
8. - 13. OKTOBER
SENIORUKA SARPSBORG 2018



Velkommen til Senioruka 2018!

I god tradisjons tro ønsker Sarpsborg kommune, Den kulturelle spaserstokken,  
Eldrerådet og byens to frivilligsentraler velkommen til Senioruka 2018.  
Med oss på laget i år har vi både SF Kino Sarpsborg, Skjeberg Historielag,  
SeniorScena 5-56, Sarpsborg Seniorskole, Norsksenteret, Igor og hans fettere,  
Østfold symfoniorkester og mange andre. 

Med Senioruka ønsker vi at nettopp du, gjennom denne uka og som en av byens over 
15000 seniorer, skal få en eller forhåpentligvis flere gode, gledesfylte og helsebringen-
de opplevelser. Vi tror nemlig hardnakket på at kultur, bevegelse og fellesskap skaper 
glede. Glede som igjen skaper helse!  

Vi håper du vil delta med begeistring og raushet.

Velkommen til Senioruka! 

Torill Stokkan
Rådgiver i Enhet kultur
Prosjektleder for Den kulturelle spaserstokken
Sarpsborg kommune
tist@sarpsborg.com
 
De fleste foto er fra Unsplash.com 

«Sang, musikk og kunst kan 
ha helbredende  
effekt, helt ned på  
cellenivå. – Et lite mirakel.»

Overlege Audun Myskja





SENIORDAGEN
Sarpsborg scene
Kl. 12.00 
 
Program for dagen:
• Seniordagen åpnes av leder av Eldrerådet, Tor Minge og leder for  
Den kulturelle spaserstokken, Torill Stokkan.
• «Å eldes med begeistring». Kåseri ved Per Anders Nordengen. Gjennom bruk av                  
både humor og alvor forteller han hvordan vi kan gjøre det beste ut av den alderen  
vi har. 
• Pause med servering av mat og kaffe.
• «Jubalong og stort halloi». Med glede og begeistring ønsker vi SeniorScena 5-56 og 
deres glade korister velkommen. Gjesteartist for anledningen er gullstrupen Sigrun E. 
Solvang. SeniorScena 5-56 har dette året fokusert på Vidar Sandbecks viser. Sandbeck 
evner å sette ord og toner på livets mange underfundige og hverdagslige sider.  
SeniorScena 5-56 vil også ha andre sanger på repertoaret. 

Billetter a kr. 100.- (som inkluderer kåseri, mat og konsert) kan kjøpes på ticketco.no, 
eller i billettluka på Sarpsborg scene tirsdag og torsdag mellom kl. 10.00 – 12.00.  
Billetter kan også kjøpes i døra i forkant av arrangementet.

MANDAG 8. OKTOBER
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MUSIKKBRUNCH MED IGOR OG FETTERNE 
Norsksenteret  
Kl. 12.00

Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Musikkbrunch på Norsksenteret, og det  
med intet mindre enn Igor og hans fettere. Et band og en Fetterforening som jobber 
med å bedre kulturmisforståelser ved bruk av avanserte balkanrytmer og humor.  
Fetterne spiller teatralsk, lystig, akustisk folkemusikk.
Vi møter Elvis Medic, tenor/gitar, Almir Meskovic, trekkspill, Daniel Lazar, fele og Igor 
Dunderovic, baryton/gitar. 
Servering av fargerik lunsj etter konserten. Norsksenteret finner du i Oscar Pedersens 
vei 16B, og Igor med fettere møter du i kantina.
Billetter kan kjøpes på ticketco.no eller på Sarpsborg scene tirsdag og torsdag  
mellom kl. 10.00 – 12.00. Billetten inkluderer konsert og mat.

TIRSDAG 9. OKTOBER
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ÅPEN DAG 
Sarpsborg Seniorskole (Sarpsborg kulturskole, St. Marie gt. 81-87)
Kl. 11.00 

Ta en titt på hva som skjer på byens Seniorskole i Kulturskolens lokaler.
11.00 Velkommen til Sarpsborg Seniorskole
12.00 Kjøp en velsmakende lunsj i kafeen
12.30 Gratis foredrag med professor Anna Haug «Du blir den du spiser har spist».

ONSDAG 10. OKTOBER
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PENSJONISTKINO
ODEON Sarpsborg kino
Kl. 12.00

I samarbeid med Sarpsborg kino ønsker Senioruka velkommen til Pensjonistkino. 
Vi har valgt ut to flotte filmer begge med start kl. 12.00 (filmene vises også fredag til 
samme tid).
I Sal 2 vises Per Fugelli – Siste Resept  
I Sal I vises Mamma Mia – Here We go Again 
Billetter kjøpes på kinoen eller på deres nettsider.
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FORMIDDAGSTREFF 
Lande bosenter  
Kl. 11.00

Underholdning med Veterankorpset og Arne Hageengen. Det serveres deilige 
hjemme-smurte snitter, smakfull kringle og god kaffe – og loddsalg. Gratis inngang!
Dette er et samarbeid mellom Lande Seniorklubb,  
Fagforbundets Sarpsborg Pensjonister og Senioruka.

TORSDAG 28. SEPTEMBER
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Noelle Otto, Pexels



HUSK PROGRAMMET FOR MUSIKK -OG LØRDAGSBRUNCH HØSTEN 2018
www.sarpsborg.com



JEG GIKK EN TUR PÅ STIEN!
Oppmøte ved Skjeberg stasjon/Stasjonsparken  
Kl. 11.00 

Bli med på guidet tur på den nye “Løkkestien” i Skjeberg, hvor Skjeberg Historielag 
stiller med egen guide. Turen vil vare i ca. 3 timer, og vi går da ca. 3, 6 km. Vi går på 
variert underlag og litt langs trafikkert vei (ta gjerne på refleks-vest). Husk godt fottøy 
og ta med mat, drikke og sitteunderlag.
Ingen påmelding.
Arrangør er Sarpsborg Øst Frivilligsentral ved prosjekt Stasjonsbyen og Løkkegutta.

FREDAG 12. OKTOBER
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PENSJONISTKINO
ODEON Sarpsborg kino
Kl. 12.00

I samarbeid med Sarpsborg Kino ønsker Senioruka velkommen til Pensjonistkino. 
Vi har valgt ut to flotte filmer begge med start kl. 12.00 (filmene vises også onsdag til 
samme tid).
I Sal 2 vises Per Fugelli – Siste Resept  
I Sal I vises Mamma Mia – Here We go Again 
Billetter kjøpes på kinoen eller på deres nettsider.



ØNSKEKONSERT MED ØSTFOLD SYMFONIORKESTER
Sarpsborg scene 
Kl. 12.00 

Velkommen til denne vakre og unike Musikkbrunchen på Sarpsborg scene. 
I løpet av vinteren 2018 kom det inn svært mange ønsker fra publikum om klassiske 
musikkstykker til denne spesielle konserten. Vi takker for alle! 
Nå blir det spennende å høre hvilke av de mange ønsker orkesteret har valgt 
å fremføre. Solist for anledningen er Trond Gudevoll.

Inkludert i billetten på kr. 150.- er kaffe, kake og frukt. Dette serveres ute i foajeen på 
Sarpsborg scene - enten under pausen (hvis pause legges inn) eller straks etter  
konserten.

Vi åpner dørene kl. 11.30. Velkommen!

Billetter kan kjøpes på ticketco.no eller i billettluka på Sarpsborg scene tirsdag og  
torsdag mellom kl. 10.00 – 12.00. Billetter kan også kjøpes i døra, hvis arrangementet 
ikke er utsolgt i forkant.

LØRDAGSBRUNCH 13. OKTOBER


