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Hvalstad. Nesten hver 
torsdag i 30 år har 
gruppen «Johansens 
Venner» besøkt alders- 
og sykehjemmene i 
Asker og Bærum med 
dans, sang og glede.

De var 24 da de startet opp for 30 
år siden med å besøke eldre og 
uføre på institusjonene, etter ini-
tiativ fra Erling og Bjørg Johansen 
samt Ola og Inge Cathrine Eiklid. 
De unnfanget idèen om å benytte 
gammeldans til også å spre glede 
blant andre. Med sitt gode humør 
ble de fort populære gjester. 11 av 
de som startet opp er fortsatt med.

Nåværende leder, Astrid Schia-
ger, forteller at gruppen i sin tid 
var etterspurt langt utover bygdas 
grenser. De har også besøkt nor-
ske sykehus i utlandet. Grunnet 
alder har de nødvendigvis måttet 
redusere noe på gammeldansen, 
men ellers går besøkene sin gang.

– Det viktigste er det sosiale, 
og at de syke og eldre får besøk 
av glade mennesker som kan spre 
litt glede i hverdagen, understre-
ker Schiager.

Freddy Nilsen

freddy.nilsen@budstikka.no

Et vennlig jubileum

GLEDESSPREDERE: Johansens Venner har jubileum i år.  FOTO: pRiVAT 

– Har Budstikka mulig-
het til å hjelpe oss med 
å finne gamle klasseka-
merater som ikke er på 

Facebook? spør Hanne 
Mette Tønnesen.

Dønski-russen fra 1982 

planlegger et 30-årsjubi-
leum i oktober, antage-
lig på Strand. Men som 
sagt, det er litt proble-

mer med å spore opp alle 
i det store russekullet.

Freddy Nilsen

freddy.nilsen@budstikka.no

Var du Dønski-russ i 1982? 

Sandvika. Fredag 4. mai 
kl. 12.00 inviterer 
Sandvika bibliotek til 
forestillingen «Prøysen i 
mai».

Dette er en hyllest til Alf 
Prøysen som visekunst-
ner og dikter. Visesan-
gerne Harald Dyrkorn 
fra Rykkinn og Oddlaug 
Askerød synger og spil-
ler gitar. I tillegg leser 
de små historier. Begge 
har lang erfaring som 
trubadurer og er kjent 
fra norsk visemiljø.

– Det vil bli enkel ser-
vering av kaffe og kjeks, 
og alle er velkomne, 
opplyser avdelingsleder 
Susanne Skurdal.

Freddy Nilsen

freddy.nilsen@budstikka.no

Hyllest til Prøysen

ERFARNE: Harald Dyrkorn og Oddlaug Askerød hyller Prøysen på en konsert i Sand-
vika bibliotek fredag 4. mai kl. 12.00.  FOTO: FReddY niLsen

Snarøya. Nylig ble det gjen-
nomført en vakker konsert på 
Snarøya seniorsenter. Man får 
vårfornemmelser av slikt.

«Wien, byen i mine drømmer». 
Dette var tittelen på en klassisk 
konsert som Germaine Hexe-
berg (fløyte) og Morten Fagerli 
(klaver) underholdt forsamlin-
gen med på Snarøya seniorsen-
ter siste torsdag i april.

– De herligste, velkjente toner 
ble smilende og sjarmerende 
fremført av to meget anerkjente 
musikere. Det hele var en her-

lig musikalsk opplevelse. Etter 
stående applaus fikk vi også et 
ekstranummer av mer hjemlig 
karakter, «Danse mot vår», av 
Rolf Løvland, opplyser Hans F. 
Gjersøe.

Han forsikrer at de allerede 
gleder seg til neste besøk, som de 
ble lovet, av duoen. Han retter 
derfor en stor takk til senterets 
daglige leder, Tove Stousland, 
og brukerrådet som stadig har 
gode tilbud til sine brukere av 
senteret.

Freddy Nilsen

freddy.nilsen@budstikka.no

Vårfornemmelser

POPULÆRT: Morten Fagerli og Germaine Hexeberg fremførte en flott 
konsert på Snarøya seniorsenter nylig.  FOTO: FReddY niLsen


