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Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale 
stiftelser   fordelt over store deler av landet med 
sentre  i 11 byer i Norge. 

Vi møter mennesker på ulike måter gjennom 
oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, 
arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling 
for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, 
eldreomsorg og kirkelig virksomhet med sjelesorg og 
menighetsarbeid. Kirkens Bymisjon i Oslo har 1500 
ansatte og 1700 frivillige.

Skovheim allsenter
Adresse: Ekebergveien 208, 1162 Oslo
Telefon: 22 29 21 75
kirkensbymisjon.no/skovheim-allsenter
Følg oss på Facebook: Kirkens Bymisjon, Skovheim allsenter

Daglig leder: Benthe Vik Andreassen, 
benthe.vik.andressen@bymisjon.no

Frivilligleder: Grete Larsen, 
grete.larsen@bymisjon.no

Generasjonsmøter: Lene Storhaug, 
lene.storhaug@bymisjon.no

Kjøkkensjef: Istvan Kosztyi, 
istvan.kosztyi@bymisjon.no

Kulturleder: Birgit Skogen, 
birgit.skogen@bymisjon.no

Husverter og kjøkken: Fatemeh Nejatmanesh, Huda Larsen, 
Jarle Nordahl, Mina Storhaug Haufmann, Zahra Lotfil Lai.

Beboerutvalg: Anne Lise Ausland, Berit Larsen, Liv Henningsen, 
Liv Herstad Røed, Dag Hartmann, Erik Jacobsen.

Skovheim allsenter drives av Kirkens 
Bymisjon. Allsenteret ligger i tilknytning 
til Skovheim eldreboliger og er husets 
storstue med kafeteria og et bredt 
kulturliv. 

Hit kan du komme for å spise god lunsj 
og middag, bruke dine ressurser i ulike 
aktiviteter, få kulturelt påfyll og delta i et 
sosialt fellesskap. 

Allsenteret og eldreboligene skal gi 
beboere støtte til å mestre tilværelsen 
i eget hjem på en verdig måte. 

For beboerne i eldreboligene gir 
vaktordning på kvelden og de 
ansattes mellommenneskelige og 
faglige kompetanse trygghet og støtte 
i tilværelsen. 

Allsenteret er åpent for alle,  
og vi ønsker hjertelig velkommen til vårt 
kafé- og kulturtilbud!

Velkommen til 
Skovheim allsenter 
og eldreboliger
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ALLMØTE

Månedlig møte i Allsenteret med 
beboere og personale, ledes av daglig 
leder Benthe Vik Andreassen.

ALLSANG TIL KAFFEN

Én tirsdag i måneden er det allsang 
lede t av Birgit Skogen, kulturleder på 
Skovheim.

ANDAKT MED LYSTENNING

Hver andre og fjerde mandag 
i måneden  kl. 12.00. Ledes av 
bymisjonsprest Olga Tvedt.

BINGO, SPILL OG MORO

Bingo kl. 17.00 på onsdager i oddetalls-
uker. Spill og moro kl. 17.00 på onsdager 
i partallsuker: kortspill, kinasjakk, 
minigolf og brettspill. I sommerhalvåret. 
arrangeres boccia- og dartsturneringer 
ute på godværsdager.

BARNEHAGEBESØK

Skovheim Barnehage kommer på 
lunsj hver siste fredag i måneden, 
og annenhver torsdag har vi 
generasjonssang fra kl. 10.30–11.00.

GENERASJONSMØTER

I samarbeid med bydelen Søndre 
Nordstrand ønsker vi å tilrettelegge 
for et fellesskap på tvers av både 
kultur og alder. På mandager fra 
kl. 17.00–19.00 blir det derfor arrangert 
generasjonsmøter, der eldre og 
unge deltakere møtes over et måltid, 
brettspill og samtaler. Ta kontakt med 
generasjonsarbeider Lene Storhaug 
dersom du kunne tenke deg å være med 
på dette.

HÅNDARBEIDSGRUPPA

Samling hver mandag fra kl. 10.00–12.00. 
Deltagerne lager kvalitetsprodukter som 
selges under jule- og vårmarkedet.

KULTURKVELDER

Kulturaften med konserter eller foredrag 
én gang i måneden. Lett bevertning og 
åresalg. Inntektene fra åresalget går til 
kulturlivet på Skovheim.

NATTVERD

Nattverdgudstjeneste med kirkekaffe 
første  mandag i måneden kl. 17.00 ledet 
av sogneprestene i Nordstrand og Ljan 
menighet .

QUIZ

Arrangeres i spisestuen 2. etg. vest på 
torsdager. 

SKRIVEKURS

Kurs i kreativ skriving ledet av forfatterne 
Kjersti Bronken Senderud og Ingrid Z. 
Aanestad. Maks 8 personer i gruppen. 
Påmelding i resepsjonen.

TRENING

Styrke og balansetreningsgrupper.
Påmelding i resepsjonen. I tillegg tilbyr 
vi fellestrening i Allsenteret hver tirsdag 
kl. 10.30.

Faste aktiviteter høsten 2019
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Kulturprogram høsten 2019
AUGUST

TORSDAG 01.08, KL. 12.30: 
Zahra serverer middag fra Iran.

ONSDAG 14.08, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TIRSDAG 20.08, KL.18.00: 
Kulturaften. Mas Que Nada – Oslo 
Bossa Nova Ensemble spiller «The Girl 
From Ipanema», «Wave» og andre 
melodier man forbinder med musikere 
som Antonio Carlos Jobim og Joao 
Gilberto fra Rio de Janeiro. Men 
kvartetten tolker også den svenske 
samba-vise-varianten, inspirert av 
bl.a. Lill Lindfors og Cornelis Vreeswijk. 
Det synges på portugisisk, svensk 
og norsk, og fortelles om brasiliansk 
populærmusikk og dens suksessfulle 
vei til Skandinavia på 1960-tallet. 
Kvartetten er i dag forsterket med 
den unge, flotte sangerinnen Bruna 
Santana fra Sao Paulo i Brasil. Hun 
er bosatt i Oslo er en meget dyktig 
formidler av samba og bossa nova. 
Lett servering og åresalg. 

TORSDAG 22.08, KL. 10.30: 
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkulturutveksling mellom 

generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 

TORSDAG 22.08, KL.11.00: 
Salg av aloe vera-produkter fra 
Forever Living i Allsenteret.

MANDAG 26.08, KL.12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen.

ONSDAG 28.08, KL.17.00:  
Bingo. Bingo i kaféen ledet av Skov-
heims frivillige. Flotte premier. Kr. 70 
pr. brett. Overskuddet går til tur og 
fest.

TORSDAG 29.08, KL.11.30: 
Kirkens hyggetreff. Et samarbeid 
mellom Nordstrand menighet og 
Skovheim Allsenter. Det serveres 
snitter fra kl. 11.30. Dagens 
kulturelle innslag starter kl.12.15. 
«Czardasfyrstinnen» er en kjent og 
humoristisk operette som her er blitt 
en timesforestilling. Dette er en varm 
konsert full av kjente sanger både 
fra denne og andre operetter, samt 
viser og sanger fra andre musikalske 
sjangrer. Historien formidles ved hjelp 
av replikker, kostymer og rekvisitter 
og kanskje trengs det litt hjelp fra 
publikum? Handlingen er lagt til Oslo, 
og det synges på norsk. Stephanie 
Lippert (sopran), Hallvar Djupvik 
(tenor) og Ilmi-Åse Mathiesen (klaver) 
har tidligere turnert i Oslo med flere 

forestillinger. De kombinerer høy 
kunstnerisk kvalitet med en leken 
formidling og god kontakt med sitt 
publikum. Konserten er støttet av 
den kulturelle spaserstokken, Oslo 
kommune. 

FREDAG 30.08, KL.11.00: 
Lunsj med barnehagen. Barna fra 
Skovheim Barnehage kommer på 
besøk og spiser lunsj og synger med 
oss.

SEPTEMBER

MANDAG 02.09, KL.17.00: 
Nattverdsgudstjeneste med 
kirkekaffe. Sogneprest i Nordstrand 
menighet Anne Grete Listrøm, holder 
nattverdsgudstjeneste i kaféen. Det 
serveres kaffe og hjemmebakt kringle 
etter gudstjenesten.

TIRSDAG 03.09, KL.18.00: 
Paneldebatt. I anledning årets 
kommunestyre- og fylkestingvalg 
arrangerer vi paneldebatt med 
politikere fra de ulike partier i bydel 
Nordstrand.

TORSDAG 05.09, KL. 10.30:  
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkulturutveksling mellom 
generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 
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Tirsdag 20.08, kl.18.00:
Kulturaften med Mas Que Nada – Oslo Bossa Nova Ensemble spiller sammen sangerinnen Bruna Santana.

Torsdag 29.08, kl.11.30: Kirkens 
hyggetreff med «Czardasfyrstinnen».

Tirsdag 24.09, kl.10.00: 
Oslo kommunes store Rullator- og stavgangsløp. 
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TORSDAG 05.09, KL.12.30: 
Zahra serverer middag fra Iran.

TORSDAG 05.09, KL.17.00: 
Klassiske sanger til kaffen. Toril 
Sandøe Møller, sopran, og Åslaug 
Hegstad Lervåg, klaver.

MANDAG 09.09, KL.10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen.

MANDAG 09.09, KL.12.00:  
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen.

TIRSDAG 10.09, KL.16.30: 
Allsang til kaffen ved Birgit.

ONSDAG 11.09, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

FREDAG 13.09, KL.11.00: 
Stopshop selger sko i Allsenteret.

TIRSDAG 17.09–TORSDAG 19.09: 
Høstferie på Harahorn hotel i 
Hemsedal. Harahorn er et eventyr 
av en kongsseter 1100 meter over 
hverdagen, kun 15 minutters kjøring 
fra Hemsedal sentrum. Her får du 
den gode høyfjellsfølelsen året rundt. 
Harahorn har overnatting og servering 
av høy kvalitet som sikrer unike 
rammer rundt oppholdet.

TORSDAG 19.09, KL. 10.30: 
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkulturutveksling mellom 
generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 

MANDAG 23.09, KL.12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen.

TIRSDAG 24.09, KL.10.00: 
Oslo kommunes store Rullator- 
og stavgangsløp. I år arrangeres 
løpet ved Lambertseter skole. Løpet 
er en del av Senior i sentrum-uken, 
og er for alle seniorer i Oslo – både 
rullestol- og rullatorbrukere, stav- og 
fotgjengere. Her møtes unge, eldre og 
frivillige deltakere til en dag fylt med 
fysisk aktivitet, latter og glede! Start 
treningen allerede nå! Påmelding 
i resepsjonen.

ONSDAG 25.09, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TORSDAG 26.09, KL. 13.00: 
Kirkens hyggetreff. Et samarbeid 
mellom Nordstrand menighet og 
Skovheim Allsenter. Fårikålens festdag. 
Vi feirer dagen og inviterer til et 
festmåltid med hjemmelaget fårikål. 
Hjertelig velkommen til et godt måltid 
og et godt felleskap! Begrenset 
plass. Påmelding i resepsjonen og 
førstemann til mølla!

FREDAG 27.09, KL.11.00: 
Lunsj med barnehagen. Barna fra 
Skovheim Barnehage kommer på 
besøk og spiser lunsj og synger med 
oss.

OKTOBER

TIRSDAG 01.10, KL.16.30: 
Den internasjonale eldredagen. 
Bløtkake til kaffen. 

TORSDAG 03.10, KL.10.30: 
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkultur-utveksling mellom 
generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 

FREDAG 04.10, KL.11.00: 
Seniorshop. Salg av høstkolleksjonen 
i kaféen

MANDAG 07.10, KL.10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen.

MANDAG 07.10, KL.17.00: 
Nattverdsgudstjeneste med 
kirkekaffe. Sogneprest i Ljan 
menighet Morten Holmqvist holder 
nattverdsgudstjeneste i kaféen. Det 
serveres kaffe og hjemmebakt kringle 
etter gudstjenesten.

TIRSDAG 08.10, KL.16.30: 
Allsang til kaffen ved Birgit.



Mandag 09.09, kl.12.00: Lystenning med 
bymisjonsprest Olga Tvedt.

Torsdag 24.10, kl.12.30: Zahra lager 
iransk middag på FN-dagen.

Tirsdag 17.09–torsdag 19.09: Høstferie 
på Harahorn hotel i Hemsedal. 

Torsdag 26.09, kl.13.00: Kirkens 
hyggetreff og fårikålens festda g. 

Mandag 07.10, kl.17.00: Nattverds -
gudstjeneste med Morten Holmqvist.

Torsdag 31.10, kl.11.30: Kirkens 
hyggetreff med skuespiller Bjørn Birch.
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ONSDAG 09.10, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheim s frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

MANDAG 14.10, KL.12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen.

TORSDAG 17.10, KL. 10.30: 
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkulturutveksling mellom 
generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 

ONSDAG 23.10, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TORSDAG 24.10, KL.12.30: 
Zahra lager iransk middag på  
FN-dagen.

FREDAG 25.10, KL.11.00: 
Lunsj med barnehagen. Barna fra 
Skovheim barnehage kommer på 
besøk og spiser lunsj og synger for 
oss.

MANDAG 28.10, KL.12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen.

TORSDAG 31.10, KL.11.30: 
Kirkens hyggetreff. Et samarbeid 
mellom Nordstrand menighet og 
Skovheim Allsenter. Det serveres 
snitter fra kl.11.30. Dagens kulturelle 
innslag starter kl.12.15. Kunsten å 
eldes. Muntre og ettertenksomme 
blikk på rynker, enten det er 
smilerynker eller de andre du vet. 
Det er litt av dette skuespiller Bjørn 
Birch inviterer til. Han åpner med 
André Bjerkes dikt «Kunsten å eldes». 
«Velkommen i de voksnes rekker» sier 
vi til konfirmantene, og så går alt i 
full fart. Med muntre innslag fra både 
André Bjerkes diktning og fra teater- 
og revytekster om det å eldes skal 
Bjørn både lokke fram en god latter 
og ikke minst stolthet over det å bli 
voksen og eldre. 

NOVEMBER

MANDAG 04.11, KL.10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen..

MANDAG 04.11, KL.17.00: 
Nattverdsgudstjeneste med kirke-
kaffe. Sogneprest i Nordstrand 
menighet, Anne Grete Listrøm, holder 
nattverdsgudstjeneste i kaféen. Det 
serveres kaffe og hjemmebakt kringle 
etter gudstjenesten.

TIRSDAG 05.11, KL.16.30: 
Allsang til kaffen ved Birgit.

ONSDAG 06.11, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TORSDAG 07.11, KL. 10.30: 
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkulturutveksling mellom 
generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 

TORSDAG 07.11, KL.12.30: 
Zahra serverer middag fra Iran.

MANDAG 11.11, KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen.

TIRSDAG 12.11, KL.17.00: 
Julebakst. Tradisjonen tro baker vi 
småkaker til det store julemarkedet 
sammen. Alle bakeglade er hjertelig 
velkommen til å delta!

ONSDAG 13.11, KL.18.00: 
Kulturaften. Lysfest med 
St. Hansbandet. Skovheims eget 
husorkester inviterer til litt liv og lys i 
novmbermørket. Servering og åresalg.

FREDAG 15.11, KL.11.00: 
Bogerud tekstil. Salg av 
vinterkolleksjonen i Allsenteret.

TIRSDAG 19.11, KL.09.00–17.00: 
Harrytur til Sverige med Grete. En 
gylden anledning til å shoppe både 
julegaver og julemat. Påmelding i 
resepsjonen og førstemann til mølla.
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Mandag 04.11, kl.17.00: Nattverds-
gudstjeneste med Anne Grete Listrøm.

Fredag 06.12, kl.18.00: Bingofest. Onsdag 11.12, kl.18.00: Julekonsert med 
Solfrid Molland Ensemble. 

Torsdag 28.11, kl.11.30: Hyggetreff med 
duoen «Den gode melodi».

Onsdag 13.11, kl.18.00: 
Lysfest med Skovheims eget husorkester St. Hansbandet
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ONSDAG 20.11, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TORSDAG 21.11, KL. 10.30: 
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkultur-utveksling mellom 
generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 

LØRDAG 23.11, KL 11.00–15.00: 
Julemarked. Her kan du finne de 
perfekte julegavene til deg og 
dine. Vi selger flott hjemmelaget 
håndarbeid, hjemmebakte småkaker, 
og har også et lite bruktmarked 
og et stort loddbord. Inntektene fra 
julemarkedet går til kulturlivet på 
Skovheim Allsenter. Kaféen holder 
åpent. Velkommen til en meningsfull 
handel!

SØNDAG 24.11, KL.11.00–15.00: 
Julemarkedet fortsetter med 
perfekte julegaver for deg og 
dine. Vi selger flott hjemmelaget 
håndarbeid, hjemmebakte småkaker, 
og har også et lite bruktmarked 
og et stort loddbord. Inntektene fra 
julemarkedet går til kulturlivet på 
Skovheim Allsenter. Kaféen holder 
åpent. Velkommen til en meningsfull 
handel!

TORSDAG 28.11, KL.11.30: 
Kirkens hyggetreff. Et samarbeid 
mellom Nordstrand menighet og 
Skovheim Allsenter. Det serveres snitter 
fra kl. 11.30. Dagens kulturelle innslag 
starter kl.12.15. Ønskekonserten. 
Duoen «Den gode melodi» har 
siden 1992 turnert i hele landet med 
programmer som for eksempel «Evert 
Taube i ord og toner», «Alf Prøysen 
– et stykke norgeshistorie», «Erik Bye 
– mannen med det store hjertet», 
og sesongbaserte temakonserter. 
I dag vil de prøve å gjenskape 
Ønskekonserten fra 60-tallet, med 
gjengangere som «Teddybjørnen», 
«Barnatro», «En liten pike ilave sko», 
«Stjernesangen» og «Yesterday». Det 
skulle sikkert være mulig å komme 
med et ønske eller to!

FREDAG 29.11, KL.11.00: 
Lunsj med barnehagen. Barna fra 
Skovheim barnehage kommer på 
besøk og spiser lunsj og synger med 
oss.

DESEMBER

SØNDAG 01.12, KL.16.00: 
Julegrantenning.

MANDAG 02.12, KL.10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benhe Vik Andreassen.

MANDAG 02.12, KL. 17.00: 
Nattverdsgudstjeneste med 
kirkekaffe. Sogneprest i Ljan 
menighet, Morten Holmqvist, holder 
nattverdsgudstjeneste i kaféen. Det 
serveres kaffe og hjemmebakt kringle 
etter gudstjenesten.Nordstrandkoret 
synger julesanger fra kl. 18.30.

TIRSDAG 03.12, KL.16.30: 
Juleallsang til kaffen ved Birgit.

ONSDAG 04.12, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TORSDAG 05.12, KL. 10.30: 
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkultur-utveksling mellom 
generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 

TORSDAG 05.12, KL.12.30: 
Zahra serverer middag fra Iran.

FREDAG 06.12, KL.18.00: 
Bingofest. Bingodamene inviterer 
til fest med mat, drikke og 
underholdning. Alle er velkommen! 
Gratis for de som spiller bingo. 
Påmeldning i resepsjonen. 

MANDAG 09.12, KL.12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen.
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Birgits Husband er ett av våre faste husorkestere på Skovheim allsenter.

Kultur
Skovheim er et samfunn 
i miniatyr  . Her bor mennesker   
med ulike historier og med 
ulik e ønsker og behov. 

Vi ønsker å møte alle mennes-
ker der de er. Det betyr at vårt 
kultur begrep favner vidt. Det spen-
ner fra en god samtale eller en 
spaser tur til håndarbeidsgrupper, 
bussturer og kulturaftener med 
profesjonelle musikere og fore-
dragsholdere. Vi ønsker å legge 
til rette for gode generasjons-
møter og har et godt samarbeid 
med Skovheim Barnehage.

Skovheim har to husorkestere ; 
Birgits Husband som spiller alt 
fra New Orleansjazz til Jenka, 
og St. Hansbandet som spiller 
blue grass/folkemusikk og gamle 
slager  e.

Mandag 16.12, kl.18.00: Litterær kafé. 

Infotavlen
Vi setter alltid av tid og rom 
til impulsive   arrangementer , 
så følg med på infotavlen 
i resepsjo nen.

Velkommen til  
Skovheim allsenter!
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ONSDAG 11.12, KL.18.00: 
Kulturaften. Marias sang – julekonsert 
med Solfrid Molland Ensemble. 
Ensemblet tar publikum med på 
en magisk musikalsk reise til Øst-
Europa med livlige russiske sigøyner-
ballader og tradisjonelle norske og 
rumenske julesanger. Erik Hillestad 
har skrevet «Marias Sang» spesielt til 
denne konserten hvor julens budskap 
og historien om et fattig par som 
mangler husrom veves varsomt inn i 
vår egen tid. Solfrid Molland (flygel, 
trekkspill og vokal) har de siste årene 
markert seg sterkt i Norge med egne 
tolkninger av russiske og rumenske 
sigøynersanger. Ensemblet består 
også av Peter Nikak Ivanovitch 
Bielenberg og Aleco Ivanovitch, 
som er sentrale i det europeiske 
sigøynermusikkmiljøet. De er begge 
barnebarn av legendariske Raja. Lett 
servering og åresalg. 

FREDAG 13.12, KL.12.00: 
Luciaopptog. De eldste barna 
fra Skovheim barnehage har 
stemningsfullt Luciaopptog i 
Allsenteret og serverer hjemmebakte 
Lussekatter.

MANDAG 16.12, KL.18.00: 
Litterær kafé. Deltagerne på 
skrivekurset leser tekster som har blitt 
skrevet i løpet av høstsemesteret. 
Arrangementet ledes av forfatterne 
Kjersti Bronken Senderud og Ingrid 
Z. Aanestad. Kaffe og kake etter 
opplesningen. 

ONSDAG 18.12, KL.17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TORSDAG 19.12, KL. 10.30: 
Generasjonssang. Skovheim 
barnehage kommer til Allsenteret 
for å synge med oss som et ledd 
i sangkultur-utveksling mellom 
generasjonene. Vi lærer sanger av 
dem og de lærer sanger av oss. 

TORSDAG 19.12, KL.16.00: 
Skovheims tradisjonelle julebord. 
Hjertelig velkommen til det årlige 
julebordet – også i år med dans etter 
maten. Istvan kjøkkensjef disker opp 
med deilig julemat og Birgits Husband 
spiller opp fra ca. kl. 17.30.

FREDAG 20.12, KL.11.00: 
Julemarkering med Skovheim 
barnehage. Vi samler oss rundt 
julekrybben og bymisjonsprest Olga 
Tvedt forteller om julebudskapet. 

TIRSDAG 24.12, KL. 12.00: 
Julaften: Julegrøt.

TIRSDAG 24.12, KL. 16.00: 
Julaften: Julemiddag. Det serveres 
tradisjonell julemeny med ribbe, 
medisterkaker,pølser og surkål og 
til dessert er det riskrem. Hjertelig 
velkommen til julefeiring på Skovheim!

TIRSDAG 31.12, KL. 20.00: 
Nyttårsfeiring. Middagen serveres 
kl. 20.00 og vi holder det gående til 
rakettene skytes opp kl. 24.00 Hjertelig 
velkommen og godt nytt år!

Tro
På Skovheim kan man bo 
med den troen man har eller 
ikke har. 

Det er tydelig annonsert hvilke  
arrangement er som har et 
religiøs t preg. 

Bymisjonsprest Olga Tvedt er på 
Skovheim to gange  r i måneden 
for både lystenning og samtal  er. 

I tillegg har vi Nordstrand 
menighets  prester som holder   
gudstjeneste med nattverd én 
gang i måneden, og vi har 
Kirkens hyggetreff én gang i 
månede n med både åndelig og 
kulturelt innhold  .
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Søndag 01.12, kl.16.00: 
Julegrantenning.

Flotte frivillige lager håndarbeider til Julemarkedet. Alle inntekter går til kulturlivet på 
huset. Hjertelig velkommen til en hyggelig handel!
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Velferdstilbud
KAFÉ

Åpen mandag–fredag fra  
kl. 10.00–15.00.  
Middag serveres fra kl. 12.30–14.30.  
Lørdag, søndag og helligdager  
fra kl. 13.30–15.00.  
Ettermiddagskaffe hver dag kl. 16.30. 
Kaféen er åpen for alle.

FRISØR 

Sols salong. Åpen onsdag og fredag 
fra kl. 10.00–17.00. Hjemmefrisering 
man dag, Smestadhjemmet tirsdag 
og tors dag. Dame, herre og barn. 
Pensjonistpriser. Timebestilling  
tlf. 916 62 775.

EKEBERG NATURTERAPI 

Vigdis Fjære. Fotpleie (off. godkjent), 
akupunktur (NAFO), soneterapi, 
aromaterapi/massasje og hårmineral-
analyse. Timebestilling: tlf. 922 59 447.

BIBLIOTEK, AVISER 
OG INTERNETT

I førsteetasje vestfløy har vi et flott 
nyoppusset bibliotek med et rikholdig 
utvalg bøker som man kan låne med 
seg, eller lese i ro og fred på stedet. 
I kaféen har vi to datamaskiner og 
trådløst nettverk. I resepsjonsområdet kan 
man lese dagens aviser: Aftenposten, 
Dagsavisen og Nordstrand Blad.

SAMTALETILBUD

Bymisjonsprest Olga Tvedt er på 
Skovheim annenhver mandag. Hun er 
tilgjengeli g for samtale. Tid kan avtales 
på forhånd. Ta kontakt i resepsjonen.

HANDLETJENESTE MATVARER

Legg handlelapp i resepsjonen på 
torsda g før kl. 12.00, og få varer på 
døren  dagen etter.

BUTIKKER

Bogerud tekstil, Seniorshop og Stopshop 
Sko kommer til Skovheim både i vår- 
og høstsesongen og selger sine varer 
i kaféen .

VASKERI

Det finnes vaskeri i hver etasje med 
vaske maskin og tørketrommel.

TRIMROM

Trimrom med apparater i underetasjen, 
vestfløyen.

ALLSENTERET

Det er personale tilstede fra  
kl. 08.30–21.00 på hverdager og 
telefonvakt fra kl. 21.00–08.30.  
I helgene er resepsjonen betjent fra 
kl. 11.00–12.30, og det er personale 
tilstede i Allsenteret fra kl. 12.30–17.00 og 
telefonvakt fra kl. 17.00–08.30.
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Frivillig hos oss?

Vi har alltid behov for nye 
frivillige for å gi et så godt 
tilbud som mulig til våre 
beboere. 

Som frivillig bestemmer du selv 
hvor mye tid du ønsker å bruke. 
Oppgavene tilrettelegges utfra 
hva du som frivillig ønsker å gjøre 
og hva våre behov er. Du vil 
komme inn i et sosialt fellesskap 
med andre frivillige og vil få tilbud 
om opplæring, veiledning og 
invitasjoner til møter, temakvelder 
og sosiale sammenkomster. 

Ønsker du å vite mer? 
Ta kontakt med frivilligleder 
Grete Larsen på tlf. 22 29 21 75. 
Frivillighet gir glede, fellesskap og 
kompetanse!

• Hjelp under 
kulturarrangementer.

• Følge til lege/tannlege/butikk.
• Være vert/vertinne i kaféen.
• Tur/teaterfølge.
• Høytlesning i mindre grupper 
• Besøksvenn.
• Musikk, hobbyverksted.
• Kjøkkenhjelp i kaféen i helgen 

fra 13.00–15.00.
• Hagearbeid.

Ønsker du bolig  
på Skovheim? 

Eller ønsker du  
å selge din bolig?

Ta kontakt med advokat Knut Kopstad ved 
Advokatfirmaet Kopstad & Nilson AS.

Telefon 22 76 72 00 
kopstad@kopstadnilson.no 

www.kopstadnilson.no
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