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Ny start
Velkommen som leser og av vårt 
kulturprogram for høsten 2021!

St. Hanshaugen seniorsenter 
driftes på oppdrag for bydel 
St. Hanshaugen, av Kirkens 
Bymisjon, Oslo. I skrivende stund 
lurer jeg på hvordan samfunnet 
og seniorsenteret vil se ut etter pandemien? Kan vi 
gjennomføre alle aktivitetene denne høsten? Vi er 
optimister og satser på normale forhold med gode 
tilbud for deg som finner veien til Lovisenberggata 4 E. 

Mer enn noen gang før, er jeg nå opptatt av innholdet 
i kulturprogrammet og de mulighetene som endring 
også gir. Innholdet i dette programmet blir ikke helt 
slik det var før pandemien. Noen nye instruktører 
og foredragsholdere er hyret inn. Å koble fremtiden 
til historien på seniorsenteret håper jeg også vil 
gjenspeile seg i programmet for høsten. 

Uansett, noen gode, gamle tradisjoner vil du finne og 
noe nytt innhold som du kanskje vil like bedre.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen  
Jorid Tharaldsen, virksomhetsleder

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:  
E-post: jorid.tharaldsen@bymisjon.no 
Telefon: 905 96 284

Kontorleder Mohammad Saqib: 
E-post: mohammad.saqib@bymisjon.no 
Telefon: 474 54 609

Prosjektleder Tone Germaine Martinsen:  
E-post: tone.martinsen@bymisjon.no 
Telefon: 913 91 691

Kokk Aura Partenie:  
E-post: aura.partenie@bymisjon.no 
Telefon: 474 57 613

Kjøkkenassistent Richard Cuevas
E-post: richardmarc.cuevas@bymisjon.no

Vaktmester Atle Jensen:  
E-post: atle.jensen@bymisjon.no

Brukerrådets leder:  
Telefon: 909 91 141
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Faste ukeaktiviteter høsten 2021
MANDAG

10.00: Frokost.
10.00: Dataveiledning etter avtale.
10.00: Spanskkurs (viderekomne)  
v/Fulviana Vargas.
10.00: Lesesirkel 2. mandag i mnd.
11.00: Ukestart med lystenning i kaféen.
11.30: Spanskkurs (nybegynnere)  
v/Fulviana Vargas. 
12.00: Litteraturgruppe 4. mandag 
i mnd.
15.00: Strikkekafé annenhver uke  
v/Berit Jørgensen og Randi Eriksen.
19.00: Pårørendegruppe aldersdemente 
v/Kristin Borg, 1. mandag i mnd.

TIRSDAG

10.00: Håndarbeidsgruppe. 
10.00: Bridge v/Else Marit Holtermann. 
To bridgebord er for tiden fulle.
10.00: Yoga v/Simen B Erikssøn. 

ONSDAG

10.00: Frokost.
10.00: Balanse og styrke.  
Trening til musikk v/Linda Bottolfs.
10.00: Tilbud om massasje  
v/Berit Sivle Tveite
11.00: Tysk samtalegruppe.
12.00: Kulturarrangement, konsert, 
eller helsekafé. Se program.
14.00: St. Hans-koret for seniorer. 
Dirigent: Kristin Minde.
16.00: Leksehjelp for ungdommer.

TORSDAG

09.45: Taiji og Qi Gong  
v/Inger Johanne Vesje.
11.00: Taiji (nybegynnere)  
v/Inger Johanne Vesje.
10.00: Fransk litteratur.  
Samtalegruppe (viderekomne). 
12.00: Forum for menn. 
12.15: Mensendieck  
v/fysioterapeut Paal Drummond.

Om våre kurs

Noen kurs er fulle, men ta likevel 
kontakt med oss.  

Semesteravgift for alle våre 
trenings grupper, er på kr. 500. 
Oppstart trening uke 34 som 
begynn er med mandag 23/8.

13.00: «Sittetrim» v/fysioterapeut  
Paal Drummond.
14.00: Tyskgruppe som vektlegger 
diskusjon om tysk samfunn og litteratur. 
Ring eller send sms til Odd-Stein på 
tlf. 45 25 11 93 for mer informasjon.

FREDAG

10.00: Frokost.
10.00: Balanse og styrke.  
Trening til musikk v/Linda Bottolfs.
10.00: Italienskkurs (viderekomne)  
v/Margherita Podesta.
12.00: Bingo og hygge siste fredag 
i mnd.
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Velkommen til vår åpne kafé  
med allsidig matservering!

«Kjærligheten går gjennom magen» sier 
kjøkken personalet vårt som består av kokken  
Aura Partenie (bildet) og kjøkkenassistenten  
Richard Cuevas. De er opptatte av å skape  
gode matopplevelser for brukere og gjester  
ved å lage norsk husmannskost, men også 
intern asjonal mat som mediterranean, 
asiatisk , indisk og fusion. Mat gir ikke bare 
næring, men det å kunne spise god mat 
sammen med andre, er sosialt og skaper 
glede  og felleskap.

Alle er velkomne i vår kafé, som har god 
hjemmelaget mat til svært gode priser. 

Kaféen er åpen hver dag kl. 09.00–15.30 
med middagsservering kl. 14.00–15.30. 
Tirsdag og torsdag til kl. 18.00.  
Har du vanskeligheter med å komme til 
senior senteret, har vi utkjøring av varm mat 
fra kl. 13.00 alle hverdager. 



Kulturprogram, høsten 2021    5

AUGUST

ONSDAG 25.08, KL. 12.00:  
Oslos hus. Åsmund Reistad, gitar, 
sang og mandola, Sverre Thorstensen, 
gitar, pedalbass og sang og Birger 
Mistereggen, perkusjon knytter histo-
rier og sanger til kjente steder i Oslo 
by. Arrangementet støttes gjennom 
«Den kulturelle spaserstokken». 

MANDAG 30.08, KL. 13.00: 
Velkommen til kick-off for høst-
sesongen og høstprogrammet. 
Presentasjon av høstprogrammet 
i stuen med påfølgende middag. 

SEPTEMBER

ONSDAG 01.09, KL. 12.00:  
Foredrag: «Kong Olav V» ved 
forfatter  Tore Remme. Kong Olav V 
er en skikkelse som så å si kommer 
ut av Viktoria-tiden. Likevel endte han 
opp som et symbol på det moderne  

Norge, som folkekjær bestefar 
i velferds staten, som «en av oss». 

SØNDAG 05.09, KL.14.00: 
Søndagsmiddag og Generasjons-
møte. Pris kr. 200. Påmelding innen 
torsdag 2/9.

MANDAG 06.09, KL. 11.00: 
Velkommen til høstens første 
«Ukestart med lystenning» i stuen. 
Bymisjonsprest Olga Tvedt deler 
tanker  og refleksjoner. Vi tenner lys for 
hverandre og fellesskapet, lystenning 
er livssynsåpent. 

ONSDAG 08.09, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger. Loddsalg med trekning.

FREDAG 10.09, KL. 10.00:  
Tur til Blaafarveverket. Mens vi venter 
på at det nye nasjonalmuseet åpner, 
kan vi se utstillingen «Sommereventyr» 
på Blaafarveverket. Maleriene fra 
perioden som er utstilt har satt dype 

spor i norsk kultur historie, og noen av 
høydepunktene du kan se er malerier 
av Theodor Kittelsen, Harriet Backer 
og Munch. Pris kr. 500 (inkl. transport, 
inngang og lunsj). Påmelding innen 
fredag 3/9. 

MANDAG 13.09, KL. 12.00:  
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 15.09, KL. 11.00:  
Velkommen til en formiddagstur 
til Røde Kors Oslo. Finnerud aktivitets-
senter ligger i Nordmarka, ikke langt 
fra Sørkedalen skole. Pris kr. 190 (inkl. 
omvisning, lapskaus med dessert og 
transport). Påmelding innen 10/9. 

Kulturprogram høsten 2021

Påmelding

All påmelding skjer i resepsjonen 
eller per telefon 22 38 70 60.
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FREDAG 17.09, KL. 12.00:  
Hvordan har det vært mulig for 
Bob Dylan å bevare sin poetiske 
flamme og den profetiske røsten 
gjennom et langt livsløp? Det skal 
vi få svar på gjennom foredrag med 
Petter Fiskum Myhr. Petter er direktør 
for Olavsfestdagen i Trondheim og en 
som har fulgt Bob Dylan tett i mange 
år. Dylans ti bud er også nyttig for alle 
oss andre som forsøker å leve våre liv 
så godt vi kan i en verden som endrer 
seg med stadig økende hastighet. 
Pris kr. 100.

SØNDAG 19.09, KL.14.00: 
Søndagsmiddag og Generasjons-
møte. Pris kr. 200. Påmelding innen 
onsdag 15/9.

ONSDAG 22.09, KL. 12.00:  
Helsekafé: Livets overgangsfaser. 
Ved Bymisjonsprest Olga Tvedt. 

TORSDAG 23.09, KL. 14.00:  
Fårikålens dag! Vi markerer fårikålens 
dag med å servere fårikål av årets 
lam.

ONSDAG 29.09, KL. 12.00: 
Formiddagskonsert. Vi får besøk av 
gode kollegaer fra Skovheim allsenter 
på Nordstrand. Sprudlende kollegaer 
med det treffende navnet St. Hans-
bandet spiller opp med kjente toner. 

OKTOBER

FREDAG 01.10, KL. 12.00:  
Den internasjonale eldredagen. 
Vi feirer dagen ved å gi stemme til 
eldre sine livserfaringer og fortellinger. 

SØNDAG 03.10, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag og generasjons-
møter. Pris kr. 200. Påmelding innen 
onsdag 29/9. 

MANDAG 04.10, KL. 11.00–14.00:  
Vi presenterer klær fra Bogerud 
Tekstil. 

MANDAG 04.10, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. Bymisjons-
prest Olga Tvedt deler tanker og 
reflek sjoner. Vi tenner lys for hverandre 
og fellesskapet, lystenning er livssyns-
åpent. 

TIRSDAG 05.10, KL. 18.00: 
Italiensk aften med 3-retters midda g. 
Pris kommer senere. Påmelding innen 
onsdag 29/9. 

ONSDAG 06.10, KL. 12.00: 
Pianokonsert. Konsertpianist Iskra 
Mantcheva spiller og forteller om klas-
siske pianoperler av Chopin, Mozart 
Scubert og Gershwin. Et hyggelig pro-
gram i Dur. Pris kr. 100.

MANDAG 11.10, KL. 12.00:  
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale.

ONSDAG 13.10, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger. Loddsalg med trekning. 
Senterets kor er våre gjester denne 
dagen. 
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Onsdag 08.09, kl. 12.00: Høstens første 
musikkafé med Kristin Minde.

Onsdag 25.08 kl. 12.00:  
Konsert og historie r med Oslos hus.

Onsdag 01.09 kl. 12.00: «Kong Olav V» 
ved forfatter Tore Remme.

Fredag 10.09, kl. 10.00:  
Tur til Blaafarveverket: Sommereventyr.

Fredag 17.09, kl. 12.00: Foredrag om 
Bob Dylan ved Petter Fiskum Myhr.

Torsdag 23.09, kl. 14.00: Vi markerer 
fårikå lens dag med å servere fårikål.
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SØNDAG 17.10, KL.14.00:  
Søndagsmiddag og Generasjons-
møte. Pris kr. 200. Påmelding innen 
onsdag 13/9.

ONSDAG 20.10, KL. 12.00:  
Helsekafé. Velferdsteknologi «Hva er 
det og kan jeg benytte meg av det?» 
ved fysioterapeut Mads Herfindal 
Haakonsen.

ONSDAG 27.10, KL. 12.00:  
Foredrag: Hvorfor gidde lese? 
Ved frilanser Håkon Jarle Sveen. 
Foredraget handler om gode bøker, 
om hva disse gjør med oss og ikke 
minst gleden over god litteratur. 
Pris kr. 100. 

TORSDAG 28.10, KL. 14.00: 
Velkommen til høsttakkemiddag. 
Vi feirer høsten med 3-retters middag . 
Lystenning, ord og betraktninger ved 
vår bymisjonsprest Olga Tvedt.  
Pris kr. 200. Påmelding innen fredag 
22/10. 

NOVEMBER

MANDAG 01.11, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. Bymisjons-
prest Olga Tvedt deler tanker og 
refleksjoner. Vi tenner lys for hverandre 
og fellesskapet, lystenning er livssyns-
åpent. 

ONSDAG 03.11, KL. 12.00: 
Forbryter uten brekkjern. En forestil-
ling om løsgjengerloven, Opstad 
tvangsarbeidshus og Hans Aleksander 
Hansen sitt liv og dikting. Ved Stein 
Lunde. Arrangementet støttes gjennom 
«Den kulturelle spaserstokken».

SØNDAG 07.11, KL.14.00: 
Søndagsmiddag og Generasjons-
møte. Pris kr. 200. Påmelding innen 
onsdag 3/11. 

MANDAG 08.11, KL. 12.00:  
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 10.11, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger. Loddsalg med trekning.

TORSDAG 11.11, KL. 09.00: 
Velkommen på tur. Vi reiser til 
Charlottenberg. Påmelding innen 
5/11. Pris kr. 450 (inkl. lunsj).

ONSDAG 17.11, KL. 12.00:  
Helsekafé. Besøk av audiograf 
fra Lovisenberg sykehus.

SØNDAG 21.11, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag og Generasjons-
møte. Pris kr. 200. Påmelding innen 
onsdag 17/11. 

ONSDAG 24.11, KL. 12.00:  
Gylne øyeblikk fra sports-
kommentator boksen. Arne Scheie 
kommer på besøk og svarer gjerne 
på spørsmål om fotball, tippekamper 
og hopprenn. 
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Onsdag 08.12, kl. 12.00:  
Konsert med Sara Aimée Smiseth.

Onsdag 22.12, kl. 14.00:  
Velkommen til julemiddag. 

Onsdag 24.11, kl. 12.00:  
Gylne øyeblikk med Arne Scheie.

Onsdag 06.10, kl. 12.00: Pianokonsert 
med pianist Iskra Mantcheva.

Onsdag 29.09, kl. 12.00: Formiddags
konsert med St. Hansbandet.

Torsdag 11.11, kl. 09.00:  
Vi reiser til Charlottenberg. 
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TORSDAG 25.11, KL. 12.00–17.00: 
Julemesse. Salg av håndarbeider , 
tombola og basar. Nærmere 
informasjon  og program kommer på 
våre oppslags tavler.

FREDAG 26.11, KL. 11.00–15.00: 
Julemesse dag 2. Salg av hånd-
arbeider, tombola og basar. 
Hovedtrekning kl. 14.30.

DESEMBER 

ONSDAG 01.12, KL. 17.00:  
Årets frivillighetsfest. Velkommen til 
vår årlige frivillighetsfest hvor vi takker 
våre dyktige frivillige medarbeidere! 
Kulturelle innslag.

SØNDAG 05.12, KL.14.00: 
Søndagsmiddag og Generasjons-
møte. Pris kr. 200. Påmelding innen 
onsdag 1/12. 

MANDAG 06.12, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. Bymisjons-
prest Olga Tvedt deler tanker og 
refleksjoner. Vi tenner lys for hverandre 
og fellesskapet, lystenning er livssyns-
åpent. 

ONSDAG 08.12, KL. 12.00:  
Konsert med pianist Sara Aimée 
Smiset. Jul er forventning, jul er glede, 
men jul er også fred og ettertanke. 
Sara har bemerket seg for sin ro og 
sin vakre klang når hun spiller. Denne 
konserten er en musikalsk vandring 
i julestemninger, et pusterom i den 
travle adventstiden og en hyllest til 
julefreden. Pris kr. 100.

MANDAG 13.12, KL. 11.00 og 12.00: 
Vi pynter juletreet sammen og feirer  
Lucia. Vi serverer lussekatter og kaffe. 

MANDAG 13.12, KL. 12.00:  
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale.

ONSDAG 15.12, KL. 12.00:  
Musikkafé: Julespesial. Kristin Minde 
med musikervenner inviterer til 
sangstund med kjente sanger. 
Loddsalg med trekning.

TORSDAG 16.12, KL. 12.00:  
«Vi synger julen inn». Vår årlige sam-
arbeidskonsert med Diakonissehuset 
Lovisenberg, Cathinka Guldberg-
senteret og Lovisenberg Omsorg+. 
Konserten holdes på kirkerommet på 
Cathinka Guldbergsenteret. 

FREDAG 17.12, KL. 13.00:  
Julelunsj. Vi inviterer til en god lunsj 
med julemat og mye annet godt. 
Pris kr. 175. Påmelding innen onsdag 
15/12. Ikke servering av middag 
denne dagen. Middagslevering som 
vanlig. 

ONSDAG 22.12, KL. 14.00: 
Julemiddag. Påmelding innen fredag  
17/12. Pris kr. 200. 

JUL OG NYTTÅR:  
St. Hanshaugen seniorsenter har 
stengt i perioden 24. desember til 
3. januar. Senteret leverer/kjører 
ut middag alle hverdager i denne 
periode n.
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Generasjonsmøter 

Er du over 60 og vil være 
med å skape trygge relasjoner 
i godt samarbeid? 

I samarbeid med barnevernet 
i bydelen setter seniorsenteret 
skolegang og inkludering 
i samfunnet på agendaen. 

Gjennom å gi leksehjelp og 
oppfølging av skolearbeid for 
ungdommer, tilrettelegges det 
for generasjonsmøter. Det legges 
vekt på norskopplæringen der 
seniorene jobber med muntlig- 
og skriftlig norsk samt norsk 
grammatikk, samtidig som 
gruppa må hjelpe i alle fag som 
samfunnsfag, historie og realfag.

Vil du vite mer? Ta kontakt med 
Tone Germaine Martinsen på 
telefon 913 91 691 eller   
tone.martinsen@bymisjon.no.
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DATAKAFÉ 

Hver mandag formiddag fra kl. 10 kan 
du få god hjelp av en av senterets 
dyktige  frivillige. Har du fått ny mobil? 
Trenger du hjelp til å forstå hvordan 
nettbrettet ditt fungerer? Eller har du 
probleme r med din pc.

DEMENSKOORDINATOR

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

FORUM FOR MENN

Ukentlig møteplass for menn som gjerne  
vil møte andre menn for en uforplik-
tende 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.

FRISØR

Sine Skyttemyr er vår dyktig frisør. 
Ta kontakt på tlf. 928 12 554.

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.

FYSIOTERAPI

Kristian Randen veileder i trening. 
Torsdager fra kl. 09.00–15.00.

HELSEKAFÉ

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

GENERASJONSMØTER OG  
LEKSEHJELP

Vi fortsetter med prosjektet Generasjons-
møter med leksehjelp. Leksehjelp 
gjennom føres hver onsdag fra kl. 16.00–
18.00 inklud ert felles måltid.  
Fra dette  skole året har vi med inntil 13 
ungdommer på ulike klassetrinn; ung-
doms- og videregående skole, samt 
noen med behov for kun norskopplæ-
ring. Ønsker du å delta eller å vite mer 
om prosjektet , ta kontakt med Tone 
Germaine Martinsen på tlf. 913 91 691.

Våre tilbud
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MASSØR

Berit Sivle Tveite er vår massør.  
Ta kontakt på tlf. 905 94 547.

REPARASJON AV TØY / SØM

Richard Cuevas tar oppdrag. Ta kontakt 
på tlf. 934 91 457 etter kl. 15.30.

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.

STRIKKEKAFÉ

Er du glad i håndarbeid? Da er du 
velkom men til strikkekafé. Vi samles 
annen hver mandag kl. 15.00–16.30. 
Vi strikker og hekler, skravler og drikker 
kaffe.

TRANSPORT

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

TURER

Seniorsenteret arrangerer ulike turer; 
både dagsturer og flerdagsturer med 
overnatting. Høstens turer finner du 
i dette  programmet. Ved spørsmål, ring 
resepsj onen. 

YOGA, STYRKE OG BALANSE 

Simen B. Erikssøn og Linda Bottolfs 
er våre instruktører dette semesteret. 
Det er forsket på at trening reduserer 
risikoen for fall og i verste fall lårhals-
brudd, så tilbudene er også forebyg-
gende. Simen og Kristina tilpasser 
treningen  for den enkelte, så det er 
ingen  grunn til å tenke at jeg er ikke 
«flink nok». Her er det «Rom for alle».

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  med-
arbeidere 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 sente-
ret med en gave, er det til stor 
hjelp. Din støtte går uforbehol-
dent til senterets arbe id, til beste 
for eldre i bydelen.

Slik kan du betale og støtte  
St. Hanshaugen seniorsenter:
Kontonr. 1637 45 36870.  
Lovisenberggt. 4 E, 0456 Oslo.
Du kan også bruke vipps.  
Betal til vipps-nr. 117 332.
Merk betalingen med:  
«Gave til senteret høst 2021».
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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 
administrasjo n og drift. 
 

PROSJEKTLEDER 

Tone Germaine 
Martinsen er prosjekt  - 
leder for «Generasjons-
møter» 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 hver måned en. 
Hun er tilgjenge lig for 
samtale , ta kontak t via 

staben 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.

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 vakt-
mester og «altmulig-
mann», og er en sær-
deles likandes og 
trivelig  kar som trår til 

der det trengs.  

Våre ansatte 

Vi har HJERTESTARTER 
på St. Hanshaugen  
seniorsenter

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 
lunge redning.
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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

Valborg Lifeldts stistelse har som for�ål å skape hygge for de 
eldre i St.Hanshaugen bydel. Vi ønsker derfor å gi støtte til 
personer eller organisasjoner som ønsker å g�ennomføre 
aktiviteter til glede for  bydelens eldre beboere.

Ta kontakt for mer infor�asjon:  st��et@valborg.org
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Vogtsgate 53, Torshov
Telefon 22 09 31 80

bestilling@strom-larsen.no

www.strom-larsen.no

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



Rom 
for 
alle

St. Hanshaugen seniorsenter | Lovisenberggata 4 E, 0456 Oslo | kirkensbymisjon.no/st-hanshaugen-seniorsenter


