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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Kl. 12-13
Smått og stort
med Alice

Kl. 13-15.30
«Takk bare bra»
med Helene

Kl. 11-12.30
Strikkegruppa

Kl. 11-12
Gubbegruppa
med Chris

Kl. 18-19
Kveldsmat

Kl. 11-12
Trim
med Inger

Kl. 11.30-13
På Nett
med Helene

Kl. 15-16.30
Sorggruppe
med Chris

Kl. 17.30-19
Kulturkafé
Eget program

Kl. 12-14
Datagruppa

Kl. 13-13.30
Andakt

Kl. 17-18
Quizkveld

Kl. 11-12
Musikktimen
med Astri

Kl. 13-13.30
Allsang på  
Tunet
Ønskekonsert
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Kulturkafé hver onsdag kveld; kaféen åpner fra kl. 17.30 og programmet
starter som regel kl. 18. Se utfyllende program på de neste sidene her i
programmet. Vi ønsker både beboere, familie og naboer av Ensjøtunet hjertelig
velkommen til alle våre arrangementer. Og husk, det er alltid gratis inngang!
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Kjære beboere, brukere og øvrige gjester!
Nok en gang er det en glede å skrive en hilsen i kulturprogrammet for Ensjøtunet Omsorg+. 
I skrivende stund rett før jul er ord som usikkerhet og uforutsigbarhet noe av det som 
preger oss mest. Vi har i koronatiden på snart to år lært oss å snu oss rundt raskt, være 
fleksible, ta ansvar og tilrettelegge for å finne trygge møteplasser for samvær, mat, 
opplevelser og refleksjoner. Vårprogrammet er allsidig og variert – og med tjenester av 
ulike slag. Sett deg ned, få oversikt over tilbudene, og ta programmet fram ofte! Det kan 
være lurt å finne en fast plass for det.
2022 er Frivillighetens år. Det vil bli mye oppmerksomhet om frivillighet, både lokalt og 
nasjonalt. Frivillige er ikke bare en ressurs i samfunnet og i møte med enkeltmennesker, 
å være frivillig er også en positiv faktor for den enkelte. FAs eldreomsorg er stolt av sin 
tradisjon og erfaring, og vi gleder oss til i enda større grad å sette frivillighet på dagsorden 
i 2022. En stor hyllest til alle våre frivillige hjelpere!
På vegne av en engasjert personalstab håper jeg på en ny og bedre vår og  
ønsker dere alle hjertelig velkommen til Ensjøtunet Omsorg+.

Ansatte:
Avdelingsleder: Solfrid Slettholm
Frivillighet/kulturprogram:
Astri Skarpengland
Kjøkken: Heidi Hansen, Ramir Manipis
Kafé: Wanna Yonas
FA offiser: Alice Muringa

Solfrid Slettholm,
Avdelingsleder,
Ensjøtunet Omsorg+ 

Frelsesarmeens
eldreomsorg,
Ensjøtunet
Omsorg+
Malerhaugveien
10b, 0661 Oslo

Telefon:
22 57 66 30

Hjemmeside:
www.frelsesarmeen.
no/eldre

Facebook /
Instagram:
@ensjotunet

Brukerråd 2021-2025: Geir Grue, Bjørn M. Elgstøen, Birthe Welander, Solveig Engh, 
Ingeborg Øie, Astri Skarpengland

Husverter:
Britt Antonsen, Berit Bakke,
Mari-Lohne Bäckstrøm, Yvonne Fosso,
Valborg Vigsnes Jakobsen, Martha Vigsnes,
Kjetil Senum, Jeevarkumar Kumareso, 
Siv Hage.
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Vårt eget snekkerverksted står klart til tjeneste! Alle
som ønsker det er velkommen inn på «sløyden».
Kanskje har du en god idé til hva vi kan produsere til
julemessa?

Smått og stort
Alice inviterer deg til en hyggelig time med
uformell samtale om et ukentlig tema. Enkelte
dager tar vi en rusletur i nærmiljøet.

Strikkegruppa
Praten går lett over strikketøy og kaffe! Vi samles hver
tirsdag og produksjonen selges ofte på vår julemesse i
desember. Alle hjertelig velkommen, også om du ikke
strikker stort men bare er glad i selskap.

Musikktimen
Musikk spiller på strenger i oss vi ikke alltid kan
forklare. I musikktimen lytter vi til musikk og deler
musikkopplevelser med hverandre. Alle sjangre ønskes
hjertelig velkommen. Astri leder gruppen.

Allsang på Tunet
Å synge er balsam for sjelen! Fredag synger vi kjente
og ukjente sanger sammen. Orkesteret spiller på
oppfordring og når sangen runger vet vi det endelig er
«freddan»!

Gubbegruppa
Herrene samles i de hvite stuer til lave skuldre og
hyggelig samtale. Bli med! NB. Damer ingen adgang.

Trim
Aktivitet gir god helse. Onsdag har vi fellestrim i TVstua
hvor alle kan delta uavhengig av funksjonsnivå.
Alle andre dager er du vellkommen til egentrening i
vårt velutstyrte trimrom i kjelleren. Trim jevnlig og bli
med i konkurransen om å bli «månedens trimmer»!
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Andakt og gudstjenester
Velkommen til andakt, fellesskap og sang hver
torsdag i det hvite huset. En søndag i måneden er det
gudstjeneste i TV-stua. Se datoer i månedsoversikten
her i programmet.

Sorggruppe
Opplever du savn og sorg i hverdagen etter
å ha mistet en slektning, en partner eller en
nær venn?
En sorggruppe er et støttende fellesskap i
bearbeidelsen av sorg og savn etter å ha
mistet noen. Gruppen er åpen for alle.

6 samlinger: 23/3, 30/3, 6/4, 20/4, 27/4,
4/5, onsdager kl. 15-16.30 i de hvite stuene.
Det er begrenset med plasser og vi ber deg
derfor melde deg på.

Påmelding til
chris.pender@frelsesarmeen.no
Tlf. 47 30 52 80

Takk bare bra
Et kurs i forebygging og mestring av depresjon
som er spesielt utviklet for mennesker over 60
år. På kurset lærer du ulike kognitive metoder
for hjelp til selvhjelp. Kurset går over åtte
kursdager på 2,5 timer med to oppfølgingsdager
etter kurset. Oppstart er 7. mars (ikke kursdag i
påskeuka).

Aktivitetene er åpne for alle - også for deg som
 ikke bor på huset!

Påmelding til
Helene.Skaatan@frelsesarmeen.no
Tlf. 40 80 05 78

På Nett
Hvordan legge bilder i egen mappe eller
kjøpe bussbillett i en app? Ta med alle
dine små og store utfordringer til
datahjelpen hver onsdag i de hvite
stuene.
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Januar
Onsdag 5. januar kl. 17.30-19 Bingo!
Vi starter friskt med vår aller mest 
populære aktivitet, Bingo. Kom og prøv 
vinnerlykken.

Onsdag 12. januar kl. 17.30-19 Konsert
Men in Black er en vokalgruppe som 
springer ut av Lørenskog Mannskor. Fem 
glade herrer har med seg Barbershops i 
fine arrangement til oss.

Onsdag 19. januar kl. 17.30-19 Konsert
Willy Rustad og Randi Marit Rustad 
synger og spiller trekkspill, torader, gitar 
og harpeleik. Vi ser frem til et møte med 
to flotte tradisjonsbærere!

Onsdag 26. januar kl. 17.30-19.30 Kino
Vi ser filmen «Norske Byggeklosser» 
(1972) med Rolv Wesenlund. Et herlig 
gjensyn vi kan glede oss til! 1t, 30 m. 
Filmen starter kl. 17.45.

Søndag 30. januar kl. 12-13 Gudstjeneste
Gudstjeneste i TV-stua v/ kapellan Chris 
Pender.

Februar
Onsdag 2. februar kl. 17.30 –19 Filosofi
Filosof Vigdis Ekeberg leder oss i tanker 
omkring betydningen av vennskap, med 
særlig fokus på etablering av nye vennskap 
i eldre år.

Onsdag 9. februar kl. 17.30-19 Konsert
Musikkameratene! Glade oldboys i 
5-manns orkester spiller opp! Og rykker 
det i dansefoten er det lov å ta seg en 
svingom.

Onsdag 16. februar kl. 17.30-19 Bingo!
Rømmevafler og to runder Bingo. Vi 
starter å spille kl. 17.45.

Søndag 20. februar kl. 12-13 Gudstjeneste
Gudstjeneste i TV-stua v/ Chris Pender.

Onsdag 23. februar kl. 17.30-19 Konsert
Jazz og viser med intet mindre enn
verdens beste pianist, Ulf Nilsen og Astri
Skarpengland, vokal.
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Mars
Onsdag 2. mars kl. 17.30-19 Foredrag
Torbjørn Greipsland holder foredraget «Norsk
utvandringen til Amerika fra 1500-tallet».

Søndag 6. mars kl. 12-13 Søndagsmatiné
Konsert med Vålerenga Mannskor i kaféen.

Onsdag 9. mars kl. 17.30-19.30 Kino
Vi viser den prisbelønte svenske filmen Hundreåringen 
som klatret ut gjennom vinduet og forsvant.  
Filmen varer i 1t., 54 min, så vi starter kl. 17.30.

Onsdag 16. mars kl. 17.30-19 Bingo!
Endelig Bingo igjen! Vi starter kl 17.45.

Søndag 20. mars kl.12-13 Gudstjeneste
Kapellan Chris Pender med venner.

Onsdag 23. mars kl. 17.30-19 Konsert
Evert Taube i våre hjerter!  
Bjørn M. Elgstøen, trekkspill, Per Einar Watle, gitar  
og Astri Skarpengland, sang.

Onsdag 30. mars kl. 17.30-19 Foredrag
Sigrun Rafter; Edvard Munch og portrettet.

April
Onsdag 6. april kl. 17.30-19 Konsert
Konsertpianist Iskra Mantcheva gjester oss
med klassiske perler på nystemt flygel.

Onsdag 13. april kl. 17.30-19 Bingo!
To runder bingo og god stemning.  
Spillet starter kl.17.45

Søndag 17. april kl. 12-13 Påskegudstjeneste
Kapellan Chris Pender med gjester.

Onsdag 20. april kl. 17.30-19.30 Kino
Vi ser klassikeren Notting Hill; En nydelig
kjærlighetskomedie fra London. Filmen
starter kl. 17.30. 

Onsdag 27. april, kl. 11-14 Tur
Tur til Botanisk Hage på Tøyen. Vi besøker Oldemors
Hage og undersøker om Duetreet står i blomst!
Kr. 50 for transport. Påmelding innen 25. april.

Fredag 29. april kl. 11-14 Skosalg
Stop Shop Sko selger flotte sko i kaféen!
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Minnefestivalen 
2.-6. mai 2022

Mandag 2. mai, kl. 12-13 Åpningssalutt!
Presentasjon av utstillingen «Husker du?»
Rebusløp starter i dag, premiering fredag.

Tirsdag 3. mai, kl. 12-13 Til ettertanke 
«Vi må leve mens vi er i live!» Refleksjoner,  
kunnskap og engasjement ved filosof Vigdis Ekeberg.

Onsdag 4. mai kl. 12-14 Minneboken
Feiring og presentasjon av Minneboken:
En bok om, av og med husets egne beboere.

Onsdag 4. mai kl. 17.30-19 Elevaften
Pianoelever fra Sirils musikkskole holder tradisjonell 
elevaften. Vi heier dem frem!

Torsdag 5. mai kl. 12-13 Konsert
Fyrverkeriet Kari Svendsen har med seg
østkantens kulturhistorie i banjokassa!

Fredag 6. mai kl. 12-13 Gamle sanger om igjen
Gunvor Hals leder oss gjennom en festtime 
i allsangens irrganger, i ekte Husker-Du 
stil. Vi presenterer vinnere av rebusløpet. 
Bløtkake til alle!
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Onsdag 11. mai kl. 11-14.30 Tur
Tur til Norsk Folkemuseum. Kr. 150 inkl.
transport. Påmelding innen 15. april.

Tirsdag 17. mai!  
Kl. 14-16.30
Feiring av Grunnlovsdagen
med program og koldttallerken.
BUL leikaring med dans i hagen
kl.16. Påmelding innen 10. mai, kr. 250.

Onsdag 18. mai, kl. 17.30-19 Bingo!
Endelig Bingo og rømmevafler igjen! 
Vi spiller fra kl. 17.45.

Søndag 22. mai, kl. 12-13 Gudstjeneste
Kapellan Chris Pender inviterer til 
Ensjøtunet. 

Onsdag 25. mai kl. 17.30-19 Musikkteater
Barn fra Vålerenga Kulturskole viser 
oss utdrag fra egne oppsetninger dette 
halvåret. Nå blir det liv i Ensjøtunets kafé!
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Frivillighet på Ensjøtunet Omsorg+ 
Ensjøtuet hadde ikke være det samme uten alle våre 
frivillige! Vi har per i dag 38 flotte frivillige som alle gjør en 
fantastisk innsats. Mange av dem jobber i kafeen. Andre 
er besøksvenn eller følgesvenn til tannlege og lege. En er 
triminstruktør, to er musikere, to jobber i hagen, en leder 
strikkegruppa. Andre dekker bordene til kveldsmaten. Og 
enda ønsker vi oss fler!

En av våre beboere ønsker seg en venn å gå på kafé og kino 
med. Er dette noe for deg? 

Likeså ønsker vi oss en som kan jobbe hver 6. søndag i 
kaféen.

2022 er frivillighetens år og vi på Ensjøtunet gleder oss til 
å sette fokus på en meningsfull hverdag, for både beboere 
og frivillige.

Kontakt 
Frivillighetskoordinator 
Astri Skarpengland
Tlf. 97 61 37 28
astri.skarpengland@frelsesarmeen.no

Årets frivillige 2021: 
Geir Grue!
«Ensjøtunet takker deg for fantastisk innsats 
i året som gikk.» 

Frivillighet
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Avbestilling
Husk at ved avbestilling av time må frisør og
fotpleie ha beskjed senest dagen før.
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Ensjøtunets kafé er åpen fra kl 8-16 hverdager og
9-15 helger/helligdager, og vi ønsker alle gjester
hjertelig velkommen. Vi tilbyr variert, hjemmelaget
og næringsrik mat til byens hyggeligste priser! Her
får du servert tradisjonsmiddag hver dag samt
vafler, rundstykker, smørbrød og kaker.
Legg søndagsmiddagen til oss, og ta gjerne med
familien.

Noe å feire I
Frelsesarmeens eldreomsorg holder til i et nydelig
gammelt hus (se forsiden av programmet). Her har
vi et flott selskapslokale til utleie. Kontakt Chris
Pender, Tlf. 47 30 52 80

Noe å feire II
Ensjøtunets kjøkken
leverer både snitter,
middag, koldtbord og
flotte bløtkaker til
alle anledninger.

Frisør
Vi har en svært dyktig frisør på huset. Hun tilbyr
blant annet vask, klipp, legg, permanent, striper
og farging. Frisørsalongen er åpen hver dag fra
kl.10-16.30.

Timebestilling: Laila Bergum, tlf. 402 36 123

Fotpleie
Stell pent med føttene!
Våre fotterapeuter vil gi deg velfortjent pleie og
behandling. Dette vil forhindre smerter og ubehag
og gi deg en følelse av velvære. Ta plass og lukk
øynene.

Timebestilling:  Kenneth Næsvall, tlf. 950 83 844 
Irene Lundby, tlf. 971 06 019

Endring kan forekomme i programmet. Se Ensjøtunets Facebook-side. Det sendes ut en
påminnelse på SMS samme dag om den enkelte aktivitet! Registrer deg i resepsjonen for dette.
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Åpningstider
Velkommen til Ensjøtunet! Kaféen 
er åpen fra kl. 8-16 på hverdager og  
kl. 9-15 helgedager og helligdager.

Parkering og transport
Parkering ved hovedinngang 
Malerhaugveien 10B samt utenfor 
Malerhaugveien 12.

T-bane linje 1, 2, 3 og 4 går til Ensjø 
stasjon. Ensjøtunet ligger like ved 
stasjonen, over Ensjøveien og opp 
bakken.



Ensjøtunet Omsorg+
Malerhaugveien 10b, 0661 Oslo, tlf 22 57 66 30, Facebook @ensjotunet


