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Vålerengahjemmet  
bo- og kultursenter

Det kulturelle mennesket
Er det noe pandemitiden har lært oss, så er det å finne alternative og kreative 
smittevernvennlige løsninger, samt å strekke oss langt når det gjelder å vise 
tålmodighet og tillit til det som skjer i samfunnet. Den har også minnet oss på hvor 
essensielt det sosiale fellesskapet er for oss individer; hvordan trivsel avhenger 
av sosial kontakt med andre mennesker og hvor viktig det er å få nye impulser 
for å ha det bra. Vi har merket effekten av kulturelt fravær; savnet av konsert- og 
teateropplevelser, museums- og restaurantbesøk o.l., og ikke minst hvor viktig den 
sosiale rammen rundt slike kultur arrangementer er. Mennesket er et sosialt vesen. 
Det er derfor spesielt å være i en situas jon der du ikke kan ta for gitt å møte familie, 
venner og bekjente når og hvor du vil. 

Når samfunnet gradvis har åpnet opp igjen har mange kjent på hvor godt det 
er å endelig kunne tilbringe mer tid sammen. Spise middag sammen, dra på en 
konsert sammen, og treffe igjen gamle kjente som du ikke har sett på en lang 
stund. Det blir spennende å se hvordan våren vil utvikle seg. Fortsatt er det mange 
forbud og påbud, men vi tør ikke annet enn å håpe på at vi kommer til å ha en 
mer tilnærmet normal hverdag om ikke så lenge. Enn så lenge tilrettelegger vi på 
Vålerengahjemmet for gode sosiale møtesteder og kulturopplevelser ut fra gitte 
restriksjoner, og vi håper at det i løpet av året vil bli lettere å invitere inn pårørende, 
frivillige, nærmiljø, skoler, barnehager og eksterne bidragsytere. Vi ønsker å ha et 
hus som er preget av mangfold og varierte aktiviteter, og helst med deg til stede! 

Vi på Vålerengahjemmet ønsker å invitere alle som er tilknyttet huset eller bor 
i nærmiljøet til varme, sosiale møter hos oss. Dette kulturprogrammet gir en oversikt 
over alle små ukentlige aktiviteter og større arrangementer som skjer her på huset 
denne våren. Alle konserter er gratis og åpne for alle med mindre annet er notert 
– eller pandemien likevel ikke tillater det. Velkommen inn!

Karoline Rosvoll Ormåsen, kultur- og frivillighetsleder

Etterstadgata 10, 0658 Oslo
Telefon: 23 03 58 40 / 474 84 269
E-post: valerenga@bymisjon.no
kirkensbymisjon.no/valerengahjemmet
facebook.com/valerengahjemmet

Virksomhetsleder: Nina Martinussen
Kvalitetsleder: May-Tove Ellingham
Adm.konsulent: Kristoffer Muggerud 

Avdelingssykepleiere:
Post 1: Marianne Bendixen
Post 2: Nageswary Rasiah
Post 3: Farshad Sohrabi

Kultur- og frivillighet:  
Karoline Rosvoll Ormåsen
Sykehjemsprest:  
Kjersti Østland Midttun
Overlege: Federica Ghedini
Fysioterapeut: Martin Ousland
Ergoterapeut: Camilla Berg

Kjøkkensjef/Kafé:  
Øystein Magnus Waaler 
Driftstekniker: Tom Flataukan
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MANDAG

11.00: Balansegruppe post 1 og 2.
11.00: Erindringsgruppe.
11.00: Sangstund gruppe A+B post 3.

TIRSDAG

11.00: Erindringskafé.
13.00: Trim post 3.

ONSDAG

09.00: Luksusfrokost på post 1 & 2.*
11.00: Balansegruppe post 1 og 2.
13.15: Andakt/gudstjeneste i kapellet.

TORSDAG

09.30: Kaféfrokost.*
11.00: Trim post 3.
11.00: Musikkstund post 1.
13.00: Trim post 2.
13.30: Musikkstund post 2.
14.00: Musikkstund post 3.

FREDAG

11.00: Sangstund gruppe C+D post 3.
11.00: Turgruppe.
13.30: Trim post 1.

*) Gjelder annenhver uke.

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. 930 46 555.

Frivillighet gir glede, fellesskap, 
kultur og kompetanse!
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JANUAR

FREDAG 07.01, KL. 13.30: 
Marian Aas Hansen og Zelimir 
Kulisic. Årets første konsert blir med 
Marian Aas Hansen og hennes mann 
og medmusiker Zelimir Kulisic. Vi gleder 
oss til en flott konsert med variert 
repertoar og mye energi som vi kan ta 
med oss inn i det nye året! 

FREDAG 14.01, FRA KL. 10.30: 
Klokkeklovnene. Det blir et gledelig 
gjensyn med Klokkeklovnene i dag! 
Men akkurat hvor, og når, de dukker 
opp forblir en overraskelse… 

FREDAG 21.01, KL. 13.00: 
Musikkvandring. I dag blir det 
konserter på alle avdelinger når 
«Musikk vandring» går rundt og spiller 
små intimkonserter. Trioen byr på kjente 
og kjære folkesanger, og tilpasser 
det med alt fra livlige vokalharmonier 
og felespill til rolige viser med tid for 
ro og ettertanke. Med Sofie Mortvedt 

(fiolin), Ingunn Tennøe (vokal) og Petter 
Stubberud Tysland (gitar).

FEBRUAR

FREDAG 04.02, FRA KL. 10.30: 
Klokkeklovnene. I dag får vi igjen 
besøk av Klokkeklovnene! Men akkurat 
hvor, og når, de dukker opp forblir en 
overraskelse… 

FREDAG 04.02, KL. 13.00: 
OL i Bejing. Vi følger åpningsseremo-
nien for OL i Bejing og gleder oss til å 
følge med på våre norske skihelter de 
to neste ukene! 

LØRDAG 05.02, KL. 13.30–15.00: 
Lørdagsmatiné. I dag blir det 
lørdagsmatiné på alle avdelinger! 
Robin Colwill har tatt turen fra England 
til Norge for å spille kjente klaverstykker 
for oss på hver avdeling. (Se eget 
program for eksakte tidspunkter.)

TIRSDAG 08.02, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen til 
allsang, åresalg og trekning, premier 
og kaffe med nogo attåt.

TORSDAG 10.02, KL. 13.00: 
OL i Bejing. I dag blir det storskjerm 
i kafeen der vi sammen kan se på 
skøyter 5000 meter for kvinner, og 
heie på våre norske deltakere. Det blir 
servering av kvikk lunsj, appelsiner og 
kaffe.

SØNDAG 13.02, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
allsang og noe godt å bite i.

TIRSDAG 15.02, KL. 11.30: 
Utflukt til Frognerseteren. I dag 
kan vi friste med storslagen utsikt, 
ærverdig bygning og deilig eplekake 
når vi besøker Frognerseteren. 
(NB! Påmelding.)

Kulturprogram våren 2022
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Fredag 14.01, fra kl. 10.30: Det blir et 
gledelig gjensyn med Klokkeklovnene.

Søndag 06.03, kl. 13.30: 
Søndagsmatiné med Vålerenga mannskor.

Fredag 25.02, kl. 13.30: Vi får besø  k  av 
Fredrik Elholm fra Bergen.

Fredag 21.01, kl. 13.00: Konsert på alle 
avdelinger med Musikkvandring.

Fredag 07.01, kl. 13.30: Konsert med 
Marian Aas Hansen og Zelimir Kulisic.
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ONSDAG 16.02, KL. 11.00: 
Fastelavnsverksted. Fastlavn nærmer 
seg, og vi møtes for å lage fin og 
fargerik fastelavnspynt som kan pryde 
fellesrommene på huset.

ONSDAG 16.02, KL. 14.30: 
Herreavdelingen. Kristoffer og Martin 
inviterer til onsdagsklubb med varierte 
temaer. Alle herrer er velkomne!

TORSDAG 17.02, KL. 12.00: 
OL i Bejing. I dag setter vi opp stor-
skjermen igjen for å se på kombinert 
langrenn. Det blir servering av pølse og 
lompe og mineralvann.

FREDAG 25.02, FRA KL. 10.30: 
Klokkeklovnene. I dag får vi igjen 
besøk av Klokkeklovnene! Men akkurat 
hvor, og når, de dukker opp vet vi ennå 
ikke… 

FREDAG 25.02, KL. 13.30: 
Fredrik Elholm. I dag får vi besøk av 
en energisk fyr som har tatt turen helt 
fra Bergen for å spille for oss. Fredrik 
Elholm kommer garantert til å lage 
skape mye liv når han entrer scenen 
i kafeen i dag.

 MARS

SØNDAG 06.03, KL. 13.30: 
Søndagsmatiné. Det blir kortreist 
under holdning når vi i dag får besøk 
av Vålerenga mannskor som skal 
synge for oss i kafeen. Ingenting er vel 
så vakkert  som et mannskor en tidlig 
vårdag i mars!

TIRSDAG 08.03, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen til 
allsang, åresalg og trekning, premier 
og kaffe med nogo attåt.

TORSDAG 10.03, KL. 13.45: 
Dickie Dick Dickens – en radioteater-
konsert! Denne forestillingen er 
basert på 1960-tallets populære 
hørespill om gangsterhelten Dickie 
Dick Dickens, Chicagos farligste 
mann. I dag får vi se og høre en ny 
versjon, med nykomponerte jazzlåter 
skrevet av Erlend Skomsvoll. NyNorsk 
messingkvintett står for de spennende 
lydkulissene (vindlyder, motorsykler, 
måkeskrik, geværsalver og pistoler), og 
blant skuespillerne møter vi blant andre 
Ivar Nergaard. 

TIRSDAG 15.03, KL. 11.30: 
Tur til Operaen. I dag er det mulig 
å bli med på en tur til den fantastiske 
operaen vår, der vi vil få omvisning før 
vi besøker byggets flotte restaurant. 
(NB! Påmelding.)

ONSDAG 16.03, KL. 14.30: 
Herreavdelingen. Kristoffer og Martin 
inviterer til onsdagsklubb med varierte 
temaer. Alle herrer er velkomne!

TORSDAG 17.03, KL. 17.00: 
Restaurantaften. Vi har igjen gleden 
av å invitere beboere og pårørende 
til en Restaurantaften i kafeen på 
Vålerengahjemmet! Det blir servert 
en deilig tre-retters med godt drikke 
i et flott pyntet lokale og levende 
taffel musikk. Det vil sendes ut en 
egen invitasjon med informasjon og 
påmelding i forkant av arrangementet. 
(NB! Lukket arrangement, begrenset 
antall plasser.)

FREDAG 18.03, FRA KL. 10.30: 
Klokkeklovnene. I dag får vi igjen 
besøk av Klokkeklovnene! Men akkurat 
hvor, og når, de dukker opp vet vi ennå 
ikke… 
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Onsdag 30.03, kl. 11.00: Bålpannedag.  
Vi samles ute ved bålpanna i hagen til pølsegrilling og noe varmt å drikke.

Tirsdag 29.03, kl. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård.

Tirsdag 22.03, kl. 13.30:  
Konsert med Geirr Lystrup. 

Torsdag 10.03, kl. 13.45: Dickie Dick Dickens – en radioteaterkonsert og forestilling 
basert på 1960-tallets populære hørespill om gangsterhelten Dickie Dick Dickens.
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TIRSDAG 22.03, KL. 13.30: 
Geirr Lystrup. Det er i år 50 år siden 
Geirr Lystrup gav ut sitt første album. 
Gjennom sin karriere har Lystrup gitt 
ut en rekke visealbum og barneplater, 
skrevet flere bøker og teaterstykker, 
og skrevet musikk for andre. Nå er 
han på en liten jubileumsturné, og 
i dag besøker han oss for en konsert 
i kafeen!

ONSDAG 23.03, KL. 11.00: 
Påskeverksted. Den fine påskehøy-
tiden nærmer seg, og vi samles for å 
lage påskedekorasjoner og snakke om 
gode minner knyttet til høytiden.

SØNDAG 27.03, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
allsang og noe godt å bite i.

TIRSDAG 29.03, KL. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 
Vi besøker Kampen Økologiske 
bondegård der vi får omvisning og 
servering av kaffe og nystekte vafler 
eller vestlandssveler. (NB! Påmelding.)

ONSDAG 30.03, KL. 11.00: 
Bålpannedag. Vi samles ute ved 
bålpanna i hagen til pølsegrilling og 
noe varmt å drikke.

TORSDAG 31.03, KL. 18.00: 
«Operette til kaffien». Velkommen 
til en forestilling der det er kort vei 
mellom de store følelsene. Kjente 
melodier fra operetten sin storhetstid 
er satt sammen til en forrykende, 
humoristisk og vakker konserttime. 
Med Nora Oleanne Sårheim (sopran), 
Ivar-Magnus Sandve (tenor) og 
Andreas Løken Taklo (piano). 

 APRIL

LØRDAG 02.04, KL. 13.30–15.00: 
Lørdagsmatiné. «Vårens toner i 
dur og moll» er tittelen på dagens 
lørdagsmatiné. Vi får et gjensyn 
med Turid Rivertz Vatne (vokal) og 
Brynjar Bøe (gitar) som vil besøke 
hver avdeling med et friskt og vårlig 
program. (Se eget ukeprogram for 
eksakte tidspunkter.)

TIRSDAG 05.04, KL. 13.30: 
Atmasfera. Atmasfera er et unikt 
multi-instrumentalt band fra Ukraina, 
bestående av søstrene Kalindi og 
Yamuna, samt fire mannlige band-
medlemmer. Med indieinspirerte toner 
og suggerende rytmer gir bandet 
en deilig konsertopplevelse selv om 
musikken er ukjent fra før. Sist gang 
Atmasfera var på besøk lot de fleste 
blant publikum seg forføre av denne 
spennende og beroligende musikken.

ONSDAG 06.04, KL. 13.30: 
Påskesamling. Vi samles i kafeen til 
påskesalmer, åresalg og trekning og 
noe påskegodt til kaffen! Og kanskje 
får vi også barnehagebarn på besøk?

FREDAG 08.04, FRA KL. 10.30: 
Klokkeklovner. I dag får vi igjen besøk 
av Klokkeklovner! Men akkurat hvor, og 
når, de dukker opp, gjenstår å se… 

SØNDAG 17.04, KL. 13.30: 
Påskegudstjeneste. Det er 1. påske-
dag, og sykehjemsprest Kjersti Østland 
Midttun inviterer til påskegudstjeneste 
i kapellet.
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Lørdag 02.04, kl. 13.30: Lørdagsmatiné 
med Turid Rivertz Vatne og Brynjar Bøe.

Tirsdag 05.04, kl. 13.30: Konsert med Atmasfera – et unikt multi-instrumentalt band 
fra Ukraina, bestående av bl.a. søstrene Kalindi og Yamuna.

Torsdag 21.04, kl. 18.00: Konserthyllest 
av Elton John med Petter Morten sen.

Torsdag 31.03, kl. 18.00: «Operette til kaffien» med Nora Oleanne Sårheim (sopran), 
Ivar-Magnus Sandve (tenor) og Andreas Løken Taklo (piano). 
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ONSDAG 20.04, KL. 14.30: 
Herreavdelingen. Kristoffer og Martin 
inviterer til onsdagsklubb med varierte 
temaer. Alle herrer er velkomne!

TORSDAG 21.04, KL. 18.00: 
Petter Mortensen. Velkommen til en 
konserthyllest av Elton John! Gjennom 
denne konserten vil Petter Mortensen 
synge kjente, og kanskje mindre kjente, 
sanger fra Elton Johns musikkarriere, 
samt fortelle litt om den store stjernas 
liv.

FREDAG 22.04, FRA KL. 10.30: 
Klokkeklovner. Klokkeklovnene er 
tilbake, men nøyaktig hvor, og når, de 
dukker opp forblir en overraskelse…

SØNDAG 24.04, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
allsang og noe godt å bite i.

TIRSDAG 26.04, KL. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 
Vi besøker Kampen Økologiske bonde-
gård der vi får omvisning og servering 
av kaffe og nystekte vafler eller 
vestlandssveler. (NB! Påmelding.)

TORSDAG 28.04, KL. 11.30: 
Utflukt til Frogner Hovedgård. 
Gjennom Oslo kommunes seniortilbud 
«Møte med minner» skal vi i dag 
reise til Frogner Hovedgård der 
Gamlekjøkkenet i herregården danner 
rammen for besøket. Her finner man alt 
fra åpen grue til det første kjøleskapet. 
Med gjenstander fra manns minne 
tar vi praten om hverdagsliv og 
høytider, morsrollen og maten. Og 
det blir selvsagt servert kaffe og kake. 
(NB! Påmelding.)

MAI

TORSDAG 05.05, KL. 13.30: 
Akershus Messingensemble. Endelig 
er de busserullkledte sjarmørene 
tilbake med blåseinstrumentene sine! 
Med hjelp av disse gutta blåses mai 
måned ordentlig i gang, og vi lover 
store nasjonalromantiske følelser.

LØRDAG 07.05, KL. 13.00–15.30: 
Lørdagsmatiné. Bente Brønmo er 
tilbake med gitaren, og vil besøke alle 
avdelinger med konserten «Kjente og 

kjære sanger». Her vil vi få høre sanger 
fra 60-tallet og frem til i dag. (Se eget 
ukeprogram for eksakte tidspunkter.)

TIRSDAG 10.05, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen til 
allsang, åresalg og trekning, premier 
og kaffe med nogo attåt.

MANDAG 16.05, KL. 11.00: 
17. mai-markering. Vi markerer 
nasjonaldagen på uteplassen med 
skole- og barnehagetog, skolekorps, 
is, taler, allsang , norske flagg og stor 
stemning!

TIRSDAG 17.05: 
Hurra for 17. mai! Vi feirer 
nasjonaldagen med god mat og 
drikke, og underholdning utover dagen. 
(Eget program kommer.)

ONSDAG 18.05, KL. 13.00: 
Eldres kirkedag. Sogneprest Ingunn 
Rinde inviterer oss til seniorgudstjeneste 
i Vålerenga kirke. Vi går i samlet flokk 
kl. 13 til gudstjenesten som begynner  
13.30. Etter gudstjenesten blir det 
kirkekaf fe i menighetssalen.
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Mandag 16.05, kl. 11.00: 17. mai-markering på uteplassen med barnetog og korps. 
Tirsdag 17.05: Vi feirer dagen med god mat og underholdning. Se eget program.

Fredag 20.05, kl. 11.30: 
Piknik i Botanisk hage. 

Lørdag 07.05, kl. 13.00-15.30: 
Lørdagsmatiné med Bente Brønmo.

Torsdag 05.05, kl. 13.30: Konsert med 
Akershus Messingensemble. 

Torsdag 28.04, kl. 11.30: 
Utflukt til Frogner Hovedgård. 
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ONSDAG 18.05, KL. 14.30: 
Herreavdelingen. Kristoffer og Martin 
inviterer til onsdagsklubb med varierte 
temaer. Alle herrer er velkomne!

FREDAG 20.05, KL. 11.30: 
Piknik i Botanisk hage. Vi drar på 
utflukt til Botanisk Hage der vi nyter 
en medbragt piknik i naturskjønne 
omgivelser. (NB! Påmelding.)

SØNDAG 22.05, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
allsang og noe godt å bite i.

TIRSDAG 24.05, KL. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 
Vi besøker Kampen Økologiske 
bondegård der vi får omvisning og 
servering av kaffe og nystekte vafler 
eller vestlandssveler. (NB! Påmelding.)

JUNI

TORSDAG 02.06, KL. 18: 
Vålerenga musikkskole. Vi får endelig 
igjen besøk av vår lokale musikkskole, 
og vi gleder oss til å høre hva barna 
har lært seg siden sist. 

TORSDAG 09.06, KL. 11.30: 
Utflukt til Frognerparken. Vi drar 
på tur til vakre Frognerparken der vi 
besøker skulpturparken og besøker 
en av de lokale kafeene i området. 
(NB! Påmelding.)

FREDAG 10.06, FRA KL. 10.30: 
Klokkeklovnene. Klokkeklovnene er 
på besøk igjen med smil, sang, lek og 
gode samtaler.

MANDAG 13.06, KL. 18.00: 
CAVA. Hver mandag øver koret CAVA 
i kapellet vårt. I kveld tar de turen opp 
i kafeen for å holde en flott konsert for 
oss!

ONSDAG 15.06, KL. 11.30: 
Vålerengalekene. Vi bretter opp 
ermene, hiver innpå en proteinshake 

og finner frem svettebåndet for årets 
«Vålerengalekene». Det blir morsomme 
konkurranser, musikk, god mat og ikke 
minst premieringer! 

MANDAG 20.06: 
HAPPY PRIDE! Vi går inn i Pride-uka,  
og vil ha noen ekstratilbud på 
Vålerengahjemmet de nærmeste 
dagene. Se eget program!

TIRSDAG 21.06, KL. 13.30: 
Syng med oss – sommersamling! 
Vi møtes ute i sommersola til allsang, 
åretrekning med premier og noe godt 
til kaffen. 

TORSDAG 23.06, KL. 12.30: 
St. Hansfeiring! Det blir deilig grillmat, 
godt drikke, is og utekonsert med Leif 
Blix og Lars Nygaard når vi i dag feirer 
St. Hans. Kanskje blir det også en vals 
eller flere?

TIRSDAG 28.06, KL. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 
Vi besøker Kampen Økologiske bonde-
gård der vi får omvisning og servering 
av kaffe og nystekte vafler eller 
vestlandssveler. (NB! Påmelding.)
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Mandag 13.06, kl. 18.00: 
Kvinnekoret CAVA kommer! 

Torsdag 23.06, kl. 12.30: St. Hansfeiring! 
Det blir grilling og utekonsert med 
Leif Blix og Lars Nygaard.

Mandag 20.06: 
HAPPY PRIDE! Se eget program.
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FYSIO- OG ERGOTERAPI

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

SYKEHJEMSPREST

Kjersti Østland Midttun er sykehjems-
prest på huset. Sykehjemspresten 
sørger for at beboerne får utøve 
sin religion, holder andakter og 
gudstjenester på huset og tilbyr 
samtaler med beboerne.

LEGE

Federica Ghedini er husets lege. Hun 
følger opp alle beboerne slik at alle får 
riktig og god medisinsk behandling. 

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.

KJØKKEN

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

DRIFTSAVDELING

Driftsleder Tom Flataukan har ansvar 
for det driftstekniske, brannvern og 
vedlikehold på huset. Han er også 
behjelpelig med utstyr og oppheng på 
beboerrom.

ADMINISTRASJON  
OG REGNSKAP

Administrasjonskonsulent Kristoffer 
Muggerud har ansvar for regnskaps-
førsel, beboerregnskap, lønn til ansatte 
og rekvisitainnkjøp. Han har også 
ansvar for resepsjonshåndtering m.m.

FOTPLEIER OG FRISØR

Vår fotpleier gir behandling ved time-
bestilling via vår resepsjon. Vi har 
også egen frisør som tilbyr alt av 
hårbehandling samt stell og farging 
av vipper og bryn. Timebestilling av 
fotpleie eller frisør gjøres via avdeling 
beboer er tilknyttet.

Våre servicetilbud
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Kafé

Hos oss finner du en koselig 
kafé. Kafeen drives av kjøkkenet 
og er åpen mandag–fredag, 
kl. 11.00–14.00.

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

Velkommen til Vålerengahjemmet bo- og kultursenter.



Rom 
for 
alle

Vålerengahjemmet | Etterstadgata 10, 0658 Oslo | Tlf. 474 84 269 | kirkensbymisjon.no/valerengahjemmet


