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Velkommen til våren 2022!
Det er alltid spennende å lansere et nytt program. Har vi 
greid å finne fram til noe som appellerer til deg i de faste 
aktivitetene, de vekslende program innslagene og på vår kafé?

I programmet tar vi i bruk både egne krefter, og vi henter 
inn aktører utenfra. Som du vil se, tilbyr vi noe for både 
hode, kropp og gane. Noe er tradisjonelt, og noe er nytt. 
Forhåpentligvis er det mye som kan innby til samtale  
og gi ny innsikt.

Hjertelig velkommen til St. Hanshaugen seniorsenter! 

Hilsen Jorid Tharaldsen,  
virksomhetsleder

Følg oss på Facebook!
@St-Hanshaugen-Seniorsenter

St. Hanshaugen seniorsenter
Lovisenberggata 4 E, 0456 Oslo
Telefon 22 38 70 60

Viktige telefonnummer 
BRANN  110
POLITI   112
AMBULANSE   113
Oslo legevakt  116 117
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  22 20 97 16 
Lovisenberg legesenter 22 80 90 00
Stensparken medisinske senter 23 33 35 80 
Søknadskontoret kontaktpunkt 91 16 44 03
Oslo kommune  21 80 21 80
Oslo Taxi/drosjesentralen 02323
Seniorveileder St. Hanshaugen 90 07 51 31

2    Informasjonsbrosjyre, våren 2022



Informasjonsbrosjyre, våren 2022    3

MANDAG

10.00: Frokost.
10.00: Dataveiledning etter avtale.
10.00: Lesesirkel 2. mandag i mnd.
10.00: Spanskkurs viderekommende 
v/Fulviana Vergas.* 
10.30: Frokost. 
11.00: Ukestart med lystenning i kaféen.
11.30: Spanskkurs nybegynner  
v/Fulviana Vergas.*
12.00: Litteraturgruppe 1. mandag i mnd. 
v/Elisabeth Ødegård.
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.  
Sosialt samvær med garn og tråd! 
10.00: Yoga v/Linda Bottolfs.* 
11.00: Balanse og styrketrening for døve 
v/Linda Bottolfs.

ONSDAG

10.00: Frokost.
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.
14.00 15.15: St. Hanskoret for seniorer. 
Dirigent: Kristin Minde.
16.00: Generasjonsmøter.

TORSDAG

09.45: Taiji og Qi Gong  
v/Inger Johanne Vesje.*
10.00: Fransk samtalegruppe.
10.00: Bridge v/Else Marit Holtermann.
11.00: Taiji nybegynner v/Inger  
Johanne Vesje.* Vi tar inn nye deltagere.
12.00: Forum for menn. 
12.15: Mensendieck 1.  
v/fysioterapeut Paal Drummond.* 
13.00: 13.45 Mensendieck 2.  
v/fysioterapeut Paal Drummond.* 

FREDAG

10.00: Frokost.
10.00: Italienskkurs viderekommende 
v/Margherita Podesta.
12.00: Bingo og hygge siste fredag i mnd.

Faste ukeaktiviteter våren 2022 

Vårens kurs: Noen kurs er fulle , 
men ta likevel  kontakt med oss. 
Når det er nok interesserte, prøver  
vi å sette opp ekstra kurs.  
Vi har vært nødt til å øke semester   -
avgiften (*) til kr. 700 fra 01.01.22. 

Kaféen: Kaféen er åpen alle 
hverdager kl. 09.00–15.30 med 
middags servering kl. 14.00–15.30. 
Utvidet åpningstid for middags-
servering tirsdager til kl. 17.30. 
Dersom du har vanskelig heter 
med å komme hit, tilbyr vi utkjørin g 
av varm mat fra kl. 13.00.
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Vi på seniorsenteret har lang 
tradisjon  for tilbud om hjemlevering 
av varm middag. 

Nå utvider vi tilbudet med fire måltids-
bokser som inneholder kald mat, 
passende til frokost, lunsj og kveldsmat. 

Måltidsboksene består av velsmakende 
energi- og næringsrik mat, med protein-
rikt pålegg. I tillegg vil det også være 
frukt og en liten dessert. 

Måltidene er testet og satt sammen av 
en klinisk ernæringsfysiolog i samarbeid 
med vår kokk på seniorsenteret. 

Bestilling: 
Måltidsboksene kan bestilles alle 
hverdager, ved å ringe  
telefon 22 38 70 60.

Levering: 
Måltidsboksene leveres samtidig 
som middagen leveres ut,  
fra kl. 13.00 alle hverdager. 

Introduksjonspris: 
Fra januar til juni 2022 får du en 
ekstra hyggelig pris, kun kr. 45  
(inkludert transport).

De ulike måltidsboksene: 

1. Kaféboksen
• Her får du godt brød med 

eggerøre og laks,  
og med skinke og ost. 

• Dessert: Sjokolademuffins 
med oreo-kjeks.

 
2. Snitteboksen
• Her får du godt brød med 

potetsalat og roastbiff,  
og med egg og ansjos.

• Dessert: Kornmokjeks  
med brie-ost.

3. Omelettboksen
• Her får du godt brød med 

omelett og salami. 
• Dobbelt dessert: Konfektkule 

og fruktsalat med vaniljekesam.

4. Hverdagsboksen
• Her får du godt brød med 

kokt egg, reker med majones 
og med grov leverpostei. 

• Dessert: Yoghurt med cottage 
cheese og kornmo med prim.

Lansering av prosjekt 
«Måltidsboks» 
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JANUAR

ONSDAG 26.01, KL. 12.00:  
Helsekafé. Ida Marie Edholm fra 
Nordea kommer for å snakke om svin-
del. En viktig del av det forebyggende 
arbeidet i Nordea er å jobbe med 
bevisstgjøring. De ønsker å informere 
så mange som mulig om hvilke type 
svindelformer man kan bli utsatt for, og 
hva man kan gjøre for å beskytte seg. 
Derfor kommer de til oss denne dagen. 

FREDAG 28.01, KL. 12.00:  
Fredagsbingo’n. 

FEBRUAR

ONSDAG 02.02, KL. 12.00:  
«Black Lives Matter» – slaveriet 
er opphevet, men rasismen lever. 
Ved Joar Hoel Larsen og Eva Bratholm. 
Pris kr. 100.

MANDAG 07.02, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. 
Bymisjonsprest Olga Tvedt inviterer til 
samtale og fellesskap.

ONSDAG 09.02, KL. 12.00:  
Pianokonsert. Konsertpianist Iskra 
Mantcheva spiller kjente perler. 
Publikum var så fornøyd etter at Iskra 
var her i september, så vi har engasjert 
henne en gang til. Pris kr. 100.

MANDAG 14.02, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 16.02, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 

TORSDAG 17.02, KL. 17.00:  
Velkommen til torskeaften!  
Fersk skrei og dessert inkl. mineralvann 
og kaffe. Pris kr. 200. Påmelding innen 
fredag 11/2.

ONSDAG 23.02, KL. 12.00:  
Helsekafé: Fallforebygging.  
Ved fysioterapaut Kristian Randen.

FREDAG 25.02, KL. 12.00:  
Fredagsbingo’n. 

FREDAG 25.02, KL. 14.30: 
Markering av fastelavn. I og med 
at det er fastelavn førstkommende 
søndag, vil det bli servert fastelavens-
boller med pisket krem til dessert.

MARS

TIRSDAG 01.03, KL. 14.00: 
Feitetirsdag. Vi markerer siste dag før 
fastetiden starter, og serverer flesk og 
duppe til middag. 

ONSDAG 02.03, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler.

Kulturprogram våren 2022

Påmelding:
All påmelding skjer i resepsjonen 
eller per telefon 22 38 70 60.
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MANDAG 07.03, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. 
Bymisjonsprest Olga Tvedt inviterer til 
samtale og fellesskap.

MANDAG 07.03, KL. 12.00:  
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator 
Nina Carlsen er tilgjengelig for 
samtale . 

ONSDAG 09.03, KL. 12.00:  
Helsekafé: Hva er viktig for deg?  
Ved bymisjonsprest Olga Tvedt.

TORSDAG 10.03, KL. 11.00–15.00: 
Vårbasar. Salg av håndarbeider, 
åresal g og stort lotteri!  
Hovedtrekning kl. 15.00.

ONSDAG 16.03, KL. 12.00:  
Erik Bye, hans liv og musikk.  
Dikteren, sangeren, oppdageren 
og underholderen.  
Ved Per Olav Asplund. 

ONSDAG 23.03, KL. 12.00: 
Operakonsert med Ying Teng.  
Pris kr. 50.

FREDAG 25.03, KL. 12.00:  
Fredagsbingo’n.

ONSDAG 30.03, KL. 12.00: 
Polarheltinner ved Sigri Sandberg. 
Hun er uavhengig frilansjournalist, 
forfatt er og forteller. Hun har bodd 
nesten ni år på Svalbard. Det ga 
inspirasjon  til boka «Polarheltinner» 
– som handler om røffe kvinnfolk  
i polare strøk de siste hundre år.

APRIL

MANDAG 04.04, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning.  
Bymisjons prest Olga Tvedt inviterer til 
samtale og fellesskap.

ONSDAG 06.04, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 

FREDAG 08.04, KL 14.00: 
Vi markerer inngangen til påske 
med treretters middag. Pris kr. 200. 
Påmelding innen 4/4. 

PÅSKEUKEN

Senteret er steng fra onsdag 13/4 kl. 
12.00 og ut 2. påskedag mandag 18/4.

ONSDAG 20.04, KL. 12.00:  
Helsekafé. Tema kommer.

ONSDAG 27.04, KL. 12.00: 
Konsert/foredrag. Mer informasjon 
kommer.

FREDAG 29.04, KL. 12.00:  
Fredagsbingo’n. 

MAI

MANDAG 02.05, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. 
Bymisjonsprest Olga Tvedt inviterer til 
samtale og fellesskap.

ONSDAG 04.05, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 
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ONSDAG 09.02, KL. 12.00: Pianokonsert 
med pianist Iskra Mantcheva.

ONSDAG 23.02, KL. 12.00: Helsekafé 
med fysioterapeut Kristian Randen.

TORSDAG 17.02, KL. 17.00: Velkommen 
til torskeaften med fersk skrei.

ONSDAG 30.03, KL. 12.00: 
Polarheltinner ved Sigri Sandberg. 

TIRSDAG 17.05, KL. 11.00: Vi feirer 
nasjonal dagen med sen frokos t.

ONSDAG 16.03, KL. 12.00: Erik Bye, hans 
liv og musikk ved Per Olav Asplund.
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MANDAG 09.05, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens? Demenskoordinator Nina 
Carlsen er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 11.05, KL. 12.00: 
Helsekafé. Tema kommer.

TIRSDAG 17.05, KL. 11.00:  
Vi feirer nasjonaldagen med sen 
fro kos t. Pris kr. 200. Påmelding 
innen 12/5.

ONSDAG 25.05: 
Rundtur Sandefjord–Strømstad. 
Vi kjører  til Sandefjord og tar 
Color Lines fergen med gode 
handle muligheter og stor lunsj-
buffet. Estimert pris kr. 500–600. 
Påmelding innen fredag 13/5.

FREDAG 27.05, KL. 12.00:  
Fredagsbingo’n.

JUNI

ONSDAG 01.06, KL. 12.00:  
Velkommen til vårens siste musikkafé. 
Kristin Minde med musikervenner 
invitere r til sangstund med kjente 
sanger  og swingende perler. Etter 
allsang en er det loddtrekning.

TORSDAG 09.06: 
Årets frivillighetstur. Mot ukjent mål! 
«Ut på tur, aldri sur».

ONSDAG 15.06, KL. 10.00–14.00: 
Formiddagstur. Vi reiser til Bygdøy! 

TORSDAG 23.06, KL. 13.30: 
St. Hans-fest. Servering av grillmat, 
speke mat og rømmegrøt, samt fin 
under holdning. Påmelding innen 
mandag  20/6.

JULI OG AUGUST

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

MANDAG 22.08–TORSDAG 25.08: 
Om smittesituasjonen tillater det, 
arrangerer vi en fire dagers fjelltur! 
Detaljert info kommer på senterets 
oppslagstavler.

Vil du støtte vårt arbeid? 

Vi takker alle dere som gjør det 
mulig for oss å opprettholde 
senior senterets brede tilbud – 
alle dere som gir av deres tid 
som frivillige medarbeidere, og 
dere som støtter oss økonomisk. 
Selv om bydelen dekker faste 
kostnader, er vi likevel avhengig 
av ekstra midler. Ønsker du å 
støtte senteret med en gave, er 
det til god hjelp. Din støtte går 
uforbeholdent til senterets arbeid, 
til beste for eldre  i bydelen. 

Slik kan du støtte oss:
Kontonr.: 1637 45 36870
Lovisenberggt. 4E, 0456 Oslo
Du kan også bruke vipps. 
Betal til vipps-nr.: 117 332
Merk betalingen: «Gave vår 2022»

Vi er en miljø sertifisert 
virksomhet!
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VIRKSOMHETSLEDER

Jorid Tharaldsen er vår 
virksomhetsleder, og tar 
gjerne en prat med deg 
om du ønsker det.  
Telefon: 905 96 284  
jorid.tharaldsen@bymisjon.no

KONTORLEDER

Mohammad Saqib 
har ansvar for 
administrasjon og drift.  
Telefon: 474 54 609  
mohammad.saqib@
bymisjon.no

PROSJEKTLEDER

Tone Germaine Martinsen 
er prosjekt leder for 
«Generasjonsmøter», 
og skal legge til rette 
for møter på tvers av 
generasjoner og kulturer.  
Telefon: 913 91 691  
tone.martinsen@bymisjon.no

FRIVILLIG- OG 
NÆRMILJØLEDER

Anna Martine Jarlvang 
Dysthe har ansvar for 
rekruttering og oppfølging 
av frivillige.  
Telefon: 991 50 365  
anna.dysthe@bymisjon.no

KOKK

Aura Partenie er senterets 
kokk, og lager god 
hjemmelaget mat som 
serveres i senterets kafé 
hver mandag-fredag.  
Telefon: 474 57 613  
aura.partenie@bymisjon.no

VAKTMESTER

Atle Jensen er vaktmester 
og «altmuligmann» 
som trår til der det trengs. 
atle.jensen@bymisjon.no 

BYMISJONSPREST

Olga Tvedt er til 
stede på ukestart med 
lystenning den første 
mandagen hver måned. 
Hun er tilgjengelig 
for samtale.  
Telefon: 959 24 32  

KONTAKT OSS

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

Våre ansatte
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DIGITAL VEILEDNING

Har du fått ny mobil? Trenger du hjelp til 
å forstå hvordan nettbrettet ditt fungerer? 
Eller har du problemer med din PC?  
Hver mandag formiddag fra kl. 10.00 
kan du få god hjelp av en av senterets 
dyktige  frivillige. 

DEMENSKOORDINATOR

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

FORUM FOR MENN 

Ukentlig møteplass for menn som gjerne  
vil møte andre menn for en uforpliktende  
prat om dagsaktuelle temaer og saker  
som opptar den enkelte. Ukentlig 
samtale forum holdes torsdager kl. 12.00.

FOTTERAPEUT

Vi har to fotterapeuter – den ene med 
spesialutdanning for diabetikere.  
Ta kontakt for timebestilling på telefon 
474 62 811.

HELSEKAFÉ

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

FRISØR

Stine Skyttemyr er vår dyktige frisør.  
For å bestille time, ta kontakt på telefon 
928 12 554.

FRIVILLIGE

Vi har et stort mangfold av frivillige. 
De bidrar med ulike oppgaver, slik 
at driften av seniorsenteret blir mulig. 
Vi ønsker nye frivillige velkommen.  
Vil du vite mer, ta kontakt med frivillig- 
og nærmiljøleder Anna Martine Jarlvang 
Dysthe på telefon 991 50 365. 

FYSIOTERAPI

Kristian Randen veileder i trening. Han er 
tilgjengelig torsdager fra kl. 09.00–15.00. 
Ta kontakt på telefon 470 55 525 

MASSØR

Berit Sivle Tveite er vår massør. Hun er 
utdannet klassisk massør ved Axelsons 
institutt i Oslo og har jobbet som massør 
i mange år. Hun er på senteret på 
onsdager. For timebestilling send sms 
eller ring telefon 905 94 547. 

SOSIONOM

Bydelens sosionom Sawsan Salim 
kan bistå med samtale, søknad om 
kommunale tjenester og mye annet. 
Hun treffes på St. Hanshaugen 
seniorsenter annenhver fredag, 
i partallsuker, kl. 12.00–14.00.

Våre tilbud
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STRIKKEKAFÉ

Er du glad i å strikke? Da er du velkom-
men til strikkekafé. Vi samles annenhver 
mandag, i partallsuker, kl. 15.00–16.30. 
Vi strikker, skravler og drikker kaffe. 

TRANSPORT

Om du trenger transport til/fra senteret, 
ta kontakt på telefon 22 38 70 60. 

TURER

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

Vi har hjertestarter  
på St. Hanshaugen 
seniorsenter

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

Generasjonsmøter

Vi legger til rette for en god 
møteplass for unge og eldre. 
Vi spiser sammen, har gode 
samtaler og gir leksehjelp til 
ungdom ved behov. Vi har også 
mulighet til å arrangere andre 
aktiviteter, som museumsbesøk, 
kinobesøk etc.

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, 
guidede utflukter  skjer i nær-
områdene og det startes  enkelt e 
fordypningsgrupper. Synes du 
dette  er spennende, ta kontakt via 
vår hjemmeside. Velkommen skal 
du være! Les mer på: 
sthanshaugenhistorielag.no



Rom 
for 
alle

St. Hanshaugen seniorsenter | Telefon 22 38 70 60 | kirkensbymisjon.no


