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Oscar bjuder på fika i januari! 
Frysen är full med bulle! Oscar bjuder på fika resterande dagar i januari. Ta från frysen om det inte finns framme. 

Sätt på kaffe till dig och någon annan. Vi hjälps åt som vanligt här på Oscar. Välkommen in! 

Missa inte... 
Låtskrivarverkstad med State Lycke och Maria Johnson. Torsdag 13 februari kl 17:30-20:30 

 State berättar om låtskrivarprocessen. Det är inget svårt alls! Använd fyra enkla steg och skriv din nästa låt. 

förkunskapskrav: Du kan tre ackord på ett instrument och tycker det här är roligt. Ta med ditt instrument. Anmäl dig 

via telefon! 12 35 35. 

SKANDALÖS Trivselpromenad kl 11 den 25 mars: Vi ses på Oscar kl 11, tar treans spårvagn rakt in i en skandalös 

vandring. Kristina kommer leda oss fram och berätta om SKANDALERNAS AVENY. Varning för dig med känsliga öron! 

Räkna med att det är klart framåt kl 14. 

Oscars Vårsalong Vernissage Söndagen 29 Mars kl 12-15 

Välkommen att ställa ut ett konstverk. Vad du vill, inget tema. Bifoga ditt namn, verkets namn och pris. 

Inlämningsdagar är måndag 23mars - tors26 mars. 

Våga uppträdas Vårspecial Fredagen 27 mars kl 13:30- ca 14:30 

Nu är det dags för Våga Uppträdas årliga Vårspecial. Hör fräscha toner, knoppande blommor och orensade rabatter: 

Kom, koppla av, njut och fyll kroppen med tjuv musik. Välkomna! 

Nya och gamla företeelser på Oscar 
60 min minnen: fredagar ojämn vecka kl 12-13. För Dig som vill att berättartraditionen upprätthålls. Med 

ögonkontakt, gester och kroppsspråk berättar vi för varandra om vad vi eller andra varit med om. Anspråkslöst och 

förhoppningsvis roligt och givande. 

Handen på hjärtat(forts på talkshow): fredagar jämn vecka kl 12-13. Rolf bjuder in en gäst till samtal om de lite 

djupare upplevelserna i livet. Vi andra lyssnar, funderar, skrattar och kanske själva får en fundering. Första gästen 

blir Agneta Ekström fredagen den 24 januari. Därefter ser ni anslag på Oscar. 

Bhajan: Sångmeditation med Anne Maj. Varannan onsdag kl 18-21 med start 4 mars. Fri entré. Se affisch på 

anslagstavla på Oscar. 

Fredagsmyset på fredag förmiddag kommer fortsättningsvis bara ske spontant när andan faller på. Dvs den som 

kommer myser till det, fixar med bullar och kaffe. Ingen speciell håller i det.  

Petras Dancerealeeze pausar! Vår mycket uppskattade dansrelease med Petra ska få vila ett tag. Den som håller 

öron och ögon öppna kommer säkerligen höra från Petra snart igen. Du med fortsatt intresse: skriv dig på Petras 

intresselista på Oscars anslagstavla. 

Besök andra frivilligcentraler i Göteborg: Vi är några som är nyfikna på andra frivilligcentraler. Är du en av oss? Hör 

med Maria&Johanna på Oscar, när vi tillsammans tar oss till frivilligvänner i stan. 

Oscars Nöje/Teater vaknar...(läs mer nedan).   VÄND!!! 

mailto:frivilligcentralenoscar@svenskakyrkan.se


OscarNytt                              

Januari, februari, mars 2020                            Swish: 1230876094 
 

 
Frivilligcentralen Oscar.  Linnégatan 21.  413 04 Göteborg.  Tel 12 35 35.   frivilligcentralenoscar@svenskakyrkan.se  

  acebook: Frivilligcentralen Oscar kultur- och allaktivitetshus                                                                                                                              

 OnsdagsSalong Onsdagar kl 12:30-14. Ämnen på Salongen är det ni som föreslår! 

22 jan: Agneta & Agneta ger oss Ett spel utan masker. Sådant som vi alla känner till, men som en inte alltid pratar 

om. Om relationer, om att inte höra och om självkänsla. Vi vågar gissa att ett och annan skratt kommer skvala och 

stolar fyllas till bredden, så kom i tid(….och i otid också för den delen!) 

29 jan: BRYT TYSTNADEN! En inspirationsföreläsning av och med Terese Karjalainen som själv rest genom mörkret, 

självläkning och till hälsa. Terese vill med sin berättelse hjälpa till att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa. 

5 febr: Det blir inte Bellmans vila vid denna källa, utan Dan Anderssons jag väntar vid min mila medan timmarna 

lida. Karin Torell pratar om och spelar upp visor av Dan Andersson. OBS! Inga hundar pga allergi. Ledarhundar är 

välkomna! 

12 febr: Det luktar och smakar, när vi gör mat och bakar! Nu får vi fördjupande kunskaper om kryddor av Josef 

Nejadnik. Kom bara kom! 

19 febr: Ambres visar film. En film om livskunskap som själen Ambres förmedlat genom mediet Sture Johansson. 

Efteråt blir det samtal med funderingar och tankar kring filmen. Bodil-Maria Hildeman, Hugo Ljungberg och Sten 

Cederquist som i många år följt Ambres undervisning kommer att delta.  

26 febr: : LITTERATURSALONG med inslag av musik: Författaren Karin Edvall berättar om sitt författarskap. Det finns 

också möjlighet att köpa hennes böcker. Även gitarristduon Emily & Bumblebee, som består av Jimmy Tingstedt och 

Mats Berglund kommer. De berättar om den amerikanska poeten Emily Dickinson och spelar egen musik med 

utgångspunkt från hennes dikter. 

4 mars: LITTERATURSALONG: Ann Westermark berättar om sitt arbete med intuitivt & terapeutiskt skrivande, chans 

att prova på! Anns böcker finns att köpa på plats. Även författaren Lars Arnold Lidaräng kommer. Han berättar om 

sitt författarskap. Det finns också möjlighet att köpa hans nya bok ”Farmor”. 

11 mars: Kyrkan och Staten. En komplex relation: Per Persson drar oss med i sitt berättande och bildspel, genom 

flashlights från 1200år fram till idag. 

18 mars: Från Big Bang till nutid. Franco Lazzari. Mer information kommer när det närmar sig. 

25 mars: Zoran Nicolic är tillbaka på Oscar och föreläser. Denna gång om Ekonomiska gropar och samhälleliga 

svängar. Ännu en gång lyfter Zoran den lilla människans perspektiv, upplevelse och frågor. Vi frågar oss hur politiker 

och tjänstemän kan göra så? 

 

 

 

 

OBS! 

En 3e och sista sida finns av OscarNytt: se rubriken KULTURSÖNDAGAR PÅ OSCAR  

på fristående papper 
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KULTURSÖNDAGAR PÅ OSCAR  

Konstutställningar. Vernissage söndagar ojämn vecka 12-15 

De som ställer ut är de som målar eller skapar på Oscar.  

19/1-30/1 Cillan Rudberg & Ninna Hunnevall 

2/2-13/2 Anita Rådberg. Akvarell och broderi 

16/2-27/2 Johan Söderpalm 

1/3-12/3 Vi väntar på svar från utställare.... 

15/3-26/3 Karina Gustafsson 

29/3-8/4 VÅRSALONG       

Öppen Scen Söndagar ojämn vecka kl 17-19 

Oscars öppna scen är en öppen famn. Alla är välkomna att träda fram eller bara titta på. Dörren står öppen. Det 

mesta är tillåtet och varje kväll alldeles unik. Välkommen! 

Filmklubben Oscar Söndagar jämn vecka kl 13:30 

26 jan: Gentleman 

9 febr: filminformation anslås på Oscar 

23 febr:filminformation anslås på Oscar 

8 mars:filminformation anslås på Oscar 

22 mars:filminformation anslås på Oscar 

Oscars Nöje Vissa söndagar 

Oscars Nöje har vilat ett tag, men blickar nu utåt och ser nya horisonter. Oscars Nöje presenterar gästartister vid 

varje tillställning. Allt från skådespel till musik. Se aktuella dagar nedan: 

26 jan kl 17: Det är en liten värld, men inte om du behöver städa den: En teater och musikföreställning om förfallet 

och tidens gång. Inträde inkl fika 40 kr eller valfritt utifrån plånbokens storlek. Av och med Monika Långström, 

Ghizlane och Carolina. 

23 febr kl 17-18: Gitarrduon Erik Brunius och Göran Granlund. Gratis inträde! Endast 20 kr för fika. 

8 mars kl 17-19: Musik och Show. Marie med musor och medusor. Showgruppen Uniqum. Välkomna alla 

internationella kvinnodagsfirare. Gratis inträde! Endast 20 kr för fika. 

22 mars kl 17-19: Med Bellman som gäst: Musikföreställningar av och med Irmeli&Erik och State Lycke. Valfritt 

inträde! Endast 20 kr för fika. 
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