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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

10.00-13.00
Åpent hobbyrom

10.15-11.15
Trim sammen!

10.30-12.00
Bibelgruppe

12.00-13.00
Carpe Diem!

13.00-15.00
Det fikser Valborg! 
Til tjeneste for beboere!

11.00-12.00
Trim med Tom

11.00-12.00
Gubbegruppe

11.00-14.00
Palettpikene

11.30-12.30
Strikkegruppe

12.00-13.00
Les og lytt

12.00-14.00
English 
conversation group

10.00-13.00
Åpent hobbyrom

12.00-14.00
Dataklubb

12.30-13.00
Andakt

10.00-11.30
Dametrim med 
fysioterapeut i 
treningsrommet

11.30-13.00
Herretrim med 
fysioterapeut i 
treningsrommet

12.30-13.00
Allsang på Tunet:
Ønskekonsert

Velkommen til Ensjøtunet! 
I nydelige grønne omgivelser sentralt på Ensjø finner 
du 62 omsorgsleiligheter og et innholdsrikt kultur- 
og aktivitetssenter, drevet av Frelsesarmeen. Vår 
kafé serverer vafler og hjemmelaget middag hver 
dag, hele året. VELKOMMEN innom; både beboere, 
frivillige, naboer – eller om du bare er nysgjerrig! 
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SOLFRID SLETTHOLM
Avdelingsleder Ensjøtunet Omsorg+

VELKOMMEN
TIL ENSJØTUNET!

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

Telefon sentralbord: 22 57 66 30
Telefon husvert: 90 88 46 39
Telefon leder: 22 57 66 50

Hjemmeside: 
www.frelsesarmeen.no/ensjotunet

Epost: 
solfrid.slettholm@frelsesarmeen.no

Facebook / Instagram:  
@ensjotunet

Kjære beboer og gjest!

I skrivende stund står vi ved et nytt 
årsskifte - og det går mot lysere tider, 
vår og varme.

På forsiden av programmet ser du 
Mary, som har opplevd dette 100 
ganger- et langt liv fullt av erfaringer og 
livsvisdom, dager som kom og gikk. 

Ensjøtunets program er ment å gi liv 
til årene, og vi håper vårprogrammet 
inneholder mye som passer for deg. 
Merk deg spesielt ”minnefestivalen” i 
mai.

1. juni utløper Frelsesarmeens 
driftsavtale med bydel Gamle Oslo. 
Om Frelsesarmeen får drive Ensjøtunet 
Omsorg+ videre eller andre overtar, vil 
tiden vise.

Kontakt oss:
Leder: Solfrid Slettholm

Frivillighet/kulturprogram:  
Astri Skarpengland

Aktiviteter: Tove Runar

Kjøkken: Heidi Hansen

Kafé: Wanna Yonas

Kapellan: Chris Pender

Husverter:  
Marte Frydendahl, Martha Vigsnes, 
Valborg Vigsnes Jakobsen, 

Irene Dyrkorn, Tor Arne Svendsen, Siv Hage, 
Elisabeth With Michaelsen, Kjetil Sennum 
(oppstart feb. 2020). 

Brukerråd:  
Karoline Holm, Asbjørn Skolbekken, 
Torgeir Vange, Randi Bakkejord
Astri Skarpengland, Ingeborg Øie (vara)

Denne våren vil vi gjøre det vi kan for at 
dere skal trives og finne dere til rette i 
tilbudet vårt.

Hjertelig velkommen til Ensjøtunet 
Omsorg+!

Solfrid Slettholm 
Avdelingsleder



4

«Carpe Diem»
Dagene kommer og dagene 
går! Dager du fyller med 
innhold blir husket. Hver 
tirsdag får du mulighet til 
påfyll gjennom vår faste 
programpost «Carpe Diem». 

Her får du konserter, 
foredrag, turer, dans – eller en film med kvelds på vår 
helt egne kino. Detaljert program finner du på de neste 
sidene her i programmet.

Kulturkafé
Hver første lørdag i måneden inviterer vi til kulturkafé! 
Det kommende halvåret vil vi aller først oppleve Inger 
Hagerups dikt i ny drakt. Deretter blir det konsert 
med en fantastisk klarinettist, før vi drar til Tyrkia 
gjennom filmen. I april bør du absolutt ikke gå glipp 
av en vaskekte elevaften med klaverelever! Les mer i 
programmet her.

Og prisen er det lite å utsette på; Kulturkafé er gratis! 
Vær velkommen!

Trim
Vi har stort fokus på å være i aktivitet. Tirsdager og 
onsdager har vi sittetrim i TV-stua. Fredager får vi besøk 
av en fysioterapeut som tilbyr individuell veiledning i 
trening og fysisk aktivitet på trimrommet. Tilbudet er 
åpent også for deg som ikke bor på huset. 

Hobbyrom
Hobbyrommet er et åpent tilbud for deg som ønsker 
å være i et lite fellesskap, er glad i å holde på med 
håndarbeider og som kanskje ønsker å bidra med 
produkter til Ensjøtunets julemesse eller vårens marked. 
Aktivitetene er tilrettelagt for brukere med ulike 
funksjonsnivå.

Allsang på Tunet
God sang er en lise for sjelen! Lungene fråtser i luft og vers 
på vers dukker frem fra glemselen. Bli med på ønskekonsert 
hver fredag fra kl.12.30. Ensjøtunets orkester består av 
Bjørn Elgstøen, Chris Pender og Astri Skarpengland.

Andakt
Velkommen til andakt med sang og musikk torsdager i 
det hvite huset på Ensjøtunet. 

Gudstjeneste
En søndag i måneden er det gudstjeneste i TV-stua.
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English Conversation Group
Dette er et tilbud til deg som ønsker å holde dine 
engelskkunnskaper ved like. Det samtales på engelsk 
over en felles tematikk eller bok.

Strikkeklubb 
Strikkeglade damer samles hver onsdag til strikk og 
god prat. Mange av oss strikker til julemessa og vårens 
marked på huset. Alle er velkommen! 

Bibelgruppe
Åpen gruppe hvor alle kan delta, ledet av kapellan Chris 
Pender. Denne våren tar vi for oss Lukas evangelium. 
Oppstart 21. januar. 

Palettpikene
Har du en drøm 
om å svinge 
penselen? Selvdrevet 
malergruppe holder 
til i flotte lyse lokaler 
og har plass til flere 
glade amatører. Du er 
hjertelig velkommen. 
Bare å møte opp 
onsdager kl. 11.00!

Gubbegruppa
En fin gjeng med herrer møtes en gang i uka til hyggelig 
prat, quiz og noe å bite i. Onsdag kl. 11.00!

Snekkerverksted
Vi har også et stort snekkerverksted med mye utstyr. 
Ønsker du å reparere noe? Drømmer du om å lære 
deg å dreie? Kanskje du trenger en høvelbenk til et lite 
prosjekt? Kontakt oss. Her er du velkommen.

Aktiviteter på huset
Les og lytt
I litteraturgruppen velger vi 
oss en bok, leser høyt fra den 
og snakker om det vi har lest. 
I høst gjorde vi oss ferdige med 
Lars S. Christensens siste, samt 
«Søsterklokkene» av Lars Mytting. 

Nye eventyr venter på oss denne 
våren! Blir du med?
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Søndag 19. januar, kl. 12.00-13.00
Gudstjeneste 
Kapellan Chris Pender ønsker velkommen til 
gudstjeneste i TV-stua på Ensjøtunet Omsorg+. 

Tirsdag 21. januar, kl. 12.00-13.00 
Det er nu eller aldrig, min herre!
Firemannsorkesteret 66+ byr opp til dans i kaféen. Frem 
med ballkort og brylcreme!

Tirsdag 28. januar, kl. 12.00-13.00 
Det nye ABC : Argentina, Brasil og Cuba
Sverre Indris Joner sitter ved flygelet og serverer 
en livlig musikalsk rundreise gjennom Latin-
Amerika, krydret med historier. Vi blir kjent med 
ulike komponister og stilarter som argentinsk tango, 
brasiliansk samba og cubansk habanera. 

Lørdag 4. januar, kl. 12.00-13.00, Kulturkafé 
Inger Hagerup i ny drakt
Haakon Ellingsen, sanger og gitarist, har tonesatt dikt 
av Inger Hagerup til stor begeistring. Diktene er fylt av 
barndom og lys, men har også strøk av alvor og mørke. 
Han fremfører sangene og historien om Inger Hagerups 
liv sammen med Gaute Storsve på gitar og skuespiller 
Amund Sigurdsson Karlsen.

Tirsdag 7. januar, kl. 17.15-20.30 
(filmen starter kl. 18.00)
Bli med på kino!
Sammen med en fin gjeng frivillige drar vi til Vega Kino 
og ser den nye norske filmen Spionen. Den handler 
om skuespiller og spion Sonja Wiegert og hennes 
dobbeltrolle under krigen. Transport og film koster kun 
kr 120. En trygg arm å holde i får du gratis! Meld deg på 
i resepsjonen innen mandag 6. januar. 

Tirsdag 14. januar, kl. 12.00-13.00 
Musikktimen 
med Astri Skarpengland. Tema i dag er Tatermusikk; 
Historikk, særtrekk, utøvere og tonalitet. Vi lytter og 
lærer.
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Tirsdag 11. februar, kl. 12.00-13.00
Fra Bach til Bartok: med fiolinene som reisefølge
Hilde Chapman, fiolin, og John Chapman, klaver, 
tar oss med på en musikalsk rundreise i den klassisk 
europeiske musikkhistorie. 

Tirsdag 18. februar, kl. 18.00-19.45 
Kinokvelds
Vi ser filmen Mamma Mia!, basert på musikken av 
ABBA, med Meryl Streep i hovedrollen. Filmen varer 
i 1t, 44m. Kr 25 for kino og kvelds.

Søndag 23. februar, kl. 12.00-13.00
Gudstjeneste
Chris Pender inviterer til gudstjeneste på Ensjøtunet 
Omsorg+.

Tirsdag 25. februar,  
kl. 12.00-13.00
Hvem er du, Phuong?
En opplevelse av 
Vietnamesisk dans og 
Kung Fu Yoga, formidlet 
av en fantastisk ung 
kvinne med en sterk 
historie. 

Lørdag 1. februar, kl. 12.00-13.00, Kulturkafé 
Reiss alene
Reiss alene er en humoristisk og tankevekkende 
forestilling om livet som musiker. Georg Reiss regnes 
som en av Norges beste klarinettister. Han er klassisk 
utdannet, men er like gjerne kjent som jazzmusiker og 
verdensmusiker. Vel møtt!

Tirsdag 4. februar, kl. 12.00-13.00
Reisen til Kuron
Valborg Vigsnes Jakobsen, husvert på Ensjøtunet, 
bodde seks av sine barneår i en landsby i Sør-Sudan. 
I høst fikk hun mulighet til å dra tilbake, og vi får ta del i 
turen og gjensynet hun opplevde. Med seg har Valborg 
andre talentfulle afrikafarere fra personalet: Solfrid 
Slettholm, Martha Vigsnes og Astri Skarpengland. 
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Tirsdag 3. mars, kl. 12.00-13.00 
Sanger om havet
Astri Skarpengland, vokal, og Thor-Erik Fjellvang, 
flygel, gir oss ord og toner med havet som fellesnevner.

Tirsdag 17. mars 
kl. 12.00-13.00
Åsmund Reistad 
(gitar, mandola og sang). 
Åsmund boltrer seg 
i visene til Lillebjørn 
Nilsen, Øystein Sunde, 
Alf Prøysen og Erik Bye! 
Overstrødd med en dæsj 
folkemusikk blir det 
saker!

Lørdag 7. mars, kl. 12.00-13.30, Kulturkafé 
KEDI - filmvisning 
Kedi er en nydelig skildring av Istanbul, gatekattene 
som bor der og menneskene som tar vare på dem. I 
tusenvis av år har Istanbuls mange katter bidratt til å 
gjøre denne byen så unik.
Dette er en «Film fra Sør» og vi får en introduksjon til 
filmen av Jørgen Lorentzen.

Tirsdag 10. mars, kl. 12.00-13.00 
Ensjø i våre hjerter! 
Foredrag om Ensjø; et område i rivende utvikling. 
Kjenner du historien til «Kveldssol» - vårt eget 
hvite hus? Per Øyvind Eriksen er kjentmann og 
lokalhistoriker og tar oss i dette foredraget med inn i 
Ensjøs historiske utvikling og fremtidsutsikter.

Søndag 22. mars, kl. 12.00-13.00 
Gudstjeneste
med kapellan Chris Pender på Ensjøtunet Omsorg+.

Tirsdag 24. mars, kl. 11.00-15.00 
Salg av klær
Bogerud Tekstil rigger seg til i TV-stua og selger klær. 
Ta turen innom da vel!

Tirsdag 31. mars, kl. 18.00-20.00 
Kinokvelds 
i TV-stua med kinofilmen Slumdog Millionaire: En 
gripende film om hvor langt man kan nå med et godt 
hode og hjertet på riktig plass! Filmen varer i 1t, 55m. 
Kr 25 for film og noe godt til kvelds.
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Lørdag 4. april, kl. 12.00-14.00 Kulturkafé
Sirils elevaften!
Vår egen husvert Siril Valberg er også pianist og 
pianolærer, og i dag får vi alle oppleve å høre 
morgendagens pianovirtuoser. Risgrøt og rød saft i 
kaféen etterpå roer nervene!

Tirsdag 7. april, kl. 12.00-13.00
Påske – mer enn Kvikk Lunsj og appelsin!
Tanker, sanger og quiz med påsken som tema ved 
Ensjøtunets kapellan, Chris Pender.

Søndag 12. april, kl. 12.00-13.00
Gudstjeneste
Chris Pender inviterer til påskegudstjeneste på 
Ensjøtunet.

Tirsdag 14. april, kl. 18.00-19.50 
Kinokvelds
«Sonja» er filmen om Sonja Henie, tidenes største 
kunstløper, som bestemmer seg for å reise til å 
Hollywood i 1936 for å bli filmstjerne.  
Lengde: 1t.50m.  
Kr 25 for film og 
kveldsmat.

Tirsdag 21. april, kl. 12.00-13.00
Får jeg denne dansen, Frøken?
Lavvogutta spiller opp til dans i kaféen! 

Tirsdag 28.april, kl. 12.00-13.00
Frida Kahlo
Kunsthistoriker og 
fyrverkeri Sigrun Rafter 
holder foredrag om den 
mexikanske malerinnen 
Frida Kahlo. 
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Mandag 4. mai, kl 12.00-13.00 
Kjære Otto
Brevvekslingen mellom Annemor og Otto under 
krigen har ført til forestillingen Kjære Otto. Av og med 
Ragnhild Myntevik og Rudi Myntevik.

Tirsdag 5. mai, kl 12.00-13.00 
Skjørtet som falt ned fra himmelen
En forestilling om de siste hundre år og de forandringer 
et hundreårig liv har gjennomlevd. Av og med 
skuespiller Ida Fredriksen.

Onsdag 6. mai, kl 12.00-14.00 
Dette er Mitt Liv!
Ikke lukk din livsbok for tidlig! 10 personer deler av sine 
minner og drømmer – med oss som publikum! Med god 
hjelp av frivillige fra nærmiljøet!

Torsdag 7. mai Kl.12.00-13.00
Inni er vi alle unge
Foredrag ved psykolog Sissel Gran

Fredag 8. mai Kl.12.00-13.00
Vi synger gamle sanger om igjen!
Ønskekonsert med orkester og god stemning i kaféen!

Tirsdag 12. mai kl. 18.00-20.00 
Kinokvelds
Vi ser kinofilmen
Downton Abbey!
Lengde 2t. 
Kr 25 inkl kvelds.

Søndag 17. mai! kl. 14.00-17.00
HIPP HIPP HURRA!
Tradisjonell feiring av grunnlovsdagen med 
koldttallerken, bløtkake og kaffe. Etter middag 
går vi opp i hagen og nyter dans av BUL 
leikarring. Kr 250. Påmelding innen 8. mai i 
resepsjonen.

Tirsdag 19. mai, kl. 11.00-15.00 
Stop Shop
Salg av sko i TV-stua.

Søndag 24. mai, kl. 12.00-13.00 
Gudstjeneste
Kapellan Chris Pender inviterer til Ensjøtunet!

Tirsdag 26. mai, kl. 12.00-14.00
TUR til Botanisk Hage
Vi vil besøke Oldemors Hage og undersøke om 
Duetreet står i blomst! Kr 50 for transport. 
Påmelding innen 23. mai i resepsjonen.
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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 kl. 10-16.30.
Timebestilling: Laila tlf. 402 36 123 

Fotpleie
Vi har en tendens til å glemme bena våre. Våre fotterapeuter 
vil gi deg velfortjent pleie. Dette vil forhindre smerter og 
ubehag samt gi deg en følelse av velvære.
Timebestilling:  Kenneth tlf. 950 83 844 

Irene tlf. 971 06 019 

Velvære
Clinique Care tilbyr blant annet massasje, kroppsskrubb, 
farging av vipper og bryn, manikyr, make-up m.m. 
Timebestilling: Claudia tlf. 936 23 023 Forsidepiken

La du merke til forsidepiken vår?
Bildet er tatt under Mary Fredriksens 
100-årsfeiring i desember. «Vi må leve 
mens vi er i live!» jubler en strålende 
Mary, og får med de ordene æren av å 
innvie vårens Minnefestival første uken av 
mai. 

Foto: Kristianne Marøy, Krigsropet

OBS
Husk at avbestilling av time hos frisør, fotpleie og velvære 
må skje senest dagen før.

Vi ber samtidig om forståelse for at påmeldinger til 
arrangement i programmet er bindende. Dette fordi vi 
beregner transport eller servering ut fra antall påmeldte.

Takk!



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

Åpningstider
Husverttjenesten er døgnbemannet.
Kaféen er åpen fra kl. 10–15 hverdager og 12–15 helgedager. 
Kaféen selger middag hver dag i tidsrommet 13.30–15.

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. 

Trenger du skyss?
Torsdag tilbyr vi skyss til og fra Ensjøtunet. Vi henter rundt kl.9 og kjører 
deg hjem rundt kl. 14. Kr 50 tur/retur. Henvendelse Chris tlf. 473 05 280 

Følg @ensjotunet på Facebook og Instagram 

Vil du bli frivillig?
52 personer bidrar som frivillig 
på Ensjøtunet! De hjelper 
blant annet til i kaféen, som 
treningsinstruktør, følger til lege 
og handel, besøker beboere, 
vasker duker og klipper plen. 
Enkelte aktiviteter drives kun av 
frivillige, – og vi hadde ikke klart 
oss like bra uten dem! 

Kunne det å være frivillig være 
noe for deg? Du vil kanskje bli 
overrasket over hvor mye du får 
tilbake! 

Ta kontakt med Astri 
Skarpengland på Ensjøtunet.


