
Informasjons- 
brosjyre, 
høsten 2022 
St. Hanshaugen  
seniorsenter



Kjære senior i Bydel St. Hanshaugen

St. Hanshaugen er vår del av storbyen Oslo. Vi er heldige med at vi har kort vei 
til et stort mangfold av kulturer og aktiviteter. Like borti veien – om ikke kortere – 
finner du bydelens eneste seniorsenter, i Lovisenberggata 4E. Du leser nå høstens 
brosjyre, med kulturprogram og andre tilbud. Aktivitetene er mangfoldige, og det 
er mange muligheter til å bli kjent med nye mennesker. 

Vår kafé er senterets hjerte. God, hjemmelaget mat serveres fra frokost til 
middag. Noen får lunsjpakke eller middag kjørt hjem fordi de ikke har mulighet 
til å komme seg til senteret selv. En av de som mottar mat hjemme, ringte her om 
dagen og spurte om hun kunne bestille en ekstra middag, for «da kan jeg invitere 
ei venninne jeg ikke har sett på lenge». Selvsagt ordnet vi det. Vi ønsker å legge 
til rette for gode menneskemøter, enten det er på seniorsenteret eller hjemme.

Vi vil også rette en spesiell takk til bydel St. Hanshaugen og våre lokalpolitikere. 
Det er de som bevilger støtte og vedtar de økonomiske rammene for 
seniorsenteret. Takk for tilliten og anerkjennelsen dere gir oss på seniorsenteret. 

Hilsen Jorid Tharaldsen, virksomhetsleder

St. Hanshaugen  
seniorsenter

Lovisenberggata 4 E,
0456 Oslo
Telefon 22 38 70 60
firmapost.ste@bymisjon.no

Åpningstider: 
Mandag til fredag,  
kl. 09.00–16.00

Følg oss på Facebook!
@St-Hanshaugen-
Seniorsenter

Viktige telefonnummer
 
BRANN  110
POLITI   112
AMBULANSE   113
Oslo Taxi (drosjesentralen) 02323 
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 
Kontaktpunkt  (søknadskontoret) 91 16 44 03
Oslo kommune  21 80 21 80
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MANDAG

10.00: Dataveiledning etter avtale.
10.00: Lesesirkel 2. mandag i mnd.
10.00: Spanskkurs (viderekomne)  
v/Fulviana Vargas. 
10.00: Balanse og styrke.  
v/Kristina Lea Storm (nyhet).
10.30: Frokost. 
11.00: Ukestart med lystenning i kaféen.
11.30: Spanskkurs (nybegynner)  
v/ Fulviana Vargas.
12.00: Litteraturgruppe 1. mandag i mnd.
15.00: Håndarbeidsgruppe kveld.
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.
10.00: Bridge v/Else Marit Holtermann.

ONSDAG

10.00: Balanse og styrke  
v/Linda Bottolfs og Kristina Lea Storm.
10.30: Frokost. 
12.00: Russisk samtalegruppe. 
12.00: Foredrag, konserter eller 
helsekafé.  Se program.
14.00: St. Hanskoret for seniorer  
v/dirigent Kristin Minde.
16.00: Generasjonsmøter.

Faste ukeaktiviteter høsten 2022 

Om kurs: Noen kurs er fulle, men ta likevel kontakt med oss. Vi prøver å sette 
opp ekstra kurs når det er nok interesserte. Alle kurs/aktiviteter starter i uke 35.

Kaféen er åpen hver dag  
kl. 09.00–15.30, med middags
servering kl. 14.00–15.30.  
Utvidet åpningstid for middags-
servering noen dager i uken frem 
til kl. 16.30. Ved behov, tilbyr vi 
daglig utkjøring av varm mat fra 
kl. 13.00, og transport til senteret 
før vi kjører ut varm mat.

TORSDAG

09.45: Taiji og Qi Gong  
v/Inger Johanne Vesje.
10.00: Fransk samtalegruppe. 
11.00: Taiji og Qi Gong  
v/Inger Johanne Vesje. 
12.00: Forum for menn. 
12.15: Mensendieck 1.  
v/fysioterapeut Paal Drummond.
13.00: Mensendieck 2.  
v/fysioterapeut Paal Drummond.

FREDAG

10.00: Italienskkurs (viderekomne). 
v/Margherita Podesta. 
10.00: Balanse og styrke  
v/Kristina Lea Storm.
10.30: Frokost.
11.00: Yoga v/Linda Bottolfs (nyhet).
12.00: Bingo og hygge siste fredag i mnd. 
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St. Hanshaugen seniorsenter har lang 
tradisjon for tilbud om hjemlevering 
av varm middag. Nå kan du også 
bestille  en måltidsboks som inne-
holder kald mat, passende til frokost, 
lunsj og kveldsmat. 

Måltidsboksene består av vel-
smakende energi- og næringsrik mat, 
etter anbefaling fra helsedirektoratet. 
Størrelsen dekker behovet for ett 
måltid. 

Bestilling: Måltidsboksene kan 
bestilles  til alle hverdager per telefon 
22 38 70 60. Måltidsboksen må 
bestilles én dag i forveien.

Pris: Kr. 50 (transport er inkludert).

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

Måltidsboksen inneholder: 
• Grove brødskiver – ferdig smurt
• Egg (kokt/eggerøre/omelett)
• Kjøttpålegg og fiskepålegg
• Grønnsaker
• Frukt
• Meieriprodukter (ost/yoghurt)
• Muligens inneholder pakken noe 

søtt til kaffen

Bestill måltidsbokser hjem!

Kontaktpunkt – bydelens servicetelefon

Har du spørsmål som angår tilrettelagte tjenester, trygghetsalarm,  
hjemme sykepleie, fysioterapi, støttekontaktordninger, søknader eller lignende?  
Ring bydelens kontaktpunkt på telefon 91 16 44 03.

Kontaktpunkt er bydelens servicetelefon, og kan ta imot henvendelser og 
spørsmål om det meste som gjelder din helse og trygghet. Kontaktpunkt 
omfatter det som tidligere het søknadskontoret.

Her kan du bli satt i kontakt med bydelens sosionom, demenskoordinator 
eller hjemmesykepleie. Du kan også levere bekymringsmelding dersom du er 
bekymret for noen du kjenner. 
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SEPTEMBER

MANDAG 05.09, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. Bymisjons-
prest Olga Tvedt inviterer til samtale 
og fellesskap.

ONSDAG 07.09, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 

MANDAG 12.09, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens ? Bydelens demenskoordinator 
Siv Fredriksen er på seniorsenteret, og 
er tilgjengelig for samtale. 

TIRSDAG 13.09, KL. 13.00:  
Konsert: En aften i Paris. Konsert med 
pianist Åse Mathiesen og sopran 
Mariann Fjeld-Solberg. Dette vil bli en 
musikalsk reise fra opera-arier til jazzy 
kabaret. Arrangementet er støttet av 
Den kulturelle spaserstokken.

ONSDAG 14.09, KL. 12.00:  
Helsekafé: Digital veiledning. 
Våre lokale  frivillige fra Seniornett 
kommer  for å snakke om dagens 
mange  digi tale utfordringer, og hvor-
dan vi på best mulig måte kan henge 
med. Her blir det mulig å stille spørs-
mål og få personlig hjelp.

TIRSDAG 20.09, KL. 13.00:  
Ølsmaking. Hans Tryggvason, daglig 
leder i Ringnes Brygghus, tar deg med 
på en smaksreise av ulike smaker og 
sorter. Et begrenset antall plasser, så 
husk påmelding. Arrangementet er 
støttet av Den kulturelle spaser stokken.

ONSDAG 21.09, KL. 12.00:  
Konsert: Viser i grenseland. Sverre 
Thorbjørnsen fremfører viser i et skjønn-
somt utvalg av folk- pop- og rocke-
musikken. Pris kr. 100.

TIRSDAG 27.09, KL. 18.00: 
Quizkveld. Seniorsenteret inviterer 
til quiz og noe å bite i. Pris kr. 150. 
Påmelding innen tirsdag 20.09.

ONSDAG 28.09, KL. 12.00:  
Foredrag: Bruk av farger i det dag
lige liv – før og nå. Foredragsholder 
er Gerard Waegeneire, billedkunstner 
utdannet på Kunstnerskolen i Oslo.

TORSDAG 29.09, KL. 14.00:  
Fårikålens dag. Vi markerer fårikålens 
dag ved å servere fårikål til middag.

FREDAG 30.09, KL. 11.00:  
Markering av Den internasjonale 
eldredagen. Velkommen til markering 
av eldredagen 01.10.

FREDAG 30.09, KL. 12.00:  
Fredagsbingo’n. 

Kulturprogram høsten 2022

All påmelding skjer i resepsjonen 
eller per telefon 22 38 70 60.

Vi er en miljøsertifisert
virksomhet!
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OKTOBER

SØNDAG 02.10, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag. Pris kr. 200. 
Påmelding innen mandag 26.09.

MANDAG 03.10, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. Bymisjons-
prest Olga Tvedt inviterer til samtale 
og fellesskap.

TIRSDAG 04.10, KL. 12.00: 
Konsert: Om å bla i liv og løv. 
Forfatter Torgeir Rebolledo Pedersen 
og musiker Edvard Askeland har satt 
sammen en poesikonsert med skrå-
blikk og humor, samtidig som det rom 
for alvor og ettertanke. Konserten er 
støttet av Den kulturelle spaserstokken. 

ONSDAG 05.10, KL. 12.00: 
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler.

TORSDAG 06.10, KL. 12.00:  
Tur til Kunstnernes Hus. Bli med å 
se Høstutstillingen i Kunstnernes Hus, 
og bli bedre kjent med samtidskunst. 
Utstillingen er støttet av Den kulturelle 
spaserstokken. Pris for transport kr. 75. 
Påmelding innen fredag 30.09. 

MANDAG 10.10, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens ? Bydelens demenskoordinator 
Siv Fredriksen er på seniorsenteret, og 
er tilgjengelig for samtale. 

TIRSDAG 11.10, KL. 11.00:  
Tur til MUNCHmuseet. Bli med på 
guidet tur på MUNCH-museet, og 
få et innblikk i både de kjente og 
ukjente epokene av hans kunstneriske 

liv. Arrangementet er støttet av Den 
kulturell e spaserstokken. Pris for trans-
port kr. 75. Påmelding innen tirsdag 
04 .10. 

ONSDAG 12.10, KL. 12.00:  
Helsekafé: Aldersdiskriminering. 
Inger Molvik fra Nasjonalt senter for 
aldring og helse kommer for å samtale 
rundt temaet aldersdiskriminering. 

TORSDAG 13.10, KL. 13.30:  
Høsttakkefest. Vi feirer høsten med 
treretters middag. Ord, betraktninger 
og lystenning ved bymisjonsprest Olga 
Tvedt. Pris og meny kommer senere. 
Påmelding innen fredag 07.10.

ONSDAG 19.10, KL. 09.00–14.00:  
Audiograf på senteret. Senteret får 
besøk av Audiograf Hildegun 
Andresen fra Lovisenberg sykehus. 
Hun vil gi hørselskonsultasjon, samt gi 
råd om, og gjøre enkle justeringer av 
hørselsapparat. Påmelding og infor-
masjon i resepsjonen. Stipulert pris per 
konsultasjon kr. 100. 

ONSDAG 19.10, KL. 12.00:  
Foredrag. Tema kommer. 

TORSDAG 20.10, KL. 12.00:  
Konsert: St. Hanskoret. Seniorsenterets 
kor holder høstkonsert med kjente og 
kjære sanger. Koret er ledet av Kristin 
Minde. 

ONSDAG 26.10, KL. 12.00:  
Foredrag: Fleskummalerne. Ellen 
Kirkaas, kulturleder på Grünerløkka 
Flerbrukshus, kommer for å snakke om, 
og vise bilder fra, Fleskum-malernes liv 
og virke. 
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ONSDAG 07.09, KL. 12.00:  
Musikkafé med Kristin Minde.

TIRSDAG 20.09, KL. 13.00: Ølsmaking.
Hans Tryggvason, Ringnes Brygghus.

TIRSDAG 13.09, KL. 13.00:  
Konsert: En aften i Paris.

TIRSDAG 11.10, KL. 11.00:  
Tur til MUNCH-museet.

ONSDAG 26.10, KL. 12.00: Foredrag: 
Fleskum-malerne ved Ellen Kirkaas.

NYHET! FREDAGER KL. 11.00:  
Yoga ved Linda Bottolfs.



8    Informasjonsbrosjyre, høsten 2022

TORSDAG 27.10, KL. 18.00:  
Quizkveld. Seniorsenteret inviterer 
til quiz og noe å bite i. Pris kr. 150. 
Påmelding innen torsdag 20.10. 

FREDAG 28.10, KL. 12.00:  
Fredagsbingo’n. 

NOVEMBER

TIRSDAG 01.11, KL. 11.00:  
Optiker på senteret. Senteret får besøk 
av optiker Hans Petter Beldring. Det 
er mulig å bestille synstest med øye-
trykksmåling. Pris kr. 300. Påmelding 
og informasjon i resepsjonen. 

ONSDAG 02.11, KL. 12.00: 
Helsekafé: Sorg. I forbindelse med 
alle helgensdag kommer bymisjons-
prest Olga Tvedt for å snakke om sorg 
og savn. 

SØNDAG 06.11, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag. Pris kr. 200. 
Påmelding innen mandag 31.10.

MANDAG 07.11, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. Bymisjons-
prest Olga Tvedt inviterer til samtale 
og fellesskap.

ONSDAG 09.11, KL. 12.00:  
Musikkafé. Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 

MANDAG 14.11, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demen s? Bydelens demenskoordinator 
Siv Fredriksen er på seniorsenteret, og 
er tilgjengelig for samtale. 

ONSDAG 16.11, KL. 12.00:  
Foredrag: Hva er seksualitet for deg? 
Sykepleier Ajeitha Ulagananthan med 
master i klinisk sexologi kommer for 
å ha et interaktivt foredrag om seksua-
litet. Pris kr. 100. 

TORSDAG 17.11, KL. 18.00:  
Quizkveld. Seniorsenteret inviterer 
til quiz og noe å bite i. Pris kr. 150. 
Påmelding innen torsdag 10.11. 

FREDAG 18.11, KL. 12.00:  
Fredagsbingo’n. Grunnet julemesse 
siste fredag i november, flyttes fredags-
bingoen en uke fram. 

ONSDAG 23.11, KL. 12.00:  
Helsekafé: Treningsglede. 
Treningsmotivator Yngvar Andersen 
kommer for å snakke om trening i 
voksen alder, og hvilke positive helse-
effekter trening har. 

TORSDAG 24.11, KL. 11.00–17.00:  
Julemesse dag 1. Den årlige jule-
messa med salg av håndarbeider, 
kaker, tombola og basar. Nærmere 
informasjon og program kommer 
på våre oppslagstavler og i andre 
informasjons kanaler. 

FREDAG 25.11, KL. 11.00–15.00:  
Julemesse dag 2. Den årlige jule-
messa med salg av håndarbeider, 
kaker, tombola og basar. Trekning av 
hovedgevinster kl. 14.30. 

ONSDAG 30.11, KL. 12.00:  
Konsert: Fra «Liebestraum» og 
Schubert til Gershwin og Broadway. 
Konsertpianist Iskra Mantcheva spiller 
kjente perler. Pris kr. 100.
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TIRSDAG 01.11, KL. 11.00:  
Optiker Hans Petter Beldring.

ONSDAG 23.11, KL. 12.00: Helsekafé: 
Treningsmotivator Yngvar Andersen.

TIRSDAG 13.12, KL. 11.00:  
Markering av Lucia. 

ONSDAG 21.12: Julemiddag og 
julekonse rt med Marga Gavrailova.

TORSDAG 24.11–FREDAG 25.11: 
Julemesse dag 1 og 2.

ONSDAG 30.11, KL. 12.00:  
Konsert med pianist Iskra Mantcheva.
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DESEMBER

TORSDAG 01.12, KL. 18.00:  
Quizkveld. Seniorsenteret inviterer 
til quiz og noe å bite i. Pris kr. 150. 
Påmelding innen torsdag 24.11. 

SØNDAG 04.12, KL. 14.00: 
Søndagsmiddag. Pris kr. 200. 
Påmelding innen mandag 28.11.

MANDAG 05.12, KL. 11.00:  
Ukestart med lystenning. Bymisjons-
prest Olga Tvedt inviterer til samtale 
og fellesskap.

MANDAG 05.12, KL. 12.00:  
Frivillighetsdagen. Vi markerer den 
internasjonale frivillighetsdagen og at 
2022 er frivillighetens år.

ONSDAG 07.12, KL. 17.00:  
Årets frivillighetsfest. Velkommen 
til den årlige festen hvor vi takker 
våre dyktige frivillige medarbeidere. 
Senteret er stengt denne dagen.

MANDAG 12.12, KL. 12.00: 
Behov for en prat rundt temaet 
demens ? Bydelens demenskoordinator 
Siv Fredriksen er på seniorsenteret, og 
er tilgjengelig for samtale. 

TIRSDAG 13.12, KL. 11.00:  
Markering av Lucia. Velkommen til 
pynting av juletreet. Det vil bli servert 
lussekatter og gløgg til alle gjester.

ONSDAG 14.12, KL. 12.00:  
Velkommen til høstens siste 
musikkafé . Kristin Minde med musiker-
venner inviterer til sangstund med 
kjente sanger og swingende perler. 
Etter allsangen blir det loddtrekning. 

ONSDAG 21.12, KL. 12.00:  
Julekonsert. Vi inviterer til julekonsert 
med Marga Gavrailova i forkant av 
julemiddagen. Dette arrangementet er 
åpent for alle, og du kan komme selv 
om du ikke har meldt deg på til jule-
middag. Pris kr. 100.

ONSDAG 21.12, KL. 13.30:  
Julemiddag. Velkommen til god 
mat, sosialt samvær og underhold-
ning. Pris og meny kommer senere. 
Påmelding innen fredag 16.12.

Brukerrådet på  
St. Hanshaugen 
seniorsenter

Brukerrådet skal være et 
rådgivende samarbeidsorgan 
mellom seniorsenterets ledelse 
og brukere av seniorsenteret. 

Brukerrådet skal bl.a. vurdere 
eksisterende tilbud og tiltak, og 
komme med idéer og ønsker fra 
brukerne når det gjelder program 
og aktiviteter. 

Brukerrådet består av: 
• Lisbet Lindholm (leder)
• Anne-Lisbeth Lagset Engh
• Eva Bragli
• Asgeir Nordengen
• Berly Lund Grønning  

(leder av eldrerådet i bydelen)
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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

Bydelen arrangerer digital dag 12. oktober

Tips, råd og veiledning ved bruk av digitale verktøy for innbyggere og 
seniorer i Bydel St. Hanshaugen. Her vil du få innføring i noen digitale verktøy 
du bør kunne for økt trygghet i hverdagen. 

Gratis inngang!
Dato: Onsdag 12. oktober 2022
Tid: Kl. 11.00
Sted: Stensberggata 25, 0170 Oslo

Velkommen!
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Generasjonsmøter
I samarbeid med barnevernet i bydelen setter St. Hanshaugen senior
senter 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 hjelper til i andre fag, som 
samfunnsfag, historie og realfag. 

Tone Germaine Martinsen er prosjektleder for generasjonsmøter, og kan nås 
på telefon 913 91 691 eller tone.martinsen@bymisjon.no.

Takk til
Oslo kommune  

og 
Den kultur elle 
spaserstokken 

for 
støtte til flere 
av høstens  

arrangementer

St. Hanshaugen seniorsenter 
på digitale flater

Vi har som mål å være 
tilgjengelige og legge  ut 
informasjon på de digitale  
flatene det er naturlig å være på. 

Følg oss på NYBY eller Facebook:  
@StHanshaugenSeniorsenter

Besøk nettsiden vår: 
kirkensbymisjon.no/sthanshaugenseniorsenter

Dersom du trenger hjelp til data eller mobilbruk, 
er det bare å 
ta kontakt med 
seniorsenteret. 
Vi bistår gjerne! 
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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 prosjektleder for 
«Generasjons møter», 
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. 
aura.partenie@bymisjon.no 

KJØKKENASSISTENT

Abeer Yaseen er 
senterets dyktige 
kjøkkenassistent.  
Hun er flittig, og hjelper 
til med stort og smått. 

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 lysten-
ning den første mandagen 
hver måned. Hun er 
tilgjengelig for samtale.  
Telefon 959 24 323,  
olga.tvedt@bymisjon.no

Våre ansatte



14    Informasjonsbrosjyre, høsten 2022

DIGITAL VEILEDNING

Har du fått ny mobil? Trenger du hjelp til 
å forstå hvordan nettbrettet ditt fungerer? 
Eller har du problemer med PC? Hver 
mandag fra kl. 10 kan du få god hjelp. 

DEMENSKOORDINATOR

Bydelens demenskoordinator, Siv 
Fredriksen, 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 uforpliktende 
prat om dagsaktuelle temaer og saker 
som opptar den enkelte. Ukentlig 
samtale forum holdes torsdager kl. 12.00.

FOTTERAPEUT

Vi har fotterapeut med spesialutdanning 
for diabetikere. Ta kontakt på telefon 
474 62 811 for å bestille time.

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. 

FRISØR

Sine Skyttemyr er vår dyktige frisør. 
Ta kontakt på telefon 928 12 554 for å 
bestille time.

FYSIOTERAPI

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

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. 

HÅNDARBEIDSGRUPPE - DAG

Hver tirsdag fra kl. 10.00–14.00 sitter 
flittige mennesker og lager håndarbeider 
som kan selges på julemessa 24. og 25. 
november. Ta kontakt med Anna Martine 
J. Dysthe på tlf. 991 50 365 hvis du er 
interessert. 

HÅNDARBEIDSGRUPPE, KVELD

Er du glad i å drive med håndarbeid, 
men er opptatt på dagtid? Da er du vel-
kommen til senteret på ettermiddagen. 
Vi samles mandager kl. 15.00–17.00. 
Vi skravler og drikker kaffe i tillegg til 
å drive med håndarbeid. 

Våre tilbud
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MASSØR

Berit Sivle Tveite er utdannet klassisk 
massør ved Axelsons institutt i Oslo 
og har jobbet som massør i mange 
år. Hun er på senteret på onsdager. 
Ta kontakt på telefon 905 94 547 for 
timebestilling. 

SENIORVEILEDER

Bydelens seniorveileder 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.

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. Høstens turer finner du 
i dette programmet. Ved spørsmål, 
ring resepsjonen. 

LESESIRKEL/
LITTERATURGRUPPE

Er du glad i å lese bøker? Vi har både 
lesesirkel og litteraturgruppe som samles 
en gang i måneden. Ta kontakt om du 
vil vite mer.

Vil du støtte 
vårt arbeid? 
Vi takker alle dere som gjør det 
mulig for oss å opprettholde 
seniorsenterets 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 likevel 
avhengig av ekstra midler. 

Ønsker du å støtte senteret med 
en gave, er det til stor 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 til senteret høst 2022»
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