
Engelsborg ressurssenter og Løkka+

En helsefremmende møteplass på Grünerløkka,  
der alderen 60+ er prioritert

Aktivitetsprogram, 
høsten 2019

Vil du trene gratis? 
Vil du bli bedre på mobil og nettbrett? 

Vil du bidra som leksehjelper for barn og unge? 
Sjekk ut høstens aktivitetsprogram!



Gruppetrening på Løkka+ høsten 2019
Klokkeslett Mandager Tirsdager Onsdager Torsdager Fredager

10.00–11.00 Styrketrening
Oppstart 9/8

12.30–13.30 Full fart,  
kondisjonstrening
Oppstart 12/8

Lett til beins, 
fallforebyggende 
trening
Oppstart 13/8

Beintøff,  
styrke- og 
balanse trening
Oppstart 14/8

Forever young, 
stasjonstrening
Oppstart 15/8

13.30–14.15 NY GRUPPE!
Trygg på foten,  
45 min. fallfore-
byggende trening 
Oppstart 13/8

14.15–15.00 Veiledning med 
fysioterapeut
Oppstart 13/8

14.00–15.00 Sterk og stødig, 
fallforebyggende 
trening
Oppstart 14/8

Lukket gruppe 
Oppstart 16/8

Med forbehold om endringer. Se beskrivelse av gruppetreningstimene s. 5–6



Aktivitetsprogram, høsten 2019    3

Om Engelsborg ressurssenter 
og Løkka+

Engelsborg ressurssenter og Løkka+ er en 
helse fremmende møteplass for alle som bor 
i bydel Grünerløkka, der tilbud til innbygger e  
i alder 60+ er prioritert.

Engelsborg ressurssenter for eldre og pårørende 
og Løkka+ består av aktiviteter for seniorer, 
Pårørendeskolen og Butikk Engelsborg. På 
senteret  finner du en kafé, ulike aktiviteter, 
trening- og kulturtilbud, fotterapeut, frisør, 
sosionom tjeneste og helsestasjonen for eldre.

Engelsborg ressurssenter og Løkka+ er en del 
av Sofienbergsenteret, som eies av Sofienberg 
diakonale stiftelse. Kirkens Bymisjon drifter 
stede t med midler fra bl.a. bydel Grünerløkka.

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Helgesensgate 62, 0558 Oslo
Telefon/sentralbord: 23 42 24 10
E-post: engelsborg@bymisjon.no
kirkensbymisjon.no/engelsborg

ÅPNINGSTIDER

Mandag–fredag: kl. 08.00–15.30.
Telefontid: kl. 09.00–15.00. 

Åpningstider, Kafé Engelsborg
Mandag–fredag: kl.10.00–15.00.  
Middag selges fra kl. 12.30.

Åpningstider, sommeren 2019 
I perioden mandag 24.6 til mandag 12.8 har  
senteret åpent kl. 09.00–15.00,  
og kafeen åpent kl. 10.00–14.30.

Åpningstider, julen og nyttår 2019
23/12: Lille julaften: kl. 08.00–12.00.
24/12: Julaften og 25.12: 1. juledag: Stengt.
26/12: 2. juledag: Julegudstjeneste kl. 11.00.  
Kirkekaffe (kafeen stengt).
27/12 og 30.12: Romjulsåpent kl. 09.00–14.00. 
31/12: Nyttårsaften, kl. 12.00–15.00 (frivilligdrevet).
1/1: 1. nyttårsdag. Stengt.

Les mer om våre tilbud på følgende sider:  
Helse og trening (s. 5), Kurs og gruppetilbud (s. 8), 
Service og tjenester (s. 12), Kulturarrangementer (s. 14) 
og Faste aktiviteter (s. 23).
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Informasjon 
I løpet av året kan det bli 
endringer i programmet. 
For oppdatert informasjon: 

Last ned appen Nyby slik:
1. Last ned appen Nyby 

på din smarttelefon eller 
iPhone , Appen er gratis. 

2. Søk opp gruppen 
«Løkka+» i appen og send 
en forespørs el om å bli 
medlem i gruppen.

• Se i dette programmet 
og informasjonsskjermen 
i resepsjonen.

• Følg oss på Facebook: 
facebook.com/lokkapluss 

Løkka+ har varierte gruppetrenings tilbud og dyktige instruktører.
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Helse 
og trening 
På Løkka+ kan du som er over 
60 år og bor i bydel Grünerløkka, 
trene  gratis.

Vi har varierte gruppetrenings-
tilbud med dyktige instruktører. 
I tillegg kan du trene på egenhånd 
i treningsrommet når det ikke er 
gruppetrening. 

Vi har også gratis veiledning  
med fysioterapeut, tirsdager 
kl. 14.15–15.00. Da kan du få 
hjelp til øvelser og å lage et eget 
trenings program. 

For mer informasjon,  
ring tlf. 474 86 745.

Praktisk info om treningstilbud 
på Løkka+
• Alle som trener må registrere  

seg. Brukerkort får du i 
resepsjonen  på Engelsborg. 

• Ta med drikkeflaske og innesko.
• Treningsrommet er ikke 

bemannet .
• All trening, bruk av apparater og 

utstyr, er på eget ansvar.
• Vi har garderober og én dusj. 
• Alle som benytter trenings-

rommet må rydde etter seg og 
lukke alle vinduer.

• Åpningstid: Mandag–fredag, 
kl. 08.00–15.00.

Beskrivelse av 
gruppetreningstimen e: 
• Full fart; utholdenhetstrening.  

Treningsgruppe som først og 
fremst har fokus på å få opp 
pulsen  og øke kondisjonen . 
Passer for deg som klarer å 
utføre  trening med litt høyt 
tempo  i 60 min. Intensitet: Høy.

• Lett til beins; fallforebyggende 
trening. Treningsgruppe med fo-
kus på styrke- og balansetrening 
med middels intensitet. Passer 
for deg som er litt ustø, men som 
ikke bruker ganghjelpemidler. 
Intensitet: Middels. 

• Trygg på foten; fallforebyg-
gende trening. Ny gruppe. 
Treningsgruppe med fokus på 
styrke- og balansetrening med 
lav intensitet. Dette er trenings-
gruppen for deg med balanse-
utfordringer og som har behov 
for ganghjelpemidler både inne- 
og utendørs. Intensitet: Lav. 

• Styrketrening; passer for deg 
som har trent litt før. På timen 
veksler man mellom ulike styrke-
øvelse. Intensitet: Høy. 

• Veiledning med fysioterapeut; 
for deg som ønsker råd og 
veiledn ing for å komme i gang 
med treningen. 
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Helsestasjon for eldre 
Helsestasjonen er et tilbud 
for innbyggere 60+ i bydel 
Grünerløkka. Vi inviterer til en 
samtale om fysisk aktivitet, 
nettverk og deltagelse, 
teknologiske og praktiske 
hjelpemidler, kosthold og 
bolig.

Helsestasjonen kan gi tips 
om hva som finnes av tilbud 
til seniorer og råd om hva du 
selv kan gjøre for å beholde 
helsen og få en best mulig 
alderdom. Du kan få sjekket 
blodtrykk, blodsukker og vekt.  
Vi kan også informere om 
bydel ens tjenester.

Ta gjerne kontakt, enten for spørsmål eller avtale om helsesamtale.
Vi holder til i 2. etasje, i lokalene til Løkka+. Sykepleier Eva Salte, 
tlf. 941 61 326, eva.marie.salte@bga.oslo.kommune.no.

• Beintøff; styrke- og balansetre-
ning. Treningsgruppe med fokus 
på styrke, balanse og mobili-
tet for å ivareta god fysisk form. 
Passer for deg som har trent litt 
før og ønsker å komme i god 
form. Intensitet: Middels–høy. 

• Sterk og stødig; fallforebyggen-
de trening. Treningsgruppe med 
hovedfokus på beinstyrke og ba-
lansetrening. Treningen forebyg-
ger fall og passer for deg som 
opplever å ha redusert gang-
funksjon og balanseevne, men 
klarer å gå uten hjelpemidler 
innendørs. Ledes av sertifiser-
te instruktører i Sterk og Stødig-
konseptet. Intensitet: Middels. 

• Forever Young; stasjonstrening. 
Treningsgruppe med vekslende  
styrkeøvelser for hele kroppen . 
Passer for deg som ønsker 
en hard og effektiv styrkeøkt. 
Intensitet: Høy. 
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Basseng og boblebad er et tilbud for deg over 60 år.  
Bassenget er åpent fra medio august til medio desember. 

Basseng og boblebad
Et tilbud for deg over 60 år. 
Bassenget er åpent fra 
medio  august til medio 
desembe r. 

Svømmebassenget er 
5x9 m og holder 32 grader. 
Boblebadet holder 36 grader. 
Anlegget er tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. 
Ta med egen hengelås til 
garderobeskap.

Pris: kr. 75 (enkeltbesøk) eller  
kr. 650 (klippekort, 10 ganger)

Åpningstider for bassenget:
• Mandag: kl. 11.00–13.00  

(Obs! Nytt klokkeslett)
• Onsdag: kl. 10.00–12.00
• Fredag: kl. 10.00–14.00

Senioryoga
Vi har søkt om tilskuddsmidler og håper på å få dette innvilget slik 
at vi kan tilby senioryoga på Løkka+ høsten 2019.  
Følg med i Nyby-appen eller kontakt oss i september for mer info.



8    Aktivitetsprogram, høsten 2019

Kurs og 
gruppetilbud 
BOCCIA

Boccia er gratis og åpent for alle. 
Med forbehold om vær og tempe-
ratur. Onsdager kl. 10.00–11.00 
i Sofienbergparken.

BRIDGE 

Nye deltagere med noe kunnskap 
til bridge ønskes velkommen 
til et fint fellesskap og aktivitet 
som utfordr er hjernen. Gratis. 
Mandager kl. 10.30–15.00  
i peisestua.

FORUM FOR MENN 

Her møtes menn for gode samtaler 
og felles aktiviteter. Det er ingen 
møteplikt og nye medlemmer 
er hjertelig velkommen! Ingen 
semesterav gift.  

Kontakt: Ole Andreas Hansen, 
oleahansen@outlook.com. 
Tirsdager kl. 10.30–11.30 i kafeen.

HÅNDARBEIDSGRUPPEN 

Deltagerne produserer salgsvarer 
og arrangerer julemesse. Ingen 
påmelding eller betaling.  
Velkommen til tidligere og nye 
deltake re i aktivitets rommet. 
Tirsdager kl. 10.00–14.00. 

KREATIVT KURS

Vil du være med så heng på! 
Vi har arbeidet med forskjellige  
materialer i linoleumstrykk, 
keramikk, gips, sølv, quilting og 
patchwork. De to første gangene 
i høst tegner vi og inspirerer hver-
andre. Ny idé er støping i tinn. 
Kr. 100 betales ved påmelding. 
Mandager kl. 11.00–15.00 på 
aktivitetsrommet, over seks ganger 
med oppstart 7/10.

PÅRØRENDESKOLEN I OSLO 

Har noen i din familie, en venn 
eller  en nabo en demenssykdom 
og ønsker du å vite mer om 
demens? Pårørendeskolen 
arrangerer  kurs for pårørende til 
personer med demens sykdom og 
andre berørt e. I tillegg arrangeres 
samtale grupper både for pårø-
rende og personer med demens. 

Kursene er åpne for alle og tar 
for seg temaene sykdomslære, 
kommunikasjon, atferdsendring, 
hjelpeapparatet og juridiske rettig-
heter. 

For mer info og påmelding 
ring tlf. 48 89 05 58, se brosjyre, 
Facebook-side eller nettsiden 
bymisjon.no/parorendeskolen. 

Kurs på Løkka+ følgende datoer  
kl. 11.00–14.00:  
8/11, 15/11, 22/11 og 29/11. 
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SAMTALEGRUPPER 
FOR PÅRØREN DE TIL 
PERSONER  MED DEMENS

Her møter du andre pårørende 
i lignende livssituasjoner og kan 
snakke om hvordan demens 
påvirker livet og følelsene. 

For mer informasjon, kontakt  
sosiono m Eva Hamborg på  
tlf. 23 42 24 10 eller e-post  
eva.hamborg@bymisjon.no. 

Annenhver mandag  
kl. 12.30–14.00.
Annenhver torsdag  
kl. 17.00–18.30.

MALEKURS 

Malekurs med kunstner Bjørn
Algrim. Kurset går over 10 uker.  
Pris: kr. 1500. Utstyr låner du hos 
oss. Bindende påmelding på  
tlf. 474 86 745. Løkka+, rom: Vulkan. 
Tirsdager kl. 11.00–14.00.  
Oppstart tirsdag 10/9.

Dataklubb og veiledning 
Seniornett Engelsborg 
Dataklubben tar opp 
dagsaktuell e   temaer. 
Du kan starte midt i semes-
teret. Det er en fordel om 
du har «tatt i» en pc før og 
kan bruke den noe. 
Pris: kr. 250 per år som 
inkluderer medlemskap 
i Seniornett. For mer 
informasjon om Seniornett, 
se seniornett.no.  
Onsdager kl. 10.00–11.30.

Veiledning i bruk av  
smarttelefon og nettbrett 
Synes du noen ganger at det er vanskelig å bruke telefon eller 
nettbrett? Vi gir deg veiledning i enkel bruk av telefon og nettbrett. 
Ta med egen telefon eller nettbrett. 
Hver tirsdag kl. 10.30–11.30. Oppstart 20/8.  
Løkka+, rom: Kuba (NB! Nytt rom fra høsten 2019)
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SJAKKLUBB

Sjakklubben er for både nybegyn-
nere og de som har spilt en del. 
Mandager er viet undervisning og 
spill mens på tirsdager er det kun 
spill. Mandager kl. 10.00–13.00 
og tirsdager kl. 09.00–12.30 
i salongen.

SKRIVEKURS 

Velkommen til et kurs og fellesskap 
der det å skrive står i sentrum, 
veiledet av profesjonelle forfattere. 
Her får du god hjelp til å sette 
ord på dine tanker, minner og 
erfaringer, sansninger og følelser 
ut fra forskjellige temaer. Kurset vil 
fremheve betydningen for den en-
kelte av å skrive, uansett bakgrunn, 
interesser og ferdigheter. Tilbudet 
er finansiert av Helsedirektoratet. 
Følgende tirsdager, kl. 17.30–19.00 
på Løkka+, rom: Freia: 10/9, 17/9, 
1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 12/11, 
19/11, 26/11 og 3/12.  

Semesteret avsluttes med Litterær 
kafé, et åpent arrangement med 
fremføring av tekster torsdag 5/12. 
Påmelding per tlf. 488 90 558 
(kulturleder).

SNEKKERBODEN

Her kan du jobbe med egne 
arbeid, hobby og/eller være be-
hjelpelig med småreparasjoner og 
produkter for brukere og senteret. 
Frivillige medarbeidere er tilstede 
de fleste dager. Kontakt: Wilhelm 
Zickfeldt, w.a.zickfeldt@ilos.uio.no. 
Mandag–fredag kl. 10.00–14.00.

STRIKK OG MEKK 

En gruppe for håndarbeidsglade 
strikkere og «mekkere» med og 
uten strikkemaskin. Strikkerne lager 
ting og «mekkerne» reparerer 
strikkemaskiner. Nye interesserte er 
hjertelig velkomne! Onsdager fra 
kl. 15.00 på aktivitetsrommet. 

TYSKKURS

Kurset er på nivå «noe øvet», og 
baseres mye på konversasjon 
rundt tekster. Åpent for nye 
deltakere, med litt erfaring med 
tysk. Kursleder: Jan Georg Aslesen. 
Bindende påmelding. Kr. 100 
per semester ekskl. kurs materiell. 
Onsdager kl. 13.00–14.30 på 
Løkka+, rom: Kuba. Bindende 
påmelding per tlf. 488 90 558 
(kulturleder).

«VELKOMMEN INN»  
SPRÅKTREFF

Vil du øve på norsk? Et tilbud til 
kvinner over 55 år med minoritets-
bakgrunn. Kontakt Elin Prestesæter 
for nærmere info, tlf. 47 48 67 
44. Tirsdager kl. 12.30–14.30 
i salongen. 



Aktivitetsprogram, høsten 2019    11

I snekkerboden kan du jobbe med egne arbeid.  
Du kan også være behjelpelig med småreparasjoner for brukere. 

Det lages mye kunst på 
aktivitetsrommet .

I høst har vi også malekurs  
med kunstner Bjørn Algrim. 

Aktivitetsrommet
Ønsker du å legge opp en 
bukse eller skifte en glide
lås, men har ikke symaskin?

Vi har et aktivitetsrom på 
Engelsborg som brukes til 
ulike håndarbeidsgrupper 
og reparasjon av tøy. Det 
er også mulig å låne topp 
moderne symaskiner, over-
lockmaskin og strykebrett 
gratis.

Vi ber om at du behandler 
utstyret pent og rydder opp 
etter deg.

Åpne tider: Onsdager og 
fredager i senterets åpnings-
tid med mulighet for noen 
ettermiddager.



Service 
og tjenester
FOTTERAPI

Fotterapeut Berit Bjørshol,  
tlf. 47 79 71 63. Pris: kr. 560 per 
behandl ing. Pris med forbehold 
om endring. Timebestilling. 
Avbestilling senest dagen før. 
Mandag til fredag kl. 08.00–15.00

FRISØR 

Dame- og herrefrisør. Timebestilling 
og drop-in. Avbestilling senest 
dagen før. Tlf. 41 32 07 40. 
Mandag–fredag kl. 09.00–15.30. 

HØRSEL

Batterisalg til høreapparat 
selges på Engelsborg v/Ole og 
Hørselshemmedes forening i Oslo. 
Et brett med 12 batterier koster kr. 
50. Batteritypene nr.: 13 (oransje), 
312 (brune) og nr. 10 (gule). 
Batteriene selges på følgende 
tirsdager: 6/8, 20/8, 3/9, 17/9, 
1/10, 15/10, 5/11, 19/11 og 3/12, 
i tidsrommet 11.30–12.30.  
Utenom disse datoer er det mulig 
å kjøpe batterier i resepsjonen.

Hørselsmåling v/Lovisenberg 
Diakonale Sykehus. Pris: Kr. 150. 
Kontant betaling. Timebestilling 
på tlf. 488 90 558. Torsdag 31/10 
kl. 09.00–14.00 på Løkka+, rom: 
Kuba.

Hørselshemmedes Landsforbunds
kontaktperson er fotterapeut Berit 
Bjørshol, som etter avtale gir råd 
om muligheter og rettigheter for 
personer med nedsatt hørsel.

Boligveiledning 
Har du tenkt på at du 
trenge r å gjøre noe med 
boligsituasjonen din? 

Trude Larsen, også kalt 
«Boligdama», er boligkjøps-
rådgiver hos Krogsveen og 
engasjert i eldre sin bositua-
sjon. Hun har hjulpet mange 
med å komme i en bolig som 
er egnet for alderdommen. 

Alle brukere av Løkka+ og 
Engelsborg tilbys en gratis og 
uforpliktende veiledningsti-
me om skifte av bolig, enten i 
våre lokaler eller hjemme hos 
dere. Ektefelle eller pårøren-
de kan gjerne bli med på 
veiledningssamtalen. 

Ta kontakt på tlf.  
950 37 330 eller trude.larsen 
@boligkjopsradgiver.no  
for å avtale tid.
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INFLUENSAVAKSINE

Et tilbud ved ansatte og frivillige  
fra Grünerløkka Smittevern. Ingen 
timebestilling, kun drop-in. Se 
oppslag som vil informere om pris, 
da den er forventet å øke noe. Det 
vil være stands fra andre nyttige 
tilbud tilstede; Helsestasjonen for 
eldre, Sosionomtjenesten, fysio- og 
ergotjenesten i bydelen og bolig-
veiledning ved «Boligdama».
Tirsdag 22/10 kl. 10.00–13.00 
i salongen og peisestua på 
Engelsborg.

INTERNETT, LESESTOFF 
OG KOPIERING

Trådløst nettverk er tilgjengelig 
på «hele huset». Henvend deg 
til resepsjonen for gjestepassord 
og informasjon om kopiering og 
utskriftsmuligheter. Senteret har 
eget bibliotek med godt utvalg av 
bøker, «storskriftbøker» og lydbøker 
som kan lånes. Flere aviser er 
tilgjengelig daglig. 

KLESSALG 

Salg av klær ved Bogerud 
Klær. Kort, kontant og faktura. 
Onsdag 23/10 fra kl. 11.00.

KAFÉ 

Engelsborg sin egen trivelige kafé 
er åpen mandag til fredag kl. 
10.00–15.00. Dagens middag sel-
ges fra kl. 12.30 til kl. 14. Betaling 
kan gjøres kontant, med kort og 
med VIPPS (nr.: 71927).

Søndagsåpen kafé på Engelsborg 
er drevet av frivillige medarbeidere 
og holder åpent to ganger i må-
neden kl. 12.00–15.00. Kafeen er 
planlagt åpen følgende søndager 
fremover, samt nyttårsaften: 
• 14/7 og 28/7 
• 11/8 og 25/8
• 15/9 og 29/9
• 13/10 og 27/10
• 10/11 og 24/11
• 8/12, 22/12 og 31/12 

REPARASJON AV TØY

En kyndig frivillig syerske er 
tilstede på aktivitetsrommet noen 
onsdager  og tar etter vurdering 
imot tøy til reparasjon. Tøy som 
skal repareres må være rent. Pris 
vurderes utfra mengde arbeid. 
Betaling for utført arbeid går til 
senteret. 

SYNSPRØVE MED 
TRYKKMÅLING

Ved optiker Hans Petter Beldring. 
Pris: kr. 200 for time á 45 min.  
Timebestilling til tlf. 48 89 05 58. 
Torsdag 17/10 kl. 09.00–15.00.

TRANSPORT

Engelsborg tilbyr transport til og 
fra Engelsborg. For bestilling, 
ring tlf. 23 42 24 10. Forbehold 
om fullt eller  fravær av tilbud en-
kelte dager. Transporten er gratis. 
Første kjøring kl. 09.30. Siste 
kjøring fra Engelsborg kl. 14.30.



14    Aktivitetsprogram, høsten 2019

Kultur- 
arrangementer 
JULI 

Sommerbingo. Kr. 20 per 
brett. Torsdager i juli kl. 11.30 
i salongen  på Engelsborg.

AUGUST 

Konsert med Johan Christer 
Novsjø. En av Norges fremste 
sangere kombinerer et flott 
repertoar med klassiske perler 
og flotte musikalmelodier. Det er 
duket for en konsert med skikkelig 
gåsehudfaktor! Mandag 12.08 
kl. 11.30 i stuen på Engelsborg.

SEPTEMBER

Tematreff om valget. I forbin-
delse med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 er alle 
Stortingspartiene invitert til å 
fortelle om sine tanker for Oslo 
og Grünerløkka. Det blir tid for 
spørsmål. Torsdag 05.09 kl. 11.30 
i stuen på Engelsborg.

Allsang. Sofienberghjemmet og 
Engelsborg inviterer til allsang
Mandag 09.09 kl. 11.30 i stuen 
på Engelsborg.

Konsert: Puccini og verdens 
vakreste kjærlighetshistorier: Den 
Kulturelle Spaserstokken byr på 
vakre og stemningsfulle arier fra 
Puccinis operaer, kombinert med 
spennende historier fra Giacomo 
Puccinis liv. Konserten er ved 
Mariann Fjeld-Solberg (sopran) 
og Illmi-Åse Mathiesen (piano). 
Tirsdag 10.09 kl. 11.30.

Tematreff om Vipps. Vil du også 
bli en vippser? Med Vipps kan 
du enkelt og trygt sende penger 
til venner og familie. På bare tre 
år har Vipps blitt den desidert 
største betalingsløsningen i 
sitt slag i Norge, med over 2,9 
millioner brukere. Representanter 
fra Vipps, inludert «markedshode» 
Linda Tuften Høistad hjelper deg 
med å ta det i bruk. Torsdag 
12.09 kl. 11.30 i salongen på 
Engelsborg.

Jazzkonsert med David Skinner 
(piano) og Majken Christiansen 
(vokal). Majken Christiansen er 
en etablert jazzsanger i inn – og 
utland og synger revitalisert 
jazz etter de store jazzdivaer. 
Jazzpianist David Skinner er en 
allsidig jazzpianist med lang 
fartstid. Onsdag 18.09 kl. 11.30 
i stuen på Engelsborg.



Onsdag 18.09:  
Jazzkonsert med David Skinner (piano) og Majken Christiansen (vokal). 

Torsdag 12.09: Tematreff om Vipps. 
Linda Tuften Høistad.

Mandag 12.08:  
Konsert med Johan Christer Novsjø

Tirsdag 24.09: Filmvisning: Kedi  
– skildring av Istanbuls gatekatter.

Tirsdag 08.10:  
Konsert med Toini Knudtsen duo.
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Filmvisning: Kedi. Den Kulturelle 
Spaserstokken byr på den 
kritikerroste dokumentaren Kedi. 
Dette er en nydelig skildring av 
Istanbul, gatekattene som bor 
der og menneskene som tar vare 
på dem. I tusenvis av år har de 
gått inn og ut av menneskers liv, 
og bidratt til å gjøre denne byen 
så unik. Tirsdag 24.09 kl. 13.00 
i stuen på Engelsborg.

Fredagsquiz. Vi tester «de små 
grå» med ulik vanskelighetsgrad. 
Premie til beste bord! Fredag 
20.09 kl. 11.30 i salongen på 
Engelsborg. 

Diakoniens dag. Markeres i 
Sofienberg kirke med påfølgende 
kirkekaffe på Engelsborg. Søndag 
22.09 kl. 11.00 i Sofienberg kirke 
og på Engelsborg.

OKTOBER

Konsert: Revyviser og sanger fra 
Oslo og Kristiania. Den Kulturelle 
Spaserstokken inviterer til konsert 
og fortellinger om revykunstneren 
Tobias (Bias) Berntoft som skrev 
viser til blant andre Kari Diesen , 
Leif juster og Wenche Myhre. Eli 
Storbekken og musikerne Hege 
Rimestad og Irene Tillung byr 
på revysanger og ulike viser. 
Onsdag 02.10 kl. 11.30 i stuen på 
Engelsborg.

Markering av Eldredagen 
med «Kunsten å eldes». Med 
muntre innslag fra både André 
Bjerkes diktning og fra teater- og 
revytekster om det å eldes, lokker 
skuespiller Bjørn Birch fram en 
god latter og ikke minst stolthet 
over det å bli voksen og eldre. 
Forestillingen varer i ca 40 minutter. 
kaffe med noe og bite i serveres. 
Fredag 04.10 kl. 11.30 i stuen på 
Engelsborg.

Konsert med Toini Knudtsen duo. 
Bli med på en reise i amerikansk 
rockehistorie med to av Norges 
fremste musikere innen klassisk 
50-tallsrock! Toini Knudtsen er 
Norges rockedronning, hun har 
komponert, sunget og spilt i band 
mesteparten av livet og er aller 
mest kjent fra Toini & the Tomcats. 
Ved sin side har hun Arne Ertnæs, 
som har vært med som kontra-
bassist i alle Toinis prosjekter 
de siste 25 årene. Tirsdag 08.10 
kl. 11.30 i stuen på Engelsborg.

Tematreff om kosthold. Norske 
Kokkers Landsforening Oslo holder 
et foredrag om sunn og enkel mat 
i hverdagen. Landsforeningen 
er en frivillig organisasjon der 
mange jobber i matrelaterte 
yrker. Deres mantra er «Håndverk 
– Arbeid – Kunst». Du kan også 
sjekke Facebook: Norske kokkers 
landsforening Oslo. Torsdag 
10.10 kl. 11.30 i salongen på 
Engelsborg.
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Mandag 18.11: Extravaganza med 
Connecting Arts Entertainment Agency.

Mandag 21.10: Jazzkonsert med 
Kristin Minde og Espen Tappel.

Torsdag 19.12:  
Tematreff: Henrik Syse. 

Fredag 04.10: Markering av Eldredagen med «Kunsten å eldes» og muntre innslag 
fra både André Bjerkes diktning og teater- og revytekster fra skuespiller Bjørn Birch.

Brukerrådet og 
dets sammensetning
Brukerrådet bidrar med 
ideer og forslag til senteret. 
Valgte medlemmer: Leder 
Sven Martin Aase, Sigrunn 
Øverland. Oppnevnte med-
lemmer: Ole A. Hansen, Eva 
Melgaard, Leif Gulliksen og 
Norunn Brydalseggen.



18    Aktivitetsprogram, høsten 2019

OKTOBER FORTSETTER

Høstfest på Sinsen seniorsenter. 
16.10 har bydelens tre senter felles 
høstfest på Sinsen eldresenter.
Det serves god mat og det 
blir levende musikk. Bindende 
påmelding til eget seniorsenter 
med kr. 200 innen 7/10. Med 
forbehold om nok påmeldte. For 
mer info, se infotv, Facebook eller 
Nyby. Onsdag 16.10 kl. 14.00 på 
Sinsen Seniorsenter (merk sted).

Tematreff om Ruter. Ruter kommer 
på besøk for å holde et lynkurs i 
appene sine. Ønsker du å lære 
hvordan du kan kjøpe billett med 
RuterBillett eller noen spennende 
funksjoner i RuterReise er det bare 
å møte. Det eneste du trenger er 
en Android telefon (for eksempel 
Nokia, Samsung eller Huawei) eller 
en iPhone så får du hjelp med 
resten. Torsdag 17.10 kl. 11.00 
i salongen på Engelsborg. 

Fredagsquiz. Vi tester «de små 
grå» med ulik vanskelighetsgrad. 
Premie til beste bord! Fredag 
18.10 kl. 11.30 i salongen på 
Engelsborg. 

Konsert: Krogh, Zetterlund og 
kjærligheten. Den Kulturelle 
Spaserstokken serverer en konsert 
full av perler fra to av Skandinavias 
største jazzsangere: Karin Krogh og 
Monica Zetterlund. Artistene som 
synger og forteller er Kristin Minde 
(sang/piano) og Espen Tappel 
(gitar). Mandag 21.10 kl. 11.30 
i stuen på Engelsborg.

Influensavaksinering med stands. 
Under influensavasksineringen 
vil det bli stands med nyttige 
tilbud tilstede i stueområdet, som 
fra Helsestasjonen for eldre, 
Sosionomtjenesten, fysio- og ergo-
tjenesten i bydelen og «Boligdama» 
boligveiledning. Tirsdag 22.10 
kl. 10.00–13:00 i salongen og 
peisestuen på Engelsborg.

Klessalg. Bogerud Klær. Kjøp 
kan betales med kort, kontant 
og faktura. Onsdag 23.10  
kl. 11.00–15.00 i salongen på 
Engelsborg.

NOVEMBER

Fredagsquiz. Vi tester «de små 
grå» med ulik vanskelighetsgrad. 
Premie til beste bord! Fredag 
01.11 kl. 11.30 i salongen på 
Engelsborg. 

Allmøte med valg ved 
Brukerrådet. Saker kan meldes 
på forhånd eller under møtet. 
Kandidatforslag meldes bruker-
rådsleder Sven Aase på forhånd. 
Torsdag 07.11 kl. 11.30 i salongen 
på Engelsborg. 
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Tematreff: Informasjon om 
vergemål og fremtidsfullmakt. 
En fremtidsfullmakt gir deg 
mulighet til å bestemme hvem 
som skal ivareta din økonomi og 
personlige interesser hvis du i 
fremtiden ikke lenger er i stand 
til det selv. Vergemål er et frivillig 
hjelpetilbud, hvor det oppnevnes 
en verge som kan ivareta 
vergehavers interesser på ulike 
måter. Rådgiver fra Fylkesmannen 
i Oslo og Viken gjester oss om 
temaet. Torsdag 14.11 kl. 11.30 
i salongen på Engelsborg.

Danseforestilling. Forestillingen 
Extravaganza med internasjonale 
dansere fra Connecting Arts 
Entertainment Agency. Fargerike 
kostymer, variert musikk og høy 
energi. Mandag 18.11 kl. 11.30 i 
stuen på Engelsborg.

Julemesse. Årer, gevinstbord, 
salg av håndarbeid og mini-
loppemarked. Åretrekninger 
kl. 13.00 og 16.00. Hovedtrekning 
kl. 16.00. Torsdag 28.11 kl. 10.00–
17.00 i stuen på Engelsborg.

DESEMBER

Juleallsang. Vi synger gamle og 
gode julesanger. Enkel servering. 
Mandag 02.12 kl. 11.30 i stuen på 
Engelsborg.

Litterær kafé. En samling for alle 
der vi hører tekster skrevet av 
deltakerne på skrivekurs mens 
vi nyter en kopp kaffe. Gratis. 
Torsdag 05.12 kl. 13.00 (merk 
klokkeslett) i stuen på Engelsborg.

Konsert: Verdens perler på fire 
strenger og tusen knapper. 
Den Kulturelle Spaserstokken til 
en spennende konsert på tvers 
av landegrensene med klezmer, 
klassisk musikk, sigøynermusikk og 
folkemusikk fra Norge, Russland 
og Balkan. Artistene er Almir 
Mescovic (Akkordeon/trekkspill) og 
Daniel Lazar (fiolin), begge med 
lang fartstid innen klassisk musikk. 
Fredag 06.12 kl. 12.00 (merk tid) 
i stuen på Engelsborg.

Julelunsj. Vi inviterer til hyggelig 
og god julelunsj for besøkende 
og samarbeidspartnere. 
Onsdag 11.12 kl. 12.00 i stuen på 
Engelsborg.

Konsert med Musikkteater
høgskolen. Musikkteaterhøgskolen 
gjester oss tradisjon tro med 
underholdning av høy kvalitet. 
Torsdag 12.12. kl. 11.30 i stuen 
på Engelsborg.
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Sang ved barnehage. Bellevue 
barnehage markerer Lucia og 
juletiden. Fredag 13.12 kl. 11.30 
i stuen på Engelsborg.

Tematreff: Henrik Syse. Filosofen 
og Nobelkomité-medlemmet Henrik 
Syse kommer på en tradisjonsrik 
førjulsvisitt med betraktninger 
om verden, om advents- og jule-
tiden og om livet. Torsdag 19.12 
kl. 11.30 i stuen på Engelsborg.

Fredagsquiz. Vi tester «de små 
grå» med ulik vanskelighetsgrad. 
Premie til beste bord! Fredag 
20.12 kl. 11.30 i salongen på 
Engelsborg. 

Julegudstjeneste 2. juledag. 
Gudstjeneste på Engelsborg 
med påfølgende kirkekaffe. 
Gudstjenesten feires i samarbeid 
med Paulus og Sofienberg 
menigheter og Sofienberghjemmet. 
Torsdag 26.12 kl. 11.00 i stuen 
på Engelsborg.

Økonomisk støtte til Engelsborg ressurssen ter
Ved å gi din pengegave til senteret, er du også  
med på å opprettholde Engelsborg ressurssenter og 
Løkka+ sine omfattende aktivitets- og velferdstilbud.  
Takk for din støtte! 

Kontonr.: 5010.05.56275. 
VIPPS: Nr. 71927 eller KBO Engelsborg.

Eldreråd i bydel 
Grünerløkka
Eldrerådet er et råd-
givende organ om for 
eksempel helse og eldres 
levekår til Bydelsutvalget. 
Representanter i bydel 
Grünerløkka fra Engelsborg 
er Sven Martin Aase, 
Ole Andreas Hansen og 
Sigrunn Øverland.
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Frivillig medarbeider på  
Løkka+ og Engelsborg ressurssenter
Frivillige medarbeidere er med i de fleste 
aktiviteter og gjøremål, som for eksempel 
sjåfører, badevakter, kursholdere, resepsjonister, 
kafemedarbeidere og i generasjonsmøter. 

Når du blir frivillig får du opplæring, tilbud om 
aktuelle kurs og invitasjoner til ulike sosiale 
samlinge r. Nysgjerrig? Ta kontakt for mer 
informasjon  på tlf. 488 90 523 eller per e-post til  
una.neverdal@bymisjon.no.

Butikk Engelsborg
I butikken har vi alle 
publikasjoner for vår 
avdeli ng utgitt av Kirkens 
Bymisjon. Henvendelser 
sendes per e-post til 
engelsborg@bymisjon.no

Valg 2019
Kom å hør stortings-
partiene sine lokale 
planer for vår bydel  
5. september!

Vil du være med på generasjonsmøter  
i Bydel Grünerløkka? 
Generasjonsmøter er et samarbeid mellom 
Engelsborg ressurssenter, Løkka+ og Sofienberg 
ungdomsskole, med særlig fokus på tilrette-
legging for meningsfylte møter på tvers av 
generasjoner og kulturer. Hovedsakelig består 
møtene av et felles måltid og hyggelig sosialt 
samvær, med mulighet for diskusjon og hjelp til 
skolearbeid. 

Vil du vite mer om hvordan du blir frivillig 
medarbeider i generasjonsmøter, ta kontakt med 
Engelsborg ressurssenter og Løkka+.



Sosionomtjenesten 
Hva kan vi tilby:
• Støttesamtaler, råd og veiledning i en krevende 

livssituasjon og overgangsfaser i livet. 
• Veiledning og praktisk hjelp med økonomi, 

nettbank og Altinn.
• Hjelp til å søke bostøtte, trygghetsalarm, tt-kort, 

andre aktuelle støtte- og hjelpeordninger.
• Informasjon om bydelens aktivitetstilbud til 

seniorer.

Sosionomtjenesten er et tilbud til bydelens 
innbyggere som er over 65 år. 
Du kan få time på kontoret på Engelsborg eller 
vi kan komme hjem til deg. Vi har taushetsplikt.

Vi bistår med formidling av kontakt til:
• Hjemmetjenester, ergo- og fysioterapi.
• Bydelens tjenester, NAV, bank og post.
• Seniorsentrene i bydelen, andre 

samarbeidspartnere. 

Ta gjerne kontakt med oss:

Sosionom  
Eva Hamborg
tlf. 47 48 67 43 / 23 42 24 10 
eva.hamborg@bymisjon.no 

Sosionom  
Elin Prestesæter
tlf. 47 48 67 44 / 23 42 24 10 
elin.presteseter@bymisjon.no
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MANDAG

10.00–14.00: Snekkerboden, åpent 
mandag til fredag
10.00–13.30: Engelsborg sjakklubb
10.30–15.00: Bridge
11.00–13.00: Basseng
11.00–12.30: Samtalegruppe 
for pårørende til personer med 
demens sykdom (ulike uker)
12.30–13.30: Full fart, 
utholdenhetstrening

TIRSDAG

09.00–12.30: Engelsborg sjakklubb 
10.30–11.30: Veiledning i bruk av 
smarttelefon og nettbrett 
10.00–14.00: Håndarbeidsgruppe
10.30–11.30: Forum for menn
12.30–14.30: «Velkommen inn» –
norsk språktreff
12.30–13.30: Lett til beins, 
fallforebyggende trening 

13.30–14.15: Trygg på foten, 
fallforebyggende trening 
14.15–15.00: Veiledning med 
fysioterapeut, møt opp innen 
kl. 14.20

ONSDAG

10.00–12.00: Basseng
10.00–11.30: Dataklubb
10.00–11.00: Boccia 
(Sofienbergparken)
12.30–13.30: Beintøff, 
fallforebyggende trening
13.00–14.30: Tysk gruppe, noe øvet 
13.00–14.30: Ariadne 
erfaringsgruppe for personer med 
demens. (ulike uker) 
14.00–15.00: Sterk og Stødig, 
fallforebyggende trening
15.00: Strikk & Mekk, håndarbeid

TORSDAG

12.30–13.30: Forever young, 
stasjonstrening 
17.00–18.30: Samtalegruppe 
for pårørende til personer med 
demens sykdom (ulike uker)

FREDAG

10.00–11.00: Styrketrening  
10.00–14.00: Basseng

Med forbehold om endringer.  
Flere detaljer i programheftet

Faste aktiviteter høsten 2019
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