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Velkommen 2023!

Det er alltid rart å skrive nytt årstall i starten av januar. Samtidig 
er det en forfriskende påminnelse om blanke ark, nye sjanser og 
kalendere som skal fylles. Vi begynner ikke helt fra scratch i starten 
av januar, for høsten har vært brukt til å legge planer, booke 
foredragsholdere og artister, høre med folket hva vi skal drive med 
og legge fundamentet for kulturprogrammet våren 2023. 

Krig i Europa og ulike kriser lokalt og internasjonalt preger nyhetsbildet. 
Vi er inne i en urolig tid som kan få oss til å føle oss maktesløse. Kongens 
nyttårstale oppfordret oss alle til å se hverandre, anerkjenne at vi trenger 
hverandre og å løfte blikket. I et samfunn som digitaliseres og frarøver 
oss flere av de naturlige møtepunktene, blir vi opptatt av å få politikere 
til å forstå behovet for møteplasser. Vi trenger seniorsentrene ved 
Grünerløkka flerbrukshus som en trygg og sosial oase med kjente fjes, 
lyttende ører, hjelpende hender og varme blikk.

Bydel Grünerløkka er vår oppdragsgiver og gode samarbeidspartner. 
Vi samlokaliserer med bydelens Frivillighetssentral og Frisklivssentral, 
og samarbeider om ulike prosjekter og aktiviteter. I overgangen mellom 
februar–mars blir det gamle bassenget i Helgesensgate forvandlet til 
en stilig treningssal! Frisklivssentralens treningsgrupper vil bli samlet 
og flyttet fra tidligere Løkka+ og Thv. Meyers gate, og ned til 1. etasje 
i Helgesensgate 62. 

Noe annet spennende er at den nye lederen for Pårørendeskolen, 
Maha Kamran, starter 6. februar. Hun tar over etter Kari Danielsen som 
har ledet Pårørendeskolen stødig og godt siden 2016. Det blir vemodig 
å takke av Kari, men samtidig fint å ta imot en ny person. Vi gleder oss til 
å bli kjent med Maha! 

En stor takk rettes til de frivillige som på ulike måter bidrar til innholdet 
på de to adressene. Uten dere hadde dette tilbudet ikke vært i nærheten 
av hva det er. 

Nå holder du vårens program i hendene. Måtte det inspirere og 
motivere til deltakelse. Her er takhøyden stor og døra åpner 
seg automatisk. Hos oss er du velkommen – uansett alder eller 
livssituasjon. Sola har snudd, og vi går mot lysere tider. 

En optimistisk hilsen fra Sol Gangsaas, virksomhetsleder

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

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

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

Leder Pårørendeskolen: Maha Kamran, 
maha.kamran@bymisjon.no
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Åpningstider 
i kafeene

• Grünerløkka flerbrukshus:  
Mandag–fredag,  
kl. 10.00–15.00

• Middagsservering i Helgesensgate:  
Mandag–fredag, kl. 13.00–14.30.

• Middagsservering i Thv. Meyers gate:  
Mandag–fredag, kl. 13.00–15.00.

Det kan forekomme endringer av middagstidene.

Åpningstider i høytider

• Påsken i Helgesensgate:  
Åpent mandag og tirsdag i påskeuken.  
Stengt onsdag før Skjærtorsdag.  
Mandag 2. påskedag i Helgesensgate: 
Påskegudstjeneste med kirkekaffe, kl. 11.00 
i samarbeid med Paulus og Sofienberg Menighet.

• Påsken i Thv. Meyers gate:  
Stengt mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

Begge sentrene er ellers stengt på røde dager.

Sosionomtjenesten 
– for bydelens innbyggere over 65 år

Grünerløkka flerbrukshus har egen 
ansatt sosionom. Hun heter Elin 
Prestesæter og kan tilby støtte samtaler, 
råd, veiledning og hjelp med å søke 
offentlige støtteordninger. Hun har kontor 
i Helgesensgate, men kan også komme 
på hjemmebesøk. Tilbudet er gratis.

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

Hvem er vi?
Grünerløkka flerbrukshus rommer tre enheter: 
frivilligsentral, frisklivssentral og seniorsenter. 

Kirkens Bymisjon drifter ett seniorsenter på to adresser  
– Helgesensgate 62 og Thv. Meyers gate 38. 

Senteret skal være et aktivt og åpent tilbud for 
alle aldersgrupper, uansett økonomisk status og 
funksjonsnivå. Vi har et spesielt fokus på de av 
oss over 60 år, og jobber for at tilbudene skal 
gi positive og helsefremmende opplevelser for 
bydelens seniorer. Vårt mål er å være et innholdsrikt 
senter som fyller dager med mening, trening og 
sosialt samvær, og som utvikler seg i tråd med 
tiden vi lever i.

Innholdsfortegnelse
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Treningstilbud
Velkommen til å delta på ulike treningsgrupper  
i regi av Frisklivssentralen bydel Grünerløkka, ledet  
av bydelen s egne fysioterapeuter og sertifiserte 
instruktøre r. Frisklivssentralen er en helsefremmende 
og forebyggen de kommunal helsetjeneste. 

Frisklivssentralen: Ønsker du hjelp til et bedre kosthold, 
bedre fysisk form eller snus- og røykeslutt, kan vårt tilbud 
være noe for deg. Frisklivssentralen er en helsefremmende 
og forebyggende kommunal helsetjeneste. Vi kan hjelpe 
deg til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og 
tilbud som passer for deg og gi deg støtte til å gjennom-
føre det du har planlagt. Veiledning og oppfølging foregår 
både individuelt og i grupper og tar utgangspunkt i dine 
behov og det du ønsker å oppnå. Tjenesten er gratis og du 
må bo i bydel Grünerløkka. I tillegg holder vi forskjellige 
kurs – blant annet et Sov Godt veiledningskurs for de 
som sliter med søvn, mestringskurs for de som sliter med 
covid-19 senfølger, hverdagsglede kurs, snus- og røykeslutt 
kurs og kostholds kurs. Ta kontakt hvis dette er aktuelt  for 
deg på tlf. 984 00 997 (Aleksander), 960 995 89 (Solveig) 
eller 941 61 326 (Eva).

Treningstilbud v/bydelens fysioterapeuter:  
Ukentlig holdes det treningsgrupper i regi av bydelens 
egne fysioterapeuter og sertifiserte instruktører. Her har vi 
ulike treningsgrupper for ulike funksjonsnivåer. Ta kontakt 
med en av bydelens fysioterapeuter for en prat slik at vi 
kan plassere deg i riktig gruppe. 

MANDAGER

10.00–11.00: Full fart med bydelens fysioterapeut 
i Thv. Meyers gate. Variert balanse og utholdenhetstrening 
for deg som ønsker trening med høy intensitet. Tilbudet blir 
etterhvert flyttet til nye lokaler i Helgesensgate 62.

TIRSDAGER

12.30–13.30: Lett til beins med bydelens fysioterapeut 
i Helgesensgate/Løkka+. Fallforebyggende styrke og 
balansetrening med lav/middels intensitet. Passer for deg 
som er noe ustø og som benytter ganghjelpemidler. 

ONSDAGER

10.00–10.55: Styrketrening med idrettspedagog Sigrun Lunde 
i Thv. Meyers gate. I regi av Grünerløkka flerbrukshus. 
11.00–11.55: Styrketrening med idrettspedagog Sigrun Lunde 
i Thv. Meyers gate. I regi av Grünerløkka flerbrukshus.
12.30–13.30: Beintøff med bydelens fysioterapeut i 
Helgesensgate/Løkka+. Fallforebyggende styrke og 
balansegruppe med middels intensitet. Passer for deg som 
er ustø, men ikke bruker ganghjelpemidler. 
13.30–14.30: Sterk & stødig med frivillige instruktører 
i Helgesensgate/Løkka+. Fallforebyggende gruppe for 
seniorer 65+ ledet av sertifiserte, frivillige instruktører.

TORSDAGER

10.00–11.00: Forever young med bydelens fysioterapeuter 
i Thv. Meyers gate. Vekslende styrke og balanseøvelser. 
Passer for deg som ønsker en effektiv treningsøkt med 
mye variasjon. Tilbudet blir etterhvert flyttet til nye lokaler 
i Helgesensgate 62.

FREDAGER

11.00–12.00 og 12.00–12.45: Lungefredag 
i Thv. Meyers gate. Se kontaktinfo på side 2 for spørsmål. 
Trening for personer med kols. Grupper delt inn i nivå: 
Middels kl. 11.00–12.00 og Lett kl. 12.00–12.45. 
13.00–14.00: Parkinsongruppe i Thv. Meyers gate. 
Trening for personer med Parkinson sykdom.

Hold deg  
oppdatert 

på NyBy og 
Facebook!
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MANDAG

10.30–11.30: Ukas podcast-lytting i Helgesensgate med Ellen. 
Se side 21.
11.00–15.00: Kreativ gruppe i Helgesensgate. Se side 20.
12.00: Terningspillet «Titusen» med små premier 
i Helgesensgate. 
18.00: Sømverksted. Interesserte bes kontakte Helle  
på telefon 412 09 966 i Helgesensgate.

TIRSDAG

09.30–12.30: Sjakk i Helgesensgate.
10.30–11.30: Høytlesing med Ellen i Helgesensgate.  
Se side 18.
10.30–11.30: Mannsforum i Helgesensgate. Se side 21.
11.00–13.00:: Strikkekafé i Helgesensgate.
12.00–12.45: Musikk og sang med Ellen i kafeen  
i Thv. Meyers gate.
13.00–15.00: «Velkommen inn!» Norsk språktreff 
i Helgesensgate. Her vil du lære mer norsk og samfunns-
aktuelle tema. Velkommen til å ta kontakt med oss på  
tlf. 23 42 24 10.
16.00–20.00: Kreativ søm med Helena og Linnea 
i Helgesensgate. Se side 20.

ONSDAG

10.00–14.00: Reparasjon og omsøm av klær og tekstiler 
med Kim i Helgesensgate.
11.00: Vi ønsker velkommen til nye gjester og interesserte 
i Helgesensgate.
11.00–12.30: Seniornett/dataklubb i Helgesensgate.  
Se side 18.
15.30–17.00: «Bli med og syng» i Helgesensgate.  
Oppstart fra 18.01. Liker du å synge og i tillegg treffe andre 
som også er glad i det? Se s. 18.

TORSDAG

11.00–15.00: Hakkegruppe – hekling i stort format  
i Helgesensgate.
11.30–12.00: Bingo i Helgesensgate. 
12.00: Treff for pakistanske kvinner i Helgesensgate.
12.00–13.00: Velkommen til brettspill etc. i Thv. Meyers gate.
12.00–14.00: Regnbuetreff for skeive seniorer 2. hver uke  
i Thv. Meyers gate. Se side 21.
15.00–17.00: Torsdagsverksted i like uker.  
i Thv. Meyers gate. Ta med ditt håndarbeid og møt opp!
17.30–20.00: Kveldssjakk med Jens og Geir  
i Thv. Meyers gate. Oppstart fra 12.01.

FREDAG

09.00–15.00: Åpen tid på aktivitetsrommet i Helgesensgate.
11.00: Vi ønsker velkommen til nye gjester og interesserte 
i Thv. Meyers gate.
12.00–13.00: Sang og musikk med Ellen når ikke annet er på 
programmet i Helgesensgate.
12.00: Quiz, lodd og ukeslutt i Thv. Meyers gate.
13.30–14.30: Lystenning med Olga Tvedt. Se side 21.

Ukentlige aktiviteter
Pårørendeskolen

Har noen i din familie eller vennekrets 
en demens sykdom? 

Pårørendeskolen tilbyr kurs, temakvelder 
og samtalegrupper for pårørende til 
personer med demens. Tilbudene er byomfattende 
for Oslo og har eksistert i over 30 år. 
For mer informasjon, kontakt leder Maha Kamran 
(fra februar 2023) på telefon 488 90 558 eller  
på e-post maha.kamran@bymisjon.no. 
Les også mer om tilbudet på våre nettsider: 
kirkensbymisjon.no/parorendeskolen 
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Kultur- og aktivitetsprogram, våren 2023
Velkommen til vårens kulturtilbud og et hav av ulike kurs og aktiviteter ved Grünerløkka flerbrukshus. 
Programmet er denne gangen satt opp som en kalender, slik at det skal være enkelt å følge med på hva 
som skjer, hvor og når. Her blir det konserter i mange ulike sjangere, foredrag, håndverks- og språkkurs, 
gåturer og ikke minst mye flott tilbud fra Den kulturelle spaserstokken, Oslo Kommune.  
Ta kontakt med kulturleder på telefon 928 55 631. Vi hører gjerne fra deg! 

JANUAR

TORSDAG 05.01, KL. 12.00:  
Velkommen til årets første Regnbuetreff  
i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

FREDAG 06.01, KL. 13.15:  
«Opera Trio» i Helgesensgate. Her får vi høre kjente 
arier, napolitanske sanger og mer moderne musikal 
melodier. Arrangementet er gitt oss av Oslo kommune og 
Den kulturelle spaserstokken.

ONSDAG 11.01, KL. 12.00:  
Konsert med Håvard Svendsrud og Kay Hartviksen 
i Helgesensgate. Fengende og unik musikk med trekkspill 
og kontrabass. Her får du smakebiter av alle genrer, både 
norske, svenske og internasjonale; en opplevelse uten 
sidestykke!

FREDAG 13.01, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate.

TIRSDAG 17.01, KL. 14.00:  
«Øl til folket» i Thv. Meyers gate. Øl- og vinsommelier 
Hans Tryggvason tar oss med gjennom ulike smaker som 
malt-, humle- og gjærdominert øl. Hans er islending, 
vokst opp i Sverige og Norge og jobber til daglig ved 
Ringnes Brygghus. Her blir det servering av 4 ulike sorter 
øl med godt følge av ost og sjokolade. Påmelding til 
Flerbrukshuset på tlf. 928 55 631. Arrangementet er gitt oss 
av Oslo kommune og Den kulturelle spaserstokken.

ONSDAG 18.01, KL. 12.00:  
«De sang for livet» i Thv. Meyers gate. En konsert med 
Per Vollestad der mot, trass, fortvilelse, håp, kreativitet 
og humor er tema. Dette er sangene som ble til på en 
celle blant fangekamerater eller i små lystige private lag 
ute i det okkuperte Norge. Konserten er gitt oss av Oslo 
kommune og Den Kulturelle Spaserstokken.

TORSDAG 19.01, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

SØNDAG 22.01, KL. 15.00:  
«Musikkafé» i Thv. Meyers gate. Grünerløkka Helselag 
inviterer til søndagshygge med musikk og åpen kafé. 
Her blir det «Jazz-evergreens med små historier» med 
Dag Åsbjørn Johansen. Velkommen! 

TIRSDAG 24.01, KL. 15.00–17.00:  
Oppstart av Skrivekurs for påmeldte i Thv. Meyers gate. 
Skrivekunstlærer Kjersti Wold holder et mini-skrivekurs over 
tre tirsdager. Kurset passer perfekt for deg som allerede 
har oppdaget skrivelysten, for deg som er nysgjerrig og 
gjerne skulle prøvd deg med penn og papir eller om du 
gjerne skulle skrevet ned tanker og opplevelser. Meld din 
interesse, det er plass til flere! De neste kursdagene 
er 07.02 og 21.02. Kursavgift kr. 1000 per person. 
Påmelding til tlf. 928 55 631.

ONSDAG 25.01, KL. 12.00:  
Informasjonsmøte i Helgesensgate.  
Om åpningen av det nye treningssenteret. 
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Fredag 06.01, kl. 13.15:  
«Opera Trio» i Helgesensgate.

Onsdag 18.01, kl. 12.00: «De sang for livet».  
En konsert med Per Vollestad i Thv. Meyers gate. 

Onsdag 11.01, kl. 12.00: Konsert med Håvard Svendsrud 
og Kay Hartviksen i Helgesensgate.

Lystenning med Olga Tvedt annen hver fredag  
kl. 13.30 i Helgesensgate.
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TORSDAG 26.01, KL. 14.00:  
«Et nytt stykke Norge» i Thv. Meyers gate. 
«Taffelpikene» består av tre dyktige musikere på hvert 
sitt blåseinstrument, Lynetta Taylor Hansen, Sarah Nordal 
Strand og Ingrid Åhlander Bennett. Med fløyte, klarinett 
og fagott spiller de musikk som er spesialkomponert for 
gruppen, og vi får høre stykker fra genrer som klassisk, 
datamusikk, samtidsmusikk og jazz. Nye verk skaper nye 
utfordringer for musikerne, ikke minst at det går an å 
traktere sitt instrument på flere måter! Konserten er gitt oss 
av Oslo Kommune og Den Kulturelle Spaserstokken.

FREDAG 27.01, KL. 12.00:  
Pop-up bibliotek i Helgesensgate. Deichman Grüner-
løkka kommer siste fredag i måneden med bøker. Her kan 
du låne og levere slik det passer for deg.

FREDAG 27.01, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate.

FEBRUAR

ONSDAG 01.02, KL. 14.00–15.30:  
Film: «Spasertur på kontinentene» i Thv. Meyers gate. 
Bli med på en spennende og inspirerende reise inni 
dokumentarfilmens verden. «Film fra Sør» tar oss med 
til Istanbul der du får møte katter i skjønn forening med 
kattekjære innbyggere. Samtidig får vi lære mer om byens 
utrolige historie. Videre går veien til India der vi stifter 
bekjentskap med en målbevisst gruppe dalittkvinner som 
befinner seg aller nederst på rangstigen i samfunnet, 
men som driver en nyhetsstasjon med millioner av 
følgere. Arrangementet er gitt oss av Oslo Kommune og 
Den Kulturelle Spaserstokken.

TORSDAG 02.02, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

TORSDAG 02.02, KL. 13.30:  
«Hverdagen er ikke så verst» i Helgesensgate.  
En reise over landegrenser. En konsert av og med musiker 
Elin Furubotn. Hun har fått med seg Javid Afsari Rad på 
persiske strengeinstrumenter. Sammen fremfører de kjente 
norske folkesanger og iranske folketoner, en fin blanding 
av kulturelle utrykk og rytmer. Konserten er gitt oss av 
Oslo Kommune og Den Kulturelle Spaserstokken.

FREDAG 03.02, KL. 12.00:  
Temaforedrag: «Syn og aldring» i Helgesensgate. 
Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Helseetaten, 
Oslo kommune, tilbyr gratis foredrag. Vi får besøk av 
synspedagog Rikke Ombustvedt Sletner. Informasjon samt 
en gjennomgang av vanlige hjelpemidler som kan være 
aktuelle ved synsvansker. Hun er tilgjengelig for spørsmål 
og individuelle samtaler med deltagerne etter foredraget.

MANDAG 06.02:  
Vi markerer samenes nasjonaldag!  
Info om arrangementet kommer.

MANDAG 06.02, KL. 11.00–15.00:  
Oppstart av kurs i Linoleumstrykk i Helgesensgate. 
Kunstner Sverre Høvren starter opp nytt kunst- og 
håndverkskurs som går over seks mandager.  
Se info side 20 for kursavgift og påmelding. 

TIRSDAG 07.02, KL. 15.00–17.00:  
Skrivekurs dag 2 for påmeldte i Thv. Meyers gate.

FREDAG 10.02, KL. 12.00:  
Temaforedrag: «Hørsel og aldring» i Helgesensgate. 
Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Helseetaten, 
Oslo kommune, tilbyr gratis foredrag. Vi får besøk av 
audiopedagog Brita Myreng. Her vil det bli informasjon 
samt en gjennomgang av vanlige hjelpemidler som kan 
være aktuelle ved hørselsvansker. Hun er tilgjengelig for 
spørsmål og individuelle samtaler med deltagerne etter 
foredraget. Velkommen! 



Torsdag 02.02, kl. 13.30: «Hverdagen er ikke så verst». 
En konsert av og med musiker Elin Furubotn i Helgesensgate. 
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Torsdag 26.01, kl. 14.00:  
«Et nytt stykke Norge» med Taffelpikene i Thv. Meyers gate.

Onsdag 01.02, kl. 14.00-15.30:  
Film: «Spasertur på kontinentene» i Thv. Meyers gate. 

Sentrene byr på mange ulike opplevelser.
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FREDAG 10.02, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate.

ONSDAG 15.02, KL. 12.00: 
«Povel Ramel – en av de beste» i Thv. Meyers gate. 
Kulturleder Ellen Kirkaas holder foredrag om en av de 
mest populære artistene vi husker så godt fra Svensk TV. 
Ellen viser bilder, forteller og selvsagt blir musikk attåt.

TORSDAG 16.02, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

FREDAG 17.02, KL. 12.00:  
«Historien om Agathe Backer Grøndahl» 
i Helgesensgate. I dette konsertkåseriet tar pianist Sara 
Aime Smiseth oss med på en musikalsk reise med en av 
våre mest interessante skikkelser i norsk musikkhistorie. 
Sara er en kjent artist både i inn og utland og særlig kjent 
for sin kombinasjon av levende muntlig historiefortelling og 
briljant klaverspill. Konserten er gitt oss av Oslo Kommune 
og Den Kulturelle Spaserstokken.

SØNDAG 19.02, KL. 15.00: 
«Musikkafé» i Thv. Meyers gate. Grünerløkka Helselag 
inviterer til søndagshygge med musikk og åpen kafé. 
Denne gangen er det gruppen «Pang-sjonistene» som 
sørger for gode rytmer og toner. Velkommen! 

TIRSDAG 21.02, KL. 15.00–17.00:  
Skrivekurs dag 3 for påmeldte i Thv. Meyers gate. 
Dette er det siste skrivekurset for denne gang.  
Se info side 20.

FREDAG 24.02, KL. 12.00:  
Pop-up bibliotek i Helgesensgate. Deichman Grüner-
løkka kommer siste fredag i måneden med bøker. Her kan 
du låne og levere slik det passer for deg.

FREDAG 24.02, KL. 12.00:  
«Cole Porter på norsk» i Thv. Meyers gate.  
Jazz-gruppen D-lovely med vokalist Gro-Marthe Dickson 
presenterer Cole Porters tidløse melodier med nye og 

sterke tekster på norsk. Repertoaret har elementer av 
swing, latinjazz og bossa nova. Konserten er gitt oss av 
Oslo Kommune og Den Kulturelle Spaserstokken.

FREDAG 24.02, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate.

MARS

TORSDAG 02.03, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

FREDAG 03.03, KL. 14.00:  
Festkonsert med Oslo Strings i Helgesensgate.  
Her er det duket for en konsert med 4 proffesjonelle 
musikere som vil servere oss god musikk som de fleste 
av oss kjenner til. Oslo Strings består av Lise S. Voldsdal, 
Isa Caroline Holmesland, Ragnhild Lien og Kaja F. 
Pettersen. Konserten er gitt oss av Oslo Kommune og 
Den Kulturelle Spaserstokken.

MANDAG 06.03, KL. 13.30:  
Konsert med Planarbeidernes Musikklag 
i Helgesensgate. Velkommen til en swingende 
ettermiddag med den herlige gjengen som er blitt 
populære gjester på Flerbrukshuset.

ONSDAG 08.03, KL. 13.30:  
«Jazz med Theo og bandet» i Thv. Meyers gate. 
Theo Koritzinsky er tilbake med gutta og herlig jazzmusikk.

FREDAG 10.03 NB!, KL. 12.00:  
Lystenning med Olga i Helgesensgate.

FREDAG 10.03, KL. 13.30:  
»George Theodorou-band» i Thv. Meyers gate. 
George er endelig tilbake med bandet sitt og de vil 
tilby en konsert med gode, gamle slagere i skikkelig  
Rock-n-Roll stil. 

TORSDAG 16.03, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.



Kulturprogram, våren 2023  11

Onsdag 08.03, kl. 13.30:  
«Jazz med Theo Koritzinsky og bandet» i Thv. Meyers gate.

Fredag 17.02, kl. 12.00:  
«Historien om Agathe Backer Grøndahl» i Helgesensgate. 

Fredag 24.02, kl. 12.00: Jazz-gruppen D-lovely med vokalist  
Gro-Marthe Dickson presenterer Cole Porter i Thv. Meyers gate.

Fredag 03.03, kl. 14.00:  
«Festkonsert med Oslo Strings» i Helgesensgate.
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FREDAG 17.03, KL. 12.00:  
«Glad-låten» i Helgesensgate. Evy & Torhild inviterer 
til underholdning og kanskje en dans. Her blir det 
50-/60-/70-talls slagere og viser, tradisjonelle sanger fra 
skolesangbøker, gjerne krydret med litt historier.

SØNDAG 19.03, KL. 15.00:  
«Musikkafé» i Thv. Meyers gate. Grünerløkka Helselag 
inviterer til søndagshygge med musikk og åpen kafé. 
Torkel Nerbye sørger for musikk og dans. Velkommen! 

ONSDAG 22.03, KL. 12.00:  
Allsang med Sverre i Helgesensgate. 
Sverre Thorbjørnsen inviterer oss med på allsang.  
Her blir det viser og sanger med interessante historier til. 

TORSDAG 23.03, KL. 13.00:  
Påskelam-middag i Thv. Meyers gate. Kr. 250 er person. 
Bindende påmelding og betaling til kaféene ved sentrene. 

FREDAG 24.03, KL. 12.00:  
Klaverkonsert med Iskra Mantcheva i Helgesensgate. 
Det er en glede å ønske Iskra Mantcheva velkommen til 
Grünerløkka flerbrukshus. Denne gangen heter konserten: 
«Fra Mozart og Schubert til Gershwin.» 

FREDAG 24.03, KL. 12.00:  
Pop-up bibliotek i Helgesensgate. Deichman Grüner-
løkka kommer siste fredag i måneden med bøker.  
Her kan du låne og levere slik det passer for deg.

FREDAG 24.03, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate. 

MANDAG 27.03, KL. 18.00:  
Konsert med storbandet Bajazz i Helgesensgate. 
Etter stor suksess med dette bandet i høst er de igjen 
på programmet med 25 dyktige musikere, fulle av 
storbandjazz og musikkglede.

TORSDAG 30.03, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

FREDAG 31.03, KL. 12.00:  
«Thoralv Maurstad» i Helgesensgate. Kulturleder Ellen 
Kirkaas ser tilbake på en av de største scenekunstnere 
gjennom tidene med diverse bilder og filmklipp.

APRIL

TIRSDAG 04.04, KL. 12.00:  
Velkommen til påskelunsj i Helgesensgate.  
Kr. 170 per person. Bindende påmelding og betaling til 
kafeéne på sentrene.

MANDAG 10.04, KL. 11.00:  
Velkommen til 2. påskedags-gudstjeneste 
i Helgesensgate. Se info side 3.

ONSDAG 12.04, FRA KL. 10.30:  
Klessalg ved Mona og Sissi i Helgesensgate.

TORSDAG 13.04, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

FREDAG 14.04, KL. 12.00:  
«Lilleba reiser til Antarktis» i Helgesensgate. 
Lilleba Næss er igjen klar for en ny rekke med foredrag. 
Denne våren får vi «være med henne» på noen av de 
mange turene hun har vært med på ute i verden.

FREDAG 14.04, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga i Helgesensgate.

TIRSDAG 18.04, KL. 09.00–14.00:  
Bestill time til hørselstest i Helgesensgate. 
Hildegun Andersen fra Høresentralen v/Lovisenberg 
sykehus utfører hørselsmåling. Kr. 150 per person. 
Påmelding til senteret, og på tlf. 23 42 24 10 / 474 86 745.

ONSDAG 19.04, KL. 12.00:  
«Kjente og ukjente malerier» i Thv. Meyers gate. 
Kulturleder Ellen Kirkaas viser bilder og forteller om 
både kjente og ukjente kunstnere og fra den norske 
malerkunsten. Kanskje vi har lyst til å besøke det nye 
Nasjonalmuseet en vakker dag etter dette!
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Fredag 24.03, kl. 12.00:  
Klaverkonsert med Iskra Mantcheva i Helgesensgate. 

Mandag 27.03, kl. 18.00:  
«Konsert med storbandet Bajazz» i Helgesensgate. 

FREDAG 21.04, KL. 12.00:  
«Pang-sjonistene» i Helgesensgate. Velkommen 
til konsert med «Pang-sjonistene», en gjeng glade 
pensjonister som reiser rundt og spiller musikk fra 60 åra 
da Beatles, Eagles, Everly Brothers og lignende grupper 
preget musikkbildet. 

ONSDAG 26.04, KL. 12.00:  
Konsert med pianist Robin Colwell i Helgesensgate. 
Robin Colwell er igjen på norgesbesøk og kommer til oss 
med et variert og nydelig program fra klassiske perler til 
mer morderne kjente melodier.

TORSDAG 27.04, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

TORSDAG 27.04, KL. 12.00–15.00:  
«Kjenn ditt Oslo – Street art.» Rusletur med Oslo-
guide May Haakensen! May vil også denne våren by på 
interessante og spennende vandringer. Denne gangen 
er det oppmøte v/apoteket på Tøyen Torg kl. 12.00. 
Turen avsluttes på Grønland. Kr. 70 per person betales 
til kafeen på flerbrukshuset. Påmelding til tlf. 928 55 631. 
Se info på side 16.

FREDAG 28.04, KL. 12.00:  
«Jorden rundt på 106 dager» i Helgesensgate. 
Lilleba Næss viser bilder og forteller.

FREDAG 28.04, KL. 12.00:  
Pop-up bibliotek i Helgesensgate. Deichman Grüner-
løkka kommer siste fredag i måneden med bøker. Her kan 
du låne og levere slik det passer for deg.

FREDAG 28.04, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate.

SØNDAG 30.04, KL. 15.00:  
«Musikkafé» i Thv. Meyers gate. Grünerløkka Helselag 
inviterer til søndagshygge med musikk og åpen kafé. 
Viseunderholdning, et variert program med låter av Patsy 
Cline, Johnny Cash, Loenard Cohen m.m. Velkommen! 
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MAI

TIRSDAG 02.05, KL. 12.00:  
Allmøte i Helgesensgate.

ONSDAG 03.05–FREDAG 05.05, KL. 11.00–14.00:  
Klesbyttedager i Thv. Meyers gate.  
Ytterligere info om arrangementet kommer.

ONSDAG 03.05, KL. 12.00:  
Allmøte i Helgesensgate. 

TIRSDAG 09.05, KL. 09.00:  
Synstest i Helgesensgate. Hans Petter Beldring fra 
Synskonsult og utfører synstest og trykkmåling. Kr. 300. 
Påmelding via til flerbrukshuset.

TIRSDAG 09.05, KL. 12.00:  
«Hvordan min mor overlevde Holocaust?» 
i Helgesensgate. Lill Fanny Sæther er datter til Else 
Mendel, og denne dagen kommer hun til oss og forteller 
om sin jødiske familie og deres dramatiske omstendigheter 
rundt deportasjonen av de norske jødene med «Donau» 
i 1942. Det vil bli anledning til å kjøpe boken hennes som 
ble utgitt i 2021.

ONSDAG 10.05, KL. 14.00:  
«Fredrik fra Bergen» i Thv. Meyers gate. Fredrik Elholm, 
gledessprederen, gitaristen og sangeren fra Vestlandet er 
tilbake på senteret med topp musikk og lun humor.  
Ikke gå glipp av dette, folkens! 

TORSDAG 11.05, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

TORSDAG 11.05, KL. 12.00–15.00:  
«Kjenn ditt Oslo – Dette er et fint sted.» Rusletur med 
Oslo-guide May Haakensen! Vi går til minneparken 
«Carl Fredriksens transport» som hjalp flyktninger under 
krigen. Oppmøte kl. 12.00 ved gamle Munch museet på 
Tøyen. Kr. 70 per person betales til kafeen på flerbruks-
huset. Påmelding til tlf. 928 55 631. Se info på side 16.

FREDAG 12.05, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga i Helgesensgate.

SØNDAG 14.05, KL. 15.00:  
«Musikkafé» i Thv. Meyers gate. Grünerløkka Helselag 
inviterer til søndagshygge med musikk og åpen kafé. 
Da blir det 17. mai-stemning med Grünerløkka skolekorps. 
Velkommen

TIRSDAG 23.05, KL. 14.30:  
«The British Invasion of Norway» i Thv. Meyers gate. 
Oslobandet «Key West» spiller på senteret for første 
gang. På begynnelsen av 60-tallet var vi ikke bortskjemt 
med kjente, utenlandske band på norske scener. Men så 
løsnet det, og de skyllet innover oss i en «britisk invasjon». 
Rolling Stones, Kinks, The Who, The Animals og The 
Hollies. Oslobandet tar oss med til Sjølyst, Njårdhallen 
og Nordstrandshallen, den gangen popmusikken var frisk, 
rå og ny!

TORSDAG 25.05, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

TORSDAG 25.05, KL. 12.00–15.00:  
«Kjenn ditt Oslo – Havnelangs fra Vippetangen til 
Tjuvholmen.» Rusletur med Oslo-guide May Haakensen! 
Oppmøte, kl. 12.00 ved Vippetangen.  
Kr. 70 per person betales til kafeen på flerbrukshuset.  
Påmelding til tlf. 928 55 631. Se info på side 16.

FREDAG 26.05, KL. 12.00:  
Konsert med musikeren Arve Moen Bergset 
i Helgesensgate. Han spiller både fiolin og hardingfele 
i tillegg til å kvede norske folketoner. Arve har satt sammen 
et variert program, som blant annet spenner fra den 
vakre «Seterjentens søndag» av Ole Bull til spenstige og 
humørfylte slåtter og stev.

FREDAG 26.05, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate.
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Onsdager kl. 10.00–14.00: Reparasjon og omsøm av klær 
og tekstiler med Kim i Helgesensgate.

Tirsdag 09.05, kl. 12.00: «Hvordan min mor overlevde 
Holocaust?» med Lill Fanny Sæther i Helgesensgate. 

Sentrene byr på mange ulike opplevelser,  
bl.a. underholdning, musikk og masse humor.

Onsdag 10.05, kl. 14.00 er Fredrik Elholm tilbake  
i Thv. Meyers gate. Musikk og høy humor-faktor.
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JUNI

FREDAG 02.06, KL. 12.00:  
«Jazz med Theo og bandet» i Helgesensgate. 
Theo Koritzinsky kommer med gutta og spiller herlig 
jazzmusikk.

TIRSDAG 06.06, KL. 13.00:  
Tur til Ekeberg parken! Oslo kommune og Den Kulturelle 
Spaserstokken inviterer oss på tur til den fantastiske 
skulpturparken på Ekeberg. Det blir felles transport fra 
Helgesensgate for de som trenger det. Mer info og 
program kommer. Påmelding til senteret på tlf. 928 55 631.

TORSDAG 08.06, KL. 12.00:  
Regnbuetreff i Thv. Meyers gate. Se info på side 21.

TORSDAG 08.06, KL. 12.30:  
«Et arbeidsliv bak scenen – mennesker jeg møtte og 
ikke møtte» i Thv. Meyers gate. Kåseri v/Aasmund Robert 
Viik, ansatt ved Den Norske Opera og Nationaltheatret.

TORSDAG 08.06, KL. 13.00:  
Tur til Ladegården! Oslo kommune og Den Kulturelle 
Spaserstokken inviterer oss med på tur igjen, denne 
gangen til Oslo Ladegård. Omvisning og bevertning. 
Det blir felles transport fra Helgesensgate for de 
som trenger det. Mer info om programmet kommer. 
Påmelding til senteret på tlf. 928 55 631. 

FREDAG 09.06, KL. 12.00:  
«En forunderlig reise fra oldtiden til nåtiden» 
i Helgesensgate. Lilleba Næss viser bilder og forteller.

SØNDAG 11.06, KL. 15.00:  
«Musikkafé» i Thv. Meyers gate. Grünerløkka Helselag 
inviterer til søndagshygge med musikk og åpen kafé, 
og da er det gruppen «Bellmania» som underholder. 
Og helt riktig, her blir det Bellmann-viser; Sveriges store 
1700-tallskald med humor, vakker poesi og friske melodier. 
Velkommen!

TORSDAG 15.06, KL. 12.00–15.00:  
«Kjenn ditt Oslo – Homansbyen: Fra Bislett til Dronning 
Sonjas kunsthall i Slottsparken.» Rusletur med Oslo-
guide May Haakensen. Denne dagen tar May oss 
fra Bislett gjennom Homansbyen til Dronning Sonjas 
kunststall i Slottsparken. Deltakerne betaler selv billetten 
til kunsthallen. Oppmøte, kl. 12.00 ved inngangen til Bislett 
bad. Kr. 70 per person betales til kafeen på flerbrukshuset. 
Påmelding til tlf. 928 55631. Se info under.

FREDAG 16.06, KL. 12.00:  
Pop-up bibliotek i Helgesensgate. Deichman Grüner-
løkka kommer siste fredag i måneden med bøker.  
Her kan du låne og levere slik det passer for deg.

TORSDAG 22.06, KL. 12.00:  
Pride-tog og Regnbuetreff. Oppmøte i Helgesensgate 
til flaggheising og felles tog til Thv. Meyers gate.  
Se info på side 21.

FREDAG 23.06, KL. 13.00:  
St. Hans-fest i Thv. Meyers gate. Kr. 250 per person. 
Bindende påmelding til kaféene ved sentrene.

FREDAG 23.06, KL. 13.30:  
Lystenning med Olga Tvedt i Helgesensgate.

Kjenn ditt Oslo! 

Gåturer med Oslo-guide May Haakensen. 

Velkommen med på nye turer med Oslo-guide 
May Haakensen tar oss med på rusletur i byen vår 
og forteller spennende historier om både folk og fe 
og byhistorie. 

Påmelding til senteret på tlf. 928 55 631. Vi avslutter 
gjerne med kaffe etter turene og avslutter senest, 
kl. 15.00. Kr 70 per person som skal dekke kostnader 
til guiden. Se program og datoer i kalenderen.
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Kreativ søm: Er du glad i å sy, har noe du vil sy om eller er 
nysjerrig? Møt opp tirsdager, kl. 16.00–20.00. Se info side 16.

Sjakk i Helgesensgate tirsdag, kl. 09.30–12.30 og  
kveldssjakk i Thv. Meyers gate torsdag, kl. 17.30–20.00.

I Helgesensgate har vi et eget snekkerverksted.  
Her er mulighetene til å lage og skape mange.

I våre kafeer kan du ta en hyggelig prat med venner og 
kjente over en god kopp kaffe.
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BLI MED OG SYNG!

Helgesensgate: Onsdag, kl. 15.30–17.00. Liker du å synge 
så er dette aktiviteten for deg, uansett stemme eller alder! 
Det er gruppen selv som bestemmer ambisjonsnivået. Møt 
opp onsdag 18.01 til årets første sangtreff. Ta kontakt med 
kulturleder Ellen på tlf. 928 55 631 for nærmere info.

DATAKLUBB

Helgesensgate: Onsdag, kl. 11.00–12.30. Dataklubben 
gir undervisning og hjelp på flere nivåer, fra nybegynner-
stadiet til mer avansert utforskning og tar tak i dags aktuelle 
spørsmålsstillinger. Dataklubben er tilknyttet Seniornett, 
en landsdekkende organisasjon som yter gratis   hjelp til 
dine pc- og data utfordringer. Medlemsavgift på kr. 370 
inkluderer medlemskap i Seniornett. For mer informasjon 
om seniornett, se seniornett.no. Meld din interesse på Nyby 
eller på flerbrukshuset. 

FRIVILLIG ARBEID

Frivillige medarbeidere er helt sentrale for å kunne tilby 
et variert tilbud til gjester og deltagere i ulike grupper ved 
Grünerløkka flerbrukshus. Det er alltid plass til nye frivillig 
medarbeidere. Vurderer du å bli frivillig eller vil vite mer, 
ta kontakt med frivilligleder Una Neverdal tlf. 915 15 137 
eller una.neverdal@bymisjo.no.

HJELP I BRUK AV 
SMARTTELEFON / NETTBRETT / PC

Helgesensgate: Annenhver onsdag, kl. 12.00–13.30  
i ulike uker. Oppstart onsdag 04.01. Tilbud om 
undervisning og hjelp med smarttelefon, nettbrett og 
pc på flere nivåer, fra nybegynnerstadiet til daglig bruk 
og aktuelle spørsmål. Følg med på Nyby og Facebook. 
Kontaktperson er Sverre Thorbjørnsen, tlf. 976 15 861.

HØRSEL

Helgesensgate: Har du et hørselsproblem?  
Berit Bjørshol er vår kontaktperson i Hørselshemmedes 
Landsforbund og kan gi deg råd om muligheter og rettig-
heter for din hørsels utfordring. Du kan også få enkle råd 
om stell og bruk av høreapparat. Hun er i Helgesensgate 
kl. 12.00–13.00 følgende tirsdager: 03.01, 07.02, 07.03, 
28.03, 09.05, 06.06.  
Salg av batterier til høreapparat: Batterier selges på 
flerbrukshuset. Et brett med 12 batterier koster kr. 50. 
Batteritypene nr.: 13 (oransje), 312 (brune) og nr. 10 (gule).

HØRSELSTEST 

Helgesensgate: Tirsdag 18.04, kl. 09.00–14.00.  
Bestill time til hørselstest hos Hildegun Andersen fra 
Høresentralen v/Lovisenberg sykehus utfører hørselsmåling.  
Kr. 150 per person. Påmelding til flerbrukshuset eller på 
tlf. 23 42 24 10 / 474 86 745. 

HØYTLESING

Helgesensgate: Det er utrolig flott og møtes rundt en bok! 
Nå starter vi opp på ny, og denne gangen leser vi om Kari 
Diesen av Kari og Erik Diesen. Livet på og utenfor scenen, 
norsk revy- og teaterhistorie og mye mer. Velkommen!

Informasjon om kurs og aktiviteter

Er du ny på flerbrukshuset?
En ansatt ønsker deg velkommen og viser deg rundt 
fast hver onsdag, kl. 11.00 i Helgesensgate 
og hver fredag, kl. 11.00 i Thv. Meyers gate.
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De yngre hjelper gjerne de eldre! Kurs i Linoleumstrykk: Velkommen til kurs med kunstner 
Sverre Høvren. Se info side 20.

Ukas podcast på mandager er en interessant  
og lærerik arena!

Meld deg på malekurs med kunstner Bjørn Algrim! 
Tirsdager, kl. 11.00–14.00. Se info side 20.
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INNSATS FOR ANDRE

Grünerløkka flerbrukshus samarbeider med Sofienberg 
skole og skolefaget «Innsats for andre.» Da får vi besøk av 
flotte ungdommer som er med i ulike aktiviteter. Dette vil 
foregå i ukene: 7, 12, 16, 19 og 22.

KREATIV GRUPPE

Helgesensgate: Mandager, kl. 11.00–15.00. Utenom 
kursdagene i Linoleumstrykk er syrommet en god 
arbeidsplass på mandager mellom kl. 11.00 og 15.00. 
Her kan hver enkelt komme med egne arbeider, finne 
både arbeidsro og inspirasjon og benytte f.eks. sy- 
og overlook maskin. For mer informasjon kan Gunhild 
Gamlesæter kontaktes på tlf. 926 14 679.

KREATIV SØM

Helgesensgate: Tirsdag, kl. 16.00–20.00, med oppstart 
tirsdag 10.01. Om du allerede kan sy eller har lyst til 
å lære deg det er dette stedet å komme til. Linnea er 
vintageinteressert og Helena er skredder, og begge vil på 
hver sin måte inspirere til kreativ søm og redesign samt 
lære bort bruk av maskiner og mønstertilpassing. Ingen 
forkunnskaper kreves. For mer informasjon og påmelding 
følg med på Nyby og Facebook eller ta kontakt med 
flerbrukshuset.

KURS: LINOLEUMSTRYKK

Helgesensgate: Velkommen til kurs med kunstner Sverre 
Høvren. Kurset går over seks mandager fra kl. 11.00–15.00, 
med oppstart 06.02. Kursavgift kr. 150 per person.

KURS: MALEKURS

Thv. Meyers gate: Malekurs med kunstner Bjørn Algrim 
tirsdager, kl. 11.00–14.00. Egenandel kr. 1600. Oppstart 
tirsdag 07.02. Kontakt flerbrukshuset for info og påmelding.

KURS: ENGELSK KONVERSASJON

Helgesensgate: Tirsdager, kl. 11.00. Formålet med kurset 
er å aktivisere ordforrådet vårt i både det vi leser, lytter til 
og ikke minst hvordan vi uttrykker oss. Vi tar utgangspunkt 
i en engelsk roman, novellesamling eller et valgt tema 
fra gang til gang – det kan kursdeltakerne bli enige om. 
Dersom du er interessert, ring eller send sms til 452 51 193 
eller e-post odd-stein.granhus@webmail.no. 

KURS: SPANSK

Helgesensgate: Spansk tekst og tale. Hver tirsdag 
kl. 13.00–15.00 møtes gruppen for å lese og samtale om 
spansk tekst. Interessert? Kontakt Odd-Stein Granhus på 
tlf. 452 51 193 eller e-post odd-stein.granhus@webmail.no.

KURS: TYSK

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

KURS: SKRIVEKURS 

Thv. Meyers gate: Velkommen til skrivekurs over tre 
tirsdager i januar og februar med skrivekunstlærer Kjersti 
Wold. Ta kontakt med kulturleder på tlf. 928 55 631. 
Kr. 1000 per person. Datoene for kurset er: 24.01, 07.02 og 
21.02, kl. 15.00–17.00.
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LYSTENNING

Helgesensgate: Lystenning med rådgiver og prest Olga 
Tvedt. Arrangementet er livssynsåpent, og du deltar 
uavhengig av tro, religion eller livssyn. Vi tar for oss ulike 
tema til ettertanke, diskusjon og refleksjon. Se kultur- og 
aktivitetsprogrammet for datoer.

MANNSFORUM

Helgesensgate: Tirsdag, kl. 10.30–12.00. Møteplass for 
vennskapelige diskusjoner, problemløsninger ispedd latter, 
en matbit og kaffe. Kontaktperson er Jan Georg Aslesen, 
tlf. 911 78 274.

REGNBUETREFF

Thv. Meyers gate: Et møtested for skeive seniorer/voksne/
pensjonister i regi av foreningen FRI i samarbeid med 
Kirkens bymisjon. Dette er foreløpig det første og eneste 
stedet i landet som tilbyr et slikt arrangement. Velkommen 
til lesbiske, homofile, bi/pan, interpersoner og transfolk 
til et populært og trygt sosialt møtested, Her blir du tatt 
imot av Inger Myhre Hansen og Aasmund Robert Viik. 
Velkommen kl. 12 på torsdager i ulike uker.

SNEKKERVERKSTED

Helgesensgate har 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 flerbrukshuset for mer info og påmelding.

SYNSTEST 

Helgesensgate: Tirsdag 09.05 fra kl. 09.00 kommer Optiker 
Hans Petter Beldring fra Synskonsult og utfører synstest og 
trykkmåling. Kr. 300. Påmelding til flerbrukshuset.

TRANSPORTTJENESTE

Grünerløkka flerbrukshus disponerer egen bil med faste 
frivillige sjåfører. Her kan du bli kjørt tur/retur hjemmefra 
og til flerbrukshuset. Det er også muligheter for transport 
mellom Helgesensgate og Thv. Meyers gate ved behov. 
Kontakt for transportbehov: Tlf. 23 42 24 10 / 474 86 745.

UKAS PODCAST

Helgesensgate: Mandager, kl. 10.30–11.30. Vi lytter til 
samtaler, intervju eller fortellinger som kan gi oss en god 
start på uken og ikke minst muligheter for samtaler og 
refleksjon.

Andre tilbud ved flerbrukshuset

Frisør 
Helgesensgate 
Renata Style-og frisør, tlf. 973 38 142

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

Fotterapeut 
Helgesensgate 
Dagbjört Gunnarsdóttir, tlf. 919 15 119
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Regnbuefyrtårn

Grünerløkka flerbrukshus 
er stolte av å ha være 
Regnbuefyrtårnsertifisert!

Skeiv kunnskap er FRI-foreningen 
for kjønns- og seksualitetsmangfold, 
avdeling Oslo og Vikens fagavdeling 
som tilbyr kurs, workshops og 
kunnskapsheving, blant annet overfor 
Oslo kommunes virksomheter – innen 
administrasjon, HR og ledelse, helse 
og sosial, eldreomsorg og i skolen.

Regnbuefyrtårn er Skeiv kunnskaps grundige prosess som involverer 
ansatte over tid. Det er et kompetansehevende tiltak som også utløser et 
fokus på normer, kjønns- og seksualitetsmangfold. Dette kvalitetsmerket 
må fornyes når to år er gått. Se ytterligere info på skeivkunnskap.no.

Vi har deltatt på kurs og en rekke workshops, og har utarbeidet en 
handlingsplan for hvordan det skal jobbes for å bli et enda mer 
inkluderende og mangfoldig seniorsenter. Vi har sertifisert oss fordi 
vi ville øke kvaliteten i arbeidet vårt i møte med mennesker i vår 
arbeidshverdag. Vi ønsker å leve opp til Kirkens Bymisjons hovedverdier; 
Respekt, rettferdighet og omsorg. Vi jobber for nulltoleranse for 
krenkende kommentarer og diskriminering. Gjennom arbeidet med å bli 
et Regnbuefyrtårn viser vi at vi tar på alvor at våre adresser skal være 
trygge for alle. FRI og Kirkens Bymisjon samarbeider om Regnbuetreff 
– en møteplass for LHBTQI+-seniorer i Thv. Meyers gate 38 (se side 21). 

Oslo Pride 2023 foregår fra 23. juni til 1. juli, og vi kommer til å støtte 
opp under markeringen. Ønsker du å gå i Pride-paraden, men har vondt 
for å gå langt? Vi låner elsykler med sittedel og sykler deg gjennom 
hele ruta bak Kirkens Bymisjons fane «Rom for alle». Ta kontakt med 
Sol Gangsaas på tlf. 404 50 342 om du vil sitte på.

Hos oss skal alle føle seg velkommen og bli akseptert for den du er.

Grünerløkka  
Frivilligsentral 

Følg med i Nyby-gruppen 
«Grünerløkka Frivilligsentral»  
for å høre om frivilligheten  
i Bydel Grünerløkka.

Bli frivillig i Grünerløkka 
Hos oss har vi mange muligheter 
hvor du kan være frivillig – alt fra å 
dele din tid med eldre naboer, hjelpe 
til med film, musikk eller gatekunst 
festivaler, eller bli med i dyrkegruppa. 

Få hjelp med rekruttering 
Grünerløkka Frivilligsentral kan 
hjelpe din organisasjon med 
rekruttering av frivillige. Det skal 
være lett å drive frivillig aktivitet og 
organisasjonsvirksomhet i bydelen. 
Dette vil hjelpe dere med.

Frivilligsentralen kan bistå med:
• Rekruttering og intervju av frivillige. 
• Hjelp med administrasjon av 

frivillige gjennom Nyby-appen. 
• Opplæring og erfaringsdeling. 
• Tilgjengeliggjøring av lokaler 

til frivilliggrupper. 
• Informasjonsflyt i forhold til midler. 

Les mer på grunerlokkaflerbrukshus.no 
eller ta kontakt med avdelingsleder 
Cordelia Holst på e-post  
cordelia.holst@bga.oslo.kommune.no

Velkommen med i eget  
Pride-tog torsdag 22. juni! 



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 flerbrukshuset. 
Vi hjelper deg gjerne! 
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Brukerrådet  
ved flerbrukshuset

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

Representanter ved  
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 ved  
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 på flerbrukshuset.

Grünerløkkka flerbrukshus 
har også representanter 
i Bydel Grünerløkka sitt eldreråd:  
Sverre Dahle (leder), 
Bjørg Vatnedalen (nestleder) og 
rådsmedlemmer Randi Svingeseth, 
Britt Olsen og Eirin Faldet.Kaféene våre er åpne på alle hverdager. De ansatte ønsker alle velkommen!
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