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Fra sin oppvekst på Oslo østkant har Trond gått gradene som 
rockemusiker på 70-tallet til popstjerne på det glade 80-tallet og 
fremstår i dag som en av de beste roots- og bluesmusikerne 
Norge noen gang har produsert. Den rustne, hese stemmen gir 
låtene dybde og nerven han er kjent og elsket for. Han har gitt oss 
radiohits som “Bandidos i det fri”, “Himmelvogna” “Meninga 
med livet”, “Inn i mystikken” og “Killer On the Run”. 

Vestby Vi over 60:  Ons 12. oktober  kl 18:30
Hvitsten Vi over 60:  Tors 27. oktober  kl 13:00 
Hølen og Såner Vi over 60:  Ons 2. november  kl 18:30
Son Vi over 60:  Tors 17. november  kl 17:00

Man 26. sept
Tilbud til alle seniorer

Tur til Follo Museum  
- Gammeldags skoletime på Holstad 

skole og omvisning på museet 

12. & 27. okt, 2. & 17. nov 
Vi over 60: 

Trond Granlund

6. & 27. sept, 18. okt & 1. nov 
Institusjon:  

Musikkterapeut Silje Dæhli
 
Silje Ulvevadet Dæhli har jobbet som 
musiker og musikkterapeut i 20 år. Hun 
har spesialisert seg på demensvennlige 
konserter og musikkterapistunder på 
sykehjem. Bak pianotangentene invite-
rer hun deltakerne til å bli med på egne 
 premisser. 

Demensavdeling Vestby sykehjem  10:30 – 11:30 
Treffsenteret i Speiderveien  12:00 – 13:00 

Tir 8. nov 
Institusjon:  

Musikkgalleriet presenterer

«En natt i paris»
«EN NATT I PARIS» er en 
musikalsk reise til Frankrike, 
gjennom ord, toner og malerier. 
Publikum vil blant annet få 
høre populære sanger udøde-
liggjort av Edith Piaf, piano-
stykker fra filmen «Amelie fra 
Montmartre», typiske kafé-
sanger fra 1900-tallet og klassiske stykker av Debussy og Fauré.  
Parallelt med dette vil de presentere malerier som «Kaféterrasse om 
natten» av Van Gogh og malerier av Claude Monet.

Steinløkka i Son  kl 12:00 
Treffsenteret i Speiderveien:  kl 14:15 
Vestby sykehjem:  kl 16:45

Tir 13. sept 
Institusjon:  «Vi mimrer»

Benedicte Adrian  
og pianist Torbjørn Kvamme

 
Benedicte Adrian representerte 
Norge i Melodi Grand Prix i 
1984, og i 1992 satte hun opp 
den egenskrevne opera-musi-
kalen ”Which Witch» i London 
i samarbeide med Ingrid 
Bjørnov. Her får vi gjenhør 
med noen av de mest kjente 
sangene fra Dollie-tiden og «Which Witch», men det blir også klassiske 
«evergreens» mange vil kjenne igjen og kanskje synge med på. Sanger 
som Benedicte vokste opp med og som det knytter seg kjære minner til.

Steinløkka i Son  kl 12:00 
Treffsenteret i Speiderveien:  kl 14:15 
Vestby sykehjem:  kl 16:45

Lærer Skuterud holder 
skoletime på gamle Hol-
stad skole. Dere trer inn 
i rollene som elever og får 
oppleve eller gjenoppleve 
hvordan skolen var på 
40-tallet. Det vil bli salme-
vers, elverim, eksamen i 
religion og skammekrok. 
I tillegg til skole blir det 
omvisning på museet.  

Den kulturelle Spaser
stokken spanderer kaffe 
og bakevarer.

En gammel rutebuss frakter dere til og fra Follo Museum. 
Det blir flere holdeplasser rundt om i kommunen. Se rute-
tabell for når bussen kommer forbi deg. 

NB! På grunn av antall seter i bussen og formidling er det 
begrenset med plasser – Påmelding gjøres ved å ringe til 
Morten på dagtid tlf 64980796 – førstemann til mølla.

Steinløkka 08:43
Hølen torg 08:57
Vestbytorget 09:08
Hvitsten torg 09:21
Follo Museum 09:51

MAN 26. SEPTEMBER

Rute 40R: Holstad Skole – Steinløkka
Follo Museum 11:57
Hvitsten torg 12:27
Vestbytorget 12:40
Hølen torg 12:51
Steinløkka 13:05

MAN 26. SEPTEMBER

RUTETABELL
Rute 40: Steinløkka – Holstad Skole



lør 1. okt   kl.12:30 - 16:00
Eldredagen – vestby arena

Den kulturelle spaserstokken i Vestby
Vestby kommune mottar midler fra Viken fylkeskommune til gjennomføring av tilbudene i 
Den kulturelle spaserstokken etter årlig søknad og tildelingsrunde. 

Kulturtjenesten samarbeider med Seniorsenteret, kommunens seniororganisasjoner 
og  institusjoner om å sette opp programmet og gjennomføre arrangementene ute på 

 institusjonene og andre møteplasser for seniorer. 

Målgruppen for spaserstokken er seniorer i alle aldre. Vel møtt 
skal du være. Med vennlig hilsen arrangørgruppen. 

For mer informasjon om spaserstokken og oversikt over 
 arrangementer se:  
www.vestby.kommune.no/den-kulturelle-spaserstokken

Vestby 
kommune

Den Kulturelle Spaserstokken leverer i år underholdning til Eldredagen. (se mer 
 informasjon om arrangementet på kommunens hjemmeside) 

70-årsjubilanten Louis Jacoby kommer på besøk med sin 
stadig voksende vise-skatt. Louis treffer oss alle med for-
skjellige temaer; skjærgårdsliv, unger, samliv og kjærlighet. 
Nye viser drysser stadig ut av ermet, men klassikerne må 
alltid være med. ”En konsert uten «Hverdag» går bare ikke” 
sier han.

«Svorske perler og røverhistorier» med Sturla Berg-
Johansen og Torbjørn Kvamme. Her blir det gjensyn med 
noen av de store revystjernene når Sturla imiterer blant andre 
Leif Juster, Rolv Wesenlund og Arve Opsahl. Det blir altså en 
konsert med humorinnslag, historier og ikke minst allsang. 
Et knippe kjente og kjære låter fra Erik Bye, Evert Taube, Povl 
Dissing, Odd Børretzen, Jan Eggum, og noe eget materiale. 

Eldrerådet i Vestby arrangerer Eldredagen. Påmelding innen 23. september til Eldrerådet:  
Jan Oscar Svae - telefon/SMS: 932 14 908 - e-post: jos@vns.no 
Steinar Setten - telefon/SMS: 909 21 768 - e-post: steinarsetten@wemail.no


