i skolen» som har god erfaring 
med denne type trening for eldre. Påmelding i resepsjonen. 
(Sted: Løkka+/Helgesensgate 62)
11.00–12.00: Styrketrening med idrettspedagog Sigrun Lunde i 
regi av Grünerløkka flerbrukshus. (Sted: Thv. Meyers gate)
12.30–13.30: Beintøff med bydelens fysioterapeut. Fallfore-
byggende styrke og balansegruppe med middels  intensitet .  
Passer for deg som er ustø, men ikke bruker ganghjelpemidler .  
(Sted: Løkka+/Helgesensgate 62)
13.30–14.30: Sterk & stødig med frivillige instruktører. 
Fallforebyggende gruppe for seniorer 65+ ledet av sertifiserte, 
frivillige instruktører. (Sted: Løkka+/Helgesensgate 62)

TORSDAGER

10.00–11.00: Forever young med bydelens fysioterapeuter. 
Vekslende styrke og balanseøvelser. Passer for deg som 
ønsker en effektiv treningsøkt med mye variasjon.  
(Sted: Thv. Meyers gate, 2. etg.)
10.30–11.00: «Trygt og sunt-året rundt!». Styrke- og kondisjons-
trening med musikk i regi av Grünerløkka flerbrukshus. 
Treningen foregår for det meste sittende på stol med tøye-
øvelser, litt forsiktig strekk og bøy og ikke minst å ha det gøy 
sammen med musikk og bevegelse.  
(Sted: Helgesensgate)

FREDAGER

11.00–12.00 og 12.00–12.45: Lungefredag. Se kontaktinfo over 
for spørsmål. Trening for personer med kols. Deltakerne må 
ha henvisning. Grupper delt inn i nivå: Middels kl. 11.00–12.00 
og Lett kl. 12.00–12.45. (Sted: Thv. Meyers gate)
13.00–14.00: Parkinsongruppe. Trening for personer med 
Parkinson sykdom. Deltakerne må ha henvisning.  
(Sted: Thv. Meyers gate)
13.00–13.45: Yoga. Varierte,  
tilpassede øvelser for hele kroppen.  
Ledet av eksterne instruktører.  
(Sted: Løkka+/Helgesensgate 62)

Treningstilbud våren 2022
Velkommen til å delta på ulike treningsgrupper, de fleste i regi av Frisklivssentralen og bydelens egne fysioterapeuter og  
sertifiserte instruktører. Hvis du lurer på noe angående tilbudet, ta kontakt med bydelen på tlf. 960 99 591 / 417 73 734.

Takk til Helselaget i Bydel Grünerløkka  
for økonomisk støtte  

til trykking av vårens program.

Hold deg  
oppdatert 
på NyBy!
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Åpningstider  
i våre kafeer

Thorvald Meyers gate 38 
Kafeen er åpen fra kl. 09.00–15.00.
NB! Onsdager fra kl. 10.00–15.00. 
Middag serveres fra kl. 13.00.

Helgesensgate 62 
Kafeen er åpen fra kl. 10.00–15.00.
Middag serveres fra kl. 13.00.

Frokosttilbud tirsdag og fredag: 
Kr. 50 – bestilles dagen før i kafeen.

 
NB! Grünerløkka flerbrukshus holder  
stengt på høytids- og helligdager.

Det blir også konsert med Arve Moen Bergset i løpet av våren.
Dato kommer!

Hver tirsdag har vi sjakk-spill for både nye og erfarne spillere.
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MANDAG

10.30–11.30: Ukas pod-cast-lytting med kulturleder Ellen. 
Vi lytter til samtaler, intervju eller fortellinger som gir oss 
en god start på uka og gir oss muligheter for samtaler og 
refleksjoner. (Sted: Helgesensgate)
11.00–15.00: Kreativ gruppe. (Sted: Helgesensgate)
17.00: Sømverksted. Interesserte bes kontakte Helle på 
tlf. 412 09 966. (Sted: Helgesensgate)

TIRSDAG

09.30–12.00: Sjakk-spill. (Sted: Helgesensgate)
10.00–11.00: Frokosttilbud. (Sted: Helgesensgate)
10.00-14.00: Håndarbeidsgruppe, Aktivitetsrommet.  
(Sted: Helgesensgate) 
10.30–11.30: Høytlesing med kulturleder Ellen.  
(Sted: Thv. Meyers gate)
10.30–11.30: Forum for menn. Stedet for vennskapelige 
diskusjoner, problemløsninger, latter og kaffe. Se info side 17. 
(Sted: Helgesensgate)
12.00–12.45: Musikk og kultur m/kulturleder Ellen i kafeen. 
(Sted: Thv. Meyers gate)
12.30–14.30: «Velkommen inn!» Norsk språk-treff i Salongen. 
(Sted: Helgesensgate)
13.00–14.00: «Litt-dig!» Digital høytlesing med kulturleder Ellen 
på nettet, hjemmefra din egen pc, nettbrett eller smarttelefon. 
Link til nettstedet legges ut på NyBy og Facebook.
15.00: Lær å sy med Helena på Aktivitetsrommet.  
(Sted: Helgesensgate)

ONSDAG

10.00–11.30: Seniornett/dataklubb i Salongen.  
Alle nivå er velkomne! (Sted: Helgesensgate)
10.00–14.00: Kom og sy på Aktivitetsrommet.  
(Sted: Helgesensgate)

10.00–14.00: Reparasjon av tøy med Kim på Aktivitetsrommet. 
(Sted: Helgesensgate)
10.30–11.15: 60+ gruppen inviterer til Boccia i Sofienberg-
parken når det blir vår og varmere i været.  
Kontaktperson er Berit Mauuarin, tlf. 905 87 257.
15.00–17.00: Strikk og mekk/Håndarbeidsgruppe.  
(Sted: Helgesensgate)

TORSDAG

11.00–15.00: Hakkegruppe – hekling i stort format.  
(Sted: Helgesensgate)
12.00–14.00: Velkommen til Regnbuetreff for skeive seniorer 
2. hver uke. Se kulturkalenderen på side 6 for datoer.  
Se info side 14. (Sted: Thv. Meyers gate)
10.30 - 15.00: Treff for pakistansk kvinnegruppe.  
(Sted: Helgesensgate)
12.00: «Vil du være med så heng på!» Oppstart 24/2. 
Nysjerrig? Møt opp! Ca. 2. hver uke. (Sted: Thv. Meyers gate) 
12.00–12.45: Velkommen til Bingo i Salongen.  
(Sted: Helgesensgate)
15.00–17.00: Velkommen til Torsdagsverksted! Vi ønsker oss en 
arena hvor vi kan møtes med våre hobbyer samt inspirere og 
lære av hverandre. Velkommen med deg og ditt til vårt første 
møte torsdag 17. februar. Deretter treffes vi 2. hver uke.  
(Sted: Thv. Meyers gate)

FREDAG

09.00–15.00: Velkommen til å bruke Aktivitetsrommet.  
(Sted: Helgesensgate)
10.00–11.00: Frokosttilbud. (Sted: Helgesensgate)
12.00–13.00: Kulturtimen! Se kulturkalender for program og 
innhold. (Sted: Helgesensgate)
12.00: Quiz, åresalg og ukeslutt! (Sted: Thv. Meyers gate)
13.30–14.30: Lystenning med Olga Tvedt i Peisestuen.  
Se info side 14. (Sted: Helgesensgate)

Faste grupper og aktivitetstilbud våren 2022
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Kulturprogram våren 2022
Velkommen til et nytt kulturår ved Grünerløkka 
flerbrukshu s. Det er så godt å endelig kunne lage et 
langsiktig program. Her skal det være noe for alle!  
Det vil komme mer program underveis, både turer og 
andre aktiviteter. Vi tar forbehold om endringer underveis.

JANUAR

ONSDAG 19.01, KL. 12.00:  
«Fra Enerhaugen til Herbern!» Humoristiske og varme 
Oslo viser fra 1930–1980 tallet med sanger og musiker 
Per Vollestad. Konserten støttes av den kulturelle 
spaserstokken. Sted: Helgesensgate.

TORSDAG 20.01, KL. 12.00:  
Velkommen til årets første Regnbuetreff! 
Sted: Thv. Meyers gate.

MANDAG 24.01, KL. 13.00:  
«En hilsen fra tanta til Beate!» Konsert med Åsmund 
Reistad (gitar og sang) og Per Einar Watle (gitar).  
Her får vi servert Lillebjørn Nilsens viser samt god 
gammel stringswingjazz. Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 28.01, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

MANDAG 31.01, KL. 11.00–15.00:  
Nytt kurs denne våren: Skulptur-kurs.  
Ved bruk av leire veileder kunstner Sverre Høvren Johnsen 
i skulpturering Oppstart mandag 31/1, kl. 11.00–15.00. 
Egenandel kr. 100. Påmelding. Sted: Helgesensgate.

MANDAG 31.01, KL. 13.30–16.30:  
«Å skrive livsendringer». Ønsker du inspirasjon til å skrive? 
Da kan det hende dette mini-skrivekurset passer akkurat 
for deg. Kurset holdes av omfatter Kjersti Wold, og hun 
vil gi en innføring i ulike skriveteknikker, sjanger-begrep, 

innfallsvinkler og hukommelses-
stimulerende øvelser. Kurset støttes 
av den kulturelle spaserstokken. 
Påmelding på sentrene.  
Sted: Helgesensgate.

FEBRUAR

ONSDAG 02.02, KL. 12.00:  
Helselaget inviterer til foredrag. Statsforvalter 
Lida Larsen kommer og informerer om vergemål 
og framtidsfullmakter. Alle er velkomne. Info og påmelding 
kommer. Helselaget spanderer middag på medlemmer.  
Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 03.02, KL. 11.00:  
Info-timen! Først ut er vår egen sosionom Elin Prestesæter.  
Hun vil fortelle om sitt arbeid, i tillegg svare på spørsmål 
og ting du lurer på. Se info side 17.  
Sted: Thv. Meyers gate.  
Neste møte blir torsdag 3/3 i Helgesensgate.

TORSDAG 03.02, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 04.02, KL. 12.00:  
«Bella Italia!» Konsert med fløytisten Germaine B. 
Hexeberg og pianist Morten Fagerli.  
Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 09.02, KL. 12.00:  
«Fleskum-malerne.» Kulturleder Ellen viser bilder 
og forteller om kunstnerne som møttes på Fleskum Gård 
sommeren 1886. De innledet nyromantikken i norsk 
malerkunst. Sted: Thv. Meyers gate.

Hold deg  
oppdatert 

på NyBy og 
Facebook!
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FREDAG 11.02, KL. 12.00:  
To-rader-konsert med musiker og Eidsvollingen Vegard 
Storbråten Øye. Han er kjent for sitt gode humør og 
innlevelse i musikken, vektlegger å bevare tradisjoner og 
har fokus på god dansetakt, driv og rytme.  
Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 11.02, KL. 13.30:  
Lystenning m/Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 16.02, KL. 11.30:  
«Agathe Backe Grøndahls musikk og liv». Konsert 
og kåseri med pianisten Sara Aimée Smiseth. Konsert-
forestillingen bemerker seg som en unik kombinasjon av 
klaverspill på høyt nivå og levende muntlig formidling, 
som gir publikum et helt spesielt møte en av våre store 
komponister og hennes musikk. Sted: Helgesensgate.

TORSDAG 17.02, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 17.02, KL. 15.00–17.00:  
Velkommen til Torsdags-verksted! Se info side 5.  
Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 18.02, KL. 13.00:  
«Hattefest og Afternoon-Tea!» Finn frem din fineste  
hatt/hodeplagg, lån gjerne naboens eller lag en selv! 
Uansett er du og hatten velkommen til å både ha det gøy 
og i tillegg nyte godsaker fra høye fat. Welcome! Kr. 100 
per pers. Bindende påmelding og betaling innen 7/2. 
Sted: Thv. Meyers gate.

TIRSDAG 22.02, KL. 16.00:  
«Skrei-fest!» Kokkene våre ønsker velkommen    til  
årets skrei-middag. Kr. 200 per pers.  
Bindende påmelding og betaling innen 14/2.  
Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 23.02, KL. 12.00:  
Poesi- og lyrikkstund med Kari Bunæs.  
Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 24.02, KL. 12.00:  
«Vil du værra med så heng på!» Nysgjerrig? Kom da vel! 
Sted: Thv. Meyers gate (2. etg.).

FREDAG 25.02:  
I dag er det fastelavnsboller å få kjøpt i kafeene våre!

FREDAG 25.02, KL. 12.00:  
«De Norrøne guder.» Foredrag ved religionshistoriker 
Lille-Ba Næss. Dette er det første av fire foredrag som 
tilbys i Helgesensgate denne våren. Med sin entusiastiske 
formidlingsevne vil Lille-Ba servere oss interessante og 
lærerike opplevelser om tema som er en viktig del av vår 
kultur. Sted: Helgesensgate.

FREDAG 25.02, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

MARS

ONSDAG 02.03, KL. 12.00:  
Helselaget inviterer til årsmøte. Helselaget spanderer 
middag på medlemmer. Påmelding.  
Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 03.03:  
Påskelotteri-salget starter. Trekning av gevinstene vil skje 
den 8/4 under påskemiddagen! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 03.03, KL. 11.00–11.45:  
Info-timen! Se info side 17. Tone Martinsen er 
prosjektleder for Generasjonsmøter, og denne gangen vil 
hun fortelle og informere dere om prosjektet.  
Sted: Helgesensgate.  
Neste gang blir torsdag 7/4 i Thv. Meyers gate. 

TORSDAG 03.03, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 03.03, KL. 15.00–17.00: 
Torsdagsverksted. Se info side 5. Sted: Thv. Meyers gate.
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FREDAG 04.03, KL. 12.00:  
«Thore Skogman!» Kulturleder Ellen forteller og viser bilder 
om en av Sveriges mest berømte artister i vår tid og ikke 
minst en av de vi nordmenn også satte stor pris på.  
Sted: Helgesensgate.

TIRSDAG 08.03–FREDAG 11.03:  
Minneutstilling for kunstner Kari Rolfsen (1938–2020). 
Med særlig vekt på hennes aktivitet i Helgesensgate. 
Info om utstillingen kommer. Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 09.03, KL. 11.30:  
«Korsgata borettslag, et ganske ungt borettslag 
på Grünerløkka». Foredrag ved Kjell Erik Sterten. 
Han forteller historien til borettslaget fra 1985, som blant 
annet er blitt prisbelønt for sitt gårdsrom. Vi får også høre 
om gamle Korsgata og historien til nedre Grünerløkka, 
samt om jødefamilien Braude som bodde her og senere 
ble deportert til Auschwitz. Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 10.03, KL. 12.00:  
«Vil du værra med så heng på!» Nysgjerrig! Møt opp!  
Sted: Thv. Meyers gate (2. etg.).

FREDAG 11.03, KL. 11.00:  
«Rock`n Roll-musikk» med gitaristen George Theodorou 
og bassisten Tasos Roussis. Sammen spiller og synger 
de hits fra blant annet The Beatles, The Eagles, Prince, 
Neil Diamond, Status Quo med flere. Med mulighet 
for både dans og kanskje noen ønskelåter, håper vi 
denne konserten kan være et friskt pust og en unik 
konsertopplevelse. Velkommen, gjerne med rocke-skoa på!  
Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 11.03, KL. 13.30: 
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 16.03, KL. 12.00:  
«Litt av hvert for enhver smak!» Sverre Thorbjørnsen 
spiller gitar og synger et utvalg av viser fra vår kulturskatt. 
Beatles, Lillebjørn Nilsen, Alf Prøysen og mye mer.  
Sted: Helgesensgate.

TORSDAG 17.03, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 17.03, KL 15.00–17.00:  
Velkommen til torsdags-verksted. Se info side 5.  
Sted: Thv. Meyers gate.

MANDAG 21.03, KL. 13.30:  
Jazz-kvartett! Bandet består av Theo Koritzinsky, 
Svein Briså, Finn Torgersen og Stein Hansen, og denne 
ettermiddagen serverer de oss gode gamle jazzmelodier. 
Sted: Thv. Meyers gate. 

ONSDAG 23.03, KL. 14.00:  
Konsert med Geirr Lystrup! Det er en stor glede 
å få besøk av en av våre fremste visesangere, samt 
gitarist, komponist og forfatter, og vær velkommen til 
en «go`stund» med viser og stubber. Sted: Helgesensgate.

TORSDAG 24.03, KL. 12.00:  
«Vil du værra med så heng på!» Bli med, da vel!  
Sted: Thv. Meyers gate (2. etg.).

FREDAG 25.03, KL. 12.00:  
«Mjødens betydning – for vikingenes og vår kultur.» 
Dette er det andre foredraget av fire hvor Lille-Ba Næss 
tar oss med på en spennende og unik reise tilbake til 
vikingenes tid. Sted: Helgesensgate.

FREDAG 25.03, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

TORSDAG 31.03, KL. 12.00:  
«Vil du værra med så heng på!»  
Kom og se hva som skjer! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 31.03, KL. 15.00–17.00:  
Velkommen til torsdags-verksted. Se info side 5.  
Sted: Thv. Meyers gate.



Mandag 24.01, kl. 13.00: «En hilsen fra tanta til Beate!» Konsert 
med Åsmund Reistad (gitar/sang) og Per Einar Watle (gitar). 

2. hver fredag med oppstart 28.01, kl. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate. Se info side 14.

Fredag 04.02, kl. 12.00: «Bella Italia!» Konsert med fløytisten 
Germaine B. Hexeberg og pianist Morten Fagerli.

Fredag 11.02, kl. 12.00: To-rader-konsert med musiker og 
Eidsvollingen Vegard Storbråten Øye.

Kulturprogram, våren 2022  9
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APRIL

FREDAG 01.04:  
Vi starter loddsalget til Påskelotteriet!  
Det vil bli trekning av gevinster etter påskelunsjen den 7/4.  
Sted: Helgesensgate.

TIRSDAG 05.04, KL. 12.00:  
Henrik Syse kommer til oss denne gangen før 
påskehøytiden med sine spennende betraktninger og 
tanker om det meste og om påsken. Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 06.04, KL. 12.00:  
Helselaget inviterer til foredrag om Akerselva med 
Per Østvold. Alle er velkomne! Helselaget spanderer 
middag på medlemmer. Påmelding.  
Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 07.04, KL. 11.00–11.45:  
Info-timen. Leder av Pårørendeskolen Kari Danielsen 
informerer. Se info side 17. Sted: Thv. Meyers gate.  
Neste gang blir torsdag 5/5 i Helgesensgate. 

TORSDAG 07.04, KL. 13.00:  
Velkommen til påskelunsj! Det vil bli trekning av 
påskelotteriet etter lunsjen. Kr. 100 per pers. Bindende 
påmelding og betaling innen fredag 1/4.  
Sted: Helgesensgate.

FREDAG 08.04, KL. 13.00:  
«Lammestek på menyen!» Velkommen til være med på 
husets påskemåltid! Kr. 200 per pers. Bindende påmelding 
og betaling innen mandag 28/3. Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 08.04, KL. 13.30: 
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 20.04, KL. 11.30:  
Mystikk og overtro i Oslomarka. Foredrag ved forfatter 
Even Saugstad. I foredraget forteller han blant annet om 
Troll-Eli på Myrsetra, fandens lykteskinn ved Nøklevann, 

gjenferdsgravfølget ved Vangenveien og mystiske 
luftspeilinger ved Kløftetjern. Nissen på Nuggerud, 
huldra ved Trollvann og gjenferd på Losby er også med. 
Velkommen skal du være, hvis du tør, da!  
Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 21.04, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 21.04, KL. 15.00–17.00:  
Velkommen til torsdags-verksted. Se info side 5.  
Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 22.04, KL. 13.30: 
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

TIRSDAG 26.04, ca. KL. 12.00–15.00:  
Guidet tur i Oslo. Barcode–Losætra–Sørenga.  
Egenandel kr. 70. Påmelding på senteret. Se info side 14.

TORSDAG 28.04, KL. 12.00: 
«Vil du værra med så heng på!» Kom!  
Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 29.04, KL. 12.00:  
«Et liv bak scenen». Et streif gjennom et 45 års yrkesliv 
bak scenen i opera og teater. Kunstnere jeg møtte... og 
ikke møtte! Aasmund Robert Vik har jobbet i mange år ved 
teatret og vil gjennom bilder og film fortelle om sin unike 
tid der. Sted: Helgesensgate.

MAI

MANDAG 02.05, fra KL. 10.30: 
Klessalg i regi av Mona & Sissi AS. Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 04.05, KL. 12.00:  
Helselaget inviterer til «Hjertedag!» Foredrag ved 
Dr. Fabian August Line. I forbindelse med «Hjerte-uken» vil 
han snakke om hjertet vårt! Alle er velkomne! Helselaget 
spanderer middag på medlemmer. Påmelding.  
Sted: Thv. Meyers gate.
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Onsdag 16.02, kl. 11.30: «Agathe Backe Grøndahls musikk og 
liv». Konsert og kåseri med pianisten Sara Aimée Smiseth.

Fra 08.03 til 11.03: Minneutstilling for kunstner Kari Rolfsen 
(1938–2020). Info kommer.

Fredag 11.03, kl. 11.00: «Rock`n Roll-musikk» med gitaristen 
George Theodorou og bassisten Tasos Roussis. 

Onsdag 23.03, kl. 14.00:  
Konsert med Geirr Lystrup.
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TORSDAG 05.05, KL. 11.00–11.45: 
Info-timen! Fysioterapeut Aleksander fra Frisklivssentralen/
Løkka+ kommer og informerer om trening og hva som er 
viktig for oss når årene går og kroppen består!  
Sted: Helgesensgate.

TORSDAG 05.05, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 05.05, KL. 15.00–17.00:  
Velkommen til torsdags-verksted. Se info side 5.  
Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 06.05, KL. 12.00: 
«Vidar Sandbeck – liv og viser.» Foredrag og musikk ved 
kulturleder Ellen. Sted: Helgesensgate.

TIRSDAG 10.05, ca. KL. 12.00–15.00:  
Guidet tur i Oslo. Jernbanetorget–Kvadraturen.  
Egenandel kr. 70. Påmelding på senteret.

ONSDAG 11.05, KL. 12.00:  
«Viser og låter.» Sverre Thorbjørnsen spiller gitar og 
synger fra et bredt og mangfoldig repertoar.  
Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 12.05, KL. 12.00: 
«Vil du værra med så heng på!» Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 12.05, KL. 18.00:  
Planarbeiderne spiller! Ta med dansesko og 
trampetakten! Sted: Helgesensgate.

FREDAG 13.05, KL. 13.30: 
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

MANDAG 16.05, KL. 17.00: 
Konsert med korpset Haslum Pust og Blæs.  
Vi lader opp til nasjonaldagen vår med salg av nystekte 
sveler og kaffe med musikk attåt! Vi håper på godt vær og 
musikk i parken. Blir det regn og kaldt vær blir konserten 
inne i Helgesensgate. Sted: Sofienbergparken.

TORSDAG 19.05, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 19.05, KL. 15.00–17.00:  
Velkommen til torsdags-verksted. Se info side 4.  
Sted: Thv. Meyersgate.

FREDAG 20.05, KL. 12.00:  
«Skapelsen og Ragnarok i norrøn mytologi!» 
Her serverer Lille-Ba Næss det nest siste foredraget som 
vil gi oss et solid og unikt innblikk i vår kulturforståelse.  
Sted: Helgesensgate.

TIRSDAG 24.05, ca. KL. 12.00–15.00:  
Guidet tur i Oslo. Gamle Aker kirke–Damstredet–Vulkan. 
Egenandel kr. 70. Påmelding på sentrene.

ONSDAG 25.05, KL. 12.00:  
«Erik Bye – vår egen høvding!» Foredrag og musikk ved 
kulturleder Ellen. Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 27.05, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

JUNI

ONSDAG 01.06, KL. 12.00: 
Helselaget inviterer til foredrag ved Anne Fikken: 
«Fattigdommens forbannelse i det forrige århundre». 
Alle er velkomne! Helselaget spanderer middag på 
medlemmer. Påmelding. Sted: Thv. Meyers gate.

ONSDAG 01.06, KL. 13.30:  
Jazz-kvartett! Bandet består av Theo Koritzinsky, 
Svein Briså, Finn Torgersen og Stein Hansen, og denne 
ettermiddagen serverer de oss gode gamle jazzmelodier. 
Sted: Helgesensgate. 

TORSDAG 02.06, KL. 11.00–11.45: 
Info-timen! Hva er et flerbrukshus? En felles presentasjon 
ved Sol Gangsaas, Cordelia Clifton Holst og Aleksander 
Hestevold. Sted: Thv. Meyers gate.
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Mandag 16.05, kl. 17.00: 
Konsert med korpset Haslum Pust og Blæs. 

Tirsdag 07.06, ca. kl. 12.00–15.00:  
Guidet tur i Oslo: Fra Sagene kirke, Maridalsveien, Iladalen.

TORSDAG 02.06, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 02.06, KL. 15.00–17.00:  
Velkommen til torsdags-verksted. Se info side 4.  
Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 03.06, KL. 11.30:  
«Grand Ole Opry.» Velkommen til en reisen gjennom 
countrymusikken! Johnny Cash, Dolly Parton og The Carter 
family for å nevne noen. Musikere er Ann-Helen Schølberg, 
Marius Graff og Daniel Lazar. Sted: Thv. Meyers gate. 

TIRSDAG 07.06, ca. KL. 12.00–15.00:  
Guidet tur i Oslo. Sagene kirke–Maridalsveien–Iladalen. 
Egenandel kr. 70. Påmelding på sentrene. 

TORSDAG 09.06, KL. 12.00:  
«Vil du værra med så heng på!» Siste sjanse før 
sommerferien! Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 10.06, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt. Sted: Helgesensgate.

ONSDAG 15.06–FREDAG 17.06, KL. 11.00–14.00: 
Klesbyttedager! Se info på side 14.  
Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 16.06, KL. 12.00:  
Velkommen til Regnbuetreff! Sted: Thv. Meyers gate.

TORSDAG 16.06, KL. 15.00–17.00:  
Velkommen til torsdags-verksted. Se info side 4.  
Sted: Thv. Meyers gate.

FREDAG 17.06, KL. 12.00:  
«Gudemyter i vikingenes univers.» Det siste og fjerde 
foredraget ved Lille-Ba Næss om norrøn mytologi og 
vikingene. Med sin helt spesielle formidlingsevne og etter 
disse fire foredragene vil vi nok se vår kulturarv med litt 
nye øyne. Sted: Helgesensgate.

FREDAG 24.06:  
St. Hans aften! Hold av dagen, det vil skje noe!
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TURER

Det vil arrangeres turer også dette semesteret. I første 
omgang har vi planlagt kortreiste rusleturer i og litt utenfor 
byen vår og tilbudet har vi kalt; «Bli kjent med både det 
nye og det gamle Kristiania og Oslo!» Oslo-guide May 
Haakensen tar oss med på interessante vandringer i vår by, 
til sammen åtte ganger, både før og etter sommerferien. 
Turen vil koste kr. 70 per gang. Informasjon og påmelding vil 
komme på sentrene våre, på NyBy og Facebook. Se info i 
kulturprogrammet, fra s. 6. Følg med på info fra oss ang flere 
turer og utflukter denne våren. Kom gjerne med forslag til 
kulturleder Ellen Kirkaas på e-post ellen.kirkaas@bymisjon.no

REGNBUETREFF

For skeive seniorer/voksne/pensjonister. Velkommen til 
lesbiske, homofile, bi/pan, interpersoner og transfolk til et 
populært og trygt sosialt møtested 2. hver torsdag i Thv. 
Meyers gate 38 i regi av foreningen FRI i samarbeid med 
Kirkens bymisjon. Her blir du tatt imot av Inger Myhre Hansen 
og Aasmund Robert Viik som leder treffene. Oversikt over 
datoene i finner du i kulturkalenderen i dette heftet. 

HØRSEL

Har du et hørselsproblem? Berit Bjørshol kan gi deg råd 
om muligheter og rettigheter for din hørselsutfordring. 
Du kan også få enkle råd om stell og bruk av høreapparat. 
Hun er i Helgesensgate kl. 12.00–13.00 følgende tirsdager: 
1/2, 1/3, 5/4, 3/5 og 14/6. Hun er vår kontaktperson 
i Hørselshemmedes Landsforbund. Batterisalg til høreapparat 
selges på begge sentrene ved Hørselshemmedes forening 
i Oslo. Et brett med 12 batterier koster kr. 50.  
Batteritypene nr.: 13 (oransje), 312 (brune) og nr. 10 (gule).

REGNBUEFYRTÅRN

Grünerløkka flerbrukshus med sine to sentre skal denne våren 
sertifiseres som Regnbuefyrtårn, som det første seniorsenteret 
i landet! De ansatte er i gang med kurs og kompetanseheving 
i kjønns- og seksualitetsmangfold. Kunnskapen skal kunne 
åpne opp for og ikke minst gi likeverdige tjenester og skape 
trygge miljø for alle. Dette er et kurs i normer, kjønn og 
seksualitet for ledere og ansatte der hovedmålet er å skape 
refleksjon om normer og øke kompetansen innen kjønn og 
seksualitet. Vi har et ansvar for å møte hverandre på en åpen 
og inkluderende måte – ikke ta ting for gitt. Det handler om 
deg – uansett hvem du er. 

KLESBYTTE-DAGER

Velkommen til klesbytte-dager i Thv. Meyers gate i uke 24: 
Onsdag 15/6–fredag 17/6, kl. 11.00–14.00. Det vil bli salg av 
kaffe og sveler. Info om levering og organisering vil komme 
god tid i forveien. Du må gjerne begynne å tenke på om du 
har noe klær, sko, bijouteri eller annet du gjerne vil bytte bort. 
Husk at her tar vi bare imot ting som er rent, pent og helt! 
Har du lyst til å være med å hjelpe til disse dagene er du 
velkommen til å melde deg i resepsjonen på våre sentre.

KLESSALG

Mandag 2/5 fra kl. 10.30 blir det klessalg i Helgesensgate 62. 
Det er Mona & Sissi AS som inviterer.

LYSTENNING

Velkommen til å delta på lystenning med bymisjonsprest og 
rådgiver Olga Tvedt. Arrangementet er livssynsåpent, og 
det betyr at her kan du delta uavhengig av tro, religion eller 
livssyn. Vi tar for oss ulike tema til ettertanke, diskusjon og 
refleksjon. Det er godt å stoppe litt opp i hverdagen sammen.

Informasjon om aktivitetsgrupper
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Velkommen til Regnbuetreff for skeive  
seniorer/voksne/pensjonister.

I samarbeid med Deichman Grünerløkka arrangerer vi Pop-
Up bibliotek i Helgesensgate ca. 1 gang i måneden. I tillegg 
arrangerer kulturleder Ellen høytlesing på sentrene våre.

Vi tilbyr ulike kreative kurs. Se oversikten her i programmet 
og velkommen til å delta.

Bli med på tur, både i og utenfor byen!
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SKULPTUR

Skulptur-kurs seks mandager med oppstart 31/1–7/3.  
Sted: Helgesensgate, Aktivitetsrommet.  
Instruktør er Sverre H. Johnsen. Egenandel kr. 100 til diverse 
materiell. Påmelding til sentrene. 

YOGA

Fra 2/2 til 23/2 er du velkommen til et 4-ukers yoga-kurs. 
Sted: Helgesensgate. Tilbudet er gratis og skreddersydd 
for å fremme velvære, fysisk og psykisk helse hos eldre. Vi 
har fokus på sosialisering og hygge, med kreative, fysiske, 
mentale og morsomme aktiviteter. Du vil også få med deg 
råd om hvordan du kan ta det med deg videre i din hverdag. 
Kurset ledes av organisasjonen «Yoga i skolen» som har god 
erfaring med trening for eldre. Påmelding i resepsjonen.

TYSK

Tysk for viderekommende. Sted: Helgesensgate.  
Onsdager kl. 12.30–14.00. Egenandel kr. 100 for diverse 
materiale. Ta kontakt med Jan Georg Aslesen tlf. 911 78 274.

SPANSK

Spansk tekst og tale. Sted: Helgesensgate. 
Hver tirsdag kl. 13.00–15.00 møtes gruppen for å lese og 
samtale om spansk tekst.  
Interessert? Kontakt Odd-Stein tlf. 452 51 193. 

MALERKURS

Malerkurs med Bjørn Algrim. Sted: Thv. Meyers gate. 
Egenandel kr. 1500. Oppstart 8/2, 10 ganger. Kl. 11.00–14.00.  
Informasjon og påmelding til sentrene.

DATA-KLUBB OG DATA-HJELP

Seniornett/dataklubben på tirsdager kl. 10.00–11.30 ønsker 
deg velkommen til å delta. Trenger du litt individuell bistand 
og veiledning med smarttelefon og nettbrett, så vil Anne 
Jordfald gjerne være behjelpelig følgende onsdager kl. 
12.00–13.00 i Helgesensgate: 16/2, 23/2, 2/3, 16/3 og 23/3.

FRIVILLIGARBEID

Har du tenkt på å bli frivillig – gjør noe med det! Et rikholdig 
tilbud til seniorer i vår bydel kan skje ved at mange yter 
frivillig innsats. Ved Grünerløkka flerbrukshus ønsker vi 
velkommen frivillige medarbeidere som både er og kan 
forskjellig. Et mål for sentrene er at frivillige medarbeidere 
er med i de fleste aktiviteter og gjøremål. Som frivillig får du 
opplæring, tilbud om aktuelle kurs og invitasjoner til ulike 
sosiale samlinger. Vil du bli frivillig eller vite mer?  
Ta kontakt med frivilligleder Una Neverdal på tlf. 915 15 137 
eller e-post una.neverdal@bymisjo.no.

GENERASJONSMØTER

TV-aksjons tiltaket Generasjonsmøter videreføres også i 2022. 
Prosjektet legger til rette for aktiviteter og samvær uansett 
alder og bakgrunn. Gode og berikende møter på tvers av 
generasjoner og kulturer der unge og eldre møtes med 
gjensidig tillit og respekt. Prosjektleder og kontaktperson er 
Tone G. Martinsen, tone.martinsen@bymisjon.no.

FORUM FOR MENN

Tirsdager kl. 10.30–11.30 i Helgesensgate treffes herrene til 
kaffe og prat i Peisestua. I godt vær blir det rusletur med prat. 
Kontaktperson er Jan Georg Aslesen, tlf. 911 78 274.

Informasjon om kurs og andre tilbud
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NYTT IT- OG DATAUTSTYR

Vi har fått økonomisk støtte fra Bydel Grünerløkka til å kjøpe 
nytt data og digitalt utstyr til begge sentrene. Formålet 
er å heve digital kompetanse til bydelens seniorer. Vi har 
dataklubb i Helgesensgate, se info side 5, samt flere ansatte 
og frivillige som gjerne bistår med hjelp individuelt. Dette 
gjelder både mobil, smarttelefon, nettbrett og PC. Ta kontakt 
med sentrene for ytterligere info. 

INNSATS FOR ANDRE 

Innsats for andre er et valgfag for elever ved Sofienberg 
ungdomsskole der skolen og Grünerløkka flerbrukshus 
samarbeider. Valgfaget handler om å gi elevene i 9. og 10. 
klasse praktisk erfaring med frivillig arbeid, mulighet til å 
gjøre noe for andre og bidra til fellesskap. I løpet av våren 
blir det en eller annen form for aktivitet hos oss på følgende 
datoer: 9/2, 23/3, 20/4 og 11/5. Aktivitetene vil ha varierende 
innhold noe som vil bli annonsert fra gang til gang.  
Prosjektleder og kontaktperson er Tone G. Martinsen,  
tone.martinsen@bymisjon.no.

INFO-TIMEN

Første torsdag i måneden kl. 11.00–11.45 inviterer vi til en 
liten time med faglig påfyll av ulikt slag. Her vil blant annet 
de ansatte presentere seg og sitt fag. Du vil få info om 
Sosionomtjenesten, Pårørendeskolen, Generasjonsmøter og 
Frivilligheten ved våre sentre. Tema om helse, trening og 
ernæring vil også bli satt høyt på dagsorden. Kom gjerne 
med ideer til tema. Vi er ett seniorsenter med to adresser og 
tilbyr derfor arrangementet 2. hver gang på sentrene gjennom 
dette semesteret. Se kulturkalenderen fra side 6 for datoer 
og tema. Velkommen!

TRANSPORT-TJENESTE

Grünerløkka flerbrukshus disponerer egen el-bil/personbil 
med faste frivillige sjåfører. Kontakt for transportbehov:  
Tlf. 23 42 24 10.

SNEKKERVERKSTED

I Helgesensgate har vi eget snekkerverksted. Her er det plass 
til flere som kjenner det kribler i både hodet og fingre, og 
mulighetene til å lage og skape er mange. Ta kontakt med oss!

POP-UP BIBLIOTEKET

I samarbeid med Deichman Grünerløkka arrangerer vi  
Pop-Up bibliotek ca. 1 gang per måned. Biblioteket kommer 
med et utvalg bøker, og finner du ikke den boka du ønsker 
deg, kan du komme med ønsker og bestille til neste besøk. 
Aktuelle dager for besøk denne våren er 11/2, 11/3, 8/4 og 
10/6 i tidsrommet 12.00–13.00.

PÅRØRENDESKOLEN

Har noen i din familie eller vennekrets en demenssykdom? 
Pårørendeskolen tilbyr kurs, temakvelder og samtalegrupper 
i Helgesensgate 62 for pårørende til personer med demens, 
og er et byomfattende tilbud for Oslo. I 2022 er det 30 år 
siden Pårørendeskolen startet med tilbud til pårørende om 
demens. For mer informasjon og påmelding, ta kontakt 
med leder Kari Danielsen på tlf. 488 90 558 eller e-post  
parorendeskolen@bymisjon.no.  
Les mer på: kirkensbymisjon.no/parorendeskolen

Har du noen tilbakemeldinger angående programmet, aktiviteter eller andre ting du har på hjertet?  
Ta kontakt med kulturleder Ellen Kirkaas på e-post ellen.kirkaas@bymisjon.no
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NyBy, Facebook og  
Grünerløkka flerbrukshu s sin nettside

De digitale plattformene i samfunnet er stadig i endring, og det må 
vi også være med på. Vi har som mål å legge ut informasjon på de 
nettstedene det er naturlig å bruke. 

Trenger du hjelp til databruk, 
enten det er med NyBy-appen, 
nettbrett, pc eller smarttelefon?  
Ta kontakt med sentrene våre. 
Vi hjelper deg gjerne! 

Vi minner om senterets 
dataklubb som møtes på 
onsdager kl. 10.00–11.30  
i Helgesensgate.

Andre tilbud vi også  
har ved våre sentre:

Fotpleier 
Sted: Thv. Meyers gate 
Jutta Berendt, tlf. 901 95 652

Fotterapeut 
Sted: Helgesensgate 
Dagbjört Gunnarsdóttir, tlf. 919 15 119

Frisør 
Sted: Helgesensgate 
Eva Sommer, tlf. 924 41 443

Sosionomtjenesten 
– for bydelens innbyggere over 65 år

Grünerløkka flerbrukshus har 
egen ansatt sosionom. Hun heter 
Elin Prestesæter og kan tilby 
støttesamtaler, råd, veiledning 
og hjelp med å søke offentlige 
støtteordninger. Hun har kontor i 
Helgesensgate 62. Tilbudet er gratis.

Ta kontakt for bestilling av time: 
Sosionom Elin Prestesæter 
Telefon: 23 42 24 10 / 47 48 67 44 
E-post: elin.presteseter@bymisjon.no

Grünerløkka  
Frivilligsentral 

finner du i Helgesensgate 62.  
Der du også finner Grünerløkka flerbrukshus og 
Frisklivsentralen. 

Meld deg frivillig i Nyby-appen,  
gruppe «Frivillige bydel Grünerløkka»,  
og bli med på å gjøre en forskjell i ditt nærmiljø.

Eller ta kontakt med avdelingsleder  
Cordelia Holst på e-post  
cordelia.holst@bga.oslo.kommune.no

Facebook: @GrunerlokkaFrivilligsentral
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Brukerråd på sentrene

Brukerrådet er et rådgivende 
organ for Grünerløkkka 
flerbrukshus. Det er ett brukerråd 
på hvert senter. 

Representanter  
i Helgesensgate: 
Eva Melgaard (leder), 
Jens Johannesen,  
Marie Thune og Erik 
Gudmundstuen. 
Varamedlemmer:  
Wilhelm Zickfeldt og 
Sigrunn Øverland.

Eva Melgård er å treffe  
onsdager i Helgesensgate.

Representanter  
i Thv. Meyers gate: 
Olav Støylen (leder),  
Guri Lise Rørvik, Randi Svingeseth 
og Nils Johan Paulsen. 
Varamedlemmer: Hildegun Eid 
og Sverre Dahle.

Referat og andre relevante skriv er 
tilgjengelig for lesing på sentrene.

Grünerløkkka flerbrukshus 
har flere representanter 
i Bydel Grünerløkka sitt eldreråd:  
Sverre Dahle, leder, Bjørg 
Vatnedalen, nestleder og 
rådsmedlemmer Randi Svingeseth, 
Britt Olsen og Eirin Faldet.Bli med på yoga og våre faste treningstilbud.
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