
Kulturprogram høsten 2022 
Vålerengahjemmet bo- og kultursenter



Vålerengahjemmet  
bo- og kultursenter

Hurra for mangfold og frivillighet!
Vi går et nytt semester i møte, og på Vålerengahjemmet gleder 
vi oss over alle gode opplevelser vi har hatt med beboere hittil 
i år, og vi ser frem til flere spennende kulturelle aktiviteter og 
arrangementer utover høsten. Dette kulturprogrammet er sydd 
sammen med mål om at alle beboere skal kunne finne noe de 
ønsker å delta på, og vi håper at også pårørende og nærmiljø vil 
benytte seg av de åpne arrangementene sammen med beboerne våre.

I 2022 er det to nasjonale markeringer Vålerengahjemmet ønsker å legge 
ekstra vekt på. For det første er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert. 
På Vålerengahjemmet bor det mennesker som har erfaring med at skeivt liv har 
vært både kriminalisert og diagnostisert, slik det var til langt ut på 1970-tallet. Vi har 
beboere og ansatte som synes at det å leve et skeivt liv er utfordrende både sosialt, 
kulturelt og religiøst, og noen er engstelige for å møte fordomsfulle holdninger når 
de kommer i kontakt med helse- og omsorgsvesenet. På Vålerengahjemmet skal 
både beboere og ansatte kunne leve åpent og trygt uavhengig av hvem de elsker, 
og dette markerer vi gjennom bl.a. regnbueflagg, buttons og Pride-feiring. 

For det andre er det i år Frivillighetens år! Dette er en nasjonal markering, og vi vil 
på ulikt vis være med på å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, og vise verdien 
av det fantastiske frivilligarbeidet som gjøres på Vålerengahjemmet. Takk til alle 
frivillige som velger å være hos oss, og dermed er med på å øke trivselen og 
livskvaliteten for våre beboere hver dag! Vi søker stadig etter flere frivillige!

Vi 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 på Vålerengahjemmet denne høsten. 
Alle konserter er gratis og åpne for alle med mindre annet er notert. Velkommen!

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 (Sita) Rasiah
Post 3: Farshad Sohrabi

Kultur- og frivillighet: Karoline Ormåsen
Diakon: Eva B. Andresen
Overlege: Federica Ghedini
Fysioterapeut: Martin Ousland
Ergoterapeut: Camilla Berg

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

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

TIRSDAG

11.00: Vaffelkafé*
13.00: Trim post 3
13.30: Andakt i kapellet**

ONSDAG

09.00: Luksusfrokost på post 1 & 2*
11.00: Sangstund gruppe C+D post 3
11.00: Balansegruppe

TORSDAG

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

FREDAG

11.00: Turgruppe
13.30: Trim post 1

*) Gjelder annenhver uke.
**) Noen endringer vil forekomme.

Faste ukentlige aktiviteter
Bli frivillig hos oss!

Vi har alltid behov for nye frivil-
lige for å kunne gi så godt til-
bud 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!

Måltidstider
Frokost: kl. 09.00
Lunsj: kl. 12.30
Middag: kl. 16.00

Kvelds: kl. 19.00 
Senkvelds:  
ca. kl. 21.00
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AUGUST

FREDAG 05.08, KL. 11.30: 
Båttur i Oslofjorden. Vi inviterer til 
en frisk og deilig båttur i Oslofjorden! 
Det blir servering av mat og drikke om 
bord. (NB påmelding!)

TIRSDAG 09.08, KL. 13.30: 
Marian Aas Hansen og Zelimir 
Kulisic. Høstens 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! 

ONSDAG 10.08, 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.)

TORSDAG 11.08, KL. 11.00: 
Omvisning på Det kongelige slott. 
I dag tilbyr vi en guidet omvisning 
i Slottets vakreste representasjonsrom, 
som Ministersalongen og Den hvite 
salong. Vi ser Fugleværelset, der alle 
som skal i audiens hos Hans Majestet 
Kongen venter på å bli annonsert, og 
Slottets festsaler. Etter omvisningen 
spiser vi medbragt lunsj i slottsparken. 
(NB! Påmelding.)

TIRSDAG 16.08, FRA KL. 18.00: 
Argentinsk tango med Karl & Diego. 
Møt fiolinisten Karl Espegard som reiste 
til Buenos Aires og forelsket seg i den 
argentinske tangoen! Med seg har 
han en av Argentinas fremste unge 
gitarister, Diego Romero, og sammen 
spiller de virtuos og lidenskapelig 
musikk som tar lytterne med på en 
reise gjennom Buenos Aires’ smug 
og bakgater til pampaens åpne 
sletter og rurale folketradisjoner. 
(Konserten er sponset av Den Kulturelle 
Spaserstokken, Oslo kommune.)

FREDAG 19.08, KL. 11.30: 
Hestedag. Howdy! Vi inviterer igjen 
til en Hestedag der cowboyhatten og 
lassoen blir sentrale elementer! Ragnar 
Kjærnes kommer på besøk med to av 
sine hester og vil tilby alle beboere en 
tur med hestekjerra rundt i Vålerengas 
gater. I tillegg blir det cowboymusikk 
med Anja & Endre og servering av god 
mat og ekte cowboydrikke. 

LØRDAG 20.08, KL. 14.00: 
Østkantspellet. Etter to år med 
pandemi er Østkantspellet tilbake i 
Vålerengaparken. Over 100 aktører 
skal servere kraftpakka «Neste Kamp 
– Comeback!». Historien om Vålerenga, 
bydelen, klubben og folka på østkanten 
pakkes inn i dine musikalske Vålerenga-
favoritter. (NB! Begrenset antall bill.)

TORSDAG 25.08, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen til 
allsang, åresalg og -trekning, premier 
og kaffe med nogo attåt.

Kulturprogram høsten 2022
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Tirsdag 16.08, fra kl. 18.00: 
Argentinsk tango med Karl & Diego.

Fredag 09.09, kl. 11.00: 
Tur til Rustadsaga.

Fredag 19.08, kl. 11.30: 
Hestedag. 

Torsdag 11.08, kl. 11.00: 
Omvisning på Det kongelige slott.

Tirsdag 09.08, kl. 13.30: 
Marian Aas Hansen og Zelimir Kulisic.
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SEPTEMBER

FREDAG 02.09, KL. 11.00: 
Kino: Elling. «Elling» er en hjertevarm 
historie om to av livets redde gutter på 
usikre skritt ut i verden. Fra en skjermet 
tilværelse på Brøynes behandlingshjem 
møter vi Elling og Kjell-Bjarne som med 
ett skal klare seg alene i en trygdelei-
lighet på Majorstuen i Oslo. Men for de 
to kompisene som sliter med engstelse 
og angst, er ikke alt like hverdagslig og 
enkelt. (Spilletid: 1 t. 24 min.)

TIRSDAG 06.09, KL. 13.30: 
Konsert med KIGO. Hvert år 
arrangerer KIGO (Kultur i Gamle 
Oslo) gratis kulturaktiviteter for barn 
og unge i bydelen, samt konserter og 
danse- og teaterforestillinger. I år fyller 
KIGO 10 år, og skal i den forbindelse 
ha ti konserter/kulturarrangementer i 
bydelen. I dag kommer derfor Sara 
og Mads på besøk for å gjøre en 
minikonsert med bestående av både 
gamle og nye låter i en akustisk drakt.

FREDAG 09.09, KL. 11.00: 
Tur til Rustadsaga. Vi drar til den 
flotte sportsstua Rustadsaga for 
å lete etter bær, og sanse inn den 
høstlige skogsduften. Og som seg 
hør og bør skal vi nyte de fantastiske 
solskinnsbollene til lunsj! 

SØNDAG 11.09, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
allsang og noe godt å bite i.

TIRSDAG 13.09, KL. 13.30: 
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 
kirkekaffe i menighetssalen.

ONSDAG 14.09, 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 14.09, KL. 14.30: 
Herreavdelingen. Kristoffer og Martin 
inviterer til onsdagsklubb med varierte 
temaer. Alle herrer er velkomne!

LØRDAG 17.09: 
Lørdagsmatiné. Vi får et gjensyn 
med Turid Rivertz Vatne (vokal) og 
Brynjar Bøe (gitar) som vil besøke 
hver avdeling med et friskt program. 
(Se eget ukeprogram for eksakte 
tidspunkter.)

ONSDAG 21.09, KL. 11.00: 
Bålpannedag. Vi samles ute ved 
bålpanna i hagen til pølsegrilling, 
noe varmt å drikke og besøk av 
barnehagebarn fra nærområdet.

TORSDAG 22.09, KL. 11.30: 
Afternoon Tea på Bristol. En liten 
gruppe drar ned til ærverdige 
Bristol Hotel for en Afternoon Tea 
i Vinterhaven. (Avreise ca. kl. 11.00.)

FREDAG 23.09, KL. 13.30: 
En hilsen til tanta til Beate. Åsmund 
Reistad og Per Einar Watle tar oss 
med inn i Lillebjørn Nilsens kunstne-
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Lørdag 01.10, kl. 13.30: 
Lørdagsmatiné med Pangsjonistene.

Fredag 23.09, kl. 13.30: Tanta til Beate, 
Åsmund Reistad og Per Einar Watle.

Onsdag 21.09, kl. 11.00: 
Bålpannedag.

Lørdag 17.09: Lørdagsmatiné med 
Turid Rivertz Vatne og Brynjar Bøe.

riske univers gjennom noen av hans 
kjente låter. I tillegg får publikum høre 
gamle jazzslagere som All of me og 
Minor swing, fremført i stringswing-
stilen Django Reinhardt gjorde kjent 
på 1930- og -40-tallet. (Konserten er 
sponset av DKS, Oslo kommune.) 

ONSDAG 28.09, KL. 13.00: 
Strikkeklubb. Vi inviterer alle 
strikkeglade mennesker til å delta 
i årets strikkedugnad for et varmere 
samfunn. Sted vil bli annonsert.

OKTOBER

LØRDAG 01.10, KL. 13.30: 
Lørdagsmatiné. I dag er det 
Den Internasjonale Eldredagen, 
og det markerer vi med et besøk 
av Pangsjonistene! Gruppa 
Pangsjonistene er fem glade gutter 
som spiller 60-talls musikk fra den 
gang Beatles, Everly Brothers, Eagles 
og tilsvarende grupper preget 
musikklivet. De spiller også en del 
svenske og norske viser. Velkommen 
til feiring av Eldredagen i kafeen!



8    Kulturprogram, høsten 2022

ONSDAG 05.10, KL. 13.00: 
Strikkeklubb. Vi inviterer alle 
strikkeglade mennesker til å delta 
i årets strikkedugnad for et varmere 
samfunn. Sted vil bli annonsert.

TIRSDAG 11.10, KL. 13.30: 
Kouame Sereba. Kouame Sereba har 
nesten 40 års fartstid som musiker og 
kunstner innen sjangre som folkemusikk, 
jazz, moderne afrikansk musikk og 
såkalt verdensmusikk i Norge og 
internasjonalt. Han er sanger, storyteller 
og multiinstrumentalist, og særlig 
anerkjent for sin sjangeroverskridende 
musikalitet og formidlingsglede. I dag 
besøker han Vålerengahjemmet med 
konserten «Kouame synger Belafonte». 
Harry Belafontes musikk skaper en 
atmosfære fylt av humor, flørt, energi 
og livsglede, men minner oss også om 
betydningen av likeverd og respekt for 
kulturelt mangfold.

ONSDAG 12.10, KL. 13.00: 
Strikkeklubb. Vi inviterer alle 
strikkeglade mennesker til å delta 
i årets strikkedugnad for et varmere 
samfunn. Sted vil bli annonsert.

ONSDAG 12.10, 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 
taffelmusikk. Det vil sendes ut en 
egen invitasjon med informasjon og 
påmelding i forkant av arrangementet. 
(NB! Lukket arrangement, begrenset 
antall plasser.)

TORSDAG 13.10, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen til 
allsang, åresalg og -trekning, premier 
og kaffe med nogo attåt.

SØNDAG 16.10, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
allsang og noe godt å bite i.

ONSDAG 19.10, 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 19.10, KL. 13.00: 
Strikkeklubb. Vi inviterer alle 
strikkeglade mennesker til å delta 
i årets strikkedugnad for et varmere 
samfunn. Sted vil bli annonsert.

ONSDAG 19.10, KL. 14.30: 
Herreavdelingen. Kristoffer og Martin 
inviterer til onsdagsklubb med varierte 
temaer. Alle herrer er velkomne!

FREDAG 21.10, KL. 11.00: 
Kino: Grease. John Travolta befestet 
sin posisjon som tiårets mest allsidige 
og fengslende skuespiller i denne 
filmatiseringen av musikalsuksessen 
«Grease». Filmen er et nostalgisk 
tilbakeblikk på et ukomplisert tiår, og 
en energisk og spennende musikalsk 
hyllest til rockens tidsalder.  
(Spilletid: 1 t. 46 min.)

MANDAG 24.10, KL. 12.30: 
FN-dagen med Gypsy Flowers. 
Vi markerer Forente Nasjoners 
dag med spennende lunsj og frisk 
underholdning ved dansegruppa 
Gypsy Flowers! 



Kulturprogram, høsten 2022    9

Onsdag 19.10, kl. 11.00: 
Tur til Kampen bondegård. 

Mandag 24.10, kl. 12.30: 
FN-dagen med Gypsy Flowers.

Fredag 21.10, kl. 11.00: 
Kino: Grease. 

Tirsdag 11.10, kl. 13.30: 
Kouame Sereba. 
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ONSDAG 26.10, KL. 13.00: 
Strikkeklubb. Vi inviterer alle 
strikkeglade mennesker til å delta 
i årets strikkedugnad for et varmere 
samfunn. Sted vil bli annonsert.

TORSDAG 27.10, KL. 12.00: 
Salmer & Jazz i Oslo domkirke. Eli 
Helland m/band inviterer nok en gang 
til en flott jazz/salmekonsert i Oslo 
domkirke. Det blir satt opp taxi for felles 
transport ca. kl. 11.15. (NB! Påmelding.)

LØRDAG 29.10: 
Lørdagsmatiné. Bergenseren Fredrik 
Elholm har igjen satt kursen mot Oslo 
og besøker i dag alle avdelinger med 
lystig visesang og gitarspill. (Se eget 
ukeprogram for eksakte tidspunkter.)

NOVEMBER

ONSDAG 02.11, KL. 16.00: 
Afternoon Tea. I britisk stil inviterer vi 
i dag alle beboere til Afternoon Tea 
i kafeen. Der blir det flott servering av 
lekre snitter, søte fristelser og deilig te! 
I tillegg blir det levende taffelmusikk for 
å skape den riktige stemningen.

LØRDAG 05.11, KL. 13.30: 
Lørdagsmatiné. På en kjølig 
novemberdag er det godt å møtes 
i kafeen til en varm lørdagsmatiné. 
Kristina Fagervold og Kyrre Mosleth 
vil i dag holde konserten «En liten 
stripe lys» for oss, og alle er hjertelig 
velkommen!

TIRSDAG 08.11, KL. 13.00: 
Tur til Munch-museet. I 2021 flyttet 
Munch museet til det nye museums-
bygget Lambda i Bjørvika. 13 etasjer 
med kunst og opplevelser skal 
oppleves når vi tar turen ned for å se 
på det spennende bygget med Edvard 
Munchs bilder. (Sponset av DKS, Oslo 
kommune. NB! Påmelding.)

ONSDAG 09.11, KL. 14.30: 
Herreavdelingen. Kristoffer og Martin 
inviterer til onsdagsklubb med varierte 
temaer. Alle herrer er velkomne!

TIRSDAG 15.11, KL. 13.30: 
Connecting Arts. Velkommen til en 
for rykende forestilling der vi får oppleve 
ulike dansestiler, fargerike kostymer, 
musikk fra ulike tidsepoker og musikk-
sjangre, høy energi og danseglede!

TORSDAG 17.11, KL. 17.00: 
Førjulskonsert i Vålerenga kirke. 
Vi inviterer igjen til en stemningsfull 
konsert med ulike artister i Vålerenga 
kirke. Mer detaljert program kommer 
etter hvert. Konserten er gratis og åpen 
for alle!

SØNDAG 20.11, KL. 13.30: 
Bingo & Ballader. Vi møtes i kafeen 
til spennende bingospill med premier, 
allsang og noe godt å bite i.

TORSDAG 24.11, KL. 13.30: 
Syng med oss. Vi samles i kafeen til 
allsang, åresalg og -trekning, premier 
og kaffe med nogo attåt.

FREDAG 25.11, KL. 11.00: 
Kino: Butch Cassidy and the 
Sundance Kid. Legendarisk western-
film hvor Ville Vestens mest sjarme-
rende kjeltringer, spilt av Paul Newman 
og Robert Redford, går lei av å flykte 
fra Lovens Lange Arm, og legger i vei 
til Bolivia uten å kunne et eneste ord 
på spansk. Filmen kombinerer eventyr, 
romantikk og komedie, og vant i sin tid 
Academy Award. (Spilletid: 1 t. 46 min.)
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Onsdag 26.10, kl. 13.00: 
Strikkeklubb. 

Lørdag 29.10:  
Lørdagsmatiné med Fredrik Elholm.

Tirsdag 15.11, kl. 13.30: 
Connecting Arts.

Tirsdag 08.11, kl. 13.00: 
Tur til Munch-museet. 
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MANDAG 28.11, KL. 11.00: 
Julegrantenning. Vi går inn 
i adventstiden, og samles ute for å 
tenne julegrana. Det blir julesanger og 
servering av pepperkaker og gløgg.

MANDAG 28.11, KL. 18.00: 
Arctic Foxes. Arctic Foxes ledes av de 
to tvillingsøstrene Linn og Janne som 
har sin inspirasjon fra majestetisk nord-
norsk natur. Arctic Foxes har et variert 
uttrykk, med noe folk, pop og innspill av 
meditasjonsmusikk. I dag sper de også 
på med noe julemusikk. I tillegg til Linn 
og Janne, består bandet av Ruben på 
bass, gitar, vokal og harmonium og 
Mats på piano.

ONSDAG 30.11, KL. 11.00: 
Juleverksted. Vi samles på Gjestestua 
for å lage julepynt eller kaker som 
vi kan glede oss over i advents- og 
julehøytiden.

DESEMBER

TORSDAG 01.12, KL. 18.00: 
Vålerenga musikkskole. Vi får besøk 
av elevene ved Vålerenga musikkskole 
som vil vise frem hva de har øvd på 
den siste tiden.

TIRSDAG 06.12, KL. 11.00: 
Nissetog & nissegrøt. I dag 
er det duket for et aldri så lite 
nissetog i korridorene og stuene på 
Vålerengahjemmet. Se opp for kjente 
fjes under hvite skjegg og røde luer! 
Etter toget koser vi oss med nissegrøt 
og rød saft.

ONSDAG 07.12, KL. 11.00: 
Juleverksted. Vi samles på Gjestestua 
for å lage julepynt eller kaker som 
vi kan glede oss over i advents- og 
julehøytiden.

MANDAG 12.12, KL. 18.00: 
CAVA. Kvinnekoret CAVA øver hver 
uke i kapellet på Vålerengahjemmet. 
I kveld besøker de alle avdelinger 
med en liten julekonsert. (Se eget 
ukeprogram for eksakte tidspunkter.)

TIRSDAG 13.12, KL. 11.00: 
Luciamarkering med barnehagen. 
Vi mørklegger korridorene og venter 
spent på besøk av barnehagebarn 
med hvite kapper og tente lys.

ONSDAG 14.12, KL. 11.00: 
Juleverksted. Vi samles på Gjestestua 
for å lage julepynt eller kaker som 
vi kan glede oss over i advents- og 
julehøytiden.

ONSDAG 14.12, KL. 14.30: 
Herreavdelingen. Kristoffer og Martin 
inviterer til onsdagsklubb med varierte 
temaer. Alle herrer er velkomne!

TIRSDAG 20.12, KL. 13.30: 
Vi synger julen inn. I dag pynter vi 
treet i kafeen og synger julen inn! 
Det blir åretrekning, julefortellinger, 
julekaker og kaffe. 

LØRDAG 24.12: 
Vi feirer JULAFTEN! (Eget program 
for jul og romjul kommer.)
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Mandag 12.12, kl. 18.00: 
Kvinnekoret CAVA.

Tirsdag 13.12, kl. 11.00: 
Luciamarkering med barnehagen. 

Torsdag 01.12, kl. 18.00: 
Vålerenga musikkskole.

Onsdagene 30.11, 07.12 og 14.12, 
kl. 11.00: Juleverksted. 

Mandag 28.11, kl. 11.00: 
Julegrantenning. 



14    Kulturprogram, høsten 2022

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.

DIAKON

Laila Bjerkehagen Andresen er diakon 
på huset. Diakonen 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 
timebestilling 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.
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