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Seniorhøsten 2019 

FORORD

Å være seniorborger i Sarpsborg kan  
nemlig være spennende! Med litt egen-
innsats, en smule nysgjerrighet ispedd 
litt vilje, kan du få både gode, berikende, 
gledesfylte og helsefremmede opplevelser. 
Ved å bli med på - eller bidra(!) til kulturelle 
opplevelser som Musikkbrunch, Lørdags-
brunch, en tur til Bodalstranda, synge med 
det stemmen du har, være en frivillig, bli 
med på samtalekafeer, gå på kurs, lytte til 
foredrag, eller f.eks. være med på  
Senior-yoga, kan hverdagen løftes og gi 
den fine virkningen at du går litt gladere ut 
i verden. Og vet du hva, glede og samvær 
kan også forårsake bedre helse! Det er 
nesten litt for utrolig til å være sant, men 
selv forskning kan vise til dette resultatet. 

Å delta, være med - og å bidra til at andre 
får det bedre, gjør noe med hode, kropp 
og sjel. 

I denne brosjyren presenterer vi litt av det 
som skjer gjennom denne høsten når det 
gjelder Musikkbrunch, Lørdagsbrunch,  
Eldredagen, Kurskatalogen for Kultur- 
skolen for seniorer & Sarpsborg 
Seniorskole, Sarpsborg Øst Frivilligsentral, 
Sarpsborg Frivilligsentral, Lande 
bosenters seniorprogram og Sarpsborg 
Seniorakademi. 

Arrangerer dere noe for seniorer på ett 
eller annet vis som kunne ha passet  
inn i denne brosjyren – ta kontakt med  

Vi har mange seniorborgere i Sarpsborg. Ca. 15.000 om vi 
skal anslå et antall. De fleste av våre seniorborgere lever 
gode liv, men mange lever liv som kunne ha vært bedre. 
I Sarpsborg kommunes Samfunnsplan for 2018-2030 står 
det svart på hvitt at vi alle skal ha en meningsfull hverdag  
– i alle livsfaser. Gjennom Den kulturelle spaserstokken, 
våre frivilligsentraler, Kulturskolen for seniorer, Sarpsborg 
seniorskole, Seniordans, pensjonistforeninger og mange 
flere, forsøker vi alle, på ulike måter, å gjøre hverdagen litt 
mer meningsfull og fylt av glede.
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undertegnede, og så skal vi forsøke å få det 
med i brosjyren Seniorvinteren 2020.  
Tekst til denne må jeg ha innen 25. november.

Vi ønsker vi deg hjertelig velkommen til 
årets Seniorhøst 2019 i Sarpsborg!

Torill Stokkan
Senior-rådgiver 
Prosjektleder for Den kulturelle spaserstokken
tist@sarpsborg.com
www.sarpsborgkommune.com
 

Meningsfull hverdag 
i alle livsfaser.

Samfunnsplan Sarpsborg  
kommune 2018-2030

3



Seniorhøsten 2019 

Dette er byens fl otte seniorkor! Et kor som 
er med å spre glede gjennom sine øvelser, 
men også med sine fl otte konserter ut til 
publikum og institusjoner. Foruten å synge, 
er koret kjent for sin humor på scenen. 
De kler seg ofte ut og spiller ut teksten i 
sangene også visuelt.

Er dette noe du kunne tenke deg å bli med 
på? Hvis du har erfaring fra sangkor, vet 
at du har brukbar sangstemme og alltid 
har hatt lyst til å synge, da er du hjertelig 
velkommen til å bli med i koret!

Musikalsk leder er Julius Harildstad og
koret øver på Sarpsborg kulturskole i 
St. Marie gate (tidligere EPA) hver torsdag 

fra kl. 11.00 - 13.15. De øver i 2. etasje, 
men det er lett tilgjengelig siden det er 
heis. Koret har et fl ott miljø, og er veldig 
opptatt av å ta godt vare på hverandre. 
Se gjerne deres nettside 
www.seniorscena556.com

Om du har lyst til å være med, kontakt 
gjerne Solveig Martinsen på mobil 
951 89 224 eller på e-post 
solveighovde@gmail.com

Språkkafé er et uformelt møte mellom 
mennesker som ønsker å trene på muntlig 
norsk samme med frivillige norsktalende 
samtalepartnere. 

Tirsdager kl. 11.00 og 17.30
Oppstart 20. august på 
Sarpsborg hovedbibliotek 

Torsdager kl. 12.30
Oppstart 22. august på 
Skjeberg bibliotek 

Arrangører: Sarpsborg Frivilligsentral 
og Sarpsborg Øst Frivilligsentral 

Kabarékoret “Seniorscena 5-56”

Språkkafé
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Sarpsborg Øst Frivilligsentral 
inviterer til Eftan-konsert
Onsdag 28. august kl. 18.00
Stasjonsparken, Skjeberg. 
Konsert med Veterankorpset og 
Sandbakken og Hornnes skolekorps.
Arr: Sarpsborg Øst Frivilligsentral 
med Løkkegjengen.

Sarpsborg Øst Frivilligsentral inviterer 
til Bodalstranda
Torsdag 29. august kl. 1100 -1300
Åpen dag på Bodalstranda. 
Arr: Sarpsborg Øst Frivilligsentral  
med Bodalsgutta. 

Seniornett Sarpsborg Øst inviterer 
til Digital Festival 
Tirsdag 17. september kl. 13.30 
Skjeberg rådhus - (tidl. Seniorsurf-dag).
Nærmere program kommer i august.
Arrangeres av Seniornett Sarpsborg Øst, 
Skjeberg bibliotek og Sarpsborg Øst 
Frivilligsentral.

Alle henvendelser går til Hildegunn 
Kvamme, Sarpsborg Øst 
Frivilligsentral: mobil 913 51 976 
eller e-post: 
post@sarpsborgost.frivilligsentral.no

Sarpsborg Øst Frivilligsentral

Valg - og andre grønnmalte benker
Mandag 7. oktober kl. 12.00 
Filadelfiakirken, Astrids gate 18. 
Åpning ved Harald Rønneberg, ordfører- 
kandidat for Høyre. 

Tonje Brenna som er førstekandidat for AP 
ved fylkestingsvalget for Viken, vil gi en 
orientering om Vikens politiske oppgaver 
og sammensetning. Pause med servering 
av lapskaus, kake og kaffe. 

Etter pause blir det underholdning med 
forestillingen «På en grønnmalt benk i 
haven». Underholdningsvogna fremfører 

denne, og består av to feiende flotte 
damer fra Vestfold. Her blir det flotte 
kostymer, humoristiske skildringer og 
sangskatter som rører. Her vekkes gode 
gamle slagere og viser fra 40- og 50- tallet 
til live, ispedd noen smakebiter fra nåtiden.

OBS! Forhåndssalg av billetter på  
Sarpsborg Øst Frivilligsentral Skjeberg 
rådhus, på pensjonistsamlinger på Lande 
bosenter - og i døren. Husk å ta med  
kontant kr. 100,- (her brukes ikke  
bankkort eller Vipps).

Eldredagen 2019
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MUSIKKBRUNCH SARPSBORG 
Takk, skipper Erik!
Tirsdag 17. september
Filadelfia-kirkens lokaler 
Vi inviterer til Musikkbrunch og fore- 
stillingen «Takk, skipper Erik!», med 
Alexander Hermansen og Paul Henriksen. 
Forestillingen hyller Erik Byes verk i ord  
og toner. Vi serverer brunch etter fore- 
stillingen. Billettene koster kr. 150.-, og 
inkluderer mat og drikke. Billetter kjøpes 
(helst!) på www.ticketco.no - eller i 
døren. Det lønner seg å sikre seg billetter 
på nett! NB! Institusjoner og sykehjem 
kan bestille gratisbilletter ved å sende en 
mail til Torill Stokkan: tist@sarpsborg.com 
innen to uker i forkant av forestillingen.

LØRDAGSBRUNCH I SKJEBERG 
LillBabs
Lørdag 12. oktober kl. 12.00 
Oskar Torp-salen
Pernille Heckmann presenterer Lill-Babs 
sine beste låter under konserten «Leva 
livet». Denne konserten er en hyllest til 
Lill-Babs, en av Sveriges største artister 
gjennom flere tiår. Hennes fengende låter 
toppet hitlistene i både Sverige og Norge  
i en årrekke. 

Billetter kjøpes på www.ticketco.no eller 
ved henvendelse til Sarpsborg Øst Frivillig- 
sentral, mobil 913 51 976 eller på e-post: 

post@sarpsborgost.frivilligsentral.no
Lørdagsbrunch er et samarbeid mellom 
Skjeberg Seniordans, Sarpsborg Øst 
Frivilligsentral og Den kulturelle 
spaserstokken. NB! Institusjoner og 
sykehjem kan bestille gratisbilletter ved  
å sende en mail til Torill Stokkan: 
tist@sarpsborg.com innen to uker i  
forkant av forestillingen.

MUSIKKBRUNCH SARPSBORG 
Julebrunch i Sarpsborg kirke
«Lyden av minner - gamle julesanger 
og nye tekster»
3. desember kl. 12.00
Fri entré
Velkommen til julestemning med allsang 
og opplesing av nye julefortellinger og  
historier. Julen er tiden hvor vi synger 
sammen. Med inspirasjon fra kjente og 
kjære julesanger har Skribentene skrevet 
nye julefortellinger. Her er det en  
blanding av barndomsopplevelser, 
oppdiktede fortellinger, myter og mystikk. 
Du får også høre om opphavet til sangene 
og salmene. Det er også spennende 
historier, og selvfølgelig synger vi med!
Dette er et samarbeid mellom Den  
kulturelle spaserstokken, Sarpsborg 
kirke og Skribentene.

Musikkbrunch & Lørdagsbrunch
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PROGRAM FOR LANDE  
SENIORKLUBB 
Kl. 11.00 

29. august: Antonia Sacco Karlsen  
forteller om «sviskekompotten».  
Musikk ved Gerd Haugen

19. september: Orientering om 
kommunedelplan for struktur og 
kapasitet i heldøgnsomsorgen ved 
Lene Guthu Ryen 

10. oktober: Johnny Kokaas, Oddvar  
og Ann underholder

17. oktober: Einar Solem underholder 

31. oktober: Sigrun Solvang og Svein  
Gundersen underholder

14. november:  
Åge Martinsen underholder 

28. november: Oslojenta Ann-Karin 
som ble lærer, bondekone og lokal 
KRF politiker forteller

12. desember: Juleavslutning

Lande bosenter finner du i Råkilveien 35, 
1710 Sarpsborg. I tillegg til det oppsatte 
programmet er det sang, musikk, bevertning 
og utlodning på alle våre formiddagstreff! 
Spørsmål om program rettes til Tor Minge 
på mobil 982 17 668.

PROGRAM FOR 60+
Kl. 11.00 

22. august: 
Jernbanens trasevalg v/ Svein Larsen

26. september: Besøk av gammel 
ordfører Jan O. Engsmyr

24. oktober: Orientering om 
Vennskapsbyen Betlehem ved 
Jan A. Berntsen med flere

21. november: Presentasjon av 
Kulturskolen for seniorer/Sarpsborg 
Seniorskole ved Torill, Britt og Solveig.

5. desember: Julebord

SENIORTRIM MED KJERSTI KARLSEN 
Mandager kl. 11.00

August: 19. 26. 
September: 2. 16. 23. og 30
Oktober: 7. 21. og 28. 
November: 4. 11. 18 og 25. 
Desember: 2. og 9.

OBS! Påmelding til Seniortrim: 
Tor Minge på mobil 982 17 668

Program Lande bosenter
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I Sarpsborg finner du et spennende 
akademi, Sarpsborg Seniorakademi. 
Foredragsmøtene for akademiets  
medlemmer holdes i Filadelfia-kirkens 
flotte lokaler. Foredragsmøtene er  
alltid på en onsdag og starter kl. 11.00

Sarpsborg Seniorakademi har hjemme-
side www.u3a.no. Du kan også finne dem 
på Facebook ved å søke opp Sarpsborg  
Seniorakademi. Her finner du informasjon 
om medlemskap, deres utfluktsprogram, 
hvordan man blir medlem og hvordan 
melder seg på foredrag og turer.

25. SEPTEMBER: 
Øivind B. Nustad: 
Snøen som falt i fjor
Øivind Nustad er fra Moss, og opprinnelig 
ingeniør. Han skrev og regisserte novelle- 
filmer for NRK på 70- tallet, men gikk  
senere over til reklame- og kommunika- 
sjonsbransjen. Han gir oss et hjertevarmt 
gjensyn med femti- og sekstitallet for alle 
oss som var med. Foredraget tar for seg 
tingene som har blitt borte: Luktene fra en 
verden uten ventilasjon; Lydene som ble 
borte; Politikere og andre kjente ansikter; 
Radioprogrammene; og alle aktivitetene 
som forsvant (kappe land, kaste på  
stikka etc.) og som i dag har blitt erstattet 
av Smartphone og brettspill. Alt presentert 
med film, bilder og lyd.

16. OKTOBER: 
Øivind Bratberg: 
Hva skjer egentlig i Storbritannia, 
politisk og i samfunnet?
Øivind Bratberg er statsviter og førstelektor 
på Institutt for Statsvitenskap ved UiO.  
Han har spesialisert seg på Storbritannia 
og britisk politikk. Han har skrevet flere fag-
bøker om britisk politikk. Han er også brukt 
som ekspertkommentator i Urix på NRK.

St. Hansaften 2016 stemte et flertall av 
britiske velgere for å forlate Den europeiske 
union. Tre år senere står britene fast på vei 
mot utgangsdøren. Underveis har prosessen 
skapt dyp og uforsonlig splid, i den politiske 
eliten så vel som på folkelig nivå. Hvordan 
havnet Storbritannia her, hvorfor har  
prosessen blitt så vanskelig og hva 
venter etter EU?

HØSTENS PROGRAM FOR  
SARPSBORG SENIORAKADEMI

Øivind Bratberg.  Foto: UiO
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20. NOVEMBER: 
Dag Olav Hessen: 
Mennesket er bedre enn sitt rykte
Dag Olav Hessen er utdannet biolog og 
professor ved Institutt for Biovitenskap ved 
UiO. Han har skrevet flere bøker og en 
rekke artikler. Han har også deltatt i flere 
TV-programmer, blant annet Big Bang, 
med Ingrid Linhave og Kåre Magnus Berg.
Hessen skal forklare, sett fra et biologisk 
perspektiv, hvordan vi er utviklet for sosial-
itet og samarbeid, og hvordan egenskaper 
som empati og samvittighet er naturlige 
trekk hos oss for å ivareta dette, og har 
vært en suksessfaktor i hele vår historie. 
Det betyr ikke at vi bare er gode, men at vi 
er bedre enn mediene gir inntrykk av. Hva 
er det som fremmer dette? Hvordan spiller 
samfunnsforhold inn? Og er vi på vei mot 
et mer eller mindre empatisk samfunn?

11. DESEMBER:  
Julemøte: Show av Musikklinja ved 
Greåker videregående skole
Også i år kommer elever fra Greåker  
videregående skole for å skape jule- 
stemning for oss. Vi er heldige som har  
en slik samling unge talenter i nærmiljøet. 
Vi håper på stort oppmøte og hyggelig 
julesamvær! Etter underholdningen blir  
det, som tradisjonen tilsier, servert en 
juletallerken.

Dag Olav Hessen.  Foto: UiOØivind Bratberg.  Foto: UiO
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Det sies at visdommen 
kommer med alderen, 
men jeg har også sett 
eksempler på at alderen 
har kommet helt alene.

Johannes Møllehave

Du har aldri før vært så 
gammel som det du er i dag, 
og samtidig kommer du 
aldri igjen til å være så ung 
som det du er i dag.

E. Roosevelt

10



www.sarpsborg.com

KULTURSKOLEN FOR SENIORER OG SARPSBORG SENIORSKOLE

Kulturskolen for
seniorer og Sarpsborg seniorskole

KURSPROGRAM HØSTEN 2019
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FORORD

PÅMELDING TIL KULTURSKOLEN  
FOR SENIORER
Påmelding til skolens kurs skal sendes  
til Alexandra på mail 
alexandra.delicote@sarpsborg.com 
eller på SMS til mobil: 98 363 824. 
Meld deg på så raskt du kan! 

Vi gjør oppmerksom på at skolen holder 
stengt i uke 40 (høstferien). Kulturskolen 
for seniorer ligger under Sarpsborg  
kulturskole, Sarpsborg kommune og  
samarbeider med foreningen Sarpsborg 
Seniorskole. Kulturskolen for seniorer  
er støttet av Helsedirektoratet.

FORENINGEN SARPSBORG 
SENIORSKOLE 
Kulturskolen for seniorer samarbeider 
med den svært aktive og flotte foreningen 
Sarpsborg Seniorskole. Ønsker du kontakt 
med foreningen Sarpsborg Seniorskole? 
Ta kontakt med
Britt Paulsen på e-post 
brittpaulsen2@hotmail.com 
eller Solveig Martinsen på e-post 
solveighovde@gmail.com

Se gjerne foreningens nettside 
www.sarpsborgseniorskole.no 
eller følg med på Facebook.

I samarbeid med foreningen Sarpsborg Seniorskole tilbyr 
Kulturskolen for seniorer flere kurs på dagtid i Sarpsborg 
kulturskoles lokaler (Gamle Epa-bygget). Sammen skaper 
vi et kulturskoletilbud for og til seniorer i alle aldre over 
60! Her kan du gå på kurs, slå av en prat i kafeen og  
treffe likesinnede. Skolen er en sosial møteplass hvor ord 
som trivsel, latter, læring, nysgjerrighet, engasjement, og  
munterhet er høyst tilstedeværende. 
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VI PRESENTERER HER HØSTENS KURS, 
MEN VÆR OPPMERKSOM PÅ AT FLERE 
KURS KAN BLIR ARRANGERT. FØLG MED 
PÅ KOMMUNENS NETTSIDER OG PÅ 
www.sarpsborgseniorskole.no.

Å forstå sin alder er å 
forstå dens gleder

Winston Churchill
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KURSPROGRAM HØSTEN 2019

TEGNE- OG MALEKURS 
FOR NYBEGYNNERE
Oppstart 2. september
Kl. 12.30 - 14.00 
Du får en innføring i fargelære, komposi- 
sjon og skyggelegging - både i sort-hvit 
og med farger. Vi maler med akryl, både 
figurativt og abstrakt. Du vil også få prøve 
deg med kull og knetgummi. Kurset starter 
med kulltegning. Alt du trenger til dette fås 
på kurset. Du trenger ingen forkunnskaper. 
Kursleder er Jorunn Handelsby Olsen.  
Jorunn har gått i lære hos Gyllensten & 
Stahl, og hos Yvonne Karlsen i klassisk 
figurativt maleri og kulltegning. De to-tre 
siste årene har hun fordypet seg i abstrakt 
maleri, og prøvd forskjellige teknikker.  
I A-Porten Kunsthus har hun sitt atelier. 
Jorun har godkjent lærerutdanning med 
fordypning i Kunst- og håndverksfag. 
Kursavgift: Kr. 500.- (materiell inkl.)
Rom: Atelieret
Varighet: 10 ganger
Antall deltagere: 12

TEGNE- OG MALEKURS 
FOR VIDEREKOMNE
Oppstart 2. september
Kl. 09.30 - 11.30  
Vi jobber videre med komposisjon,  
skyggelegging og det gylne snitt. På  
kurset går vi gjennom enkle malepaletter 
og flere maleteknikker. Du kan bruke olje, 
akryl eller akvarellmaling, alt ettersom du 
ønsker. Vi bruker kull og knetgummi til 
sort-hvit bilder. Jeg er fleksibel i forhold 
til personlige ønsker. Kurset starter med 
kull og knetgummi, alt du trenger til dette 
fås på kurset. Du bør ha litt øvelse for å 
begynne på dette kurset. Kursleder er  
Jorunn Handelsby Olsen. 
Kursavgift: Kr 500.- (materiell inkl.)
Rom: Atelieret
Varighet: 10 ganger
Antall deltagere: 12

Kursprogram høsten 2019
Kulturskolen for seniorer og 
Sarpsborg seniorskole
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SENIOR YOGA 60 + I, II OG III
Man blir aldri for gammel for å kunne 
utføre yoga, man blir bare yngre av det! 
Yoga-stillinger kan tilrettelegges slik at den 
kan tilpasses den enkeltes behov. Mange 
eldre blir passive og stive i kroppen etter-
som årene går, men dette trenger ikke å 
være en hindring for å delta i en yogatime. 
Her er det ingen krav til forkunnskaper. 

Beate Ervik er yogainstruktør på de følgende 
tre kursene. Hun har holdt på med yoga 
siden 2007, og undervist yoga siden 2010. 
Beate er opptatt av å tilpasse under-
visningen etter de som er med. Vi har 
yoga-matter, men har du en egen  
– må du gjerne ta med denne.

SENIOR YOGA 60 + I   
Oppstart 2. september kl. 11.20 
Yogainstruktør: Beate Ervik 
Kursavgift: Kr. 1000.- 
Betales direkte til yogalærer
Rom: Dansesalen
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 12

SENIOR YOGA 60 + II  
Oppstart 2. september kl. 12.30
Yogainstruktør: Beate Ervik 
Kursavgift: kr. 1000.- 
Betales direkte til yogalærer
Rom: Dansesalen
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 12

SENIOR YOGA 60 + III 
Oppstart 2. september kl. 13.40 
Yogainstruktør: Beate Ervik
Kursavgift: Kr. 1000.- 
Betales direkte til yogalærer
Rom: Dansesalen
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 12
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KURSPROGRAM HØSTEN 2019

HVERDAGS-ENGELSK 
Oppstart 2. september 
kl. 12.00 - 13.15
Har du lyst til å bruke engelsken din litt? 
På dette kurset fører vi enkle samtaler 
på engelsk, et hverdags-engelsk. 
Vi starter ikke helt på nybegynnerstadiet, 
så det kreves noen forkunnskaper. 
Kursholder er Ann Fields, 
med medhjelper Gail Mangset.
Kurset er gratis
Rom: Rosenkrantz
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 14

DANS DEG GLAD! 
Oppstart 3. september Kl. 12.30 - 13.30
Dans og trening er gøy! Og den skaper 
glede - og mindre smerte i kroppene våre. 
Vår instruktør Maria Myrland Wullum og 
har jobbet på SATS i 14 år. Hennes timer 
har fokus på glede i bevegelse, smertefri 
trening og fokus på å styrke støtte- 
muskulatur, fleksibilitet og balanse.  
Noe som er det viktigste for eldre! 
Timen varer i 60 minutter, hvorav 40 
minutter går til dans og kondisjon, og 20 
minutter til styrke, balanse og uttøying.
Kurset er gratis
Rom: Dansesalen 
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 12

KUNSTHISTORIE 
Oppstart 3. september 
Kl. 10.00 - 11.30
Kunst kan defineres som et fantasifullt og 
nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre 
eller ytre opplevelser. Betydningen av og 
hensikten med kunst har variert gjennom 

tidene. Gjennom noen formiddager skal 
vi på en enkel måte, få et innblikk i noen 
kunstneres liv og virke. 
3. sept. Om van Gogh ved  
Ragnhild Harlem
10. sept. Intro til Munch-vandring 
24. september, ved Torill Stokkan
17. sept. Ekskursjon til Soli Brug  
– Nordiske allianser
24. sept. Munch-vandring i Fredrikstad 
med Torill Stokkan
8. okt. Stavangermaleren  
Kjell Pahr Iversen ved Liv Iversen
22.okt. Islamsk kunst ved  
Ragnhild Harlem
5. nov. Om Picasso ved Rigmor Dahl
12. nov. Eget tema ved  
Ella Gudrid Krohn-Sjuls
26. nov. Ekskursjon til Soli Brug – Jan 
Baker og Sigurd Winge
Kurset er gratis, men kursdeltagere må 
selv betale eventuelle reiseutgifter.
Rom: Rosenkrantz 
Antall deltagere: 15

FOTOKURS MED 
JARL-MORTEN ANDERSEN
Oppstart tirsdag 3. September
Kl. 12.30 - 14.00
Ønsker du å kunne litt mer om bruken av 
kameraet ditt (ikke mobil!)? Litt mer om 
bruk av objektiver og om billedbehandling? 
Ønsker du å lære enkle knep for å få til et 
bedre bilde? Da er dette kurset med  
fotograf Jarl-Morten Andersen noe for deg!
Kurset er gratis
Rom: Møterommet
Antall deltakere: 6
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HVERDAGSFILOSOFI 
Oppstart OBS! 
kun to tirsdager 15. okt og 29. okt.
Kl. 10.00 - 11.30
15. oktober Temaet for denne timen er 
«Det gode liv» samtale.
29. oktober Temaet for denne timen er 
«Anerkjennelse» - Torgeir innleder og 
inspirerer til videre samtale. 
Torgeir Mathisen er en pensjonist 
som nå får tid til å undre seg over de 
eksistensielle temaene i livet, og 
synes at det å dele slike tanker er fl ott.
Kurset er gratis
Rom: Rosenkrantz
Antall deltagere: 15

HVERDAGS-SPANSK FOR 
NYBEGYNNERE
Oppstart 4. september 
Kl. 10.00 - 11.30 
Det er mange av oss som har et forhold 
til Spania, og som vi alle vet, er det lurt å 
kunne det mest nødvendige av ord for å 
gjøre seg forstått i et land man besøker. 
På dette kurset lærer du å bruke enkle ord 
og setninger på verdensspråket spansk. 
Kursholder er Seniorlærer Carmen Borgli 
og /eller Alexandra Pujoel.
Kurset er gratis
Rom: Rosenkrantz
Varighet: 10 uker
Antall deltagere: 10 

SKRIVEKURS 
– «SKRIV DIN HISTORIE» DEL I
Oppstart 4. september 
Kl. 10.00 - 11.30 
«Skriv din historie» er et skrivekurs for 
å sette i gang din skriveprosess. Om det 
er din egen livshistorie, familie- eller slekts-
historie, om storslagne hendelser eller små 
nære ting du vil skrive om, det er opp til 
deg! Det kreves ingen forkunnskaper og 
du deler kun det du ønsker å dele.  Via 
kreative prosesser vil jeg hjelpe deg til å 
få fart på skrivingen! Husk, din historie 
er også unik! Ingen har akkurat samme 
historie som deg, den er en skatt du bør 
gi videre. Kurset gjennomføres av «Ditt 
skriveliv» ved Hilde Sørlie. Del II av kurset 
kommer over nyttår. Det vil vise hvordan 
historien din kan bli til en bok eller et 
dokument. Noen av temaene på «Skriv 
din historie» del I er: Hvordan hente frem 
minner, kreative prosesser, motivasjon og 
inspirasjon, samtaler, fakta og fi ksjon
Kurset er gratis
Rom: Møterommet
Varighet: 8 antall uker
Antall deltagere: 10 (minst 5 kursdeltagere)
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DROP IN YOGA FOR SENIORER
Oppstart 4. september 
Kl. 10.00 - 11.15
Er yoga noe for deg? Her kan du prøve 
det ut med en Drop in-time. Du trenger 
ikke være ung og smidig for å praktisere 
yoga! Alle kan gjøre yoga, enten du er 
sprek og lever et aktivt liv, har begrenset 
mobilitet som for eksempel vanskeligheter 
med å komme deg opp og ned fra gulvet, 
har søvnproblemer, vansker med å forlate 
hjemmet eller bare ønsker å kjenne mer 
ro og avkobling i livet ditt. Dette tilbudet 
«Drop in Yoga» for seniorer (60+) er et 
gratistilbud til de som er nysgjerrige på hva 
yoga er. Det er bare «å droppe inn» 
– og her gjelder «førstemann/kvinne til 
mølla»-prinsippet. Ingen påmelding. 
Kun plass til 12 deltagere pr gang. 

Vi har yoga-matter, men har du en egen 
må du gjerne ta med denne. Yogalærer 
Maria Henriksen er sertifisert i blant annet 
tradisjonell yoga, holistisk yoga eller yoga 
terapi. Hun har yogautdannelsen sin fra 
India og har undervist i mer enn 10 år i 
Norge og i India. Maria er også utdannet 
vernepleier.
Hver onsdag i 10 uker
– foruten i høstferien.
Drop in Yoga er gratis 
Rom: Dansesalen
Varighet: 10 uker

LESEFELLESKAPET 
Oppstart 11. september 
Kl. 12.30 - 14.00
Lesefelleskapet bruker en metode og 
lesepraksis som er utviklet av The Reader 
Organisation – kalt Shared Reading. Dette 
er en «guidet lesing», hvor gruppens leder 
(heretter leseguide) velger tekster som 
skal leses. Alle som måtte ha lyst bidrar 
til høytlesningen. Man kan også bare sitte 
og lytte. Det er også lov. Vår leseguide 
er Torill Stokkan, leder av Litteraturuka 
Sarpsborg – og utdannet Shared Reading 
Facilitatior fra The Reader Organisation i 
Liverpool.
Kurset er gratis 
Rom: Møterommet
Varighet: 8 uker 
Antall deltagere: 8

MUSIKKTIMEN
Oppstart 18. september 
Kl. 12.30 - 13.30
Vi lytter til Verdi og lærer litt om hans liv 
og musikk. Dessuten forbereder vi oss 
på vår reise til Operaen i Oslo for å se og 
høre operaen Rigoletto, skrevet av nettopp 
Verdi, den 23. oktober. Kanskje får vi til en 
omvisning på Den Norske opera i forkant 
av forestillingen også.
Kursholder er musiker og fiolinist - og 
tidligere rektor ved Sarpsborg kulturskole, 
Ole Herman Huth.
Kurset er gratis (inkludert operabillett), 
men det er viktig at du kan møte  
alle kursdager.
Rom: Rosenkrantz
Varighet: 11/9, 18/9, 25/9, 9/10, 
16/10 og 23/10 blir det opera-tur
Antall elever: 10
 

18



www.sarpsborg.com

KULTURSKOLEN FOR SENIORER OG SARPSBORG SENIORSKOLE

19



www.sarpsborg.com

Seniorhøsten 
2019 SARPSBORG


