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St. Hanshaugen seniorsenter

Lovisenberggata 4 E, 0456 Oslo 
Telefon: 22 38 70 60 
E-post: firmapost.ste@bymisjon.no 
kirkensbymisjon.no/st-hanshaugen-seniorsenter 
Facebook: @st-hanshaugen-seniorsenter

Leder Jorid Tharaldsen:  
jorid.tharaldsen@bymisjon.no, tlf. 905 96 284.

Kontorleder Mohammad Saqib: 
mohammad.saqib@bymisjon.no, tlf. 474 54 609.

Kulturleder Kristin Minde Kråkenes: 
kristin.minde.krakenes@bymisjon.no, tlf. 474 52 038.

Prosjektmedarbeider Tone Germaine Martinsen:  
tone.martinsen@bymisjon.no, tlf. 488 90 513.

Kokk Aura Partenie: aura.partenie@bymisjon.no.

Kjøkkenassistent Richard Cuevas: 
Tlf. kjøkken 474 57 613.

Fysioterapeut Kristian Randen:  
kristian.randen@bymisjon.no, tlf. 470 55 525.

Vaktmester Atle Jensen: atle.jensen@bymisjon.no.

Brukerrådets leder:  
Else-Marit Holtermann, tlf. 909 91 141.

Leder av Eldrerådet i bydelen: 
Liv Dietrichs, 123liv@gmail.com, tlf. 416 48 887.

Velkommen som leser av vårt 
kulturprogra m for høsten 2019!

St. Hanshaugen seniorsenter driftes på oppdrag for 
byde l St. Hanshaugen, av Kirkens Bymisjon i Oslo. 

Vi er stolt av å presentere et mangfoldig program for 
folk over 60. Å være 60+ oppleves forskjellig fra person 
til person. Noen er fortsatt i aktiv jobb og andre er 
kommet langt over overgangen fra arbeidslivet. 

Hos oss kan du kanskje bruke noe av din arbeids
erfaring som frivillig medarbeider. Eller du kan delta 
i en av våre treningsgrupper, høre på gode foredrag, 
nyte fantastiske konserter og delta i språkgrupper. 

Så kjære leser, kom innom oss en dag eller ta kontakt, 
enten du er 60 eller langt eldre. Her kan du være gjest, 
deltaker, kursist eller være frivillig medarbeider.

Velkommen!

Hilsen Jorid, 60+  
Virksomhetsleder

Fra en senior



Kulturprogram, høsten 2019    3

Faste ukeaktiviteter høsten 2019
Noen kurs er fulle, men ta likevel kontakt med oss. Når det er nok interesserte, vil vi prøve å sette opp ekstra kurs. 
Kaféen er åpen hver dag kl. 09.00–15.30 med middagsservering kl. 14.00–15.30. Daglig utkjøring av varm mat fra kl. 13.30. 
Oppstart trening uke 34. Grupper ved Linda Bottolfs starter uke 35. *) Semesteravgift for alle våre treningskurs på kr. 500. 

MANDAG

10.00: Frokost.
10.00: Dataveiledning etter avtale.
10.00: Lesesirkel 2. mandag i mnd.
10.00: Spanskkurs v/Fulviana Vergas. 
Ledige plasser.
11.00: Ukestart med lystenning i kaféen.
12.00: Litteraturgruppe 1. mandag i 
mnd. v/Brita Jørgensen og Elisabeth 
Ødegård.
15.00: Strikkekafé annenhver uke  
v/Berit Jørgensen og Randi Eriksen.
15.30: St. Hanskoret for seniorer. 
Dirigent: Kristin Minde. Start 9/9.
15.30: Malerkurs i aquarell uten 
instruktør.  
19.00: Pårørendegruppe aldersdemente 
v/Kristin Borg, 1. mandag i mnd.

TIRSDAG

10.00: Håndarbeidsgruppa.  
Sosialt samvær med nål og tråd! 
10.00: Bridge v/Else-Marit Holtermann.  
To bridgebord er for tiden fulle.
10.00: Yoga v/Linda Bottolfs.* 

ONSDAG

09.30: Svømming i oppvarmet basseng.
10.00: Frokost.
10.00: Balanse og styrke.  
Trening til musikk v/ Linda Bottolfs.* 
10.00: Tysk samtalegruppe. 
12.00: Seniorakademi to onsdager 
i mnd. Se program.
12.00: Russisk kurs v/Eli Koefoed Sletten.

14.30: Skrivekurs v/forfatterne  
Kjersti B. Senderud og Ingrid Aanestad. 
16.00: Leksehjelp for EMA-ungdommer. 
Nye frivillige oppfordres til å ta kontakt 
med Tone. Varer til kl. 18.

Fortsetter neste side.

Påmelding
Påmelding til alle høstens  
arrangemen   ter gjøres slik:

I resepsjonen, på telefon  
22 38 70 60 eller send e-post til  
firmapost.ste@bymisjon.no

Forsidefoto: FORMIDDAGSKONSERT TORSDAG 05.12, KL. 12.00 – «Verdens perler på fire strenger og tusen knapper»  
med Almir Meskovic (akkordeon/trekkspill) og Daniel Lazar (fiolin). Se program side 12.
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TORSDAG

09.45: Taiji og Qi Gong  
v/Inger Johanne Vesje.*
11.00: Taiji (nybegynner)  
v/Inger Johanne Vesje.*  
Vi tar inn nye deltagere.
10.00: Fransk litteratur. Samtalegruppe 
for viderekomne. Start 5/9. 
12.00: Forum for menn. 
12.15: Mensendieck v/fysioterapeut 
Paal Drummond.* 
13.00: «Sittetrim» v/fysioterapeut 
Paal Drummond.* 
14.00: Samtalegruppe «Livssyn og 
samfunn » v/Ingrid Elise Wergeland. 
Siste torsdag i mnd.
16.30: Skrivekurs 2 for unge og eldre.

FREDAG

10.00: Frokost.
10.00: Italienskkurs (viderekomne)  
v/Margherita Podesta. 
11.00: Ballroom dansekurs v/ Ewa Trela.*
12.00: Bingo og hygge siste  
fredag i mnd. Hver torsdag kan du bestille individuell veiledning/behandling  

hos vår fysioterapeut Kristian Randen. 
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AUGUST

MANDAG 19.08–FREDAG 23.08:  
Velkommen til høstens fjelltur. 
Årets fjelltur går til vakre Øyer i 
Gudbrandsdalen og Pellestova. 
Fulltegnet. 

ONSDAG 21.08, KL. 12.00:  
Informasjonsmøte: Hva skjer med 
Veterinærhøgskolen? Om prosessen 
med Veterinærhøgskolen. Ved Jorleif 
Jørgenvåg, prosjektleder i Statsbygg. 

MANDAG 26.08, KL. 13.00:  
Velkommen til Kick off for høst
sesongen og høstprogrammet. 
Presentasjon av høstprogrammet i 
stuen med påfølgende middag. 

ONSDAG 28.08, KL. 12.00:  
Valgpanel. Aktuelle politikere svarer 
på hva de vil gjøre for eldre i den 
neste valgperioden.

SEPTEMBER

SØNDAG 01.09, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag & Generasjons
møte. Velkommen til høstens første 
Søndagsmiddag! Vi serverer god 
hjemmelaget middag med dessert i 
samarbeid med våre unge venner i 
«Generasjonsmøter». Pris kr. 170 som 
inkluderer to- eller treretters middag, 
mineralvann og kaffe. Påmelding se-
nest onsdag 28/8.

MANDAG 02.09, KL. 11.00: 
Velkommen til høstens første 
«Ukestart med lystenning» i stuen. 
Bymisjonsprest Olga Tvedt deler 
tanker  og refleksjoner.

ONSDAG 04.09, KL. 12.00:  
Høstkonsert: Kessel trio. Velkommen 
til en hyggelig formiddagskonsert 
med kjente sanger og allsang. 
Inngang kr. 50 inkludert vaffel og 
kaffe.

MANDAG 09.09, KL. 12.00:  
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

TIRSDAG 10.09, KL. 10.00:  
Høsttur i marka. Velkommen til en for-
middagstur i Marka, vi kjører til en av 
markas hytteperler og spiser lunsj der. 
Påmelding innen fredag 6/9.  
Pris kr. 150 for transport.

ONSDAG 11.09, KL. 12.00:  
Foredrag: Oslos øyrike. Oslos nær-
meste øyer er et sommerparadis som 
ligger utrolig nær byen samtidig som 
vi går inn i en helt annerledes rolig 
verden straks vi går i land. Men før 
bilene kom var Christiania båtenes 
by der øyene var en selvfølgelig del 
av Christianias indre by med mange 
virksomheter. Foredraget bygger på 
boka «Oslos Øyrike». Ved tidligere 
Aftenposten-journalist og forfatter Leif 
Gjerland. Kr. 50 inkl. kaffe og vaffel.

Kulturprogram høsten 2019
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TORSDAG 12.09, KL. 18.00: 
Designkolleksjon ved klesdesigner 
Kåre Lunde som har butikk i Nedre 
Slottsgate 4. Våre egne mannekenger 
viser høstens nyheter. Lett servering.

TIRSDAG 17.09, KL. 11.00: 
Skosalg ved Sannergaten 
skotøymagas in.

ONSDAG 18.09, KL. 12.00:  
Helsekafé. «Sov godt» Et mini søvnkurs  
med Ritu Kalsi og Ida Ramberg fra 
Forebyggende helse 60+ i bydel 
St. Hanshaugen. Fri entré, lett servering.

TORSDAG 19.09, KL. 10.00–12.00: 
Digital festival – tidligere Senior
surfdagen. Hva kan Internett brukes 
til? Ta med nettbrett eller pc.

SØNDAG 22.09, KL. 14.00:  
Søndagsmiddag & Generasjons
møte. Velkommen til Søndagsmiddag! 
Vi serverer god hjemmelaget middag 
med dessert i samarbeid med våre 
unge venner i «Generasjonsmøter». 
Pris kr. 170 som inkl. to- eller treret-
ters middag, mineral vann og kaffe. 
Påmelding senest onsdag 18/9.

ONSDAG 25.09, KL. 12.00: 
Formiddagskonsert: Krog, Zetterlund 
og kjærligheten. Velkommen til en 
konsert full av perler fra to av Skandi-
navias største jazzsangere: Karin Krog 
og Monica Zetterlund. Krog nyter stor 
internasjonal anerkjennelse. Zetterlund 
var en av Sveriges mest folkekjære 
artister. Her får du høre noen av deres 
mest kjente sanger både i velkjent 
og i ny drakt, bundet sammen med 
lune og morsomme «bakomhistorier». 
Konserten er ved Kristin Minde (sang/
piano) og Espen Tappel (gitar). 
Konserten er gratis, og dekket av den 
kulturelle spaserstokken. Lett servering.

TORSDAG 26.09, KL. 14.00:  
Fårikålens dag! Vi markerer fårikålens 
dag med å servere Fårikål av årets 
lam.

OKTOBER

TIRSDAG 01.10, KL. 12.00: 
Den internasjonale eldredagen. 
Markering kl. 12.00 hvor vi inviterer 
til en hyggestund med servering. 
Flott underholdning. Fri entré.

MANDAG 07.10, KL. 11.00: 
Klessalg ved Bogerud tekstil.

MANDAG 07.10, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

TIRSDAG 08.10, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og kafé med gode 
smørbrød. Etter allsangen er det 
loddtrekning .

ONSDAG 09.10, KL. 12.00: 
Foredrag: «Slik den ene samen har 
fortalt til den andre samen». Forfatter 
og religionshistoriker Brita Pollan gir et 
innblikk i samisk fortellerkunst». Brita 
har jobbet som universitetslektor ved 
Universitet i Oslo, med samisk tro og 
kultur som spesialfelt. Inngang kr. 50 
som inkluderer vaffel og kaffe.
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Torsdag 12.09, kl. 18.00: 
Designkolleksjon ved klesdesigner 
Kåre Lunde.

Onsdag 25.09 kl. 12.00: 
Formiddagskonsert med Kristin Minde 
(sang/piano) og Espen Tappel (gitar).

Tirsdag 22.10 kl. 12.00:  
Formiddagskonsert  
med Tove Bøygard.

Onsdag 11.09 kl. 12.00:  
Foredrag: Oslos øyrike  
ved forfatter Leif Gjerland.

Onsdag 04.09, kl. 12.00:  
Høstkonsert: Kessel trio – med kjente 
sanger og allsangfaktor. 

Torsdag 24.10. kl. 13.30: 
FNdagen markeres med middag og 
kulturelt innslag ved Diásporas.
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SØNDAG 13.10, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag & Generasjons
møte. Velkommen til Søndagsmiddag! 
Vi serverer god hjemmelaget middag 
med dessert i samarbeid med våre 
unge venner i «Generasjonsmøter». 
Pris kr. 170 som inkluderer to- eller tre-
retters middag, mineralvann og kaffe. 
Påmelding senest onsdag 9/10.

ONSDAG 16.10, KL. 12.00:  
Helsekafé. «Bydel St. Hanshaugen 
og de ulike tjenestene som finnes  
for eldre». Nyttig informasjon v/
Solveig Irene Thuseth-Berg fra 
Velferd og Helseavdelingen i Bydel 
St. Hanshaugen. Fri entré, lett serve-
ring.

TORSDAG 17.10, KL. 14.00:  
Velkommen til høsttakkemiddag. 
Vi feirer høsten med middag med 
høstens råvarer. Lystenning, ord og 
betraktninger ved vår bymisjonsprest 
Olga Tvedt. Pris kr. 170. Påmelding 
senest mandag 14/10.

TIRSDAG 22.10, KL. 12.00:  
Formiddagskonsert med Tove 
Bøygard. Velkommen til konsert med 
den kritikerroste og høyaktuelle  Tove 
Bøygard. Tidligere i år gav Tove ut 
platen «Jord» som handler om hennes 
røtter på et småbruk i Ål i Hallingdal. 
Aftenposten kastet terning kast seks og 
konstaterte at Tove Bøygard er «en 
formidabel artist, tekstforfatter og låt-
skriver». Hun har med seg gitarist Sara 
Andersson, og sammen byr de opp 
til en konsert med låter på Halling og 
svensk samt kjente rockeslagere fra 
60-/70-tallet med deres egen herlige 
vri. Lett bevertning. Inngang kr. 50.

ONSDAG 23.10, KL. 12.00:  
Informasjonsmøte om ombuds
ordningen. Vi får besøk av Margit 
Vånar som er eldrerådgiver hos 
Pasient- og brukerombudet i Oslo 
og Akershus. Vånar informerer om 
ombudsordningen og hva ombudet 
engasjerer seg i, da med fokus på 
eldre. Fri entré.

TORSDAG 24.10, KL. 14.00: 
FNdagen. FN-dagen markeres med 
buffet med internasjonal mat. Kulturelt 
innslag ved gruppen Diásporas som 
spiller  musikk inspirert av sin kulturarv 
fra Kapp Verde. Påmelding senest 
21/10. Pris kr. 170.

ONSDAG 30.10, KL. 12.00: 
Forestilling: «Mitt Nabolag».  
En kritikerrost forestilling ved fiolinist 
Christian Stejskal. Forestillingen 
handler om syv menneskeskjebner fra 
«Søppelbyen» Kairo. Unike fotografier, 
arabisk musikk samt egen komponert 
musikk. En forestilling om politikk, reli-
gion, revolusjon, griser, søppel, kjær-
lighet og vennskap. Christian Stejskal 
er komponist, fiolinist, forteller og foto-
graf, og har holdt rundt 150 konserter 
i Norge og verden over. En unik sjanse 
du ikke vil gå glipp av! Lett bevertning. 
Inngang kr. 100.
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Onsdag 13.11 kl. 12.00: 
Musikalsk kåseri: Clara Schumann ved 
pianist Sara Aimée Smiseth.

Fredag 01.11 kl. 12.00:  
Gyldne øyeblikk fra sportskommen
tatorboksen med Arne Scheie.

Torsdag 07.11 kl. 18.00: Fransk af
ten med Trond Romstad (trekkspill og 
vokal ) og Olaf Kran (gitar og vokal).

Onsdag 06.11, kl. 12.00: Musikkafé med Kristin Minde og St. Hanshaugens sangkor. 
Koret vårt er et hyggelig fellesskap å være en del av!  
Nye medlemmer er alltid velkommen.

Onsdag 30.10 kl. 12.00: 
Forestilling: «Mitt Nabolag» ved den 
norske fiolinisten Christian Stejskal. 



10    Kulturprogram, høsten 2019

NOVEMBER

FREDAG 01.11, KL. 12.00:  
Gyldne øyeblikk fra sports
kommentatorboksen. Arne Scheie 
kommer på besøk og svarer gjerne 
på spørsmål om fotball, tippekamper 
og hopprenn. 

SØNDAG 03.11, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag & Generasjons
møte. Velkommen til Søndagsmiddag! 
Vi serverer god hjemmelaget middag 
med dessert i samarbeid med våre 
unge venner i «Generasjonsmøter». 
Pris kr. 170 som inkluderer to- eller tre-
retters middag, mineralvann og kaffe. 
Påmelding senest onsdag 30/10.

MANDAG 04.11, KL. 10.30:  
Ukestart med lystenning. Ukestart 
med lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt deler tanker og refleksjoner. 
Markering av Allehelgensdag.

TIRSDAG 05.11, KL. 09.00: 
Velkommen til førjulstur. Tradisjonen 
tro tar vi en shoppingtur til Sverige.
Påmelding innen fredag 25/10. Pris for 
turen inkludert varm lunsj er kr. 350.

ONSDAG 06.11, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musi-
kervenner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og kafé med gode 
smørbrød. Denne gangen får vi også 
soloinnslag fra vårt eget sangkor. Etter 
allsangen er det trekning.

TORSDAG 07.11, KL. 18.00: 
Fransk aften. Velkommen til fransk 
aften med konsert ved Trond Romstad 
(trekkspill og vokal) og Olaf Kran (gitar 
og vokal). Romstad har bakgrunn fra 
tango- og balkangrupper, teater og 
revy og Kran som visesanger. Her 
fremfører de franske chansons og viser. 
Pris kr. 150 som inkl. et varmt måltid fra 
den franske menyen, mineralvann og 
kaffe. Påmelding senest tirsdag 5/11.

ONSDAG 13.11, KL. 12.00: 
Musikalsk kåseri: Clara Schumann. 
Et spennende foredrag om Frau Schu-

mann i kombinasjon med musikk av 
både Clara og flere av de komponis-
tene som sto hennes hjerte nærmest. 
Claras historie er en fortelling om tap,  
overlevelsesvilje og stor personlig 
styrke, og til syvende og sist det som  
kanskje drev henne aller mest: hennes  
enorme kjærlighet til musikken. Klaver-
musikk av Clara og Robert Schumann, 
Ludwig van Beethoven, Johannes 
Brahms, Frédéric Chopin og Felix 
Mendelssohn. Ved pianist Sara Aimée 
Smiseth. Kr. 50 inkl. kaffe og vaffel.

TORSDAG 14.11, KL. 14.00: 
Velkommen til jaktmiddag. Tre retters  
middag, årets storvilt med godt å 
drikke  til. Påmelding innen fredag 
8/11. Pris kr 250.

ONSDAG 20.11, KL. 12.00: 
Helsekafé: «Puss, puss, så får du en 
suss». Et foredrag om oral helse hos 
eldre 65+ i Oslo ved stipendiater ved 
Tannlegehøgskolen. Hva kan vi gjøre 
for å ha så god tannhelse som mulig, 
og hvordan påvirker tannhelsen vår 
helse generelt.
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Onsdag 20.11, kl. 12.00: 
Foredrag om tannhelse med Anne 
Thea Tveit Sødal og My Tienn Depp.

Fredag 29.11–lørdag 30.11: 
Skriveworkshop for ungdommer og seniorer med forfatterne  
Kjersti Bronken Senderud og Ingrid Z. Aanestad. 

Fredag 22.11, kl. 11.00–15.00: 
Julemesse dag 2 med stemningsfull førjulskonsert ved gruppe  
fra Karl Johanns koret kl. 14.00 i menighetsalen.
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TORSDAG 21.11, KL. 11.00–15.30:  
Julemesse. Salg av håndarbeider, 
tombola og basar. Nærmere informa-
sjon og program for julemessen kom-
mer på våre oppslagstavler.

FREDAG 22.11, KL. 11.00–15.00: 
Julemesse dag 2. Salg av hånd-
arbeider, tombola og basar. 
Tradisjonen tro ønsker vi velkommen 
til en stemningsfull førjulskonsert 
ved gruppe fra Karl Johanns koret 
kl. 14.00 i menighets alen, fri entré. 
Hovedtrekning kl. 14.30.

ONSDAG 27.11, KL. 12.00: 
Musikalsk kåseri. Ellen Kirkaas 
presente rer et lett musikalsk foredrag 
om Evert Taube. Få høre om hans liv i 
bilder og musikk. Kr. 50 inkl. kaffe og 
vaffel.

FREDAG 29.11–LØRDAG 30.11: 
Skriveworkshop for ungdommer 
og seniorer.

DESEMBER

SØNDAG 01.12, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag & Generasjons
møte. Velkommen til Søndagsmiddag! 
Vi serverer god hjemmelaget middag 
med dessert i samarbeid med våre 
unge venner i «Generasjonsmøter». 
Pris kr. 170 som inkluderer to- eller tre-
retters middag, mineralvann og kaffe. 
Påmelding senest onsdag 27/11.

MANDAG 02.12, KL. 11.00: 
Lystenning. Velkommen til ukestart 
med lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt deler tanker og refleksjoner.

ONSDAG 04.12, KL. 17.00: 
Årets frivillighetsfest. Velkommen til 
vår årlige frivillighetsfest hvor vi takker 
våre dyktige frivillige medarbeidere! 
Kulturelle innslag.

TORSDAG 05.12, KL. 12.00: 
Formiddagskonsert: «Verdens perler 
på fire strenger og tusen knapper».  
Bli med på en musikalsk reise 
gjenn  om ulike stilarter på tvers av 
landegrenser. Her blir det klezmer, 
sigøynermusikk og folkemusikk fra 

Norge, Russland og Balkan. I tillegg 
byr musikerne på improvisasjoner over 
kjente klassiske stykker og egenskrevet 
musikk. Konserten sys sammen med 
muntre historier mellom de musikalske 
numrene. Ved Almir Meskovic (ak-
kordeon/trekkspill) og Daniel Lazar 
(fiolin). Konserten er gratis, og dekket 
av den kulturelle spaserstokken.

LØRDAG 07.12–TIRSDAG 10.12: 
Årets juletur. Går til København i 
begynnelsen av desember. Det er 
planlagt båttur på utreise og fly hjem. 
To overnattinger i København.  
For mer informasjon, kontakt Jorid på 
tlf. 905 96 284. 

MANDAG 09.12, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 11.12, KL. 12.00: 
Musikkafé: Julespesial. Kristin Minde 
med musikervenner inviterer til 
sangstund med kjente sanger og kafé 
med gode smørbrød. Etter allsangen 
er det trekning.
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Generasjonsmøter

Vi fortsetter med prosjektet 
Generasjonsmøter med 
leksehjelp hver onsdag og 
søndagsmiddager. 

Nytt i høst blir skriveworkshop for 
ungdommer og seniorer under 
ledelse av forfatterne Kjersti Bronken 
Senderud og Ingrid Z. Aanestad. 

Fokuset er å styrke de kvaliteter som 
hver og en i utgangspunktet besitter, 
ved å gi dem tillit til sitt eget språk 
og materiale, slik at de kan utvikle 
dette videre. 

Ønsker du å være en del av 
– eller vite mer om, prosjektet 
«Generasjonsmøter», ta kontakt med 
Tone G. Martinsen på telefon  
488 90 513.

FREDAG 13.12, KL. 13.00: 
St. Luciafeiring. Vi feirer St. Lucia 
med barn fra Geitekillingen 
barnehage .

MANDAG 16.12, KL. 11.00: 
Vi pynter juletreet sammen. 
Ukestart med lystenning, pynting 
og tenning av juletreet.

TIRSDAG 17.12, KL. 12.00: 
Litterær kafé. Deltakere fra vår 
egen skrivegruppe leser egne 
tekste r. Enkel servering.

TORSDAG 19.12, KL. 11.30: 
«Vi synger julen inn». Vår år-
lige samarbeidskonsert med 
Diakonissehuset Lovisenberg, 
Cathinka Guldberg-senteret og 
Lovisenberg Omsorg+. Konserten 
holdes på kirkerommet på 
Cathinka Guldbergsenteret.

FREDAG 20.12, KL. 14.00: 
Musikalske julegleder. Vi inviterer 
til julemiddag og synger julen inn. 
Underholdning.
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INTERNETTKAFÉ

Åpent alle dager fra kl. 09.00–15.00. Her 
kan du også få hjelp til generell bruk 
av internett, bildebehandling, nettbank, 
billett bestilling, bruk av aktuelle apper,  
e-post og bruk av mobiltelefon og nett-
brett med våre dyktige instruktører. 
Ved behov for hjelp kontakt Else-Marit 
Holtermann, tlf. 909 91 141.

FRIVILLIGE

Vi har et stort mangfold av frivillige som 
er med å gjøre driften av seniorsenteret 
mulig. Vi ønsker nye frivillige velkommen. 
Vil du vite mer, ta kontakt med leder 
Jorid Tharaldsen på tlf. 905 96 284.

FRISØR

Vi tilbyr dyktige frisører med lang 
erfaring  fra salong.

FORUM FOR MENN

Er den ukentlige møteplassen for menn 
som gjerne vil møte andre menn for 
en uforpliktende prat om dagsaktuelle  
temaer  og saker som opptar den 
enkelte . Ukentlige samtaleforum  
torsdager kl. 12.00.

FOTTERAPEUT

Vi har to fotterapeuter – den ene med 
spesialutda nning for diabetikere.

TRANSPORT

Om du trenger transport, ta kontakt på 
telefon  22 38 70 60.

SKRIVEKURS

Datoer for høstens skrivekurs: 2/10, 9/10, 
16/10 og 23/10. Så et lite opphold før 
vi fortsetter: 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 
11/12 og 18/12. 

BALLROOM DANSEKURS 

Med Ewa Trela som er proff danser i 
TV-programmet «Skal vi danse » i 2016, 
2017 og 2018. Ewa har vært danse lærer 
i over 25 år og har under vist elever på 
alle nivåer og i alle alders grupper. Ewas 
danseklasser er fulle  av glede, moro og 
positiv energi. Alle nivå velkommen!

HELSEKAFÉ

Er et nytt samarbeidsprosjekt mellom 
senior senteret og bydelen. Det skal 
være et sosialt møtested med helse-
fokus, der det vil undervises i helse-
aktuelle temaer. Det er et åpent og 
forebyggen de tilbud til alle over 60.

Våre tilbud
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Kurs i Taiji  
og Qi Gong
Taiji er en gammel kinesisk 
treningsform. Forskning viser at 
taiji har stor helseeffekt og virker 
positivt både på kropp og sjel.

Qi Gong er puste- og 
bevegelsesteknikker som virker 
inn på kroppens organer.

Vår positive og erfarne lærer 
tar oss med inn i varierte og 
stimulerende timer, som fyller oss 
med ro og energi og gjør oss 
smidigere og sterkere.

Dette er en fin sjanse til 
å oppleve denne unike 
treningsformen som har meget 
god innvirkning på din fysiske og 
psykiske helse.

Velkommen!Vi har faste aktiviteter og treningstimer hver uke.
Se side 3.
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RUSSISK KURS 

Russisk opplæring for deg som har 
svært lite kjennskap til russisk fra tid-
ligere. Onsdager fra kl. 12.00–13.30. 
Ledes av Eli Koefoed Sletten. Noe for-
beredelser hjemme før hver sammen-
komst. Lærebok som brukes er «Azbuka 
1 Lærebok i russisk», 3. utgave av Trond 
Gunnar Nordenstam (selges bl.a. på 
Norli).

SOSIONOM

Bydelens to sosionomer Anita Fritz og 
Sawsan Salim kan bistå med samtale, 
søknad om kommunale tjenester og mye 
annet. De treffes på St. Hanshaugen 
senior senter annenhver fredag i partalls-
uker kl. 12.00–14.00.

DEMENSKOORDINATOR

Nina Carlsen er tilgjengelig for samtale 
på St. Hanshaugen seniorsenter  
kl. 12.00–13.00 hver 2. mandag i 
måneden .

LIVSSYN OG SAMFUNN

Vi samles hver siste torsdag i måneden  
kl.14.00 og diskuterer forskjellige emner . 
Du kan være med å bestemme hva vi 
skal snakke om. Hittil har vi diskutert  
greske guder og det har vært inter-
essant. Gruppen ledes av Ingrid Elise 
Wergeland. Selvsagt drikker vi kaffe og 
skravler litt ved siden av. Velkommen! 
Følgende torsdager: 29/8, 26/9, 31/10 
og 28/11.

STRIKKEKAFÉ

Er du glad i håndarbeid? Da er du 
velkom men til strikkekafé. Vi samles 
annen hver mandag kl. 15.00–16.30, og 
vi drikker kaffe sammen og skravler. 
Ellers strikker vi, hekler, syr eller lager 
ting til julemesse/høstmesse eller til oss 
selv.

TURER

Seniorsenteret arrangerer ulike turer; 
både dagsturer og flerdagsturer med 
overnatting. Høstens turer finner du i 
dette  programmet. Ved spørsmål, ring 
resepsj onen. Ønsker du å stå på liste 
som får informasjon om ulike turer, gi 
beskjed  til resepsjonen eller skriv deg 
opp på mailliste n ved å sende en  
e-post til firmapost.ste@bymisjon.no.
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Viktige telefonnummer
 

BRANN  110

POLITI  112

AMBULANSE  113

Oslo legevakt  116117

Lovisenberg Diakonale sykehus  23 22 50 00

Ullevål sykehus  22 11 80 80

Legene på St. Hanshaugen  23 19 60 80

Bolteløkka legesenter  22 93 23 00

Kurbadet legesenter  23 35 30 50

Lovisenberg legesenter  22 80 90 00

Stensparken medisinske senter  23 33 35 80

Bestillerkontoret St. Hanshaugen bydel  23 47 56 19

Oslo kommune  21 80 21 80

Taxi/drosjesentralen  02323 Interessert i å vite menyen hver uke?

Gi beskjed i resepsjonen om du har e-post,  
da kan du få meny og i tillegg får du vite  
hva som er programmet hver uke.
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VIRKSOMHETSLEDER

Jorid Tharaldsen  
er vår virksomhets-
leder, og tar gjerne en 
prat med deg om du 
ønsker  det. 

KONTORLEDER

Mohammad Saqib 
har ansvar for adminis-
trasjon og drift. 

KULTURLEDER

Kristin Minde er sen-
terets kulturleder. Hun 
har ansvar for kultur-
programmet og diri-
gerer St. Hanshaugen 
Seniorkor på mandager.

PROSJEKTLEDER 

Tone Germaine 
Martinsen er 
prosjekt leder for 
«Generasjonsmøter» og 
skal legge til rette for 
møter på tvers av gene-

rasjoner og kulturer .

BYMISJONSPREST

Olga Tvedt er til stede  
på ukestart med lys-
tenning 1. mandag 
i måned en. Hun er 
tilgjenge lig for samtale , 
ta kontak t via staben 

her, eller direkte på tlf. 959 24 323.

KOKK

Aura Partenie er kokk 
og lager god, hjemme-
laget mat som serveres  
i senterets kafé hver 
mandag–fredag.

Om våre ansatte 
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KJØKKENMEDARBEIDER

Richard Cuevas er med-
arbeider på kjøkkenet. 
Han er også en kløpper 
på nål og tråd, og kan 
trylle frem både flotte 
kjoler og vesker.

VAKTMESTER

Atle Jensen er vaktmes-
ter og «altmuligmann», 
og er en særdeles likan-
des og trivelig kar som 
trår til der det trengs. 

FYSIOTERAPEUT

Kristian Randen er 
fysio terapeut, og tilbyr 
individu ell behandling 
torsdager. Skriv deg opp 
i resepsjonen.

Kursoversikt: Seniornett St. Hanshaugen
Dataveiledning
En til en undervisning (inkl. i medlemskapet). Hver mandag, kl. 10–12.
Første gang, avtal time med Else-Marit tlf. 909 91 141.
 
September
19.09, kl, 10–12: Digital festival – tidligere Seniorsurfdagen.  
Hva kan internett brukes til? Ta med nettbrett eller pc.
 
Oktober
Fotobok v/ Else-Marit Holtermann – til sammen åtte timer (kr. 800)
03.10, kl. 14: Vi laster ned og installerer CEWE fotobokprogram fra Japan foto.
04.10, kl. 11–14: Vi vurderer mange typer layout og setter inn bildene.
10.10, kl, 11–13: Vi arbeider med tekst til bildene.

November
Ulike kurs v/ Petter Horgen (kr. 250 pr kurs)
07.11, kl. 11–14: Sikker bruk av internett, lagring og backup.
14.11, kl. 11–14: Kurs i bruk av android smarttelefon (ikke iPhone).
21.11, kl. 11–14: Kurs i bruk av android nettbrett (ikke iPad).

Medlemskap i Seniornett koster kr. 250 pr år. Fra 2020 er prisen satt til kr. 350 
pr år. Inkl. i prisen er tre hefter i året med datatips som er tilpasseet seniorer. 
Du får også gratis datahjelp.
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Det er opprettet et brukerråd ved 
St. Hanshaugen Seniorsenter, som skal 
være et rådgivende samarbeidsorgan  
mellom Seniorsenterets ledelse og 
brukere  av Seniorsenteret.

Brukerrådet skal bl.a. vurdere 
eksisterende  tilbud og tiltak, komme 
med idéer og ønsker fra brukerne når 
det gjelder program og aktiviteter.
 
Brukerrådet består av to medlemmer 
som er valgt av St. Hanshaugen senior-
senter, to medlemmer som er valgt av 
brukere ved senteret og et medlem opp-
nevnt av bydelens eldreråd. Brukerrådet 
konstituerer seg selv, og velger ny leder 
for hvert år. 

Dersom du har noe mer på hjertet  
(ønske r, behov, forslag) du vil ta 
opp, og som gjelder ditt forhold til 
Seniorsenteret, er du velkommen 
til å kontakte oss. Brukerrådet på 
St. Hanshaugen seniorsente r består av:

ELSEMARIT HOLTERMANN 

Leder av Brukerrådet.
E-post:  
ElseHolt@online.no
Tlf. 909 91 141

ANNELISBETH LAGSET ENGH 

Medlem av Brukerrådet.
E-post: Anne-Lisbeth.
Engh@bymisjon.no
Tlf. 468 00 840

LISBET LINDHOLM

Medlem av Brukerrådet.

ROLF BERGH

Medlem av Brukerrådet.

EVA BRAGLI

Medlem av Brukerrådet.

Brukerrådet på St. Hanshaugen seniorsenter
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St. Hanshaugen seniorsenter  
har HJERTESTARTER

Vi håper aldri å få bruk for den, men 
skulle  det være behov , befinner den seg 
i resepsjon en. Ansatte og noen frivillige 
har jevnlig kurs i hjerte- og lungeredning.

Vogtsgate 53, Torshov
Telefon 22 09 31 80

bestilling@strom-larsen.no
www.stromlarsen.no
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Vil du støtte  
vårt arbeid? 
Vi takker alle dere som gjør det mulig for oss å opp-
rettholde kulturhusets høye standard og brede tilbud – 
alle dere som gir av deres tid som frivillige medarbeide-
re og dere som støtter oss økonomisk. Selv om Bydel  
St. Hanshaugen dekker lønninger og utgifter til husleie, 
strøm m.m., er vi allikevel avhengig av ekstra midler.  
Ønsker du å støtte senteret med en gave, er det til stor 
hjelp. Din støtte går uforbeholdent til senterets arbeid, 
til beste for eldre i bydelen.

Betal til St. Hanshaugen seniorsenter:
Lovisenberggt. 4 E, 0456 Oslo.
Kontonr. 1637 45 36870.
Du kan også bruke vipps. Betal til vipps-nr. 117 332.
Merk betalingen med: «Gave til senteret høst 2019».

Her finner du 
St. Hanshaugen 
seniorsenter!
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St. Hanshaugen 
Historielag ønsker nye 
medlemmer velkommen! 

Vi ble stiftet som 
historie lag i mai 
2015, og har 
allerede  mange  
medlemmer. 
Møtevirksomhet 
med lokalinter-
essante foredrag arrange res på 
seniorsenteret, guidete utflukter  
skjer i nær områdene og det 
startes  nå enkelt e fordypnings-
grupper.

Synes du dette er spennende, 
ta kontakt via vår hjemmeside. 

Velkommen skal du være!

Les mer på: 
sthanshaugenhistorielag.no

Fo
to

: T
or

st
ei

n 
Ih

le
 ©

 2
01

9 
/ 

U
tfo

rm
in

g
: K

irk
en

s 
By

m
is

jo
n

Forum for menn er en ukentlig møteplassen for menn som gjerne vil møte andre 
menn for en uforpliktende prat om dagsaktuelle  temaer  og saker.
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