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I løpet av året møter jeg, som prosjektleder av Den kulturelle spaserstokken, mange 
seniorer i Sarpsborg kommune. Det er gledesfylte og energigivende møter med 
fantastiske mennesker. Mennesker som alle vil delta i livet. Delta på den måten 
akkurat de kan, makter og vil. Mennesker som vil glede andre med musikk og sang, 
mennesker med ideer om en bedre hverdag, mennesker som ennå bærer på sin 
nysgjerrighet på livet, og hva det kan gi dem av nye og kanskje uoppdagede 
gleder og opplevelser. 
Vi er så heldige å ha svært aktive seniorer i vår kommune, nær opp til 15.000 
personer. Dette er en stor gruppe og en unik ressurs!  Og vi, med Den kulturelle 
spaserstokken i ryggen, har stor glede av å skape opplevelser for så mange som mulig. 
Alt fra turneer som vi sender ut til våre institusjoner, Gylne 50-tall-øyeblikk på 
Borgarsyssel museum, store allsangs-arrangementer, Musikkbrunch, Lørdagsbrunch 
og til Senioruka i september – og ikke minst, til vårt splitter nye kulturtilbud, 
Kulturskolen 60+.

Ved hjelp av midler fra Den kulturelle spaserstokken og gode samarbeidspartnere som 
kommunens to frivilligsentraler, Eldrerådet, Sarpsborg Seniorakademi, 
SeniorScena 5-56, Sarpsborg bibliotek og Skjeberg Seniordans på laget, håper jeg 
seniorer i Sarpsborg vil se frem til høsten 2017.

Det ligger mye helse gjemt i god kultur. Det ligger mye glede i samvær! 

Torill Stokkan
Rådgiver i Enhet kultur
Prosjektleder for Den kulturelle spaserstokken
Sarpsborg kommune
tist@sarpsborg.com

Livet er til for å leves, 
læres og nytes. 
Jo mer du lærer, desto 
mer kan du gjøre ut av 
livet ditt.
Jo mer du gjør, desto mer 
kan du lære.
Delta for fullt 
i ditt eget liv!





ELDREDAGEN PÅ SARPSBORG SCENE
Sarpsborg scene
Kl. 12.00 – 15.00
 
Eldrerådet inviterer til Eldredagen som åpnes med en hilsen ved  
Elise Bjørnebekk Waagen. Waagen er kandidat nr. 2 på Østfold Arbeiderparti  
sin Stortingsvalgliste for 2017.
Veterankorpset spiller til underholdning og allsang.
Har kommunen noen planer for bekjentgjøring av eldreaktiviteter?  
Et foredrag ved Helsesjef Øivind Werner Johansen.
Visesangeren Frode Johansen underholder med «Visene vi husker». Frode Johansen 
er en ettertraktet visesanger som har gitt ut flere plater, og har holdt en mengde  
konserter landet rundt. I «Visene vi husker» spiller han kjente og kjære viser fra 
1930-tallet og frem til i dag. Vi nevner Einar Rose, Alf Prøysen, Stein Ove Berg,  
Lillebjørn Nilsen og mange fler. I tillegg deler han med oss av sitt eget repertoar.
Det serveres lapskaus, kake og kaffe. Utlodning.
Forhåndssalg av billetter á kr. 50 selges på Frivilligsentralene og ved  
pensjonistmøter og treff.

MANDAG 25. SEPTEMBER
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SENIORSURF-DAGEN I SKJEBERG
Skjeberg gamle rådhus kl. 13.30 - 15.00

Tema under Seniorsufredagen i år er “Sosiale medier”. 
 
Fri entré. 
Adressen er Skjeberg rådhus, Rådhusveien 17.
 
Arrangeres i samarbeid med Seniornett Sarpsborg Øst,  
Sarpsborg Øst Frivilligsentral og Skjeberg bibliotek. 
 
Sosiale medier baserer seg på digitale plattformer hvor mennesker kommuniserer 
med hverandre i et mange-til-mange-forhold, og hvor innholdet hovedsakelig er 
skapt av brukerne selv. I motsetning til andre type medier, så som TV, radio 
og aviser, som hovedsakelig er rettet mot en-til-mange-kommunikasjon.
I dag er sosiale medier de raskest voksende digitale tjenester. Hele 2/3 av 
Norges befolkning benytter seg av sosiale medier både til næring og privat. 

TIRSDAG 26. SEPTEMBER
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SARPSBORG SENIORAKADEMI
Filadelfiakirken Sarpsborg
Kl. 11.00 - 12.00 

FOREDRAG: Geopolitikk og sikkerhet i Arktis - Norske interesser og utfordringer.
Sarpsborg Seniorakademi ønsker denne dagen både medlemmer og ikke-medlemmer 
velkommen til foredraget: Geopolitikk og sikkerhet i Arktis: Norske interesser og ut-
fordringer.
Foredraget holdes av professor og forsker Willy Østreng, en ettertraktet foredrags-
holder som har skrevet flere bøker og artikler om internasjonal politikk, og er særlig 
opptatt av nordområdene.

Billetter kjøpes i døren. Pris for ikke-medlemmer er kr. 100.-  
Ønsker du også en liten lunsj (2 snitter og kaffe/te) etter foredraget, 
koster dette kr. 80.- i tillegg. Lunsjen serveres dirkete etter foredraget. 
Mer informasjon finner du på www.u3a.no

ONSDAG 27. SEPTEMBER
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ONSDAG 27. SEPTEMBER
EN EVENTYRLIG AFTEN 
DRØMMER, FOLKEMUSIKK, SANG OG SAGN
Sarpsborg scene
Kl. 18.00

 
SeniorScena  5-56 har i denne anledning 
inngått et eventyrlig samarbeid med 
folkemusiker Marianne Tomasgård, 
folkesanger Liv Ulvik og 
forteller Torill Stokkan.

Servering og loddsalg. 
Billetter kan kjøpes på www.ticketco.no

Hverdager er de flotteste.  
De er fulle av eventyr!
Anne-Cath Vestly
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FORMIDDAGSTREFF PÅ LANDE BOSENTER
Lande bosenter kl. 11.00

Evert Taubes liv og virke 
Lande Seniorklubb i samarbeid med Fagforbundet Sarpsborgs Pensjonister 
inviterer til en innholdsrik formiddag på Lande.  
Her møter du med Sigrun Solvang og Hans Aleksandersen som vil fortelle om 
«Evert Taubes live og virke.». Det blir allsang med Gerd Haugen ved pianoet, og 
selvfølgelig serveres det hjemmesmurte snitter, deilig kringle og god kaffe. 
Utlodning. Fri entré!

Min älskling, du er som en ros, en nyutsprungen, skär,  
ja, som den ljuvaste musik, min älskade, du är!
Evert Taube

TORSDAG 28. SEPTEMBER
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MUSIKK OG SANG PÅ THRANES CAFE
BJØRNAR & KARI
Thranes Cafe kl. 11.00 

Bjørnar & Kari
Sarpsborg Frivilligsentral inviterer til sang og hygge på Thranes Cafe med  
Bjørnar Spydevold og pianist Kari Stokke.  
En hyggelig formiddagskonsert som byr på artistenes rikholdige repertoar,  
alt fra allsang, viser, musikaler og revy.

Thranes Cafe finner du i Roald Amundsens gate 33 i Sarpsborg.
Inngangsbillett kr. 50.- kjøpes eller reserveres hos Sarpsborg Frivilligsentral (sentrum),
tlf. 69 10 80 45 eller mobil 982 21 270.

FREDAG 29. SEPTEMBER
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FREDAG 29. SEPTEMBER
BUSSTUR
VITLYCKE MUSEUM 
Fremmøte kl. 10.15 og avgang kl 10.30 fra Sarpsborg bussterminal.
  
Bli med på busstur til det vakre og spennende Vitlycke museum beliggende i Tanum 
i Sverige.  Vitlycke ligger i Verdensarvområdet i Tanum som viser både helleristnin-
ger og bronsealder i mange former. Her blir det servert både lunsj, foredrag og en 
guidet omvisning blant helleristningen og den flotte bronsealder-gården.
Pris for turen er kr. 500.-Dette inkluderer buss t/r, lunsj og guidet omvisning på 
museet og i bronsealder-gården. Hjemkomst ca. k. 16.30.

OBS! Bindende påmelding innen 15. september til:
Torill Stokkan mobil 99 000 739 eller på mail til: tist@sarpsborg.com. 
Husk å oppgi antall billetter navn, adresse og telefon. 
Billetten betales kontant ved bussavgang. Om du har bestilt turen, men ikke møter 
opp eller ikke har avbestilt innen 15. september, blir det sendt faktura.
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LØRDAG 30. SEPTEMBER KL. 12.00
Storsalen, Skjeberg rådhus

“Jeg angrer ingenting” –  Edith Piaf på norsk
Frivilligsentral Sarpsborg Øst og Skjeberg Seniordans inviterer til Lørdagsbrunch med Pernille Heckmann og Bjørn 
Halstensen som i en årrekke har gjort en bejublet forestilling om Edith Piafs liv. Gjennom små anekdoter, 
fortellinger og sangene til Edith Piaf på norsk blir du kjent med “den lille spurven” med den store stemmen. 
Henrik Melsom, som har oversatt tekstene, har på en vakker måte beholdt poesien i det franske språket til levende 
norsk. Nå har Bjørn Halstensen arrangert musikken for en strykekvartett. Dette gir forestillingen en helt ny 
dimensjon og fremhever det klassiske Paris som Piaf levde under.
På 1. fiolin Ole Hermann Huth, 2. fiolin Elizabeta Grovac, bratsj Renata Norcia og på cello Maria Serafin.
Velkommen til en fantastisk reise tilbake til Paris, mystikken og den udødelige stemmen fra “den lille spurven”.

Billetter á kr. 100.- kan reserveres og kjøpes hos Sarpsborg Øst Frivilligsentral på telefon 91351976 
eller mail post@sarpsborgost.frivilligsentral.no. Uavhentede billetter legges ut til salg kl. 11.30.

LØRDAGSBRUNCH  SKJEBERG





MUSIKKBRUNCH PÅ SARPSBORG SCENE  
DET ER LOV Å VÆRE BLID
Tirsdag 24. oktober kl. 12.00 

Kai Robert synger Jens Book-Jenssen-slagere, byr på allsang og serverer gode, gamle 
trompetsvisker. På tangenter, trekkspill og vokal har han med seg kapellmester 
Trond Ivar Hansen. 
Greåker Mannskor er også en del av det hele og vil holde en minikonsert i foajeen, 
før de selvfølgelig entrer scenen sammen med Kai Robert og Trond Ivar.

Billetter til Musikkbrunch Sarpsborg kjøper du på www.ticketco.no. 
Billettene koster kr. 150.- Du kan også kjøpe billetter hos Retro Vinyl & CD  
i St. Marie gate 63, vis a vis skulpturen Genesis. 
Åpningstider er man-fre kl. 12.00-18.00. Lørdag kl. 11.00-16.00.

Inkludert i billetten ligger det også en kopp kaffe og litt å bite i. Dette serveres ute i 
foajeen på Sarpsborg scene etter konserten. 

MUSIKKBRUNCH SARPSBORG



MUSIKKBRUNCH PÅ SARPSBORG SCENE  
JUL OG LITT TIL MED ODD RENÉ ANDERSEN 
Tirsdag 21. november kl. 12.00 

 
Gled deg til å møte en stemme du sjelden vil glemme! Vi ønsker sangeren  
Odd René Andersen fra Fredrikstad velkommen til Sarpsborg og Musikkbrunch.   
Sammen med sin pianist vil han lede oss inn mot jul og julestemning, men de vil  
også by på andre gode og varme musikalske stemninger.

Billetter til Musikkbrunch Sarpsborg kjøper du på www.ticketco.no.  
Billettene koster kr. 150.-
Du kan også kjøpe billetter hos Retro Vinyl & CD i St. Marie gate 63,  
vis a vis skulpturen Genesis. 
Åpningstider er man-fre kl. 12.00-18.00. Lørdag kl. 11.00-16.00.

Inkludert i billetten ligger det også en kopp kaffe og litt å bite i. Dette serveres ute i 
foajeen på Sarpsborg scene etter konserten. 

MUSIKKBRUNCH SARPSBORG



MUSIKKBRUNCH I SARPSBORG KIRKE 
ORGELKONSERT 
Tirsdag 5. desember kl. 12.00 

Organisten Carl-Andreas Næss og Sarpsborg kirke ønsker dere velkommen til konsert. 
En orgelkonsert som tar oss med inn i orgelbruset, fra det helt svake til det mektigste. 
Gled dere!
Denne konserten er gratis. Ingen servering. 
Vi åpner kirkedørene kl. 11.30.

MUSIKKBRUNCH SARPSBORG



INSTITUSJONSBESØK 
INSTITUSJONSBESØK 

 
Den kulturelle spaserstokken arrangerer også turneer til våre 
sykehjem og institusjoner. Denne høsten er det Ole Herman Huth, 
Mads André Solli og Per Øivind Johannesen som skal «ut på veien»  
for å underholde. 

Vi kommer med informasjon om dette direkte til institusjonene.



FRA MØRKE TIL LYS
AMFITEATERET - STOREDAL KULTURSENTER 
24. – 25. - 26. august kl. 15.00 
 27. august og 1. september 2017 kl. 19.00

«En varm, var og vakker hyllest til mannen, idealisten
 gründeren, musikeren og livsfilosofen Erling Stordahl.»

Forestillingen «Fra mørke til lys» spilles ute i det vakre amfiteateret på  
Storedal Kultursenter, beliggende i det historiske landskapet i Skjeberg, like utenfor 
Sarpsborg by. Det er Bjørn Skagestad, fra Nationaltheatret i Oslo, som skal gi oss  
opplevelsen av Erling Stordahl, hans liv, tanker og filosofi.  Stykket er en nyskapende 
og annerledes forestilling hvor unike lydkulisser setter rammen rundt den «nåtidige» 
og historiske fortellingen. Som forteller møter vi Guro Skottene.
Regi og bearbeidelse: Karl Erik Solgård. 
Lyd-design: Jonas Bjerketvedt. 
Ide: Torill Stokkan og Karl Erik Solgård.

BILLETTER
Billetter til forestillingene og Teaterbussen kjøpes på www.ticketco.no
Billetter kan også kjøpes før hver forestilling ved inngangen til amfiet.
Billettpris kr. 150.- For grupper over 10 pers. kr. 100.- pr. person.
Billetter kan også kjøpes hos Retro Vinyl & CD i St. Marie gt. 63 (vis a vis  
St. Marie plass). Åpningstider man-fre kl. 12.00 - 18.00. Lørdag kl. 11.00 - 16.00. 

Foto: Marius Hauge



FRA MØRKE TIL LYS
TEATERBUSSEN
Fredag 25. august setter vi opp egen teaterbuss fra Sarpsborg bussterminal 
til Storedal. 
Billetten á kr 350.- inkluderer forestilling og  bussreise t/r  
Sarpsborg bussterminal - Storedal Kultursenter. Bussen går kl. 13.45 fra  
terminalen og returnerer etter forestillingen.  
Gjelder kun fredag, 25. august 2017.

BILLETTER
Billetter til forestillingene og Teaterbussen kjøpes på www.ticketco.no

I forkant av forstillingene kan du besøke den unik Sansehagen, monumentet 
Ode til lyset og oppleve utstillingene SKIMT av naturfotograf Rolf Sørensen 
og FROLIC IN STONE av den japanske billedkunstneren Kazuhiro Nomura.  
I tillegg kan du få kjøpt kaffe, kaker og mineralvann. 

Dette er et samarbeid mellom Stiftelsen Storedal Kultursenter, 
Sarpsborg kommune, Østfoldmuseene, Beitostølen Helsesportsenter 
og Johansen Monumenthuggeri.
Forestillingen støttes av Østfold fylkeskommune, Lions, Fritt Ord, 
Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk, AOF Østfold, LO, Norges Blindeforbund 
og Ridderdagene på Storedal.



KULTURSKOLEN 60+
Høsten 2017 starter vi opp med kulturskoletilbud for seniorer. Et tilbud til alle byens 
seniorer som har lyst, ønske og mot til å lære noe nytt. På mandager og onsdager, fra 
og med 4. september, vil vi tilby ulike kurs i Sarpsborg kulturskoles lokaler i  
St. Marie gate 81/87 (gamle EPA). Vi håper at Kulturskolen 60+, med kurs og åpen 
kafé, kan bli en inspirerende møteplass for kommunenes mange aktive seniorer. 
Kulturskolen 60+ er et pilotprosjekt og et samarbeid mellom Sarpsborg kulturskole, 
Den kulturelle spaserstokken, Verdensrommet, Litteraturuka Sarpsborg og  
entusiastiske seniorer som Britt og Solveig. 

Påmelding: Se siste side!



KULTURSKOLEN 60+
TIMEPLAN 
 
Mandager (fra 4. september)
10.00 TEATERGRUPPA. «Å fortelle en historie».  
Ledes av regissør Karl Erik Solgård. 10 kursdager. Kursavgift kr. 1000,-
11.45 LUNSJ OG SOSIALT SAMVÆR – ÅPEN KAFÉ.
12.15 LESEGRUPPA. «Lytt og les». Ledes av Torill Stokkan. 6 kursdager. Gratis.
12.30 YOGA. Ledes av Beate Ervik. 10 kursdager Kursavgift kr. 1000,-

Onsdager
10.00 KUNSTGRUPPA. Ledes av Anette Meijer. 10 kursdager. Kursavgift kr. 1000,-
11.45 LUNSJ OG SOSIALT SAMVÆR – ÅPEN KAFÉ.
12.15 FRANSKGRUPPA. Lett fransk konversasjon. Ledes av Rigmor Dahl. 
OBS! Franskgruppa starter 13. sept. – og varer til 11.okt. Gratis.

INGEN UNDERVISNING I UKE 39 - SENIORUKA.



KULTURSKOLEN 60+

YOGA 
Er Yoga kun noe for yngre mennesker? På ingen måte! Yoga kan gjøres i alle aldre i en 
eller annen form. Yoga er en snill måte å bevege kroppen på. Øvelsene kan gjøres sit-
tende på stol hvis man trenger det. Etterhvert som vi blir eldre har muskler og ledd 
lettere for å stivne, bevegeligheten og balansen blir etterhvert noe redusert. 
•Yoga øker bevegeligheten, balansen og kroppen blir sterkere • Fordøyelsen blir bedre 
• Det er lettere å sovne om kvelden • Og - det føles godt! Vår Yoga-klasse ledes av 
Beate Ervik.

KUNSTGRUPPA
Sammen med kursleder Annette Meijer vil du bli med på å utforske forskjellige kunst-
former som vannmaling på vått ark, akryl på lerret, mikse med forskjellige naturmate-
rialer og tove ull.

LESEGRUPPA
I Lesegruppa skal vi både lytte og lese, alle sammen. Torill Stokkan vil jakte på gode lit-
terære tekster som kan «deles» ved å lese høyt for hverandre. Og kanskje er det slik at 
tekstene inneholder ord og hendelser som åpner for videre samtale? Kurset er gratis.



KULTURSKOLEN 60+
TEATERGRUPPA
Historier har gjennom alle tider formidlet stolthet og identitet, men også lærdom og 
forståelse. Men hvordan formidler vi disse på beste måte, og hvordan kan vi skape de 
gripende øyeblikkene?
I Teatergruppa viser regissør Karl Erik Solgård hvordan man går inn i fortellingene, for-
tellinger deltagerne selv har på hjertet! Vi lærer oss det «dramaturgiske», det å finne 
essensen i fortellingene. 
Vi jobber sammen og vi jobber to og to, og vi lærer oss å formidle til «noen som vil 
høre på!
Vi starter med lette, hverdagslige, humoristiske historier fra eget liv, vitser og nære 
ting.
Hvilken historie bærer du på? Kurset ender i en liten forestilling som fremføres under 
Litteraturuka 10. november.

FRANSKGRUPPA
Mange går rundt og kan litt fransk, men får aldri praktisert det  foruten når man er på 
reise. Rigmor Dahl vil lede dere inn i en lett fransk konversasjon. Kurset er gratis, men 
kommer du med, må du kjøpe boken Fransk på 15 minutter, utgitt av Gyldendal Norsk 
Forlag. Dette får du informasjon om den første kursdagen. OBS! Kurset starter 13. sep-
tember.



KULTURSKOLEN 60+
PÅMELDING TIL KULTURSKOLEN 60+ - Påmeldingsfrist innen 25. august 2017.
Jeg ønsker å melde meg på (sett kryss):

FRANSKGRUPPA ___
TEATERGRUPPA ___
KUNSTGRUPPA ___
LESEGRUPPA  ___
YOGA   ___

Navn:_______________________________________Tlf__________________
Adresse: ________________________________________________________
Postnr/Sted:_____________________________________________________
Mail:___________________________________________________________
Fødsel og perssonnr._______________________________________________
Vi må ha personnummeret ditt for å kunne sende faktura. Dette er ikke nødvendig  
å oppgi hvis du krysser av for gratiskurs.
Svarslipp leveres til Ingvild Toftner på Sarpsborg kulturskole, eller skannes og sendes 
på mail: ingvild.toftner@sarpsborg.com . Den kan også sendes pr. post til:
Sarpsborg kommune, Pb 237, 1702 Sarpsborg, v/Enhet kultur – Torill Stokkan
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