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10.00-13.00 
Åpent hobbyrom

10.15-11.15
Trim sammen 
i TV-stua

10.30-12.00
Bibelgruppe

12.00-13.00
Carpe Diem!

13.00-15.00

Det fikser Valla! 
(Til tjeneste for 
beboerne)

12.30-13.00
Allsang på Tunet

10.00-13.00
Åpent hobbyrom

12.00-14.00
Dataklubb

12.30-13.00
Andakt

11.00-12.00
Trim med Tom

11.00-12.00
Gubbegruppe

11.30-12.30
Strikkegruppe

11.00-14.00
Palettpikene

12.00-14.00
Engelskgruppe

18.00-19.00
Sammentreff

Velkommen til Ensjøtunet! 
I 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 – ung som gammel! 



Kjære beboere og brukere!

Vi har bak oss et halvår vi sent vil glemme. En 
forandring der Norge stengte ned over natten. 
Hvem skulle trodd dette da vi sendte ut vårprogrammet 
ved årsskiftet? Et program med kultur, arrangementer, 
grupper og opplevelser som skulle gi oss så mye av de 
viktige tingene utover våren. Og så ble nesten alt etter 
hvert avlyst.

Vi vet at mange av dere har hatt tøffe måneder med 
usikkerhet, engstelse og ensomhet - og vi har ikke 
kunnet gi dere det vi ønsker mest av alt: et godt 
fellesskap!

Nå håper vi at det verste er tilbakelagt og at vi kan 
orientere oss mot en bedre tid - gitt noen restriksjoner 
som fortsatt vil gjelde lenge. «HOLD AVSTAND» sier 
våre helsemyndigheter. Ja, fysisk må vi det. Men 
personalgruppen på Ensjøtunet ønsker igjen å invitere 
til opplevelser, arrangementer, påfyll, kultur i ulike 
former, god mat og mange gode samtaler. Vi håper at 
det skal la seg gjennomføre.

Her er høstens program. Les og merk deg datoer for så 
mangt!

SOLFRID SLETTHOLM
Avdelingsleder Ensjøtunet Omsorg+

VELKOMMEN
TIL ENSJØTUNET!

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

Kontakt oss:

Leder: Solfrid Slettholm

Frivillighet/kulturprogram:
Astri Skarpengland

Aktiviteter: Tove Runar

Kjøkken: Heidi Hansen

Kafé: Wanna Yonas

Kapellan: Chris Pender

Husverter: Marte Frydendal, Valborg Vigsnes 
Jakobsen, Martha Vigsnes

Irene Dyrkorn, Tor Arne Svendsen, Siv Hage, 
Elisabeth With Michaelsen, Kjetil Senum

Brukerråd:
Nytt brukerråd velges høsten 2020

Vi vant anbudskonkurransen og vet at 
Frelsesarmeen skal drive dette stedet i 
mange år framover. Det er vi stolte av og 
glad for!

Hele personalgruppen ønsker alle 
velkommen til en fin høst!



Carpe Diem! 
Dagene flyr! Husk at dager vi fyller med mening blir dager vi 
minnes. Hver tirsdag får du mulighet å skape minner gjennom et 
variert utvalg av konserter, foredrag, dans, turer eller film. Her kan 
du velge å både delta selv, lære noe nytt eller bare lene deg tilbake 
og la deg underholde. Grip Dagen! 

Kulturkafé
Hver første lørdag i måneden inviterer vi til kulturkafé. September 
åpner med en eventyrlig formiddag med stor fortellerkunst fra 
Turid Watne og Brynjar Bøe. I oktober får vi et hyggelig gjenhør 
med Bibi Nerheim, Thomas Stokke og Pia Aamodt-Løken, og i 
november teaterforestillingen «Skjørtet som falt ned fra 
himmelen» av og med skuespiller Ida Fredriksen. Sist, men ikke 
minst, i desember en konsert med det fantastiske Syrinensemblet
som du absolutt ikke bør gå glipp av!  Se detaljer og datoer her i 
programmet. Kulturkafé er alltid gratis!

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

Allsang på Tunet 
Bli med på ønskekonsert hver fredag 
kl.12.30! Vi møtes i kaféen og synger 
kjente, kjære sanger sammen med 
Ensjøtunets lille orkester.

Andakt
Velkommen til andakt med sang og musikk hver 
torsdag kl.12.30 i det hvite huset. 

Gudstjeneste
En søndag i måneden er det gudstjeneste i TV-stua. 
Datoer finner du her i programmet.

Trim – og vinn!
Vi ønsker å sette fokus på det å være i aktivitet. Trening og 
aktivitet har positiv effekt på både vår fysiske og psykiske 
helse! Tirsdager og onsdager har vi sittetrim i TV-stua. 
Resten av uken er trimrommet åpent for egentrening - og du 
deltar samtidig i trekningen om å bli månedens trimmer!

Sammentreff
Onsdager inviterer vi til Sammentreff kl.18 i 
kaféen. Den som kommer får se!
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English Conversation Group
Dette er et tilbud til deg som ønsker å holde dine 
engelskkunnskaper ved like. Det samtales over en felles 
bok på engelsk.

Se side 2, Uka på Ensjøtunet, for tidspunkt for de ulike 
aktivitetene.

Strikkegruppe
Vi strikker, prater og hygger oss hver onsdag. Velkommen!

Dataklubb
«Hvordan finner jeg igjen passordet til Facebook? 
Hvordan betaler jeg i nettbanken? Jeg ønsker å lagre 
alle bildene mine i mapper…» 
I vår selvdrevne dataklubb kan du lære det du ikke 
allerede kan.

Gubbegruppe
En av de mest populære aktivitetene på huset er 
gubbegruppa, og det er kø når vi en gang i uka møtes til 
hyggeprat, quiz og noe å bite i. Ønsker du å være med 
finner vi alltid plass til en til!

Bibelgruppe
Dette er en åpen gruppe hvor alle er hjertelig 
velkommen. Gruppen møtes tirsdag kl 10.30-11.30 
med oppstart 1. september. Denne høsten tar vi for 
oss Lukas evangelium.

Ensjøtunets 
palettpiker
De maleglade 
damene i Ensjøtunets 
Palettpiker ønsker 
deg velkommen til et 
fargerikt fellesskap! 
Bli med å tegne, male 
i olje, vannmaling 
eller akryl! 
Nybegynnere 
hjertelig velkommen!

Frivillighet på Ensjøtunet
Kan du tenke deg å jobbe som frivillig?
Ensjøtunet behøver bla nettbretthjelp! Andre 
frivillighetsoppgaver kan være medarbeider i 
kaféen, treningsinstruktør, følge til lege og butikk, 
besøksvenn eller som hagehjelp. Som frivillig blir 
du del av en Ensjøtunets inkluderende fellesskap. 

Kontakt Astri S. for en prat.



August
Søndag 9. august kl 12
Gudstjeneste i TV-stua ved kapellan Chris Pender.

Søndag 9. august kl 17
Alexx Alexxander! Ren magi i hagen! Familieshow for 
unge og gamle! Værforbehold. 

September

Tirsdag 1. september kl 10-15  Tur
Kistefos Museum, Hadeland. Grip sjansen til å se 
muséet og bygget «Twist», som med sin særegne 
arkitektur er en internasjonal severdighet. Vi setter 
opp buss. Kr 200 inkludert billett til museet! 
Påmelding innen 27/8. 

Lørdag 5. september kl 12 Kulturkafé 
Eventyrlig formiddag! Eventyr og fortellinger fremført 
av skuespiller og sanger Turid Watne til toner av 
gitarist Brynjar Bøe.

Søndag 6. september kl 17 
Noas Ark. Familiegudstjeneste i Ensjøtunets hage. 
Værforbehold. 

Tirsdag 8. september kl 12
Klessalg. Salg av klær i TV-stua fra firmaet «Bra klær» 
tilpasset oss godt voksne.
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Tirsdag 25. august kl 12
Frida Kahlo
Et spennende foredrag 
om en fargerik maler, 
ved kunsthistoriker 
Sigrun Rafter. 

Tirsdag 18. august kl 12
We’ll meet again
Den 6. juli i år gikk Vera Lynn 
bort, 103 år gammel. Sybil 
Richardson, sang, og Bill 
Spade, piano, presenterer i 
denne konserten en hyllest av 
hennes lange liv og karriere.



Tirsdag 6. oktober kl 12 
Musikktimen – bygdeviser og skillingsviser
De lange, fine visene med mange vers kan skildre 
datidens drømmer, rykter eller eventyr. Astri 
Skarpengland sammen med Bjørn Elgstøen på 
trekkspill.

Søndag 11. oktober kl 12 
Gudstjeneste med Chris Pender i TV-stua

Søndag 20. september kl 12 
Gudstjeneste i TV-stua ved kapellan Chris Pender. 

Tirsdag 29. september kl 12
Lyden av trekkspell, fele, bass, sang og gitar! 
Vårt favorittorkester 66+ spiller igjen opp i kaféen. Sitt 
og nyt, syng med eller by opp til en svingom. 
Velkommen. 

Oktober
Lørdag 3. oktober kl. 12 Kulturkafé 
Fordi eg elskar deg! 
Konsert med dyktige unge artister med grundig 
musikalsk erfaring og hjertet på rett sted.
Pia Aamodt-Løken, fele, Bibi Nerheim, sang og 
Thomas Stokke, gitar.

Tirsdag 15. september 
kl 18-20 

Kinokvelds! Filmen 
Dowton Abbey Et 

gjensyn med 
husholdningen vi 

kjenner fra TV. 
Kr 25 inkl. kveldsmat

Tirsdag 22. september kl 10.30
Tur til Sjøholmen kafé og 
kultursenter på Høvik.
Foredrag om stedet med film, kaffe 
og kake, omvisning. Bli med på en 
inspirerende tur. Avreise med buss 
kl.10.30. Retur kl.14. Påmelding og 
betaling innen 17/9, kr 150 inkl alt!



NovemberTirsdag 13. oktober kl 12

En hilsen fra tanta til Beate! 

Stilleste gutt på sovesal én, eller Se alltid lyst på livet.. 

Lillebjørn Nilsens omfattende viseproduksjon løftes 

frem av gitarister og sangere Per Einar Watle og 

Åsmund Reistad.

Tirsdag 20. oktober kl 12

Hvorfor gidde lese? I en rapport fra hengekøya på 

Tøyen gjør blogger og vagabond Håkon Jarle Sveen

sine betraktninger om vitsen med å lese bøker. 

Tirsdag 27. oktober kl 12

Filmen «Transporteringsdans» gir et varmt portrett 

av dansekunstneren Martin Slaatto og hans eldre 

mor, Margit. Filmen følger utviklingen av prosjektet 

Transporteringsdans, en unik blanding av dans, kunst 

og trening.

Lørdag 7. november kl 12 Kulturkafé

Skjørtet som falt ned fra himmelen
Teaterforestilling av og med skuespiller Ida Fredriksen om sin mors 

historie. 

Tirsdag 10. november kl. 18 – 19.30
Kinokvelds. Norske Byggeklosser 
med Rolv Wesenlund. Kr 25 inkl kvelds

Tirsdag 17. november kl 12
66+ vender tilbake! Kom til Ensjøtunets kafé og nyt god musikk fra lune 
herrer i sin beste alder. 5-mannsorkester og kjente slagere.

Tirsdag 24. november kl 11-18 
Årets julemarked på Ensjøtunet! Salg av hjemmestrikkede plagg, søm, 
småkaker, syltetøy, honning, snekkerarbeid og mye mer. Åpen kafé hele 
dagen.  

Søndag 29. november kl 12 
Adventsgudstjeneste med kapellan Chris Pender.
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Tirsdag 3. november kl 12

Evert Taube i våre hjerter!
Bjørn M Elgstøen, trekkspill, velger seg 
viser i samarbeid med Per Einar Watle, 
gitar og Astri Skarpengland, piano/sang.



Desember
Tirsdag 1. desember kl 12

Jul i gamledager Julenek, julebukk og hjemmestrikkede 

strømper… Vi deler minner og historier fra juler som var.  

Søndag 6. desember kl 12

Adventsgudstjeneste ved kapellan Chris Pender.

Tirsdag 8. desember kl 12

En ekstraordinær konsert du ikke bør gå glipp av! 

Nøtteknekkersuiten for 4-hendig klaver, ved Siril 

Valberg og Julie Yuqing Ye. Dans ved Heidi Cecile 

Baastad Christensen.

Søndag 13. desember kl 12

Adventsgudstjeneste ved kapellan Chris Pender.

Tirsdag 15. desember kl. 15-17 Julemiddag
Julemiddag med underholdning. Inviter gjerne med 
deg familie og venner til en herlig julemiddag i godt lag. 
Påmelding med betaling innen 8/12, kr. 250.

Torsdag 24. desember kl 12
Julegudstjeneste i det hvite hus ved kapellan Chris 
Pender

Torsdag 24. desember Kl 13.30-15
Gledelig Jul! Velkommen til julemiddag med 
underholdning i en fin ramme. Inviter gjerne med 
familie og venner. Kr. 250. Påmelding med betaling 
innen 17/12. 

Torsdag 24. desember kl 18
Kaffe på julekvelden for beboere ved Ensjøtunet og 
deres pårørende.

Torsdag 31. desember kl 12-14
Nyttårslunsj med nydelig varmbuffet og dessertbord. 
Påmelding med betaling innen 24/12, Kr. 200.
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Lørdag 5. desember kl 12 Kulturkafé
Syrinensemblet leker seg elegant i spennet mellom jazz, 
viser og klassisk. Vi får høre Ebba Rydh, vokal, 
Georg Reiss, klarinett og Ulf Nilsen, piano.



Ti
lb

u
d

 p
å 

h
u

se
t

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
La oss ikke glemme bena våre. Våre fotterapeuter 
vil gi deg velfortjent pleie, noe som vil forhindre 
smerter og ubehag og gi deg en følelse av velvære. 

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

Kaféen er åpen!
Ensjøtunets kafé er klar for å åpne igjen etter et 
lengre koronaopphold. Fra 15.august vil vi ha endrede 
åpningstider. Se åpningstider på neste side. 
Vi tilbyr variert, hjemmelaget og næringsrik mat til 
byens hyggeligste priser! Vi serverer middag og 
dessert, vafler og kaffe hver dag, og tilbyr som oftest 
også varm lunsj, rundstykker, smørbrød og kaker. 

Vi vil oppfordre alle til å legge turen til kaféen for et 
hyggelig måltid og en god prat!

Velvære
Clinique Care tilbyr napping av hår, farging av 
vipper og bryn, massasje, kroppsskrubb, 
manikyr, make-up, m.m.

Timebestilling: Claudia Pelz, tlf. 936 23 023

Avbestilling
Husk at ved avbestilling av time må frisør, fotpleie 
og velvære ha beskjed senest dagen før.



Åpningstider
Kaféen er åpen hverdager kl. 8-16 og 
helligdager/ helgedager kl.9-15.  
Frisør, fotpleie og velvære har egne 
åpningstider. Se forrige side.

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. Kryss 
over Ensjøveien og ta opp bakken. 

Trenger du skyss? 
Torsdag formiddag tilbyr vi skyss til/fra 
Ensjøtunet. Henvendelse Chris Pender på
tlf. 473 05 280. 

Følg @ensjotunet på 
Facebook og Instagram

Forsidepiken
Du la nok merke til den 
smekre forsidepiken på 
høstens program! 
Berit Bergersen tok i sin 
ungdom oppdrag som 
modell og poserte med 
scooter på bildet tatt i 1958. 

Her har vi Berit på sin 
scooter anno 2020. Hun er 
like livlig og smekker som 
den gang, men vi mistenker 
at hun kjører noe fortere i 
dag…

Vi gleder oss over at du er en 
del av Ensjøtunet, Berit!
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