Program høsten 2019

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 sosialisere med andre mennesker. Målet er at
senteret skal være en hyggelig møteplass for både yngre og eldre seniorer.
Vi ønsker å utvikle oss til det beste for brukerne våre, og tar derfor
brukermedvirkning på alvor. Dette gjelder i forhold til foredragsholdere, kurs
og aktiviteter, og vi håper alle vil finne noe som appellerer. I høst starter vi en
ny samtalegruppe, og denne gruppen kan dere brukere selv være med å
forme. I tillegg har vi et tovekurs på høsten. Vi har også lagt opp til flere
utflukter og omvisninger ulike plasser i Oslo, samtidig som velkjente kurs og
aktiviteter videreføres. Fortsett gjerne å gi oss innspill og tilbakemeldinger.
Vi ønsker også å takke alle frivillige som hver uke stille opp for senteret, vi er
prisgitt den jobben dere gjør. Samtidig har vi behov for enda flere frivillige,
både til stort og til smått. Kom gjerne innom for en prat.
Hjertelig velkommen skal dere alle være!
Bjørn Jensen
«ENSOMHET»
Leder av brukerrådet

Ensomhet, sier du. Det
er greit med litt
ensomhet bare det ikke
blir for mye. Da åpner jeg døren
og roper ut i natten: kom inn
kom inn – her er ensomhet nok
for to! Ja for fire! Og
på riktig ille dager brøler
jeg: her er ensomhet nok
for et helt orkester!

Karina Nummedal Shandiz
Daglig leder

Arild Nyquist

Ansatte ved senteret
Daglig leder, telefon: 459 54 857
Aktivitør/sekretær, telefon: 22 59 19 30
Kjøkkenleder, telefon: 22 59 19 30

Karina Nummedal Shandiz
Lisbeth Brønnes
Noura Balaiz

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. 110,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, 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. 950,-/1800,Fredag – søndag
Kafeteria u/m kjøkken, kr. 2400,-/3500,*Ekstra dag til dekking/rydding kr 500,3

VELVÆRETILBUD VED SENTERET
FOTTERAPI/FOTMASSASJE OG
AROMATERAPI OG
IDRETTSMASSASJE
Fotterapeut og
aromaterapeut/idrettsmassør Berit Holt
Telefon: 22 59 19 30

Mandag
10.00 – 17.30
Kommer også tirsdager
ved behov

FRISØR
Reidun Steffensen (damefrisør)
Telefon: 22 59 19 30

Annenhver tirsdag
10.00 – 16.00

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

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!
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ANDRE TILBUD VED SENTERET
DATAKLUBBEN SENIORNETT ULLEVÅL
HAGEBY
Møtes flere ganger i løpet av halvåret kl. 14.1516.00 Første møte er 22. august

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
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AUGUST

PROGRAM

Tor. 1.
Tor. 15.

13.00
13.00

Tor. 22.

13.00

Tor. 22.
Fre. 23.

14.15
13.00

Tor. 29.

13.00

Fre. 30.

12.30

Olsokfeiring med rømmegrøt og spekemat. Påmelding
Presentasjon av høstens program, med fokus på aktiviteter, kurs,
foredrag og underholdning. Mulighet for å stille spørsmål og komme
med innspill. Det blir også informasjon om Nordre Aker Eldreråd
Valgkampmøte med James Stove Lorentzen fra Oslo Høyre.
Stove Lorentzen vil snakke om den politiske situasjonen i Oslo rett før
valget, blant annet den økende støtten til Rødt, SV og MDG, samt det
nye bompengepartiet. Han vil også snakke om Høyres ønsker for byen,
med fokus på deres fire hovedsaker – skole, omsorg, kollektivtrafikk
og en inkluderende by. Det legges til rette for en åpen dialog og
mulighet for å komme med spørsmål
Dataklubben møtes. Tema: Banktjenester og handling på nett
Quiz. La hjernen bryne seg på ulike spørsmål fra forskjellige kategorier
i lag med andre
Valgkampmøte med representant fra Oslo Arbeiderparti.
Vi får besøk av en politiker fra Arbeiderpartiet, som blant annet vil
snakke om disse temaene: Hvorfor skal vi betale eiendomsskatt og
bompenger? Hva går pengene til? Og hvordan står det til med
sykehjemsplassene og dagtilbudene i kommunen? Det legges opp til
en dialog, hvor publikum har mulighet for å komme med spørsmål og
innspill
Kom og bli med når vi får besøk av barn fra Damplassen barnehage,
som vil spille, prate, synge osv. med brukerne våre
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SEPTEMBER

PROGRAM

Tor.

Foredrag v/Ivar Frønes – «Hvordan har livsløpene våre blitt forandret
de siste 50 år»? Ivar Frønes er forsker og sosiolog, i tillegg til professor
emeritus ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved
Universitetet i Oslo. Hans kompetanse har vært innenfor emner som
kulturelle studier, familiesosiologi, livsløp- og generasjonsanalyse,
barne- og ungdomssosiologi og studier av utviklingstrender
Kjærringbrunsj. Påmelding
Omvisning på Sogn Hagekoloni. Vi tar turen til Sogn Hagekoloni, og vil
blant annet få se museumshytta, lille Deichman (deres bibliotek),
eksempler på ulike hyttetyper, uttesting av regnbed mv. for blant
annet å ta unna overvann. Kaféen holder åpent, så det blir mulighet
for å kjøpe seg kaffe og noe å bite i
Vi ser Hasse & Tage-filmen «Eplekrigen». Ost, kjeks og vin etter filmen
ved påmelding
Foredrag v/Mina Gerhardsen – «Våre viktigste helseutfordringer».
Mina Gerhardsen er ny generalsekretær i Nasjonalforeningen for
folkehelsen, og er barnebarnet til «landsfaderen» Einar Gerhardsen.
Bli nærmere kjent med henne og Nasjonalforeningen
Quiz. La hjernen bryne seg på ulike spørsmål fra forskjellige kategorier
i lag med andre
Foredrag v/Petter Mejlænder – «Pushwagners liv og verk».
Kunstneren Pushwagner, som vokste opp på Berg, ble uteligger og
narkoman, men endte sine dager som en bestselgende og folkekjær
kunstner. Forfatter og journalist Petter Mejlænder, som selv har vokst
opp på Berg og gikk på Ullevål skole, kjente Pushwagner godt og
brukte elleve år på å skrive boken om hans ville og vanskelige liv.
«Hariton Pushwagner. Biografien» kom ut i fjor, samme året som
kunstneren døde. Biografien fikk strålende kritikker, og VG ga ham
terningkast seks: «Den ultimate biografien! (…) Biografien om
Pushwagner er kanskje årets viktigste kulturhistoriske bokutgivelse.»
Dataklubben møtes. Tema: Slektsforskning
Kom og bli med når vi får besøk av barn fra Damplassen barnehage,
som vil spille, prate, synge osv. med brukerne våre

5.

13.00

Fre. 6.
Tor. 12.

13.00
13.00

Fre. 13.

12.30

Tor. 19.

13.00

Fre. 20.

13.00

Tor. 26.

13.00

Tor. 26.
Fre. 27.

14.15
12.30
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OKTOBER
Tor.

3.

13.00

Ons. 9.
Tor. 10.

11.30
13.00

Fre. 11.

12.30

Tor. 17.

13.00

Fre. 18.

13.00

Tor. 24.

13.00

Tor. 24.
Fre. 25.

14.15
12.30

Tor. 31.

13.00

PROGRAM
Vi har en forsinket markering av fårikålens dag med fårikålmiddag.
Påmelding
Salg av klær ved Seniorshop
Foredrag v/Annette Groth – «Brexit – Hva nå?».
Etter at britene med knapt flertall stemte for å melde seg ut av EU har
problemene stått i kø. Landet har delt seg i to, og det har ikke vært
mulig å få flertall for en utmeldingsavtale.
Annette Groth var NRK-korrespondent i Storbritannia i nesten ti år og
har fulgt Brexit-prosessen tett. Hun har også skrevet en bok om sin
reise i Brexitland. Hun skal ta oss gjennom begivenhetene etter at
Storbritannia stemte nei til EU den 23. juni 2016
Vi ser filmen «Hundreogettåringen som stakk fra regningen og
forsvant». Ost, kjeks og vin etter filmen ved påmelding
Foredrag v/Odd Georg Murud – «Et ekteskap uten like – Marie og Knut
Hamsun». Det er i år 50 år siden Marie Hamsun døde. Sammen med
sin mann, forfatteren Knut Hamsun, utgjorde dette ekteparet et unikt
kraftfelt i norsk kulturell og politisk historie. Ekteparet hadde en
fremskutt posisjon både i krigs- og fredstid. Også innad i ekteskapet var
det i sterk grad krig og fred – tilstander som har betydelig interesse for
ettertiden sammen med den store kulturbetydningen utad
Quiz. La hjernen bryne seg på ulike spørsmål fra forskjellige kategorier i
lag med andre
Kursing og opplæring i bruk av hjertestarter v/paramedic Thor Olav
Nilsen. Han vil lære grunnprinsippene for førstehjelp, samt
demonstrere hvordan en hjertestarter fungerer
Dataklubben møtes. Tema: Facebook og Skype
Kom og bli med når vi får besøk av barn fra Damplassen barnehage,
som vil spille, prate, synge osv. med brukerne våre
Foredrag v/Jon Anders Halvorsen – «Huden gjennom livet».
Hudlege Jon Anders Halvorsen forteller om den normale og den syke
huden. Han har skrevet bok om samme tema, kalt «Huden er guden. En
hudlege forteller om kroppens største organ»
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NOVEMBER

PROGRAM

Fre. 1.

13.00

Tor.

7.

13.00

Fre. 8.

12.30

Tor. 14.

13.00

Fre. 15.

13.00

Tor. 21.

13.00

Tor. 21.
Tor. 22.

14.15
12.30

Tor. 28.

12.30

Omvisning på Astrup Fearnley Museet – «Gilbert & George – The
Great Exhibition». Arrangementet starter med en kort filmvisning og
presentasjon av et av de fremste kunstnerskapene i internasjonal
samtidskunst. Arrangeres i samarbeid med Den kulturelle
Spaserstokken. Begrenset antall plasser. Påmelding nødvendig
Foredrag v/Fredrik Holst – «Grå stær og intraokulære linser».
Optometrist Fredrik Holst snakker om dagens muligheter
Vi ser filmen «Diktatoren» med Charlie Chaplin. Ost, kjeks og vin etter
filmen ved påmelding
Konsert v/Bengt-Ole Nordström – «Svigermor og Evensen og kjærringa
og jeg». Et program med gamle og litt nyere revyviser og anekdoter
om sangene
Quiz. La hjernen bryne seg på ulike spørsmål fra forskjellige kategorier
i lag med andre
Omvisning hos NRK. Vi tar turen til kringkastingen på Marienlyst, og
får omvisning i de tradisjonsrike byggene. Begrenset antall plasser.
Påmelding nødvendig
Dataklubben møtes. Tema: Offentlige tjenester (bl.a. helse)
Besøk fra barn fra Damplassen barnehage, som vil spille, prate, synge
osv. med brukerne våre
Pinnekjøttmiddag. Påmelding

DESEMBER

PROGRAM

Tor.
Fre.

Lutefiskmiddag. Påmelding
Fortelling og filmvisning – «Fjols til fjells». Vi ser filmkomedien og
klassikeren fra 1957, med blant annet Leif Juster og Unni Bernhoft i
hovedrollene. Før filmen vil Unni Bernhoft komme og fortelle hvordan
det var å spille inn filmen, og snakker også om nyinnspillingen som
kommer i februar 2020. Ost, kjeks og vin etter filmen ved påmelding
Julemiddag. Påmelding
Luciatog med barn fra Damplassen barnehage. Tidspunkt avklares
senere. Følg med på oppslag, Facebook og hjemmesiden vår
Julekonsert v/Solfrid Molland Ensemble
Julegrøt med besøk av menighetsprest Hjalmar Kjelsvik. Påmelding
Vi sprudler inn det nye året. Påmelding

5.
6.

13.00
12.30

Tor. 12.
Fre. 13.

13.00
11.00

Tor. 19.
Fre. 20.
Man.30.

13.00
13.00
12.00

I julen er vi stengt 23., 24. 27. og 31. desember. Mandag 30. desember
sprudler vi inn de nye året. Vi ønsker alle brukere våre en riktig god jul
og et godt nytt år. Velkommen tilbake til oss torsdag 2. januar 2020
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UKENS FASTE AKTIVITETER
Mandag
10.30-11.30
12.30-14.00
12.50-14.20

Aktivitet
Balanse- og styrketrening v/bydelen - gratis
«Den gode samtalen» - kr. 300,- pr. semester

14.30-18.30

Malergruppe - kr. 300 ,- pr. semester

26. august

Mannfolkfrokost
Malergruppe/kreativt verksted
v/Lajla Nergaard - kr. 300,- pr. semester
Bridge – vi trenger flere spillere! - Kr. 300,pr. semester

6. august
27. august

Balanse- og styrketrening v/bydelen – gratis
QiGong v/Greta Sampsson – gratis
Samtalegruppe – nyopprettet – kr. 300,Litteraturkurs v/Jan Olesen – kr. 1300,Litteraturkurs v/Jan Olesen – kr. 1150,-

28. august
14. august
28. august
25. sept.
25. sept.

Foredrag og annen underholdning. Se egen
programoversikt
Dataklubben Seniornett Ullevål Hageby
møtes

1. August

Flere fredager i måneden vil vi også rullere
mellom bl.a. barnehagebesøk, quiz, film og
kjærringbrunsj. Se program, følg med på
oppslag, på Facebook og på
ullevalhagebyseniorsenter.no

23. august

Tirsdag
10.00-11.30
10.00-13.00
10.30-14.30
Onsdag
10.30-11.30
12.30-13.00
12.00-13.30
12.15-13.45
14.00-15.30
Torsdag
13.00-14.00
14.15-16.00
Fredag
12.30/13.00

Italienskkurs 2 v/Ada Faroppa Furnes - kr.
1300,-

Oppstart
26. august
26. august
9. september

20. august

22. august

10

KURS HØSTEN 2019 – påmelding!
KURS

KURSLEDER OG BESKRIVELSE

OPPSTART

Dataklubb
Seniornett Ullevål
Hageby

Ved Lisbeth Brønnes. Møtes 22.
august, 26. september, 24. oktober
og 21. november. NB! Man må
være medlem av seniornett.
Årsavgift kr. 250,-

22. august
kl. 14.15 –
16.00

Litteraturkurs 1

Ved Jan Olesen. 10 ganger. Program
fås på kontoret. Få ledige plasser. Ta
kontakt for påmelding

25. september
kl. 12.15 – 13.45

Litteraturkurs 2

Ved Jan Olesen. 8 ganger. Program
fås på kontoret. Ta kontakt for
påmelding

25. september
kl. 14.00 – 15.30

Italienskkurs 2

Ved Ada Faroppa Furnes. 10 ganger.
Ta kontakt for å melde deg på

9. september kl.
12.50 – 14.20

Tovekurs

Ved Lisbeth Brønnes. To ganger. Ta
kontakt for å melde deg på. Kr.
1000,- + materiale

14.-15.
november kl.
10.00 – 15.00
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DIVERSE INFORMASJON
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
Ullevål Hageby Helselag er en del av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
De støtter seniorsenterets aktivitetstilbud og bidrar økonomisk.
Vi trenger alltid 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

Årets julemarked 2019
avholdes fredag 29.
november kl. 13-17, og
søndag 1. desember kl.
14-19.
Salg av hjemmelagde
gjenstander og
hjemmebakte kaker.
Loddsalg med mange
flotte gevinster

Gi GRASROT-andelen din
til Ullevål Hageby
helselag når du spiller
Norsk Tipping. Husk å
oppgi org.nr. 995 690 535
Sjekk ut hjemmesiden vår:
www.ullevalhagebyseniorsenter.no

INFLUENSAVAKSINE
Kommer i oktober. Ta kontakt
dersom du vil melde deg på, og
følg med for mer informasjon
angående dato
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Om våre kurs og aktiviteter
• Balanse- og styrketrening
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 telefon 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 startet en ny gruppe på onsdager kl. 12.00

Italienskkurs 2
Et kurs for deg som ønsker å lære italiensk og samtidig kan litt
italiensk fra før

• Malergruppe (mandager)
Er en inspirasjonsgruppe med ulike maleteknikker. Man må ha med
eget utstyr, og gruppen er åpen for alle – uansett nivå og
maleferdigheter
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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 små grå i aktivitet. Det er fire spillere på
hvert bord, og vi trenger flere spillere. Det er ønskelig å få flere
bord til å spille, i tillegg til at vi trenger vikarer som kan stille ved
behov

• 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

• Ny samtalegruppe
Dette er gruppen for deg som ønsker å diskutere dagsaktuelle
temaer, livstemaer og annet. Dette er en nyoppstartet gruppe, og
sammen kan deltakerne derfor være med å forme innholdet og
hvordan de ønsker gruppen skal ha

• QiGong for seniorer
QiGong er en fellesbetegnelse for rolige kinesiske helseøvelser. De
har til hensikt å gi mer energi, redusere stress og gi mer livskraft.
QiGong passer godt for eldre, og er blant annet med på å bedre
hukommelsen, motvirke stress og muskelspenninger, samt styrke
immunforsvaret
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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

• Dataklubben
Møtene i dataklubben er uformelle, og er ment å være en plass
hvor man kan lære om ulike tema og 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

• Tovekurs
Å tove ull er en av verdens eldste teknikker, og på dette kurset vil
deltakerne lære tre grunnprinsipper innen toving – flat, hul og
massiv toving
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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

BRANN
POLITI
AMBULANSE

110
112
113

Frivillighetssentralen Sogn
Frivillighetssentralen Grefsen/Kjelsås
Legevakten
Nordre Aker Bydel, NAV, Oslo kommune
Oslo Taxi
Oslo Havebyselskap
Oslo Universitetssykehus
Vestre Aker menighet
Seniorveileder Kirsten Belck-Olsen

22 95 03 05
22 15 41 20
116117
02180
02323
22 96 09 90
02770
23 62 93 70
41 77 24 25

Hva er en seniorveileder?
En seniorveileder er ansatt i bydelen for
å drive forebyggende og oppsøkende arbeid blant
hjemmeboende eldre. Målet er å fremme helse og trivsel. En
seniorveileder kan være et bindeledd mellom ideelle/frivillige tilbud
og det kommunale tjenesteapparatet. Seniorveilederen kan veilede
deg angående spørsmål innen helse- og sosialsektoren. Tilbudet er
gratis og fortrinnsvis til eldre som ikke har kontakt med
hjelpeapparatet.
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Hjemmeside til bydelen: www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/

