
Program våren 2020

Damplassen 20, 0852 Oslo. Telefon 22 59 19 30
ullevalhageby.seniorsenter@getmail.no
Mandag – fredag kl. 08.00 - 15.30
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Velkommen til Ullevål Hageby seniorsenter!

Seniorsenteret er en plass hvor man kan komme og spise, delta på kurs og 
aktiviteter, og ikke minst være sammen med andre mennesker. Målet er at 
senteret skal være en hyggelig møteplass for både yngre og eldre seniorer.

Vi har mange flott og engasjerte brukere og frivillige som står på for at 
seniorsenteret vårt skal være en god og attraktiv plass for folk å komme. Dette 
håper og tror vi at vi lykkes med, men tar samtidig imot innspill til hvordan vi 
kan forbedre oss, eller tips til foredragsholdere, kurs og aktiviteter. 

Vi ønsker også å takke alle frivillige som hver uke stille opp for senteret, vi 
hadde ikke klart oss uten dere, og er veldig takknemlig for at dere stiller opp. 
Samtidig har vi behov for flere frivillige, både til stort og til smått. Kom gjerne 
innom for en prat, så skal vi finne noe nettopp du kan bidra med.

Hjertelig velkommen skal dere alle være!

Karina Nummedal Shandiz Bjørn Jensen

Daglig leder Leder av Brukerrådet

«Vår i meg»
Kan hende blir det utdelt
nye kort hver vår
til dem som tør å prøve lykken
enda et år
Anne Grete Preus fra sangen 
«Vår i meg»

Ansatte ved senteret
Daglig leder, telefon: 459 54 857 Karina Nummedal Shandiz
Aktivitør/koordinator, telefon: 22 59 19 30 Lisbeth Brønnes
Kjøkkenleder, telefon: 22 59 19 30 Noura Balaiz

Sjekk ut hjemmesiden vår: 
www.ullevalhagebyseniorsenter.no
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Kafeteriaen er åpen hverdager fra kl. 09.00 – 15.00

Alle dager har vi et utvalg i disken av deilig påsmurt og hjemmelaget mat, i 
tillegg til nystekte vafler og annen bakst. Skulle noe mangle er det bare å 
spørre en bak disken, så gjør vi så godt vi kan for å møte dine ønsker. Vi tar 
også imot bestillinger til selskap, møter osv. Tilkjørt middag kr. 115,-

Utleie av lokaler
Vi leier ut lokalene våre til møter, festlige anledninger og feiringer – både 
på ukedager, helgedager og på kveldstid. Dersom det passer i forhold til 
aktivitetene på huset, så kan vi også ha minnesamvær. 
Ta kontakt med kontoret for en omvisning og uforpliktende samtale. 
Telefon: 22 59 19 30, e-post: ullevalhageby.seniorsenter@getmail.no, 
www.ullevalhagebyseniorsenter.no eller Facebook

Priser leie av lokale pr dag/kveld:
Mandag – torsdag 
Kafeteria u/m kjøkken, kr. 1200,-/2000,-
Fredag – søndag
Kafeteria u/m kjøkken, kr. 2600,-/4000,-
*Ekstra dag til dekking/rydding kr 500,-

Mandag Kjøttmiddag

Dessert

Fra kl. 12.30 Kr. 80,-

Kr. 25,-

Tirsdag Mannfolkfrokost Fra kl. 10.00 Kr. 75,-

Onsdag Fiskemiddag

Dessert

Fra kl. 12.30 Kr. 80,-

Kr. 25,-

Torsdag Hjemmelaget 

suppe

Fra kl. 12.00 Kr. 50,-

Fredag Risengrynsgrøt Fra kl. 12.00 Kr. 50,-

mailto:ullevalhageby.seniorsenter@getmail.no


VELVÆRETILBUD VED SENTERET
FOTTERAPI/FOTMASSASJE,  

AROMATERAPI OG 

IDRETTSMASSASJE

Fotterapeut, aromaterapeut og 

idrettsmassør Berit Holt 

Telefon: 22 59 19 30

Mandag

10.00 – 17.30

Kommer også 

enkelte tirsdager ved 

behov

FRISØR

Jørgen Tveit (dame- og herrefrisør)

Telefon:  22 59 19 30

Torsdag 

9.00-16.00

Annenhver fredag

10.00 – 14.00

Timebestilling på telefon: 22 59 19 30

Hjemmebehandling kan avtales og vi selger gavekort.
Alle timer som ikke avbestilles innen kl. 12.00 dagen før, må betales
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TRENINGSROM
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.00                       Kr. 300 pr. semester

Vi har eget treningsrom på senteret som kan benyttes. Ta kontakt for 

mer informasjon, eller om du ønsker omvisning eller veiledning. Vi 

hjelper deg gjerne!



DATAKLUBBEN SENIORNETT ULLEVÅL 

HAGEBY

Møtes flere ganger i løpet av halvåret kl. 14.15-

16.00 Første møte er torsdag 23. januar

Innmelding i 

seniornett kr. 

250,- for året

BIBLIOTEK (bøker, DVDer og lydbøker)

(Åpent mandag-fredag kl. 08.00-15.30) 

Gratis

KOPIERING/UTSKRIFT FRA MINNEPENN Kr. 5,- pr. ark

TRANSPORTSERVICE

Mandag, tirsdag og onsdag

Etter avtale

TEATERGRUPPE

Ta kontakt dersom du ønsker å gå i teateret sammen med andre. 

Kontaktperson: Inger Eliassen 22 60 44 65 / peliasse@online.no

SYDAME Tove Brubakk

Kommer på forespørsel på onsdager. Ta gjerne kontakt med 

henne på tlf. 92 69 47 98 for mer informasjon og for å avtale tid

FILMKLUBB

For dere som ønsker å se filmer sammen med andre: meld dere 

inn i filmklubben på 22 59 19 30. Vin, ost og kjeks etter filmene 

ved påmelding

DIVERSE

Dersom du trenger hjelp til noe, skulle det være data, telefon, 

middag eller annet – ta gjerne kontakt

ANDRE TILBUD VED SENTERET
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JANUAR                 PROGRAM

Tor.     9.

Tor.   16.

Fre.  17.

Tor.   23.

Tor.   23.
Fre.  24.

Tor.   30.

13.00

13.00

13.00

13.00

14.15
12.30

14.00-
15.30

Presentasjon av vårens program med vekt på vårens kurs, foredrag 
og aktiviteter. Mulighet for spørsmål og innspill
Den Norske Turistforening (DNT) Oslo og omegn v/May Liss Hansen 
kommer og presenterer turprogrammet for 2020. DNT har blant 
annet et eget seniortilbud, og turer og aktiviteter både i nærområdet 
og lenger unna
Quiz. La hjernen bryne seg på ulike spørsmål fra forskjellige 
kategorier i lag med andre
Foredrag v/Hanne Lyssand – «Fra kunde til innbygger». Hvordan kan 
vi sammen skape gode liv og den omsorgen vi trenger i alle faser av 
livet? Hva betyr tillitt? Ønsker vi å dele opp samfunnet i forskjellige 
gettoer, basert på alder, funksjonsnivå og interesser? Hva skal til for 
at vi skal mestre hverdagen og ha et interessant og meningsfylt liv? 
Lyssand, leder av bydelens Helse- og Sosialkomite, kommer og deler 
sine tanker rundt dette og inviterer til dialog om det moderne 
eldrelivets utfordringer. I tillegg kommer Elin Linløkken, 
demenskoordinator i Bydel Nordre Aker, for å fortelle om tilbudene 
de har til de som rammes av demens
Dataklubben møtes. Tema: Offentlige tjenester/helseinformasjon
Filmklubben viser filmen «Mannen som ikke kunne le». Ost, kjeks og 
vin etter filmen ved påmelding
Omvisning hos NRK. Vi tar turen til kringkastingen på Marienlyst, og 
får omvisning i de tradisjonsrike byggene. Begrenset antall plasser. 
Påmelding nødvendig
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FEBRUAR              PROGRAM

Tor.     6. 

Tor.   13.

Fre.  14.

Tor.   20.

Tor.   20. 

Fre.  21.

Tor.   27.

Fre.  28.

13.00

14.00

13.00

13.00

14.15

12.30

13.00

12.00

Foredrag ved Kristin Ruud – "Seniornett - få seniorer på nett. Hva er 
seniornett og hva kan de bidra med for deg som bruker internett». 
Ruud er generalsekretær i Seniornett 
Frivilligfest. Vi arrangerer fest for alle våre frivillige. Senteret stenger 
for annen aktivitet kl. 13
Quiz. La hjernen bryne seg på ulike spørsmål fra forskjellige 
kategorier i lag med andre
Kunstforedrag v/kunstner Dag Hol. Hol er en norsk figurativ maler og 
grafiker. Han er utdannet ved Statens kunstakademi og har vært elev 
av Gunnar Dietrichson og Odd Nerdrum
Dataklubben møtes. Tema: Nettbank/BankID på 
mobil/Mobilbank/Vipps/Kontaktløs betaling/PayPal
Filmklubben viser filmen «Billy Elliot». Ost, kjeks og vin etter filmen 
ved påmelding
Allmøte med gjennomgang av regnskap, diverse informasjon, samt 
valg av medlemmer til Brukerrådet
Årsmøte i Helselaget. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må 
være styret i hende senest to uker før møtet



MARS                   PROGRAM

Tor.    5.

Tor.  12.

Fre. 13.

Tor. 19.

Tor.  19.

Fre. 20.

Tor.  26.

13.00

13.00

13.00

13.00

14.15

12.30

13.00

Foredrag v/byråd for eldre, helse og innbyggertjenester, Robert Steen 
– «Byrådets arbeid for helse, eldre og innbyggertjenester». Steen er 
sønn av tidligere leder i Arbeiderpartiet, Reiulf Steen, og har tidligere 
også vært finansbyråd i Oslo
Foredrag v/Anne Cecilie Sjøli Bråthen – «Hjernen gjennom livet - hva 
skjer? Og hva kan vi gjøre med det?». Forskerne er opptatt av hvordan 
hjernen utvikles og endres gjennom livet. Hvilke konsekvenser har 
det, og hvilke faktorer er det som påvirker endringene? Bråthen er 
utdannet psykolog og arbeider som postdoktor ved Universitetet i 
Oslo. Hun har forsket på hukommelsestrening hos unge og eldre 
voksne, og hva som skjer med hukommelsen når man driver den type 
trening. Hun vil vise resultater fra hukommelsestreningen de driver
Quiz. La hjernen bryne seg på ulike spørsmål fra forskjellige kategorier 
i lag med andre
Kåseri v/Kim Haugen – «Skuespillerliv». Skuespiller Haugen forteller 
om et skuespillerliv krydret med anekdoter, og vil også vise noen 
smakebiter fra forestillinger
Dataklubben møtes. Tema: Henting av gamle programmer på tv, 
eventuelt konserter på YouTube
Filmklubben viser filmen «To liv» med blant annet Liv Ullmann. Jan 
Erik Holst, som er redaktør for boken med samme navn, kommer og 
holder innledning til filmen. Ost, kjeks og vin etter filmen ved 
påmelding
Foredrag v/Dag Olav Hessen – «Status for verdens klima og natur - og 
hvor er vi på vei?». Hessen er biolog og mest kjent for sin forskning 
innen vann, økologi og evolusjon, samt sitt engasjement i 
krysningsfeltet mellom biologi, miljø og filosofi. Han er i dag ansatt 
som professor ved Universitetet i Oslo 
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APRIL                   PROGRAM

Ons.  1.
Tor.    2.
Tor.  16.

Fre.  17.

Tor.  23.

Tor.  23.
Fre.  24.

Tor.  30.

11.30
13.00
13.00 

13.00

13.00

14.15
12.30

13.00

Klessalg ved Seniorshop
Vi inviterer til påskelunsj. Påmelding
Foredrag v/Mona Møller – «Vitamin K2 – en nøkkel til god helse». 
Tilskudd av K2 kan forbygge: Benskjørhet og åreforkalkning av hjerte 
og årer - trolig også hjernen. K2 er betennelsesdempende og har 
mange andre viktige egenskaper. Mona Møller, dr.philos vil snakke 
om boken hun har skrevet om vitamin K2: Alder ingen hindring. 
Møller har forsket og jobbet med vitamin K2 i ti år
Quiz. La hjernen bryne seg på ulike spørsmål fra forskjellige kategorier 
i lag med andre
Foredrag v/Hans Olav Brenner – «Om det gode intervjuet». Brenner er 
journalist og skuespiller, i tillegg til programleder. Han har medvirket i 
flere NRK-program, blant annet Bokprogrammet der enten 
forfatterskapet til en bestemt forfatter, eller et bestemt tema – eller 
sjanger ble tatt opp. Brenner - historier fra vårt land hvor han 
intervjuer norske kjendiser og personligheter, samt det litterære 
talkshowet Brenner & bøkene kan også nevnes 
Dataklubben møtes. Tema: Slektsgranskning
Filmklubben viser filmen «Adjø, Christopher Robin». Ost, kjeks og vin 
etter filmen ved påmelding
Konsert v/Nordberg Strykeorkester. Vi får musikk fra fiolinistene 
Embla og Tind Kirvil, samt Øyvin Tjore på piano

Åpningstider i påsken:
Mandag 6. april kl. 08.00 – 15.30
Tirsdag 7. april kl. 08.00-15.30
Onsdag 8. april til mandag 13. april holder vi stengt.
Vi ønsker alle våre brukere en riktig god påske, og velkommen 
tilbake på senteret tirsdag 14. april



MAI                        PROGRAM

Tor.     7.

Tor.   14

Fre.  15.

Tor   28.

11.00

13.00

10.00

13.00

Guidet vandretur i Middelalderparken ved guide Wenche Wangen. 
Turen har en historisk vinkling hvor vi får høre om Bjørvikas historie 
før og nå, Gamlebyens tilblivelse, om religion, dagligliv, den store 
bybrannen i 1624, byutvikling, om konge- og kirkemakt m.m. Vi 
spiser lunsj på Ladegården. Oppmøte ved Ladegården kl. 11.00 
Påmelding nødvendig
Velkommen til konsert v/trompetist Petter Kateraas og to gjester 
som spiller piano og bass
Vi lader opp til nasjonaldagen med 17. mai-tog på Damplassen. 
Ullevål skoles musikkorps spiller (tidspunkt ikke endelig avklart). Se 
oppslag
Foredrag v/Odd Georg Murud – «Jens Bjørneboe – Den store uro i 
norsk etterkrigstid». Om forfatteren Jens Bjørneboe (fra 1920 til 
2020). Jens Bjørneboe var en norsk forfatter med stor produksjon og 
sterkt samfunnsengasjement. Han utfoldet seg i ulike sjangre: 
romaner, skuespill, lyrikk, essays og artikler. Mange av hans verk er 
oversatt til andre språk, blant annet engelsk og tysk, og har fått en 
større leserkrets utenfor Norge

1010
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JUNI                      PROGRAM

Tor.     4.

Tor.   11.

Tor.   18.

Tor.   25.

13.00

13.00

13.00

09.00

Vinkurs v/Yolenn Torsnes fra Yolenn Excellence & Wines. Kurset 
inkluderer en presentasjon av de viktigste druesortene og aromaene, 
samt en introduksjon til vinsmaking med tre forskjellige viner. 
Påmelding nødvendig
Guidet omvisning i fotogalleriet Vasli Souza på Damplassen. Der vil vi 
få se bilder fra den finske fotografen Vilma Pimenoff
Vi inviterer til en tidlig Sankthansfeiring med reker og tilbehør. 
Thorgren Jacobsen spiller opp til dans. Påmelding
Vi reiser på tur til et av Norges vakreste eventyr – Telemarkskanalen. 
Vi reiser med buss fra senteret, og turen inkluderer buss og 
kanalreise med lunsj om bord. Påmelding innen 20. mai

Senteret holder sommerstengt fra mandag 13. juli til 
fredag 24. juli. Vi ønsker alle våre besøkende en riktig 
god sommer, og velkommen tilbake mandag 27. juli
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Fredag 15. mai
Tradisjon tro blir det 17. 

mai-tog i regi Ullevål 
Skoles musikkorps utenfor 

seniorsenteret

Senteret holder stengt følgende dager:
Fredag 1. mai (arbeidernes dag)
Torsdag 21. mai (Kristi himmelfartsdag)
Fredag 22. mai
Mandag 1. juni (2. pinsedag)

Torsdag 18. juni
Bli med på 

Sankthansfeiring med 
levende musikk sammen 

med oss kl. 13.00

25. juni reiser vi på tur til Telemarks-
kanalen. Husk å meld dere på!

Torsdag 7. mai kl. 11: Bli med på 
vandretur i Middelalderparken 
med guide Wenche Wangen

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii1pX5uKvfAhWHh6YKHWfWA80QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/skoler/salhus-skule/7833/article-154191&psig=AOvVaw0-b9_3WWNqg74SXZxSVQ94&ust=1545293477650617


UKENS FASTE AKTIVITETER
Mandag
10.30-11.30
12.30-14.00
14.30-18.00

Aktivitet
Trimgruppe Friskliv v/bydelen gratis
«Den gode samtale» v/Liv Jensen kr. 300,-

Malergruppe v/Lisbeth Brønnes kr. 300 ,-

Oppstart
6. januar
13. januar
6. januar 

Tirsdag
10.00-11.30
10.00-13.00

10.30-14.30
13.45-15.15

Mannfolkfrokost
Malergruppe/kreativt verksted
v/Lajla Nergaard kr. 300,-
Bridge – vi trenger flere spillere! Kr. 300,-
Italienskkurs nybegynner v/Ada Faroppa
Furnes kr. 1200,-

7. januar
7. januar

7. januar
4. februar

Onsdag
10.30-11.30
12.15-13.45
12.30-13.30
13.30-15.00
14.00-15.30

Trimgruppe Friskliv v/bydelen gratis
Litteraturkurs v/Jan Olesen kr. 1400,-
QiGong v/Greta Sampsson gratis
Spanskkurs nybegynner v/Ana Bravo kr. 300,-
Litteraturkurs v/Jan Olesen kr. 1250,-

8 . januar
29. januar
8. januar
22. januar
5. februar

Torsdag
11.15-12.45

13.00-14.00

14.15-16.00

Russiskkurs for viderekommende v/Lilia
Vitenberg kr. 800,-
Foredrag og annen underholdning. Se egen 
programoversikt
Dataklubben Seniornett Ullevål Hageby møtes

9. januar

9. januar

23. Januar

Fredag
12.30/13.00 Flere fredager i måneden vil vi også rullere 

mellom bl.a. quiz, film og besøk fra 
ungdomsskoleelever. Se program, følg med på 
oppslag, på Facebook og på 
ullevalhagebyseniorsenter.no

10. januar
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KURS VÅR 2020 – påmelding

KURS KURSLEDER OG INFORMASJON OPPSTART

Dataklubb
Seniornett Ullevål 
Hageby

Dataklubben v/Lisbeth Brønnes
møtes 23. januar, 20. februar, 19. 
mars og 23. april

23. januar
kl. 14.15-16.00

Litteraturkurs 1 Jan Olesen. 10 ganger. Program fås
på kontoret. Få ledige plasser

29. januar kl. 
12.15-13.45

Litteraturkurs 2 Jan Olesen. 8 ganger. Program fås
på kontoret

5. februar kl. 
14.00-15.30

Italiensk for 
nybegynnere

Ada Faroppa Furnes. 8-10 ganger. 
Kom innom, ring eller send e-post 
for påmelding

4. februar kl. 
13.45-15.15

Russisk for 
viderekommende

Lilia Vitenberg. 10 ganger. Kom 
innom, ring eller send e-post for 
påmelding

9. januar kl. 
11.15-12.45

Spansk for 
nybegynnere

Ana Bravo. 10 ganger. Kom innom 
kontoret, ring eller send e-post for 
påmelding

22. januar kl. 
13.30-15.00
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DIVERSE INFORMASJON
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Ønsker du å få tilsendt fredagsmail med informasjon om det som 
har skjedd på senteret, og det som skal skje? Send gjerne en mail 
til ullevalhageby.seniorsenter@getmail.no, eller kom innom og 
skriv opp din mailadresse
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Hva er en seniorveileder?
En seniorveileder er en som er ansatt i bydelen for 
å drive forebyggende og oppsøkende arbeid blant 
hjemmeboende eldre. Målet er å fremme helse og trivsel. En 
seniorveileder vil kunne være et bindeledd mellom frivillige tilbud 
og det kommunale tjenesteapparatet. Seniorveilederen kan veilede 
deg angående spørsmål innen helse- og sosialsektoren og kontakte 
offentlige instanser. Tilbudet er fortrinnsvis til eldre som ikke har 
kontakt med hjelpeapparatet. Seniorveileder Kirsten Belck-Olsen 
tlf. 41 77 24 25. 
Hjemmeside til bydelen:
www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/

Seniorveileder i bydel 
Nordre Aker, 
Kirsten Belck-Olsen. 
Tlf. 41 77 24 25. 

mailto:ullevalhageby.seniorsenter@getmail.no
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/
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Ullevål Hageby Helselag er en del av Nasjonalforeningen for folkehelsen. 
De støtter seniorsenterets aktivitetstilbud og bidrar økonomisk. På 
senteret arrangerer de loddsalg, og samler også inn inngangspenger ved 
enkelte foredrag. Hver jul arrangerer de julemarked med salg av 
håndarbeider og loddsalg med flotte premier.

Vi trenger flere medlemmer. Ved å bli medlem i Helselaget støtter du 
driften av senteret og det viktige samfunnsmessige arbeidet vi gjør.
Kontaktperson: Thora Asbjørnsen tlf. 22 60 79 25

ULLEVÅL HAGEBY HELSELAG

Gi GRASROT-andelen din til 
Ullevål Hageby Helselag når du 
spiller Norsk Tipping. Husk å 
oppgi org.nr. 995 690 535

Ullevål Hageby Helselag har 
eget vippsnummer som kan 
benyttes som betalingsløsning. 
Nummeret deres er: 546533



Om våre kurs og aktiviteter

• Trimgruppen – FRISKLIV
Er et gratis treningstilbud til de over 62 år. Gruppen passer for de 
som trenger et fysisk løft og de som ønsker å bedre balansen for å 
føle seg tryggere. Tanken er også at gruppen i tillegg til det fysiske 
utbyttet kan nyttiggjøre seg av det sosiale samværet under trening, 
samt ved lunsj/middag i etterkant av treningen. Vurdering før 
oppstart av bydelsfysioterapeut. Lurer du på noe om gruppen, ta 
kontakt med seniorveileder på 41772425

• Den gode samtalen
En samtalegruppe hvor man diskuterer dagsaktuelle tema, samt 
livets opp- og nedturer. Alt som nevnes av personlige tema i 
gruppen er taushetsbelagt. Nåværende gruppe er fulltegnet, men 
det er ønske om å danne en ny gruppe. Ta kontakt med daglig 
leder for hjelp til oppstart

• Malergruppe (mandager)
Er en inspirasjonsgruppe med ulike maleteknikker. Man må ha med 
eget utstyr, og gruppen er åpen for alle – uansett nivå og 
maleferdigheter

• Malergruppe/kreativt verksted (tirsdager)
Er en hyggelig og uformell malergruppe, hvor man prater og koser 
seg. Man trenger ikke å ha noen forkunnskaper, her lekes det med 
farger! Alt er lov, og alle er velkomne, uansett alder og ferdigheter
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Om våre kurs og aktiviteter

• Mannfolkfrokost
Hver tirsdag møtes en gjeng mannfolk for å spise frokost 
sammen, diskutere nye og gamle tema, ja, rett og slett bare ha 
en hyggelig mannfolkstund sammen. De er heller ikke 
fremmed for å ta en trall når anledningen byr seg..

• Bridge
Kortspill som holder de grå i aktivitet. Det er fire spillere på 
hvert bord, og vi trenger flere spillere. For tiden er det tre bord 
som spiller, og vi trenger også vikarer som kan stille ved behov

• Italiensk nybegynnerkurs
Et kurs for deg som ønsker å lære italiensk

• QiGong for seniorer
Qi gong er en fellesbetegnelse for rolige kinesiske helseøvelser. 
De har til hensikt å gi mer energi, redusere stress og gi mer 
livskraft. Qi Gong passer godt for eldre, og er blant annet med 
på å bedre hukommelsen, motvirke stress og 
muskelspenninger, styrke immunforsvaret og øke livskraften
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Om våre kurs og aktiviteter

• Litteraturkurs
Litteraturkurset henvender seg til enhver leser av skjønnlitteratur, 
og er en foredragsrekke som verken krever forkunnskaper eller 
nødvendig lesning. Det er dog alltid hyggelig med aktiv deltakelse 
og man vil absolutt få størst utbytte av kurset om tekstene er lest 

• Spansk nybegynnerkurs
Kurset er for deg som ønsker å lære spansk, og du må gjerne ha litt 
basiskunnskaper selv om dette er et nybegynnerkurs. Kursholder 
er opprinnelig fra Chile og er i arbeidstrening ved seniorsenteret

• Russisk for viderekommende
Kursdeltakerne må kunne en del russisk fra før av, og ha gode 
kunnskaper om alfabetet, grammatikk og lignende

• Dataklubben
Møtene i dataklubben er uformelle, og er ment å være en plass 
hvor man kan lære om ulike tema eller programmer, eller hvor 
man kan komme med konkrete spørsmål eller problemer man har. 
Her kan en få hjelp til det meste, enten det er på PC, Mac eller ipad

19



Din Helse – vår hjertesak
Nasjonalforeningen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og 
demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og 
karsykdommer og demens. Dette gjør vi med forskning, informasjon, 
forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for 
folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres 
pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver. 

Hjertelinjen 23 12 00 50 Demenslinjen 815 33 032

www.nasjonalforeningen.no
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BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

Frivillighetssentralen Sogn 22 95 03 05
Frivillighetssentralen Grefsen/Kjelsås 22 15 41 20
Legevakten 116117
Nordre Aker Bydel, NAV, Oslo kommune 02180
Oslo Taxi 02323
Oslo Havebyselskap 22 96 09 90
Oslo Universitetssykehus 02770
Vestre Aker menighet 23 62 93 70

Aldersvennlig transport
et transporttilbud som tar deg dit du skal når du trenger det. 
Aldersvennlig transport er et tilbud til deg over 67 år, som er hjemme 
på dagtid og trenger transport fra dør til dør når du skal gjøre ærender, 
gå på besøk eller har lyst på en tur ut. Bestill transport ved å ringe tlf. 
23 24 28 50eller via appen Aldersvennlig. Reisen kan bestilles mellom 
kl.09.00 og kl.17.00 på mandag til lørdag senest en time før avreise.


