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Vi blar om til et nytt år, og et nytt tiår! 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

Prosjektleder 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

Årstidene skifter fort her i Norge og vi kan snart glede 
oss over lysere dager, og nå kan du også glede deg 
over et nytt vårprogram. Er du på tampen til en ny 
tilværelse som pensjonist? Eller du har vært det i mange 
år, og har funnet deg vel til rette i det. Kanskje du lurer 
på om du har noen sider som vi kan bruke? I så fall – vil 
vi si: Kom og møt andre frivillige og opplev fellesskapet 
frivillige, ansatte, gjester og brukere har her. 

Eller du vil delta på noen av våre faste aktiviteter 
som er beskrevet på side 3 her i programmet. Av 
program denne våren vil vi ellers nevne: Foredrag 
«Nettverk og sosiale medier» 26. februar kl. 12.00 med 
kommunikasjonssjef Ragnhild Kaski i Kirkens Bymisjon 
og moteshow med vårens moter fra KRISS dameklær på 
Glassmagasinet 1. april kl. 17.00.

Nytt i 2020 er at vi fra 1. februar har utvidet åpningstid 
tirsdager og torsdager til kl. 17.30. Det betyr at du også 
kan spise middag her sen ettermiddag to dager i uken. 

Velkommen til St. Hanshaugen seniorsenter!

Vennlig hilsen 
Jorid Tharaldsen 
Virksomhetsleder
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Faste ukeaktiviteter våren 2020
MANDAG

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

TIRSDAG 

10.00: Håndarbeidsgruppe.  
Sosialt samvær med garn og tråd! 
10.00: Bridge v/Else-Marit Holtermann.
10.00: Yoga v/Linda Bottolfs.* 
11.00: Balanse og styrketrening for døve 
v/Linda Bottolfs.
Kaféen åpen til kl. 17.30! 

ONSDAG

09.30: Svømming i oppvarmet basseng.
10.00: Balanse og styrke.  
Trening til musikk v/ Linda Bottolfs.* 
10.00: Tysk samtalegruppe. 
10.00–15.00: Tilbud om massasje  
v/Berit Sivle Tveite.
12.00: Seniorakademi, konserter eller 
helsekafé. Se program.
16.00: Generasjonsmøter m/leksehjelp 
for ungdommer. Nye frivillige oppfordres 
til å ta kontakt med Tone. Varer til kl. 18.

*) Semesteravgift på kr. 500. 
Fortsetter på neste side.

Velkommen til våre kurs!

• Alle kurs starter opp i uke 3. 
• Noen kurs er fulle, men ta 

likevel kontakt med oss. Når 
det er nok interesserte, vil vi 
prøve å sette opp ekstra kurs.

• Semesteravgift på kr. 500. 

Åpen kafé og  
middagsservering

• Kaféen er åpen hver dag 
kl. 09.00–15.30 med middags
servering kl. 14.00–15.30. 

• Utvidet åpningstid tirsdager og 
torsdager for middagsservering 
frem til kl. 17.30 fra februar. 

• Daglig utkjøring av varm mat 
fra kl. 13.00.

Påmelding skjer i resepsjonen, 
på tlf. 22 38 70 60 eller på e-post 
til firmapost.ste@bymisjon.no.

Priser på spesielle  
arrangement, turer og måltider 
kunngjøres i forkant.
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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 samtalegruppe.
11.00–13.00: Datakafé.  
Ta med egen pc. Vi har også noen til ut-
lån. Seniornett er til stede.
12.00: Forum for menn. 
12.15: Mensendieck  
v/fysioterapeut Paal Drummond.* 
13.00: «Sittetrim»  
v/fysioterapeut Paal Drummond.* 
14.00: Samtalegruppe «Eventyr og 
filosofi » v/Anne Vik og Ingrid Elise 
Wergeland. Siste torsdag i mnd.
Kaféen åpen til kl. 17.30! 

FREDAG

10.00: Italienskkurs (viderekomne)  
v/Margherita Podesta. 
10.00: Balanse og styre v/ Linda Bottolfs.
11.00: Dans v/Ewa Træla.
12.00: Bingo og hygge siste fredag 
i mnd. Hver torsdag er det mensendieck og sittetrim med fysioterapeut Paal Drummond.

Nyhet! MASSASJE

Fra og med januar 2020 vil det bli tilbudt massasje på senteret ved  
Berit Sivle Tveite. Hun er utdannet klassisk massør ved Axelsons institutt i Oslo 
og har jobbet som massør i mange år. Massasje kan løse opp spenninger 
i muskulaturen og bidra til bedre sirkulasjon. Den kan virke avslappende 
og beroligende og dermed velgjørende. Hun er på senteret på onsdager. 
For timebestilling send sms til 905 94 547. 
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JANUAR

ONSDAG 08.01, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 
Etter allsangen er det loddtrekning.

MANDAG 13.01, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

TORSDAG 16.01, KL. 13.00: 
Nyttårskonsert: Toini & the Tomcats. 
En herlig konsert med swing ende og 
humørfylt rockabilly. Vi feirer det nye 
året med treretters middag. Pris kr. 
250. Påmelding innen mandag 13/1.

MANDAG 20.01, KL. 13.00:  
Presentasjon av vårens program. 
Deretter er du velkomme n til dagens 
middag som er lettsaltet torsk med 
tilbehør. 

ONSDAG 22.01, KL. 12.00: 
Helsekafé. «Over halvveis i livet» 
Refleksjon og samtale v/ Olga Tvedt 
og Jorid Tharaldsen.

ONSDAG 29.01, KL. 12.00: 
Danseforestilling: «Connecting Arts». 
Velkommen til en sprudlende fore-
stilling med høy energi, danse glede, 
variert musikk fra ulike tids epoker og 
fargerike kostymer. Kr. 50 inkl. kaffe og 
noe attåt.

FREDAG 31.01, KL. 12.00: 
Fredagsbingo’n. Fredagshygge 
i kaféen; bli med på bingo med god 
stemning og fine premier! 

FEBRUAR

ONSDAG 05.02, KL. 12.00: 
Formiddagskonsert: «Glissé Tango». 
Den norsk-argentinsk tango trioen 
kommer for å spre tangoglede på St. 
Hanshaugen seniorsenter. Gruppen 
spiller på bandoneon, piano og fiolin. 

Kulturprogram våren 2020
Trioen har spilt på milongaer, danse-
scener og konsertscener i Buenos 
Aires, og gjennomført flere europa-
turnéer. Repertoaret er både klassisk 
dansemusikk og tangomusikk for 
konsert scenen. Inngang kr. 100 inkl. 
lett servering og kaffe. Velkommen!

MANDAG 10.02, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 12.02, KL. 12.00: 
Filmvisning: «Kedi». (Tyrkia, 2016, 
lengde: 79 min., språk: Tyrkisk, norsk 
undertekst.) Den kritikerroste dokumen-
taren «Kedi» er en nydelig skildring av 
Istanbul, gatekattene som bor der og 
menneskene som tar vare på dem. 
Hundretusenvis av katter vandrer fritt 
i metropolen Istanbul. I tusenvis av år 
har de gått inn og ut av menneskers 
liv, og bidratt til å gjøre denne byen 
så unik. Arrangementet er dekket av 
Den kulturelle spaserstokken. 
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TORSDAG 13.02, KL. 17.00: 
Velkommen til torskeaften!  
Fersk skrei og dessert inkl. mineral-
vann og kaffe. Påmelding i resep-
sjonen eller på tlf. 22 38 70 60 innen 
fredag 16/2.

ONSDAG 19.02, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 
Etter allsangen er det loddtrekning.

ONSDAG 26.02, KL. 12.00: 
Foredrag: «Nettvett og sosiale  
medier ». Ved Ragnhild Kaski, 
kommunikasjons sjef i Kirkens Bymisjon. 
Kr. 50 inkl. kaffe og noe attåt.

FREDAG 28.02, KL. 12.00: 
Fredagsbingo’n. Fredagshygge 
i kaféen; bli med på bingo med god 
stemning og fine premier!

MARS

ONSDAG 04.03, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 
Etter allsangen er det loddtrekning.

MANDAG 09.03, KL. 10.00–13..00: 
Klessalg. Ved Bogerud Tekstil.

MANDAG 09.03, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

TIRSDAG 10.03, KL. 13.00: 
Konsertkåseri: Sara Aimée Smiseth. 
Sara Aimée Smiseth er til bake igjen 
med et nytt konsertkåseri. Hun kombi-
nerer vakre klaverstykker med levende 
fortellinger og anekdoter om kompo-
nistene og musikken. Kr. 50 inkl. kaffe 
og noe attåt. 

ONSDAG 11.03, KL. 12.00: 
Boknyheter 2020. Tom Egil Hverven 
forteller om nye bøker som kommer 
i 2020. Tom Egil jobber er norsk 

litteraturkritiker og forfatter. Han 
jobber også som hovedanmelder 
i Bokmagasinet i avisa Klassekampen. 
Inngang kr. 50 inkl. lett servering og 
kaffe.

ONSDAG 18.03, KL. 12.00: 
Helsekafé. «Hva er folkehelsearbeid, 
og hva er ikke?» ved lege Anders 
Smith.

TORSDAG 19.03, KL. 11.00–15.00: 
Vårbasar. Salg av flotte hånd-
arbeider, åresalg og stort lotteri! 
Hovedtrekning kl. 15.00.

MANDAG 23.03, KL. 10.00–14.00: 
Skosalg. Ved Sannergaten 
skotøymagasi n.

ONSDAG 25.03, KL. 12.00: 
Foredrag: «Vannet på Jorden» 
Hvor kommer vannet fra? Fiskeren 
i ørkenen. Regnet i Cherrapunjee.  
5 bøtter vann i kroppen. Vann og 
religion . Arkimedes og Jesus. Et hav av 
plast. Vann og konflikter. Foredraget 
er ved den populære foredrags-
holderen Øyvind Jahr. Inngang kr. 50 
inkl. lett servering og kaffe. 
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Onsdag 05.02, kl. 12.00: 
Formiddagskonsert med den norsk-argentinsk tango trioen «Glissé Tango».

Onsdag 29.01, kl. 12.00:
Danseforestilling med «Connecting Arts».

Onsdag 12.02, kl. 12.00: 
Filmvisning: Kedi.

Tirsdag 10.03, kl. 13.00: Konsertkåseri 
med Sara Aimée Smiseth. 
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FREDAG 27.03, KL. 12.00: 
Fredagsbingo’n. Fredagshygge 
i kaféen; bli med på bingo med god 
stemning og fine premier!

APRIL

ONSDAG 01.04, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 
Etter allsangen er det loddtrekning.

ONSDAG 01.04, KL. 17.00: 
Moteshow. Moteshow med klær fra 
KRISS på Glassmagasinet 

FREDAG 03.04, KL. 14.00:: 
Påskemiddag. Vi skal nyte årets lam; 
vi serverer tre-retters middag og Olga 
Tvedt deler gode tanker med oss. 
Påmelding fredag 27/3.

ONSDAG 08.04–MANDAG 13.04: 
Påskeuke. Senteret er stengt fra 
onsdag  8/4, kl. 12.00 og ut 2. påske-
dag mandag 13/4.

ONSDAG 15.04, KL. 12.00: 
Foredrag: «Fornebu 9. april, 1940». 
Om den tyske erobringen fra luften av 
Oslo/Bærum i 1940, inkl. angrepet  sett 
fra både tysk og norsk side, norges   - 
historiens første luftkamp, erobringen  
og lokalbefolkningens møte med inva-
sjonen/deres opplevelser. Ved Cato 
Guhnfeldt, tidligere journalist i Aften - 
posten og historiker i Luftforsvars-
staben. Kr. 50 inkl. kaffe og noe attåt.

TORSDAG 16.04, KL. 11.30: 
Formiddagskonsert: «Vi priser 
våren» i kirkerommet på Cathinka 
Guldbergsenteret. Velkommen 
til vår tradisjonsrike vårkonsert. 
Arrangementet er et samarbeid 
mellom Cathinka Guldbergsenteret, 
Omsorg+, Lovisenberg menighet og 
St. Hanshaugen seniorsenter.

ONSDAG 22.04, KL. 12.00: 
Formiddagskonsert: «Toner fra et 
lerret – en filmkonsert». Filmer har så 
utrolig mye flott musikk å by på: Fra 
stumfilmens dager til «Hva var vel livet 
uten deg», «Zorba» og «Schindlers liste» 
og mye mer. Det er jo bare å lene seg 

tilbake og mimre tonene og bildene  
fra lerretet. Ved Duo 98, som består av 
Germaine Bouts Hexeberg (fløyte) og 
Morten Fagerli (piano). Duoen har spilt 
fast sammen siden 1998 og underhol-
der i mange sammen henger. Kr. 50 
inkl. kaffe og noe attåt.

FREDAG 24.04, KL. 12.00: 
Fredagsbingo’n. Velkommen til 
fredags hygge i kafeen.

ONSDAG 29.04, KL. 12.00: 
Helsekafé. Foredrag om søvn  
v/ Ritu Kalsi og Ida Aurora Ramberg.

MAI

FREDAG 01.05:  
Offentlig høytidsdag. Senteret stengt.

ONSDAG 06.05, KL. 12.00: 
Helsekafé. Ernæring og kosthold ved 
studenter fra Universitetet i Oslo.

TORSDAG 07.05, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 
Etter allsangen er det loddtrekning.
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Onsdag 15.04, kl. 12.00: Foredrag «Fornebu 9. april, 1940».  
Ved Cato Guhnfeldt, tidligere journalist i Aftenposten og historiker i Luftforsvarsstaben.

Onsdag 22.04, kl. 12.00: En filmonsert – 
«Toner fra et lerret» med Duo 98.

Onsdag 11.03, kl. 12.00: Boknyheter 
2020 ved forfatter Tom Egil Hverven.

Onsdag 25.03, kl. 12.00: Foredraget 
«Vannet på Jorden» ved Øyvind Jahr. 
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MANDAG 11.05, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 13.05, KL. 12.00: 
Foredrag: «Nordahl Grieg – 
pasifisten»  v/ Sidsel Marie Nilsen. 
Grieg er først og fremst husket som 
krigsdikter, men det var jo alltid freden 
han skrev om. Sidsel er skuespiller og 
teaterhistoriker. Hun har i en årrekke 
reist rundt med foredrag og kåserier. 
Vi gleder oss til nok et spennende 
foredrag med henne! Kr. 50 inkl. kaffe 
og noe attåt.

TORSDAG 14.05, KL. 10.00: 
Velkommen til vår tradisjonsrike tur 
til Blåfarveverket. Kunstutstilling med 
Matilde Dietrichson, Danny Larsen og 
Ellen Grieg. Påmelding innen 28/4.

ONSDAG 20.05, KL. 12.00: 
Foredrag: «Fanfare for flørten »  
v/ Øyvind Kvalnes, som er norsk 
forfatte r og filosof som har spesialisert 
seg på moralfilosofi. Han har gitt ut 
en rekke bøker, og er en ettertraktet 

foredragsholde r. Kr. 50 inkl. kaffe 
og noe attåt.

ONSDAG 27.05, KL. 12.30: 
Vårkonsert. St. Hanshaugens sangkor 
med musikervenner ønsker våren vel-
kommen med spennende repertoa r. 
Loddsalg og flotte gevinster.  
Fra kl. 14.00: Konserten etterfølges av 
en treretters meny med vårens varer 
og smaker.

TORSDAG 28.05, KL. 09.00: 
Rundtur: Sandefjord–Strømstad. 
Vi kjører til Sandefjord og tar Color 
Lines ferger med gode handlemulig-
heter og stor lunsjbuffet. Estimert pris 
for transport, ferge og lunsjbuffet inkl. 
drikke på båten mellom kr. 500–600. 
Påmelding i resepsjon eller på tlf. 
22 38 70 60 innen 10/4.

FREDAG 29.05, KL. 12.00: 
Fredagsbingo’n. Fredagshygge 
i kaféen; bli med på bingo med god 
stemning og fine premier!

JUNI

ONSDAG 03.06, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 
Etter allsangen er det loddtrekning.

MANDAG 08.06, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 10.06, KL. 12.00: 
Formiddagskonsert: «Med Liszt og 
lempe!» Mezzosopran Silje Vatne 
Heggem og pianist Sara Aimée 
Smiseth inviterer til en konsert med 
ungareren, superstjernen, kvinne-
bedåreren og presten (!) Franz Liszt 
i sentrum. Han levde et spennende 
og kontrastfylt liv, og skrev verker som 
strekker seg fra sakral kirkemusikk til 
djevelske mephistovalser. Velkommen 
til et dypdykk i én av musikkhistoriens 
mest fascinerende karakterer! Inngang 
kr. 100 inkl. lett servering og kaffe.
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Torsdag 14.05, kl. 10.00: Velkommen til 
vår tradisjonsrike tur til Blåfarveverket.

Onsdag 20.05, kl. 12.00: Et muntert 
foredrag  med Øyvind Kvalnes.

Onsdag 03.06, kl. 12.00: Musikkafé.  
Med Kristin Minde og musikervenner.

Onsdag 10.06, kl. 12.00: Konsert: «Med 
Liszt og lempe!» ved Silje og Sara.

TORSDAG 18.06: 
Årets frivillighetstur. Mot ukjent mål! 
«Ut på tur, aldri sur». Senteret er 
stengt denne dagen.

TIRSDAG 23.06, KL. 14.00: 
St. Hansfest i hagen. Middagsbuffet 
med grillmat, spekemat og rømme-
grøt og fin underholdning.  
Påmelding på tlf. 22 38 70 60,  
firmapost@ste.no eller i resepsjonen 
innen tirsdag 20/6.

FREDAG 26.06, KL. 12.00: 
Fredagsbingo’n. Velkommen til 
fredags hygge i kaféen. 

JULI / AUGUST

Senterets åpningstider og aktiviteter 
i juli og august kommer vi tilbake til. 
Kom gjerne med innspill og ønsker. 

MANDAG 24.08–FREDAG 28.08: 
Velkommen til høstens fjelltur! 
Detaljert info kommer på senterets 
oppslagstavler.
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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 på telefon 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 telefon 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. 
Telefon 474 62 811.

TRANSPORT

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

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.

GENERASJONSMØTER

Vi fortsetter med prosjektet 
Generasjonsmøter med felles middag  
og leksehjelp hver onsdag. Ønsker 
du å være en del av – eller vite mer 
om, prosjektet  «Generasjonsmøter», 
ta kontakt  med Tone G. Martinsen på 
telefon  488 90 513.

Våre tilbud
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Vi fortsetter med prosjektet Generasjons møter med felles 
middag  og leksehjelp hver onsdag.

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
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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!

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 .

EVENTYR OG FILOSOFI

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: 30/1, 27/2, 26/3, 
30/4 og 28/5.

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/vårmesse 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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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  
medarbeidere 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 
arbe id, 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!

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!
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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 sente-
rets kulturleder. Hun har 
permisjon i vår, men vil 
fortsatt være å treffe på 
våre musikkaféer, og på 
St. Hanshaugens kor på 

mandager hvor hun er dirigent.

PROSJEKTLEDER 

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

generasjon er 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.

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.

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

Påmelding til alle våre 
arrangemen   ter gjøres slik:
I resepsjonen, på telefon  
22 38 70 60 eller send e-post til  
firmapost.ste@bymisjon.no
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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:

ELSE-MARIT HOLTERMANN 

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

ANNE-LISBETH 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.strom-larsen.no
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