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YOGAKURS FOR SENIORER 
Mandager (for litt øvet) fra 16. januar til påske 
(10 ganger) kl. 11.00-12.00 el. 12.45-13.45
Onsdager (for nybegynnere) fra 18. januar til 
påske (10 ganger) kl. 10.00-11.00
Lørenskog hus, Volt scene, 6. etg.
Fokus på god pust, balanse, styrke og bevegelighet. 
Øvelsene tilpasses din kropp akkurat som den er. 
Ledet av Anne Marit Halse, som nettopp har gått av 
med pensjon som jordmor og er 62 år. Hun har selv 
trent yoga i mer enn 10 år og blir bare mer og mer 
glad i yoga. I 2018 utdannet hun seg som yogalærer.  
Du trenger en yogamatte, som du får kjøpt i de fleste 
sportsbutikker, behagelige klær som er lett å bevege 
seg i og et håndkle. Passer for menn og kvinner. 
Begrenset med plasser, bindende påmelding mellom 
1. og 14. januar til annemarithalse@gmail.com. 
Egenandel kr. 500 betales etter mottatt bekreftelse av 
kurs, før oppstart, på Vipps nr. 569534. 
Det blir satt opp kurs etter påske hvor avtale gjøres 
direkte med kurslærer.

KONSERT - LOUIS JACOBY
LUNSJKULTUR 60+
Tirsdag 17. januar kl. 12.00
Lørenskog hus, Storstua
Trubaduren og kåsøren Louis Jacoby er kjent for sine 
viser om unger, skjærgård, kjærlighet – og om ølet. 
Kåseriene hans handler om våre daglige sysler, og 
folk ler så de griner når Jacoby tar publikum med inn 
i hans verden. De kjenner seg så utrolig igjen. Louis 
Jacoby er blant annet Prøysenprisvinner og offisiell 
ølhund. Han er spesielt kjent for sine tekster som går 
under huden på folk. Stemninger, ordspill og 
formuleringer som treffer oss rett i hjertet. En konsert 
med Louis Jacoby spenner fra det vare, lyriske til det 
sinnsykt burleske hvor folk hyler av latter. Ikke minst 
er kåseriene hans populære. Her er et stort spenn, 
men framfor alt mye moro! Kr 200.

ANDERS TOTLAND OM 
“TIL JORD SKAL DU BLI”
Mandag 23. januar kl. 18.00
Lørenskog hus, Kunstsalen 
Jacob Juul, den pensjonerte presten, birøktaren og 
sprithandlaren blir i løpet av nokre få dagar både 
bestefar, mordar og enkemann. Historia gjekk rett inn 
på bestseljarlista då boka blei lansert i haust, ho er 
selt til utlandet - og no skal det òg bli film. Forfattar 
Anders Totland kjem på besøk for å fortelja om den 
burleske bygdethrilleren som får det til å nappa i 
smilerynkene.
Samarbeid mellom Kultur 60+ og Lørenskog bibliotek

UTSTILLING - “DEN NYE PLANETEN”
Fra 9. januar til 5. februar (i åpningstiden)
Lørenskog bibliotek
Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet 
har Menneskerettighetsakademiet stilt mer enn 
2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. 
Utstillingen «Den Nye Planeten» synliggjør ungdom-
menes svar og refleksjoner. Gjennom tekst, bilder og 
intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også 
besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør 
være – viktige samfunnsverdier.
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MALEKURS MED MALER BJØRNULF 
DYRUD – FOR ALLE UANSETT NIVÅ
Tirsdager, 24. januar, 31. januar, 7. februar og 
14. februar, kl. 10.00-14.00
Lørenskog hus, Kunstrommet, 6. etg.
Bjørnulf Dyrud har en høyskoleutdannelse og har 
drevet en utstillingsvirksomhet og gitt kurs over hele 
landet i en tyveårsperiode, bl.a. ved Nansenskolen på 
Lillehammer.  Han har medlemskap i Norske Billed-
kunstnere og Landsforeningen Norske malere. Det 
gis en innføring i hvordan man kan bygge opp såkalte 
abstrakte malerier slik at man får et verktøy til selv 
å arbeide videre og utvikle det. Det vil underveis gis  
kunsthistoriske betraktninger samt innfallsvinkler til 
kunst, som går ut over det som man vanligvis møter.  
Prosessen baserer seg på lek og at det skal være 
moro samtidig som det har et seriøst innhold.  
Påmelding til pamelding@lorenskog.kommune.no 
med navn, adresse og tlf.nr. innen 18. januar. 
Begrenset antall plasser. Kursavgift egenandel kr 500 
innbetales på Vipps nr. 569534 før kursstart. 
Deltagerne vil få en liste over anbefalt utstyr å ha med 
ved kursstart.

KONSERT MED TORE HALVORSEN FRA 
OLE IVARS
Tirsdag 7. februar kl. 11.30 Rolvsrudhjemmet 
                                kl. 17.30 Lørenskog sykehjem
Onsdag 8. februar kl. 11.30 Lørenskog sykehjem, 
                                            avdeling Losby/Finstad
                                kl. 14.00 Løkenåsveien 47 
                                                       (omsorgsboliger)
I november 2018 ble det kjent at evigunge Tore 
Halvorsen ga seg som frontfigur og vokalist i Ole Ivars. 
Tore har hatt hele 30 år på scena med Ole Ivars, men 
sluttet ikke å gjøre konserter selv om bandet og han 
gikk forskjellige veier inn i 2019. Siden han gikk solo 
har Tore spilt konserter for eldre for fulle hus på alt 
fra sykehjem til samfunnshus over hele Norge og 
tilbakemeldingene har vært veldig gode. Det blir stor 
stemning, og en real runde nedover ”memory lane”  
når Tore byr på kjente og kjære hits som Englarna 
fans, En får vera som en er, Nei, så tjukk du har blitt 
osv. Kanskje får vi også levert andre legendariske 
”svensktoppar”. Her er ikke veien fra vemod til latter 
lang!

LATINERKVARTERET
LUNSJKULTUR 60+
Tirsdag 14. februar kl. 12.00
Lørenskog hus, Vasshjulet
Latinerkvarteret har, som navnet røper, latinske 
rytmer på repertoaret, og fremfører et variert knippe 
eldre latinske svisker og nyere slagere. Med den 
kvinnelige cubanske sangerinnen Patricia Morales 
i spissen, tas publikum med på en musikalsk reise 
gjennom romantisk bolero og eggende cha-cha-cha. 
Latinerkvarteret består i tillegg av Ole Marius Melhus 
på kontrabass, Torbjørn Sandvik på gitar og Eduardo 
Cedeño på perkusjon. Kr 200.



I’M STILL STANDING
Torsdag 16. februar kl. 13.00
Lørenskog hus, Storstua
“I’m still standing” er et samarbeidsprosjekt mellom 
Lørenskog kulturskole, alle ungdomsskolene gjennom 
valgfaget produksjon for scene, produksjonsenheten i 
Lørenskog hus og Den kulturelle skolesekken. Temaet 
er folkehelse og livsmestring, som formidles gjennom
sang, dans, teater, og samspill. Elevene skriver selv 
tekster til flere av innslagene, og hver skole har 
ansvar for ett av numrene. Den røde tråden gjennom 
forestillingen dreier seg om å kunne forstå og å kunne 
påvirke faktorer som har betydning for mestring av
eget liv. Vi lover fart, engasjement og strålende 
prestasjoner innen sang, dans og samspill fra 
Lørenskogs egne ungdommer!

JAZZKONSERT 
MED LØRENSKOG VETERANKORPS
Lørdag 4. mars kl. 14.00
Lørenskog hus, Veiviseren
Jazzensemblet skaper skikkelig kaféstemning! Ta en 
pause og få med deg toner og trøkk!

PER VOLLESTAD – DE SANG FOR LIVET
LUNSJKULTUR 60+  
Tirsdag 14. mars kl. 12.00
Lørenskog hus, Vasshjulet
Da de tyske styrkene inntok Norge den 9. april 1940 
hadde NRK eksistert i syv år, og musikken hadde helt 
fra starten av vært en av radioens viktigste bære-
bjelker. Nå kunne folk over hele landet for første gang 
høre salmesang, klassisk musikk og tidens nyeste 
slagere hjemme i sin egen stue. Nesten alle norske 
hjem hadde tilgang på radio da nazistene høsten 1941 
forbød andre enn NS-medlemmer å eie radio. Over 
en halv million radioapparater ble beslaglagt. Men 
det stoppet jo ikke sangen - tvert imot! Per Vollestad, 
sanger, forfatter og musikkforsker byr på et utvalg 
illegale og forbudte sanger fra Bærumsmarka og 
Krokskogen, fra hovedstadens revyscener og fange-
leirer, fra Milorg og privathjem. Fra nidviser om 
Quisling og NS, til trøsteviser og Norges mest kjente 
illegale sang: “Norge i rødt, hvitt og blått”! Konsert-
forestillingen bygger på Per Vollestads nye bok som 
kom ut høsten 2022. Kr 200.

GRAND OLE OPRY
LUNSJKULTUR 60+
Tirsdag 18. april kl. 12.00
Lørenskog hus, Vasshjulet
Fra 1920-tallet samlet folket seg rundt radio-
apparatene for å høre direktesendinger fra konsert-
lokalet Grand Ole Opry i Nashville, hvor pionerer som
Jimmie Rodgers og The Carter Family spilte, og etter 
hvert også flere store navn som Hank Williams, 
Johnny Cash, Loretta Lynn og Dolly Parton. På denne 
konserten spilles deler av reportoaret fra Grand Ole 
Opry, rammet inn med anekdoter rundt sangene og 
artistene. Det blir også innslag av bluegrass og jodling. 
Framført av Ann-Helen Schjølberg og Hans Martin 
Austestad (gitar, banjo, sang) og Michael Barrett 
Donovan (fele, sang). Kr 200.



“BACK TO THE 50’S” 
KONSERT MED TOR OLSEN
Mandag 17. april kl. 12.00 Rolvsrudhjemmet                                                                                                 
                              kl. 14.00 Løkenåsveien 47  
                                                    (omsorgsboliger)
Onsdag 19. april kl. 11.30 Lørenskog sykehjem,
                                          avdeling Losby/Finstad
                              kl. 13.30 Lørenskog hus,               
                                                                Kunstsalen
Tor Olsen presenterer i konserten «Back to the 50´s» 
det beste fra 50-tallet med kjente låter fra artister 
som Elvis, Cliff Richards, The Everly Brothers, Buddy 
Holly, Bill Haley, og også norske slagere.

JAZZKONSERT 
MED LØRENSKOG VETERANKORPS   
Lørdag 13. mai kl. 14.00
Lørenskog hus, Veiviseren
Jazzensemblet skaper skikkelig kaféstemning! Ta en 
pause og få med deg toner og trøkk!

SPENNENDE OMVISNING PÅ ROAFS 
ETTERSORTERINGSANLEGG I 
LILLESTRØM 
Onsdag 24. mai kl. 12.30 på ROAF Miljøpark
Er du interessert i å se hvordan Europas mest 
moderne ettersorteringsanlegg fungerer? ROAF har 
et av Europas mest avanserte ettersorteringsanlegg 
(ESAR) for husholdningsavfall. Obligatorisk hjelm 
og refleksvest kan lånes på anlegget. Personer med 
pacemaker kan ikke være med inn på grunn av kraftige 
magneter ved noen av sorteringsmaskinene. Folk med 
kraftig matallergi bør også vurdere å utebli fra turen. 
Det er også greit å vite at omvisningen foregår ca. 15-
20 meter over bakkeplan, så hvis du har høydeskrekk 
kan det være litt ubehagelig. 
Oppmøte i resepsjonen i administrasjonsbygget på 
ROAF Miljøpark v/ Skedsmo gjenvinningsstasjon, 
Bølerveien 93, 2020 Skedsmokorset. Påmelding til 
pamelding@lorenskog.kommune.no med navn, 
adresse og tlf.nr. innen 14. mai. 
Begrenset antall plasser. 

OMVISNING OG LUNSJ PÅ LOSBY GODS 
Torsdag 8. juni kl. 12.00
Gratis omvisning på Gamlegodset på Losby kl. 12.00.
Et historisk sus av lange tradisjoner ligger som et slør 
av svunnen tid over det som engang var et storgård-
samfunn på Losby. Losby Gods ble bygget i 1850 
og huset den gang ballsaler, haller, jaktsalonger og 
mange soverom. I dag benyttes Godset som hotell, 
restaurant, selskapslokaler og som golfsenter. 
Kombiner omvisning med en 2 retters lunsj til 455 kr 
per person. Gratis transport fra Lørenskog hus 
kl. 11.30, retur kl. 15.00. Påmelding til 
pamelding@lorenskog.kommune.no med navn, 
adresse og tlf.nr. innen 1. juni. 
Begrenset antall plasser.
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FRISKUS
På  lorenskog.friskus.com finner du oversikt over 
de fleste aktiviteter og  frivillige organisasjoner i 
Lørenskog.

KULTUR 60+
Store deler av dette programmet er muliggjort ved 
midler fra Den kulturelle spaserstokken/Viken fylkes-
kommune. Målet med Den kulturelle spaserstokken 
er å gi alle seniorer i kommunen mulighet til å delta i 
kulturelle aktiviteter. Kultur er et viktig virkemiddel
i helsefremmende arbeid. Tilbudene er spesielt 
beregnet på seniorene (60+) i kommunen, men alle er 
velkomne. 
Arrangementer på kommunens institusjoner er også 
åpne for alle.

Endringer kan forekomme, det tas forbehold om feil 
i programmet. Se www.lorenskog.kommune.no/
tjenester/kultur-idrett-og-fritid/seniortilbud/
for mer informasjon, 
eller kontakt Kultur på tlf. 410 31 681.

BILLETTINFORMASJON
Arrangementene er gratis dersom ikke annet er 
oppgitt. Billetter til arrangementer i Lørenskog hus og 
Lørenskog kino kjøpes i Veiviseren, 1. etg Lørenskog 
hus, i kinokiosken i 4. etg., eller på 
nettsidene til kinoen og kulturhuset. 

HAR DU LYST TIL Å BIDRA
SOM FRIVILLIG?
Lørenskog frivilligsentral legger til rette 
for frivillighet i Lørenskog. Frivilligsentralen 
arrangerer faste aktiviteter og formidler enkelt-
oppdrag drevet av frivillige, og er til for både de som 
trenger hjelp og de som ønsker å hjelpe andre. 

Du kan bidra som frivillig på språkkafé, datakafé eller 
som leksehjelper. Du kan hjelpe til ved arrangemen-
er, eller du kan yte praktisk hjelp til innbyggere slik 
som f.eks. gressklipping, skifte lyspærer eller handle. 
Du kan også være følgehjelp til lege eller tannlege. 
Som frivillig kan du også lede en aktivitet. Vi har 
spillgruppe, maleklubb, håndarbeidsgruppe og flere 
møteplasser/kaféer. Vi ønsker også å komme i kon-
takt med deg som har gode idéer, og som vil starte en 
aktivitet sammen med oss. 

Les mer om oss her: 
www.lorenskog.kommune.no/frivilligsentralen 
og følg oss på Facebook: Lørenskog frivilligsentral.
Oversikt over frivillige oppdrag, samt alle våre 
aktiviteter finner du på lorenskog.friskus.com.

Kontakt oss på telefon 67 93 44 44 (man-fre kl. 09-
12) eller e-post frivillig@lorenskog.kommune.no. 

Bilder:  
Forside: Tore Halvorsen, Louis Jacoby, Latinerkvartalet. 
Bakside: Anders Totland, Lørenskog Veterankorps, Losby gods, Tor Olsen, I’m still standing, Grand Ole Opry 
(foto: Pierluca Taranta), Bjørnulf Dyrud.
 Alle  bilder gjengitt med tillatelse fra avbildede/organisasjon.
Trykk: 07 Media



SENIORKINO - Gode filmer verdt å se!
Torsdager kl. 12.30 
Hver torsdag viser Lørenskog kino en film fra aktuelt 
program som vi tror vil falle i smak hos et voksent 
publikum. 
Mer informasjon og program vil bli lagt ut på kinoens 
hjemmeside www.lorenskogkino.no. 
Velkommen til en hyggelig filmopplevelse hos oss!

LITTERÆR HALVTIME
Utvalgte fredager kl. 12.00 i Kunstsalen. Se 
bibliotekets nettsider for program og datoer 
www.lorenskogbibliotek.no.

PÅ NETT KLOKKA ETT 
Torsdager kl. 13.00 i Kunstsalen
Synes du det er vanskelig med data, nettbrett eller 
smarttelefon? Da kan du komme til Kunstsalen i 
Lørenskog hus torsdager klokka ett og få hjelp. Vi 
begynner med en kort introduksjon til et bestemt 
tema, og deretter blir det veiledning enkeltvis og i 
grupper, der du kan spørre om hva som helst. Sjekk 
tema fra gang til gang på bibliotekets nettsider. 
Arrangementet starter presis. Ingen påmelding.

FASTE ARRANGEMENTER
PÅ LØRENSKOG HUS

LUNSJKONSERTER
Lørenskog månedlige lunsjkonerter i Kunstsalen.
Alltid klokka 12, og alltid på en fredag. Innholdet: 
Hummer & Kanari. Noen ganger flinke elever på 
instrument eller sang. Andre ganger vil noen av 
lærerne våre slå seg sammen og underholde en drøy 
halvtime. Velkommen til påfyll av god kultur med 
Lørenskog kulturskole!

Datoer i vår: 
3. februar, 10. mars, 21. april, 12. mai og 9. juni.
For oppdatert program, sjekk Facebooksiden 
Lunsjkonsertene i Lørenskog - Kunstsalen.

STRIKKEKAFÉ
Onsdager fra kl. 11.00 i Veiviseren
Liker du å strikke?
Har du lyst til å møte andre strikkeglade?
Kom til vår strikkekafè i Veiviseren. Vi møtes til 
strikking, prating, kaffe og kos. Du er velkommen med 
eller uten strikketøy. Sissel, frivilligvert i Veiviseren, 
er til stede med strikketøyet og godt humør.

VEIVISEREN 
– møteplassen i Lørenskog hus!
Veiviseren er en møteplass for kommunens inn-
byggere med kafé, seniortreffsted og aktiviteter. Her 
finnes også informasjonspunktet som blant annet 
selger billetter til forestillinger på huset. Her er det 
rom for alle, og nye forslag og initiativ mottas med 
takk. Ta gjene kontakt om du har forslag!

For utfyllende informasjon som oppdateres 
fortløpende, sjekk Facebook-siden
Veiviseren – Møteplassen i Lørenskog eller 
lorenskog.friskus.com.


