
    



  
HOVEDMÅL  

• Bedre helse og livskvalitet for seniorer gjennom varierte kulturelle tilbud.  
• Beboere på bo- og aktivitetssentrene skal få «det lille ekstra i hverdagen.»  
• Pensjonister skal greie seg selv lenger og utsette oppholdet på sykehjemmet.  

  
Kultur er  helsefremmende, rehabiliterende og forebyggende!  
 
Respekt for de eldre er en sentral forutsetning når vi tilbyr underholdning.  
De eldre har like stor bredde i interesser og musikksmak som ellers i samfunnet. 
Derfor er det viktig at tilbudet er variert. 
  
FORUTSETNINGER  
Alle seniorer skal ha tilgang til de kulturelle tilbudene. Arrangementene skal være på institusjoner, 
konsertlokaler og andre egnede steder, og det skal sørges for transport der det er nødvendig.  
  
TILBUD  
Vi skal tilby arrangementer og aktiviteter innfor alle kunst- og kulturgenre: Musikk og sang, 
allsang, dans, kor, teater/revy, tegning/maling, keramikk m.m.  
  
KURS  

• Kursopplegg for helsepersonell i bruk av kultur i det helsefremmende arbeidet.  
• Kurs for eldre i dans, musikk, teater, kunstmaling osv.  
• Dansegrupper, kor, musikkgrupper og teatergrupper kan startes (det er mange bra ressurser 

blant de eldre).  
  
SAMARBEID  
Vi samarbeider med viktige kulturinstitusjoner i kommunen og fylket:  
Prøysenhuset, Ringsakeroperaen, Teater Innlandet, Turneorganisasjonen for Hedmark, Musikk 
i Hedmark, Kulturskolen, Toneheim folkehøgskole, bibliotekene, kunstgallerier, dansegrupper, 
revy/teatergrupper. Det er også viktig å samarbeide med skoler og barnehager, og ikke minst 
med frivillige organisasjoner som kor, korps, Lions, Røde kors  m.fl.. Ved noen prosjekter kan 
det være aktuelt å samarbeide med andre kommuner.  
  
ORGANISERING  
En ansvarlig på kulturkontoret i nært samarbeid med kontaktpersoner i pleie- og omsorg, 
bibliotekene, pensjonistforeninger og eldrerådet. Kulturkontoret er ansvarlig for driften, og et råd 
fra kultur, pleie- og omsorg, biblioteket og tiltak utgjør styret ( Programkomitéen).  
  
Aktivitet. 
 
Det er 8 sykehjem i Ringsaker. Artistene opptrer to ganger om dagen, også på de to dementavdelingene i 
kommunen. 
Det blir altså 10 opptredener på 5 dager. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
GJENNOMFØRING AV KONSERTER PÅ BO- OG AKTIVITETSSENTRENE  
Punktene under er ment å være veiledende for  personalet og ledelsen på bo- og aktivitetssentrene 
ved besøk av ulike artister. Det er viktig at beboerne får følelsen av å være på konsert – dette fordi 
en god og  sterk opplevelse av konserten/underholdningen får tilhørerne til å senke skuldrene og 
ta imot det som kommer med åpent sinn. Dette kan være et «magisk» øyeblikk, et pust i 
hverdagen, en «fin gammel» opplevelse som de kan ta med seg videre. Mange demente kan få 
klare minneøyeblikk og huske sanger, andre en god og sterk opplevelse. Og ikke minst: Alle kan få 
en sterk følelse av å oppleve noe fint sammen!  

Det er vist gjennom flere undersøkelser at deltakelse i og opplevelse av kultur både fremmer 
livskvaliteten og forlenger livet. Så når beboerne skal ta imot musikk/sang eller annen form for 
underholdning, må de få sjansen til å konsentrere seg om dette og ikke forstyrres av andre ting.  
Aktivitørene er institusjonenes «kultursjefer»  og er ansvarlige for gjennomføringen av 
arrangementene. Avdelingslederne og pleierne sørger for at beboerne kommer seg til konsertene.  

1. Forberedelser til konsert – skape forventning:  plakater, snakke om, fortelle om artistene - 
eventuelt synge og spille artistenes sanger.  

2. Egnet lokale.    
3. Beboerne må være på plass i god tid – ingen skal komme etter at konserten har begynt.   
4. Beboerne må plasseres slik at de både ser og hører godt – ingen skal sitte med ryggen til.  
5. Hvis det er mulig, bør beboerne sitte som i en konsertsal – ikke rundt bordene.  
6. Ingenting skal forstyrre konsertene – de ansatte må være rolige, stille og tilstede. Ingen 

trafikk ut og inn under konsertene. Beboere som ofte må på toalett eller ut andre ærend, 
plasseres nærmest døra.  Hvis konserten er i kantina, skal denne være stengt under 
konserten. Personalet kan ordne seg på annen måte dersom konserten kolliderer med 
spisepause. Be artistene på forhånd om å ta pause dersom situasjonen krever det (f.eks  ved 
akutte sykdomsanfall ).  

7. Ingen servering av kaffe og lignende under konsertene.  
8. Direkte og klar avtale med artistene:  Kontaktpersonen på hjemmet bør ha kontakt med 

artistene på forhånd:  Når kommer de, hvor stor plass trenger de, hvor lang tid trenger de 
på å rigge seg til,   trenger de strøm,  garderobe,  vil de drikke kaffe sammen med beboerne?  

9. Ta godt imot artistene – god dag, god dag.  
10. Hvor skal artistene  stå for at alle skal se og høre godt?  
11. Sørg  for at artistene fyller ut TONO-rapport som leveres til kulturkontoret.  

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DKSS OG UTSIKTENE FRAMOVER  
Pengene til Den kulturelle spaserstokken blir nå bevilget av kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og spillemidler ut til fylkene, som igjen fordeler til kommunene.  
Men det har blitt en forandring:   
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fortsatt med å bevilge samme beløp som før (30,8 
mill.). Forskjellen er at de nå bruker en ny fordelingsnøkkel, med det resultat at Hedmark 
fylkeskommune nå får 1,2 mill. mot 1,6 tidligere. Vi har altså tapt på at fylkeskommunene har 
overtatt den endelige fordelingen.    
I 2015 fikk Ringsaker 198.000, men i 2016 er dette redusert til 139.000. For Ringsaker blir dette 
altså  59.000 mindre pr. år – dvs. ca. to turnéer færre enn før. Hvis dette skal kompenseres, må 
enten fylkeskommunen plusse på 400.000 til fordeling i Hedmark fylke, eller Ringsaker kommune 
plusse på 59.000.  Ringsaker kommune bevilger nå 60.000 i året. 
 Opprinnelig ble bevilgningene til DKSS administrert av kultur- og helsedepartementene med en 
klar betingelse: Kultur og helse i kommunene skulle samarbeide!  
I 2014 tok regjeringen  vekk hele forutsetningen for at DKSS forankres i kultur og helse ved å gjøre 
DKSS til en utgiftspost hos kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom ordningen skal 
fungere som før, må kultur og helse i fylkeskommunen samarbeide og sørge for at de eldre får den 
oppmerksomheten de fortjener.        
  
Det sentrale innholdet i stortingsmelding nr. 25 (2007) ang. DKSS er:  

• Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.  
• Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det 

utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.  
• Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 

dagliglivet.  
 
Oppsummering: 
Den kulturelle spaserstokken ble igangsatt i  2008 i Ringsaker. Fram til og med 2020 har det vært 
et stort og variert tilbud til beboerne på bo- og aktivitetssentrene og på pensjonist-treff i 
kommunen, og tilsammen ca. 25.000 har hatt  glede av dette!  
Vi har hatt ca. 1000 arrangementer med til sammen rundt 200 artister. 
 Hvert år har vi møter med aktivitørene og  avdelingslederne  på bo- og aktivitetssentrene.   Noen 
ganger er også RE-ledere (ledere for omsorgsdistriktene i kommunen) tilstede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008/2009/2010  

• Ove Røsbak/Axel Falk – forfatter, viser  



• Ringsakeroperaen, ”Den glade enke” - opera  
• Frode Moltemyr - viser  
• Leif Inge Thormodsæter – viser og kjente sanger  
• Karoline Ormåsen - allsang  
• Vibeke Horsberg/Sjur Magnus – klassiske perler  
• Digitalisering av minner – på skjerm  
• Lucky Næroset  
• Moelv bl.kor/Sjur Magnus – konsert, allsang og beboerkor.  
• Ulf Storbekk/gitarakk. – egne sanger og Prøysen  
• Bernt Ola Volungholen/Fride Skogsrud Bjørnstad - opera  Geirr Lystrup/tr.spillakk.- egne 

sanger  
 2011  

• «Perler på en snor» - om Margrethe Munthe.  Margrethe Nordmoen, Anne Flugstad og Ole 
Gjøstøl (samarb. med Musikk i Hedmark).  

• Guren Hagen  
• Allsang med Prøysenfestivalens allsangband – Hogne Moe, Frode Berntsen og Morten 

Strypet.  
• «Lykkelige dager» - fra Sigrid Undseths liv – Anne Flugstad og Vibeke Horsberg.  
• «Dørstokken heme og vegen videre» - Prøysens viser og stubber – Elin Kvernmoen, Frode 

Berntsen, Morten Strypet og Geir Otnæs.  
• Morten Jostad – om librettoen til «I canselliraadens dage», og om Trygve Andersen.  
• «I Canselliraadens dage» - Ringsakeroperaen.  
• «Vår jul – en nordisk jul» - Gaute Ormåsen og Cecilia Vennersten.  
• «Snekker Andersen og julenissen» - Ringsaker teater.  Moskva balalaikaquartet  
• Tor Karseth.  

  
2012  

• Bilder fra Ringsaker – fotoutstilling – Tor Henning Støldal  
• Tegninger fra Ringsaker – Ove Johansen  
• Swingbandet «Aldershjemmet»  
• Trond Klaape Aasdal – lyrikk  
• Oline Bakkom og Lillebror Vasaasen – folkemusikk  
• «En vise vil jeg synge» - Alf Prøysen og folkemusikken - Camilla Granlien og Mari Skeie 

Ljones   
• «Genser´n te´n Johansen» - Kjell Røren og Helge Sveen  
• «Prøysen møter Taube» - Viggo Sandvik og Gøran Fristorp.  
• Fortellinger og sanger fra Brumunddal – Tor Karseth og Thor Gotaas.  
• «Titanic» - melodier og historier fra Titanics siste reise – Musikk i Hedmark – Berit Cardas, 

Vebjørn Anvik og Ellen Flesjø.  
• «Czardasfyrstinnen» - Ringsakeroperaen  
• ”Vår jul” – Gaute Ormåsen og Cecilia Vennersten  
• Moskva Balalaika Quartet  
• Møte med Hamar, Løten og Stange om samarbeid.  

  
2013  

• Furneskoret- jubileumskonsert.  



• ”To menn og et piano”: Arvid Renvåg og Arne Strømberg – Litt jazz og gamle ”svisker”.  
• ”Genser´n  te´n Johansen” – Kjell Røren og Helge Sveen  
• ”Aldershjemmet” på Nærvang – samarb. med Nordre Ringsaker Pensj.forening.  
• ”Patina” – danseforestilling i teatersalen.  
• ”Fra London til Ringsaker” – musikaler, Taube, Prøysen m.m. – Tone Østli, Heidi Trettøy 

Løken og Jon Konrad Strøm.  
• ”Ungkar” – Prøøysen-forestilling fra Teater Innlandet – Knut Erik Engmoen og Frode 

Berntzen  
• Oline Bakkom og Lillebror Vasaasen – folkemusikk på Buttekvern på eldredagen   Geirr 

Lystrup på Tingvang – Ringsaker Bygdekvinnelag på eldredagen.  
• ”Viva Verdi” - Ringsakeroperaen  
• ”Moskva Balalaikaquartet”   
• Seminar om Den kulturelle spaserstokken i samarbeid med Hedmark fylkeskommune – alle 

kommunene i fylket ble innvitert.   
  
2014  

• To menn og et piano                                                                                                       
• Hamar Teater – ”Sukkerbrød og skokrem”                                                                   
• Lillebror Vasaasen og Oline Bakkom (Prøysen og folkemusikken)                                                               

 Har søkt fylkeskommunen om prosjektstøtte til Lillebror og Oline (30000). – Avslag!                    
• Geirr Lystrup – ”Alf og damene”                                                                                        
• Lillebror og Oline, Høsbjør  – Br.dal pensj,forening                                                                           
• Julie og Andreas Rokseth – harpe og bandoneon                                                                              
• Prøysenutstilling  (ambulerende)  
• Anne Flugstad og Fred Dalbakk - Prøysen           
• Omvisning, servering, allsang og konsert med Geir Lystrup og Geir Otnæs  for 120 beboere  

på bo- og aktivitetssentrene  på  Prøysenhuset                                                                                                  
• Eldredagen –Ringsaker bygdekvinnelag på Tingvang  - Oline og Lillebror                 
• Erik Lukashaugen - Børli                                                                            
• Ragnar Dyresen og tr.spill –” Prøysens perler”                                     
• Tryllefløyten – Ringsakeroperaen                                                                                                                         

              
 2015 
Vebjørn Anvik og Geir Inge Lotsberg - klassisk 
Leif Blix og Lars Nygaard – «Bal Musette» 
Anne Lande og Per Husby – «Sakte sanger» 
Geir Lystrup – Nes diakonat 
Sigrid Stubsveen, Ole Nilssen og Anders Lillebo fra Volumfestivalen 
Wenche Myhre – Hamar kulturhus 
Ove Røsbak og Annar By 
Ringsakeroperaen – «Carmen» 
Kari Svendsen – Hamar kulturhus 
 
 
 
 
 



2016 
Ulf Storbekk 
Arja Saijonma – Hamar kulturhus 
Karoline Amb, Henning Ramseth og Skjalg Lidsheim 
Teater Innlandet og Jon Nyutstumo – «Blådansen» - Sandbeck 
Anna Sundstrøm Otervik, Per Kjelland og Tore Mortensen 
Ringsakeroperaen – «De lystige koner i Windsor» 
Gaute Ormåsen, Trine Rein, Christian Ingebrigtsen, Frøydis Grorud og Trond Lien – julekonsert 
Geirr Lystrup, Anna Sundstrøm Otervik, Solheimkoret og Moskva Balalaika Quartet  
 
2017 
Julie og Andreas Rokseth 
Prøysenhuset med Hogne Moe – «100 leser for 1000» 
Geirr Lystrup – Nes diakonat 
Tormod Wold Mikkelsen – gitar 
Siri Snortheim – avduking på Tingnes kulturhus 
«Hard Rollin´ Daddies, Karl H. Lundby – “seniordag på torget I Brumunddal 
Else og Erik Harstad 
Camilla Granlien og Annar By 
Nina Steen-Hansen og Per Strand 
Ringsakeroperaen – «Dido og Aeneas + Cavalleria Rusticana» 
 
2018 
Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen 
Tanja Leine og Vebjørn Anvik 
Prøysenhuset med Hogne Moe – «100 leser for 1000» 
Geir Atle Johnsen og Hanne Dahle 
Geir Otnæs 
Film – «En mann ved navn Ove» 
«Aldershjemmet» - Prøysenhuset 
Torleif Kippersund – «Terje Vigen» 
Helge Borglund og Jørn Kolsrud – «Varme viser og glade takter» 
Ringsakeroperaen – «Perlefiskerne» 
 
2019 
Tone Haugen Romtveit  og Andreas Hamre 
Erik Lukashaugen og Annar By 
Geirr Lystrup og Gaute Ormåsen 
Benjamin Kippersund   
Margrete Nordmoen og Annar By  
Swingbandet «Aldershjemmet»  
Tanja Leine og Tor Karseth   
Ringsakeroperaen: «Barberen i Sevilla»  
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 



Svein Richard Mathisen og Søren Gemmer, jazz 
Anders Westhagen og Ole Evensen, rockabilly 
Leif Blix og Lars Nygaard, «Bal Musette» 
Guren Hagen 
Bente Kvile Buflod 
Utstilling 
 Swingbandet «Aldershjemmet» på Prøysenhuset 
H.C. Medlien, Aukrust-program 
Ringsakeroperaen, «Jegerbruden» 
 
På grunn av corona-pandemien har det ikke vært arrangementer for de eldre i 2020, bortsett fra  
jazzkonserter med Svein Rikard Mathisen og Søren Gemmer i januar. 
I stedet har vi fått en egen TV-kanal på sykehjemmene (med oppstart i mai) der vi sender 
konserter, filmer, lokalt stoff m.m. med sende tid tre ganger om dagen og nytt program hver uke. 
 
 
 

 
 

Konsert med Geirr Lystrup og Gaute Ormåsen på Br.dal sykehjem i 2019. 
 
 
Ansvarlig for Den kulturelle spaserstokken i Ringsaker, Geir Otnæs 
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