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Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

08.00 – 16.00
Kaféen er åpen!

12.00 – 13.00
Stort og smått
En samtalegruppe 
Med Alice

08.00 – 16.00
Kaféen er åpen!

11.00 – 12.00
Trim!
Med Mia

11.00 – 12.00
Gubbegruppa
Med Chris

18.00-19.00
Kveldsmat 

08.00 – 16.00
Kaféen er åpen!

11.00 – 12.30
Strikkekafé

11.30 – 13.00
På nett!
Digitalhjelp

08.00 – 16.00
Kaféen er åpen!

11.00 – 12.00
Musikktimen 
med Astri

12.30 – 13.00
Andakt
I det hvite huset
med Chris

18.00 – 19.00
Nabokaffe  
for beboerne

08.00 – 16.00
Kaféen er åpen!

11.30 – 12.15
Gitarkurs
Med Astri

12.30 – 13.00
Allsang på Tunet!
Ønskekonsert i 
kaféen.
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17.30-19.00

Kulturkafé
Kultur og kaffe i 
skjønn forening
hver onsdag!

Se eget program



VELKOMMEN TIL ENSJØTUNET!
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Endelig! 
Velkommen tilbake til et åpent hus enten du er beboer, 
bruker, pårørende eller nabo. Store begrensninger er 
nå forhåpentligvis historie, men vi vet at vi fortsatt må leve 
med dette en god tid. Vi tar med oss erfaringen over hvor lite 
forutsigbar vår verden kan være. Nå starter vi opp igjen og 
gleder oss til alt vi skal oppleve sammen med dere! 

For vårt oppdrag er fortsatt å skape gode opplevelser, åpne og varierte 
tilbud og gi mulighet til å bruke ressurser, erfaring og kompetanse enten 
du vil være frivillig i kafé, være gruppeleder eller bidra på annen måte for 
fellesskapet. Høstprogrammet er fullt av muligheter! 

Nytt av året er «Kulturkafé» hver onsdag kveld. Disse tidlige kveldene vil bli 
fylt med ulikt program: konserter, foredrag og aktiviteter med åpen kafé før og 
etter programmet. 

Vi prøver også å gjenopprette noen av de populære aktivitetene, men samtidig 
også tenke nytt – og i tråd med bydelens bestilling i ny kontrakt.  
Vi gleder oss – og håper du gjør det samme! 

Hjertelig velkommen!

Solfrid Slettholm
Avdelingsleder Ensjøtunet Omsorg+

Velkommen til 
Ensjøtunet!
Vårt mål er å bidra til å gi en 
god, verdig og trygg alderdom 
til hjemmeboende eldre og 
beboerne på Omsorg+. Ved 
å ha et forebyggende og 
helsefremmende perspektiv på 
våre botilbud og aktiviteter håper 
vi å bidra til en alderdom som 
handler om mestring, kvalitet 
og aktiv medvirkning i sin egen 
hverdag og i eget liv.

Jeg håper høstprogrammet faller 
i smak!

Rona Therese 
Reigstad
Leder, 
Frelsesarmeens 
Eldreomsorg
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Trim 
Vi har stort fokus på å være i aktivitet. Tirsdager 
har vi trim i TV-stua for hele kroppen hvor vi bruker 
strikk og ball, og trener store og små muskler. 
Utover dette oppfordrer vi til egentrening i vårt godt 
utstyrte trimrom i kjelleren. Her kan du trene når du 
måtte ønske det. Hver måned trekker vi ut en heldig 
Månedens Trimmer.

Allsang på Tunet 
Bli med på ønskekonsert hver fredag! Vi møtes i 
kaféen og synger kjente, kjære sanger sammen. Det 
er bløtkake i kafédisken og Ensjøtunets Lille Orkester 
spiller opp: Bjørn Elgstøen (trekkspill), Terje Amundsen 
(gitar), Chris Pender (flygelhorn/sang) og Astri 
Skarpengland (piano/sang).

Andakt og gudstjeneste
Velkommen til andakt, fellesskap og sang hver 
torsdag i det hvite huset. En søndag i måneden er det 
gudstjeneste i TV-stua. Se her i programmet.

Strikkegruppa
Vi strikker sammen, drikker kaffe og prates hver 
onsdag!.  Produksjonen selges som oftest på 
Ensjøtunets markedsdager i desember. Velkommen!

Gubbegruppe
Når det er kø foran heisen og forventningene står som 
et brus omkring herrene, da vet du det er hygge på 
gang  i kjelleren. NB. Vi skal nok få plass til flere! Med 
Chris.

På Nett? (hjelpen er nær!)
Betale på nettbank? Laste ned en App? Skrive ut bilder? 
Bussbillett på app? 
I de hvite stuene sitter seniorveiledere klare til å hjelpe 
oss med det vi lurer på, i uke 36-49.
Dette bør du vel ikke gå glipp av! 

Musikktimen
Lære noe nytt om musikk og utvide horisonten? 
 – eller rett og slett bare sitte og nyte! Hver torsdag er 
du velkommen til musikktimen med Astri. 

Aktivitetene ved Ensjøtunet er åpne for alle - også for deg som ikke bor på huset! 
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September
Onsdag 1. september 
kl. 17.30-19  
Bingokafé
Mange har etterspurt Bingo’n 
det siste året, og vi starter 
derfor opp med to runder og 
flotte premier.

Onsdag 8. september 
kl. 17.30-19  
Perlekafé
Konsertpianist Iskra 
Mancheva har spilt over hele 
verden, og i kveld kommer 
hun til Ensjøtunet! Vi gleder 
oss til klassiske perler og 
duften fra verdens store 
konserthus. Dette er kvelden 
for perleøredobbene!

Onsdag 22. september  
kl. 17.30-19  
Romanikafé 
GIA! 
Runa Viggen Taksdal tar 
oss med på en musikalsk reise 
i Romanifolkets kultur.

Høst 2021

Onsdag 15. september  
kl. 17.30-19 
Klaver- og Fløytekafé 
Siril Valberg, klaver og 
Tanja Helen Kvitnes, fløyte

Søndag 26. september kl. 12-13 Gudstjeneste
Gudstjeneste i TV-stua ved kapellan Chris Pender. 

Tirsdag 28. september kl. 17.30-19.30 Filmkafé
Vi ser filmen Stekte grønne tomater. En klassiker!
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Oktober
Fredag 1. oktober kl. 10-12 Vi feirer Eldredagen med 
gratis bløtkake og kaffe i kaféen! 

Onsdag 6. oktober, kl. 17.30-19 
Skjørtet som falt ned fra himmelen
er et fortellerteater om en mors 
historie i ekstremismens århundre. 
I vår del av verden lever vi til vi er 
hundre år. Forestillingen tar ut-
gangspunkt i skuespillerens egen 
mor, en kvinne som opplevde to 
verdenskriger, nazisme, facisme, 
kommunisme og kjønnsroller i store 
endrdinger. Gjennom et nært og 
personlig møte får vi et tilbakeblikk 
både på et liv og en verdens rivende 
utvikling de siste hundre år. 

Fredag 8. oktober Kl. 11-14 StopShopSko! i kaféen 

Onsdag 13. oktober 
kl. 17.30-13.30 Bingokafé
Har du vinnerlykke? Det er ulidelig 
spennende når du bare mangler ett tall 
på full rad! Ikke rart det er populært med 
bingo på huset! Velkommen til flotte 
premier, god prat og noe godt fra kaféen!

Tirsdag 20. oktober  kl. 18-20.12  
Jazzkafémøte
Håkon Kornstad! Allerede 
som ung saksofonist og 
jazzlegende ble Håkons 
neste talent oppdaget: 
denne gang innen klassisk 
sang! Han utdannet seg 
innen begge grener og 
er blitt en usedvanlig 
musiker med en usedvanlig 
uttrykksevne! Han ankommer Ensjøtunet direkte 
fra Oslo Jazzfestival.

Søndag 24. oktober, kl. 12.00-13.00 
Gudstjeneste i TV stua med Chris Pender

Onsdag 27. september, kl. 17.30-19  
Kinokafé
Stolthet og fordom. Vi ser film sammen, denne 

gangen en klassisker 
skrevet av Jane 
Eyre. Uslitelig 
kjærlighetshistorie 
med stadig nye 
innspillinger og nye 
Elizabether. 
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November
Onsdag 3. november, 
kl. 17.30-19 Kulturkafé
Fjell, Fjord og Fjøs 
Konsert med 
Åsmund Fagerli

Fredag 19. november, kl. 11-15 
Shopping i TV stua! Senior Shop selger 
klær for den voksne mann og kvinne. 
Velkommen!

Onsdag 10. november kl. 17.30 – 19 Bingokafé
Bingo og vaffel i godt lag!

Onsdag 17. november, kl. 17.30-19 Skrivekafé 
Å skrive livserindring med forfatter Kjersti Wold. 
Mange av oss har nok vært inne på tanken om å skrive 
ned historier fra våre liv. Hvordan begynner man? 
Og for hvem skriver du? Hva er viktige ledetråder i 
arbeidet? Hvordan blir den gode historien god - også 
på papir?
Vi får prøve oss på praktiske oppgaver. Vel møtt!

Søndag 28. november, kl. 12-13 
Gudstjeneste i TV-stua med kapellan Chris Pender. 

Torsdag 25. november, kl. 11-18 
Julemesse på Ensjøtunet! Salg av hjemmestrikkede 
plagg, julekaker, småkaker, syltetøy og mye mer. Åpen 
kafé hele dagen med servering av nydelig juletallerken 
fra kl.13.30.
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Onsdag 1. desember 
kl. 17.30 – 19.30 Kinokafé
Cinema Paradiso. Vi viser den 
prisbelønte Italienske filmen. 
Varighet 2 timer.

Søndag 5. desember kl. 12-13
Adventsgudstjeneste v Chris Pender

Onsdag 8. desember kl. 17.30 – 19 Julekafé
I spennet mellom jazz, viser og 
klassisk leker Syrinensemblet 
seg elegant:
Ebba Rydh, vokal, 
Georg Reiss, klarinett
Ulf Nilson, piano

Torsdag 9. desember 
kl. 15-17, Julemiddag
Velkommen alle beboere, 
venner og familie! Husets 
julemiddag med underholdning. 
Bindende påmelding  
innen 1. desember, kr. 250, -

Søndag 12. desember kl. 12-13
Adventsgudstjeneste ved Chris Pender

Tirsdag 21. desember 
kl. 16.30-18.00(!)  
Julekonsert
Schlager & Kanari 
Sanger Ingvild Storhaug og 
Slagverker Eli M Odland

Søndag 19. desember  
kl. 12-13
Adventsgudstjeneste ved Chris Pender

Program for Julaften:
12.00-13 Gudstjeneste med Chris Pender
13.30-16 Julemiddag i kaféen. Tradisjonell juletallerken, 
Juleevangeliet og program. 
Påmelding innen 13/12, kr. 250,-
18-21 Julekveldskaffe i TV stua.

Onsdag 29. desember kl. 17.30-19:  
Åpent julekveldsarrangement 

Fredag 31. desember kl. 13.00 Nyttårslunsj 
kr. 200,- Påmelding innen 24/12.
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Hvem er frivillig på Ensjøtunet Omsorg+? 
En har bodd på Ensjø all sin tid, en annen flyttet hit fra Moss i høst, en tredje trener seg i norsk,  
en fjerde elsker å strikke. Vi er mange og ulike, men alle har det felles at de ønsker å gjøre en forskjell 
for andre. Hva du får igjen? Du kan risikere at du kommer til å bety noe helt spesielt for en annen.  
Du kan også komme ut for meningsfulle dager og nye venner.
Tør du å ta den sjansen?

Frivillig - jeg? 

Marit Løvik, hagearbeider 
og programmets 
forsidepike, er en av våre 
fantastiske frivillige.

Vil du bli frivillig?
Kafémedarbeider
Treningsinstruktør
Følge til lege og tannlege
Kaffevenn 
Språkstøtte 
Leder av strikkegruppe
Tur- og besøksvenn
Orkestermedlem
Gartner

Ta kontakt i dag med
Frivillighetskoordinator 
Astri Skarpengland
Tlf. 976 13 728
astri.skarpengland@frelsesarmeen.no
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Avbestilling
Husk at ved avbestilling av time må frisør, fotpleie 
og velvære 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 middag og vafler hver dag samt rundstykker, 
smørbrød og kaker. Ved forbehold som gjør at beboere 
ikke selv kan gå til kafeen, har kafévert mulighet til å 
levere mat til leiligheten.

Noe å feire?
Ensjøtunets kjøkken 
leverer både snitter, 
middag, koldtbord eller 
flotte bløtkaker til alle 
anledninger!

Kontakt Heidi Hansen.

Trimrom
Trimrommet i kjelleretasjen er åpent alle dager til din 
benyttelse. Her finner du blant annet treningssykler, 
tredemølle, elipsemaskin, ribbevegg og vekter; alle 
med enkel forklaring for bruk. 

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

«Snubla»
Trim i bydelens aktivitetshus K1, med fokus på 
styrketrening og ernæring. Hver mandag og fredag 
kl. 13-15. for mer informasjon ring tlf. 908 90 387
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Åpningstider
Velkommen inn på Ensjøtunet hver dag 
mellom kl. 8 og 16.

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. 

Ansatte på Ensjøtunet O
m

sorg+/
Frelsesarm

eens eldreom
sorg

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

Telefon: 22 57 66 30
Telefon frisør og fotpleie: se side 10

Hjemmeside: 
www.frelsesarmeen.no/ensjotunet

Epost: 
solfrid.slettholm@frelsesarmeen.no

Facebook / Instagram:  
@ensjotunet

Administrasjonen:
Rona Therese Reigstad, Leder, Frelsesarmeens eldreomsorg
Chris Pender, Kapellan
Synne Lien. Seniorkonsulent
Helene Skaatan, Seniorkonsulent
Liza Johansen, Telefontjeneste

Ensjøtunet omsorg+:
Solfrid Slettholm, leder
Wanna Yonas, kaféleder
Heidi Hansen, kjøkkenleder
Ramir Manipis, kokk
Astri Skarpengland, frivillighet og kultur
Valborg Vigsnes Jakobsen, husvert
Martha Vigsnes, husvert
Yvonne Wanjiru Fosso, husvert
Kjetil Senum, husvert
Berit Bakke, husvert

Velkommen til oss!



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


