
 

 
 

 

 

  

 

Den kulturelle gyngestolen 
 

Program våren 2020 
Farsunds variant av «Den kulturelle spaserstokken,»  

statens satsing på kultur til eldre, primært de som ikke kan 
delta på ulike tilbud.  

 
I Farsund er arrangementene gratis og åpne for alle,  

og alle aldre er velkommen. 

 
 



JANUAR 

Country/vise-konsert 

med Tennessee Belle-duo  
Velkommen til country og visebasert 

konsert med håndplukkede gode 

gamle velkjente slagere, som feks: 

«Billy Bryants kafe», "Red river 

Valley", "Lys og varme" (Åge 

Aleksandersen) "Gylden ring", "De 

nære ting". Tennessee Belle opptrer 

både som band og som duo består de av Bente Torgersen på vokal og, Svein-

Helge Vikse på gitar og koring.  

Søndag 19. januar: 

Farsund omsorgssenter kl. 17.00. 

Listaheimen kl. 18.30. 

 FEBRUAR 

Tenorer fra Kvinesdal 
Skolesanger, salmer og 

populærsanger fra -60-tallet. 

Trioen inviterer også gjerne til 

allsang. Velkommen til en flott 

konsert med tre sangglade 

herrer fra Kvinesdal. 

Arrangementet er et samarbeid 

med Farsund og Lista 

Folkeakademi. 

 

Søndag 16. februar: 

Listaheimen kl. 17.00. 

Farsund omsorgssenter kl. 18.30. 

 



MARS 

Arne Vigelands trio 
Arne Vigelands Trio spiller mye rundt 

omkring og trives med det. De er også 

med i KulturRullatoren i Kristiansand, 

og ellers har de vært rundt forbi på 

institusjoner i kommunene rundt på 

Agder.  Trioen består av Arne Vigeland 

som spiller steelgitar og synger, Cazim 

Gerzic som spiller trekkspill og synger 

og Anita Granmo som synger og spiller torader.  

Fredag 6. mars: 

 Kl. 17.00 på Farsund omsorgssenter. 

kl. 18.30 på Listaheimen. 

 

APRIL 

Peter Wemö 

Peter Wemö synger vakre sanger i god 

svensk og norsk visetradisjon. Han er en 

artist som mange setter stor pris på, 

med sin fine stemme og flotte gitarspill. 

Han holder konserter i Farsund på 

tirsdag 14. april. Arrangementene er 

gratis og åpne for alle interesserte. 

Velkommen til konsert! 

 

Tirsdag 14. april: 

Herredshuset, hos Vanse pensjonistforening kl. 10.45. 

Listaheimen kl. 17.00. 

Farsund omsorgssenter kl. 18.30  

 



MAI 

 

Arne Mørch – Minnenes melodier 
Arnes Enmannsorkester har bestått siden 1976, men 

han har vært aktiv danse- musiker siden 1963. De 

siste årene har han spilt på mange ulike 

arrangementer rundt om i landet. Arne har vært 

heltidsmusiker siden 2013 og spiller musikk som er 

kjent og som man godt kan ta en svingom til hvis 

man vil. Gjennom «Minnenes melodier» inviterer 

han også til allsang. 
 

Tirsdag 12. mai: Farsund omsorgssenter kl. 17.00. 

Onsdag 13. mai: Listaheimen kl. 10.30.  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Andre aktiviteter rettet mot kommunens seniorer: 
(Ikke på røde dager og i ferier. Følg med i avisen eller på nett for endringer m.v.) 
 

Tilbud fra Frivilligsentralen  

Tirsdager kl. 17.00-19.00 på Farsund bibliotek: NETT & SLETT – gratis datahjelp til seniorer. 

Torsdager kl. 10.00-11.00 i Alcoahallen:  STERK & STØDIG – gratis seniortrim. 

Torsdager i oddetallsuker fra 17.00-19.00 på Herredshuset i Vanse: KORT & GODT – kortreist 

middag kokt av frivillige, solgt til kostpris.  

 

AKTIVITETER (åpne faste ukentlige, unntatt ferier): 

Mandag.: Rusletur fra Musikkens Hus hver mandag kl. 11.00. Kontakt Inger på tlf.:48114439. 

Tirsdag: Vanse pensjonistforening kl. 10.30-12.30 på Herredshuset. Åpent for alle. 

Tirsdag: Åpent hus på Kirketorget kl. 11.00-13.00. Ta med håndarbeid eller bare møt andre.  

Onsdag: Åpen turgruppe fra Musikkens hus kl. 10.30. Litt lengre turer. Ta med niste.  

Torsdag: Strikke- og prateklubb på Ekko fra kl. 11.00. Åpent for alle! 

Torsdag: «Humor på Parken» kl. 12.00 i Parken Kaffebar med uhøytidelig underholdning. 

- - - 

Kontakt i Farsund: 

Anne Louise Kaalstad tlf.: 38 38 96 03/Mail: alka@farsund.kommune.no 

Vi samarbeider med: Nordsjøfestivalen, kulturskolen, folkeakademiet, musikkrådet, eldrerådet, 

Vanse pensjonistforening, Farsund omsorgssenter og Listaheimen. 
Følg med på Striba i avisen og «Hva skjer i Farsund kommune» på Facebook for endringer. 

mailto:alka@farsund.kommune.no

