
Til høgskolens praksisfelt! 

 

INVITASJON FRA HØGSKOLEN I MOLDE 
 

 

9. MARS 12.00-14.00 i auditorium 108 (A-bygget) 

 

 

Anders Rogg er blant annet kjent som ”Leon Latex” i Pelle Parafins Bøljeband som kanskje 

noen av oss husker fra 80-tallet. 

 

Det som kanskje ikke er så kjent, er at han i sju år arbeidet som kulturleder ved Vålerengen bo 

og servicesenter/Kirkens bymisjon i Oslo, der han hadde ansvar for det de kalte den ”ikke-

medikamentelle behandlingen”. 

 

Rogg sier i en artikkel til Dagbladet at han her oppdaget det pinlige åpenbare. At kroppene 

som satt uvirksomme i stolen var Martha og Lisa og Rangvald og Kåre. Men at selv om 

ordene har forsvunnet, smyger musikk seg inn forbi medisinene og inn til personen. Videre 

sier Rogg at lenge etter at språket og det kognitive forsvinner, står musikk, melodi og til sist 

rytme igjen. Musikk kan nå intenst inn til alle, hvis man tar seg tid til å finne deres tema. 

Deres melodi, så å si. For de gamle er jo like forskjellige som 30 – åringer er.  

 

(En kan lese hele artikelen ved å kopiere linken her: 

http://www.dagbladet.no/2009/03/30/magasinet/pa_tomannshand/anders_rogg/alderdom/musi

kk/5490683/ )  

(2009/03/30 av Ingvild Weeda Tennfjord). 

 

Vi har vært så heldige å få Anders Rogg hit til Høgskolen for å snakke om bruk av musikk i 

en sykehjemsavdeling fra 12.00-14.00.  Her vil han ta utgangspunkt i sine erfaringer som 

kulturleder ved Vålerengen bo og servicesenter/Kirkens bymisjon, Oslo. 

 

Alle yrkesgrupper ved instutisjonen med relasjon til pasienter, brukere og beboere er hjertlig 

velkommen til to inspirerende timer! 

Dette er gratis for de som ønsker å komme, og det er ingen forhåndspåmelding. Vi håper det 

skal være plass til alle som møter opp! 

 

Senere på kvelden skal Riksteateret/Det Norske teater spille forestillingen ”Evig ung” ved 

Bjørnsonhuset 9. mars kl 19.00, der Rogg har en av hovedrollene. De av dere som ønsker å gå 

på forestillingen kan kjøpe billetter på ”Teateret Vårt”. 

 

Med vennlig hilsen  

Ragnhild Sættem 

Ragnhild.sattem@himolde.no  

Fagansvarling videreutdanning i Aldring og eldreomsorg. 
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