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VålerengahjemmetPå stien en morgen

Livet er her og nå med store hendelser og små øyeblikk. Vi på 
Vålerenga hjemmet ønsker å gi våre beboere meningsfulle opplevelser 
og gylne solsekund gjennom sosiale møter og kulturelle opplevelser.  
Dette kulturprogrammet gir en oversikt over alle små ukentlige aktiviteter 
og større arrangementer som skjer her på huset denne høsten.  
Alle konserter er gratis og åpne for alle. Velkommen!

Karoline Rosvoll Ormåsen, kultur- og frivillighetsleder

Det knaser sprøtt i kongler under støvlene mine, 
jeg går her halvt fraværende med hodet fullt av blå lang-tanker 
mens alt er hverdag og ting av fortrolighet rundt meg. 

Ei barnål i ene sokken min vekker meg med et iltert stikk. 
– Dette er livet ditt! Her går du midt i det, 
– så lev, for pokker, 
plukk de gylne solsekundene 
opp i den slitte gamle neverskrukka, hjertet ditt.

Jeg stanser, står fortumlet på stien 
og snyter meg i en flik av morgenrøden.

Hans Børli, Etterlatte dikt, 1991

Etterstadgata 10, 0658 Oslo
Telefon: 23 03 58 40
E-post: valerenga@bymisjon.no
kirkensbymisjon.no/valerengahjemmet
facebook.com/valerengahjemmet

Virksomhetsleder: Knut H. Ousdal
Kvalitetsleder/ass.institusjonssjef: Torill Havnø
Kvalitetsrådgiver: Stein Kåre Tytingvåg
Kontorsjef: Oddvar Andersen 

Avdelingssykepleier post 1: Lene Gystad
Avdelingssykepleier post 2: Roger Wikstrøm
Avdelingssykepleier post 3: Karin Nevermo

Resepsjonist: Marianne Kaarud
Kultur- og frivillighet: Karoline Ormåsen
Sykehjemsprest: nyansettelse i høst
Overlege: Phuong Nguyen
Fysioterapeut: Martin Ousland
Ergoterapeut: Kristina Olsen Corneliussen

Kjøkkensjef: Øystein Magnus Waaler
Kafé: Alfonso Pereira Servieri
Driftsleder: Svein Morten Kvernes
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MANDAG

Kl. 10.30: Styrkegruppe.
Kl. 11.00: Balansegruppe.

TIRSDAG

Kl. 11.00: Trim & trall post 3.
Kl. 11.20: Trim & trall post 2.
Kl. 11.40: Trim & trall post 1.
Kl. 13.30: Konsert/Syng med oss.*
Kl. 14.30: Skrivekurs.

ONSDAG

Kl. 09.00: Luksusfrokost på post 1 & 2.
Kl. 10.30: Styrkegruppe.
Kl. 10.30: Sittedans på post 3.
Kl. 11.00: Erindringsgruppe.
Kl. 13.30: Andakt/gudstjeneste i kapellet.

TORSDAG

Kl. 11.00: Balansegruppe. 
Kl. 11.00: Erindringskafé.

FREDAG

Kl. 11.00: Turgruppe.
Kl. 13.00: Nynn & nyt på post 2.
Kl. 13.30: Nynn & nyt på post 3.
Kl. 14.00: Nynn & nyt på post 1.

*) Se vårens kulturprogram for mer informasjon. 

Faste ukentlige aktiviteter

Måltidstider
Frokost: kl. 09.00
Lunsj: kl. 12.30
Middag: kl. 16.00
Kvelds: kl. 19.00 
Senkvelds: ca. kl. 21.00

Bli frivillig hos oss

Vi har alltid behov for nye frivillige 
for å kunne gi så godt tilbud som 
mulig til våre beboere. 

Som frivillig bestemmer du selv 
hvor mye tid du ønsker å bruke. 
Oppgavene tilrettelegges ut fra 
hva du som frivillig ønsker å gjøre 
og hva våre behov er. 

Du vil komme inn i et sosialt 
fellesskap med andre frivillige 
og vil få et tilbud om opplæring, 
veiledning og invitasjoner til 
møter, temakvelder og sosiale 
sammenkomster. 

Ønsker du å vite mer kan du ta 
kontakt med husets kultur- og 
frivilligleder, Karoline Ormåsen, 
på tlf. 23 03 58 40 / 930 46 555.

Frivillighet gir glede, fellesskap, 
kultur og kompetanse!
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AUGUST

ONSDAG 14.08, KL. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 
Vi besøker Kampen økologiske 
bondegård der vi kan tusle rundt og 
hilse på dyra. Etterpå blir det servering 
av nystekte vafler og kaffe utendørs. 

TORSDAG 22.08, KL. 11.00: 
Forhåndsstemming kommunestyre- 
og fylkestingsvalg 2019. I dag blir 
det mulig for alle beboere og ansatte 
å forhåndsstemme til årets lokalvalg. 
Møt opp i hovedetasjen for å avgi 
din stemme, eller meld i fra om du 
ønsker å stemme på ditt eget rom. Etter 
stemmegivningen hygger vi oss med 
kaker og kaffe på Erindringskafeen!

FREDAG 23.08, KL. 11.00: 
Hestedagen. Vi får et gledelig gjensyn 
med Ragnar Kjærnes og hestene 
hans når han i dag kommer på besøk 
igjen. Alle beboere som ønsker det 
kan få en koselig tur rundt i Vålerengas 

gater i hestevogna. I tillegg blir det 
utekonsert med cowboyduoen Anja & 
Endre, og servering av hjemmelaget 
lapskaus.

MANDAG 26.08, KL. 13.30: 
Czardasfyrsterinnen. Velkommen til 
en varm konsert full av kjente sanger 
både fra «Czardasfyrsterinnen» og 
andre operetter, samt viser og sanger 
fra andre musikalske sjangrer. Med 
Stephanie Lippert (sopran), Hallvar 
Djupvik (tenor) og Ilmi-Åse Mathiesen 
(klaver). (Sponset av Spaserstokken, 
Oslo kommune.)  

SEPTEMBER

TIRSDAG 03.09, KL. 11.00: 
Utflukt til Rustadsaga. Vi drar på tur til 
Rustadsaga sportsstue ved Nøklevann 
der vi snuser inn skogens høstdufter og 
inntar dagens lunsj. (NB! Påmelding.) 

TIRSDAG 10.09, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen 
til allsang, åresalg med premier og 
kaffeservering.

ONSDAG 11.09, KL. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 
Vi besøker Kampen økologiske 
bondegård der vi kan tusle rundt og 
hilse på dyra. Etterpå blir det servering 
av nystekte vafler og kaffe utendørs. 

SØNDAG 15.09, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
kaffe og kjeks, og synger oss glade 
gjennom fine ballader!

TIRSDAG 17.09, KL. 13.30: 
Trønderkaillan. Karsten Skarphol og 
Tore Wullum, har spilt sammen siden 
de var små. Nå har de spesialisert seg 
på gamle, kjente og kjære melodier. 
De spiller keyboard, trekkspill og gitar 
i tillegg til at de synger med stor sjarm 
og har et særdeles godt humør.

Kulturprogram høsten 2019
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Onsdag 14.08, kl. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 

Tirsdag 03.09, kl. 11.00: 
Utflukt til Rustadsaga. 

Fredag 23.08, kl. 11.00: Utekonsert med 
cowboyduoen Anja & Endre.
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TORSDAG 19.09, KL. 18.00: 
60-talls bonanza. Det blir en minnerik 
tur tilbake til 60-tallet når Allister 
Kindingstad og Karoline Ormåsen 
i kveld presenterer en blanding av 
sanger, hendelser og quiz fra det 
glade 60-tallet. Allister er profesjonell 
operasanger og musikalartist, og 
Karoline er husets kulturleder og 
kveldens pianist.

FREDAG 20.09, KL. 11.00: 
Kino. Velkommen til filmfremvisning 
med kinosnacks! Filmvalg og kinolokale 
blir annonsert i forkant. Kom gjerne 
med ønsker til film!

TIRSDAG 24.09, KL. 11.00: 
Rullator- og stavgangsløp. Vi drar  
opp til Lambertseter stadion der 
vi deltar på årets rullator- og 
stavgangsløp! I anledning Senior i 
sentrum-uken inviterer Oslo kommune 
til dette arrangementet der det i 
tillegg til konkurranseløp vil være 
både underholdning og servering 
av mat og drikke til de fremmøtte. 
(NB! Påmelding.)

OKTOBER

TIRSDAG 01.10:  
Den internasjonale eldredagen! Vi 
feirer Eldredagen med bløtkake og 
godt drikke på avdelingene.

TIRSDAG 08.10, KL. 13.30: 
Toini Knudtsen duo. Bli med på en 
reise i amerikansk rockehistorie med 
to av Norges fremste musikere innen 
klassisk 50-tallsrock! Toini Knudtsen er 
Norges rockedronning og er aller mest 
kjent fra Toini & the Tomcats. Ved sin 
side har hun sin trofaste kontrabassist 
Arne Ertnæs. I dag blir det både 
rockabilly, rock'n'roll, country, western 
og blues!

ONSDAG 09.10, KL. 11.30: 
Grillfest. Vi fyrer opp bålpanna, griller 
pølser og hygger oss ute ved lysthuset.

TIRSDAG 15.10, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen 
til allsang, åresalg med premier og 
kaffeservering.

ONSDAG 16.10, KL. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 
Vi besøker Kampen økologiske 
bondegård der vi kan tusle rundt og 
hilse på dyra. Etterpå blir det servering 
av nystekte vafler og kaffe utendørs. 

TORSDAG 17.10, KL. 11.00: 
Salmer og jazz. Vi drar til Oslo 
Domkirke for å høre på konserten 
«Salmer og jazz» med Eli Helland m/
band. Programmet blir variert, med 
en fin blanding av både velkjente og 
ganske kjente salmer og jazzlåter i 
samme kategori. (NB! påmelding.)

FREDAG 18.10, KL. 11.00: 
Kino. Velkommen til filmfremvisning 
med kinosnacks! Filmvalg og kinolokale 
blir annonsert i forkant. Kom gjerne 
med ønsker til film!
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AtmAsfera er et fremragende ukrainsk band som 
øker i popularitet over hele verden. Med sin karakte-
ristiske, beroligende og energigivende musikk, blan-
der de autentiske rytmer fra hele verden med en mo-
derne orkesterklang. På grunn av sin svært personlig 
tilnærming blir hver av deres forestillinger forvand-
let til en veldig unik opplevelse. 
 
AtmAsfera har en enestående original og eksklusiv 
lyd at det er umulig å forveksle dem med andre band.  
 
Stil/Genre : Verdensmusikk, Folk, Indie, Yoga-
musikk 
 
Motto: «World Music - World Peace». 
 
Hør omtaler og se videoer fra tidligere konserter 
https://vimeo.com/313133912/043e9b3a31 

Atmasfera konserter:   
Pris per konsert er 3500,-   
For mer informasjon / bestilling, send epost til manager@atmasfera.com eller kontakt 
Erlend Hammer +47 40 22 32 01 eller Ruben Lundstrøm tlf: (+47) 41 07 58 16 

"Konserten var svært bra og ble godt likt av be-
boere på sykehjemmet. Bandet spilte rolig fin 
musikk som vi hadde bedt om." 
Vigdis fra Ryggeheimen sykehjem, Moss 
 
"En flott kulturopplevelse! Nydelig musikk - an-
nerledes musikk enn det vi er vant til - terning-
kast 6!" 
Grethe fra Søbstad helsehus, Trondheim 

"Flott arrangement. Flinke og hyggelige folk." 
Elin fra Frognerhjemmet, Oslo 
  
"Profesjonelle musikere. Veldig fornøyd." 
Ingeborg fra Paulus sykehjem, Oslo 
 
"Enestående - Ønsker dere tilbake." 
Solveig fra Charlottenlund HVS, Trondheim 

NORGESTURNE-2019  
Oslo: (15/10 - 31/10) 2019 
Det holdes konserter ca. kl: 11:00, 
14:00 og 17:00 (vi er litt fleksible :-) 

I 2018 vant Atmasfera en av hoved-
premiene i den prestisjetunge Ameri-

kanske RoundGlass Music Awards. 
"Enlightened Musician of the Year" 

BAKGRUNN:  OMTALER: 

Tirsdag 17.09, kl. 13.30: 
Trønderkaillan.

Tirsdag 29.10, kl. 13.30: 
AtmAsfera – et ukrainsk band.

Tirsdag 08.10, kl. 13.30: 
Toini Knudtsen duo – en reise i amerikansk rockehistorie.
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SØNDAG 20.10, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
kaffe og kjeks, og synger oss glade 
gjennom fine ballader!

TIRSDAG 22.10, KL. 17.00: 
Gourmet-aften! Lederne på 
Vålerengahjemmet inviterer beboere 
og pårørende til en helaftens Gourmet-
aften i kafeen med tre-retters middag 
og godt drikke. Invitasjon med pris og 
påmelding sendes ut etter hvert. (NB! 
Lukket arrangement.)

TORSDAG 24.10, KL. 13.00: 
FN-dag med festkonsert! Vi markerer 
FN-dagen ved å samles i kafeen. 
Her blir det først servering av mat 
fra ulike land, før vi kl. 14 nyter en 
oppløftende og humoristisk festkonsert 
av høy kvalitet! Med sopran Stephanie 
Lippert Djupvik, tenor Hallvar Djupvik 
og trekkspiller Live Berger Brekke. 
(Konserten er sponset av Den Kulturelle 
Spaserstokken, Oslo kommune.)

TIRSDAG 29.10, KL. 13.30: 
AtmAsfera. AtmAsfera er et 
fremragende ukrainsk band som øker 
i popularitet over hele verden. Med 
sin karakteristiske, beroligende og 
energigivende musikk, blander de 
autentiske rytmer fra hele verden med 
en moderne orkesterklang.

NOVEMBER

TORSDAG 07.11, KL. 18.00: 
Verdens vakreste danser og 
melodier. Den klassiske pianisten 
Iskra Mantchevas konsertopptredener 
har fått gode kritikker hvor enn hun 
har spilt, både i inn- og utland. I kveld 
besøker hun Vålerengahjemmet og 
vil fremføre klassiske kjente stykker av 
Grieg og Chopin, ungarske og spanske 
danser og evergreens. 

MANDAG 11.11, KL. 12.00: 
Oslo Salongorkester i Voksenåsen. 
I dag drar vi opp til Voksenåsen der vi 
vil nyte en klassisk konsert med Oslo 
Salongorkester, men også en fantastisk 
utsikt over byen vår. (NB! påmelding.)

ONSDAG 13.11, KL. 13.30: 
Seniorgudstjeneste i Vålerenga 
kirke. Vi rusler i flokk og følge bort 
til Vålerenga kirke til en gudstjeneste 
ledet av sogneprest Ingunn Rinde. 
Etterpå blir det kirkekaffe.

TORSDAG 14.11, KL. 18.00: 
Mathias Rugsveen. 15 år gamle 
Mathias begynte å spille trekkspill da 
han var 5 år. Siden da har han vunnet 
flere internasjonale priser i inn- og 
utland med sin imponerende spilling. 
Gå ikke glipp av denne fantastiske 
konserten som sponses av Lions Tveita/
Vålerenga.

FREDAG 15.11, KL. 12.30: 
Afternoon Tea. Beboere og ansatte 
samles i kafeen for et sosialt samvær 
rundt temaet «Mat og ernæring». Det 
blir quiz med premiering, taffelmusikk 
og kaffe med nogo attåt.

SØNDAG 17.11, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
kaffe og kjeks, og synger oss glade 
gjennom fine ballader!
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Torsdag 07.11, kl. 18.00:  
Pianiste  n Iskra Mantcheva.

Onsdag 13.11, kl. 13.30: 
Seniorgudstjeneste i Vålerenga kirke. 

Torsdag 24.10, kl. 13.00: 
FN-dag med festkonsert!
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TIRSDAG 19.11, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen 
til allsang, åresalg med premier og 
kaffeservering.

FREDAG 22.11, KL. 14.00: 
Connecting Arts. Vi avslutter uka med 
en forrykende flott danseforestilling 
med tre dansere fra Connecting Arts. 
De vil fremføre dansestiler som jazz, 
rock'n'roll, latin- og standarddanser, 
og de lover høy energi, danseglede, 
fargerike kostymer og musikk fra ulike 
tidsepoker. Kanskje engasjerer de også 
publikum opp til dans?

ONSDAG 27.11, KL. 11.00: 
Juleverksted. Adventstiden nærmer 
seg, og vi forbereder oss ved å ha et 
lite juleverksted inne på Gjestestua. 
Velkommen!

FREDAG 29.11, KL. 12.00: 
Utflukt til Astrup Fearnley Museet. 
Gjennom filmvisning, presentasjon 
og tilrettelagt omvisning vil vi bli 
bedre kjent med kunstnerduoen 
Gilbert & George gjennom utstillingen 
«The Great Exhibition». Det vil også 

åpnes opp for samtale, refleksjon og 
dialog. (Sponset av Den Kulturelle 
Spaserstokken, Oslo kommune. 
NB! påmelding.)

DESEMBER

TIRSDAG 03.12, KL. 13.30: 
Julegrantenning. Desembermåneden 
er her, og vi markerer dette ved 
å tenne julegrana og skape litt 
førjulshygge med pepperkaker og 
gløgg ute på Vålerengahjemmet. Vel 
møtt! 

ONSDAG 04.12, KL. 11.00: 
Juleverksted. Vi samles inne på 
Gjestestua for å bake og lage 
adventsdekorasjoner.

TORSDAG 05.12, KL. 18.00: 
Vålerenga musikkskole. Elevene fra 
Vålerenga musikkskole besøker oss for 
å vise hva de har lært på instrumentet 
sitt siden sist.

FREDAG 06.12, KL. 11.00: 
Kino. Velkommen til filmfremvisning 
med kinosnacks! Filmvalg og kinolokale 
blir annonsert i forkant. Kom gjerne 
med ønsker til film!

ONSDAG 11.12, KL. 11.00: 
Juleverksted. Julen nærmer seg, så vi 
samles inne på Gjestestua for å bake, 
lage juledekorasjoner og skape litt 
førjulsstemning.

TORSDAG 12.12, KL. 11.00: 
Velværedagen. I dag blir det deilig 
velvære for våre beboere! Alle 
som ønsker det kan få skulder- og 
nakkemassasje, hånd- eller ansiktspleie. 
Det er Oslo Hudpleieakademi som gir 
oss denne fantastiske dagen. Utenfor 
velværerommet blir det servering av 
kaker og kaffe. Velkommen! 

FREDAG 13.12, KL. 11.00: 
Luciamarkering. Vi slukker lyset og 
venter spent på besøk av små barn 
i hvite kapper som synger for oss…
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Fredag 22.11, kl. 14.00: 
Connecting Arts – en forrykende flott danseforestilling.

Torsdag 14.11, kl. 18.00: 
Mathias Rugsveen. 

Fredag 29.11, kl. 12.00: 
Utflukt til Astrup Fearnley Museet. 
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SØNDAG 15.12, KL. 11.00: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
kaffe og kjeks, og synger oss glade 
gjennom fine ballader og julesanger!

MANDAG 16.12, KL. 18.00: 
CAVA. Det sprudlende kvinnekoret 
Cava besøker igjen alle felles-
områdene på postene for å holde mini-
julekonserter for oss!

TIRSDAG 17.12, KL. 13.30: 
Vi synger julen inn – med litterært 
tilsnitt. Det blir julesanger, åresalg 
med julepregede premier og ikke minst 
opplesing av tekster fra skrivegruppa 
når vi samles i kafeen i dag. 
Velkommen!

TIRSDAG 24.12, KL. 11.00–13.00: 
Julaften! Velkommen til felles feiring i 
kafeen med korps, allsang, gang rundt 
juletreet og opplesing av juleevangeliet 
ved sogneprest Ingunn Rinde. Det 
blir også noe godt å spise og små 
overraskelser!

Mandag 16.12, kl. 18.00: Det sprudlende kvinnekoret Cava besøker igjen alle  
felles områden     e på postene for å holde mini-julekonserter for oss!
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Alfonsos kafé

Hos oss finner du Alfonsos kafé. 
Der jobber Alfonso sammen med 
alltid vennlige Maya. 

Her kan du få kjøpt dagens 
varmrett, smørbrød, kaker, dagens 
aviser, kaffe, te og kioskvarer.

Åpningstider er mandag–fredag, 
kl. 09.00–15.00.

Catering/selskap

Alfonsos kafé har lang erfaring 
med salg av mat ved samvær og 
sosiale sammenkomster på huset. 

For spørsmål, ta kontakt på 
tlf. 23 03 58 46 / 23 03 58 40.

Alfonso ønsker velkommen til sin kafé.
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KULTUR- OG FRIVILLIGLEDER

Karoline Rosvoll Ormåsen er husets kultur  - 
og frivilligleder. Hun har bl.a. ansvar for 
å lage kulturprogrammet, tilrettelegge 
for kulturaktiviteter og arrangementer på 
huset , og ha små og større musikkstunder 
på huset. I tillegg rekrutterer og følger 
hun opp frivillige.

FYSIO- OG ERGOTERAPI

Martin Ousland er fysioterapeut og leder 
for fysio- og ergoavdelingen og jobber 
sammen med Kristina Corneliussen som 
er ergoterapeut. Avdelingen sørger for at 
beboerne får tilpassede hjelpemidler og 
et variert treningstilbud og gruppetilbud 
tilpasset beboernes interesser.

SYKEHJEMSPREST

Vi har også en egen sykehjemsprest på 
huset. Sykehjemspresten sørger for at 
beboer ne får utøve sin religion, holder 
andakter og gudstjenester på huset og 
tilbyr samtaler med beboerne.

LEGE

Phuong Nguyen er sykehjemmets lege. 
Hun følger opp alle beboerne slik at alle 
får riktig og god medisinsk behandling. 

KJØKKEN

Vår kjøkkensjef Øystein M. Waaler lager   
sammen med de andre ansatte på 
kjøkke  net god og hjemmelaget mat som 
serveres på avdelingene hver dag hele 
uken. 

REGNSKAP/RESEPSJON

Kontorsjef Oddvar Andersen og resep-
sjonist Marianne Kaarud har ansvar for 
regnskapsførsel, beboerregnskap, lønn til 
ansatte og rekvisitainnkjøp. De har også 
ansvar for resepsjonshåndtering m.m.

DRIFTSAVDELING

Driftsleder Svein Morten Kvernes har 
ansvar   for det driftstekniske, brannvern 
og vedlikehold på huset. Han er også 
behjelpe  lig med utstyr og oppheng på 
beboerrom.

FOTPLEIER OG FRISØR

Vår fotpleier gir behandling ved time-
bestilling via vår resepsjon. Vi har også 
egen frisør som tilbyr alt av hårbehand-
ling samt stell og farging av vipper og 
bryn. For timebestilling av fotpleie eller fri-
sør, ring resepsjonen på tlf. 23 03 58 40.

Våre servicetilbud
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Elin og Liv på Kampen bondegård.



Rom 
for 
alle

Vålerengahjemmet | Etterstadgata 10, 0658 Oslo | Tlf. 23 03 58 40 | kirkensbymisjon.no/valerengahjemmet


