
Ung pensjonist?
Bli med på Løkka
Kom til Engelsborg og Løkka+ våren 2020 
– en helsefremmende møteplass midt på Grünerløkka
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Kom inn 
og bli med 
Engelsborg  
og Løkka+

VELKOMMEN

«Men det er jo ved at 
mennesker er sammen,  
at de kan bli noe for 
hverandre!» Gunnar Heiberg 

Uansett alder og livssituasjon er 
du velkommen hos oss! I dette heftet 
og på våre digitale kanaler finner du 
oversikt over tilbudene denne våren.

På Engelsborg i Helgesensgate 62 er 
det åpen kafé med felles frokost, lunsj 
og middag. Her er det trening med 
fysioterapeut, varmtvannsbasseng, 
frisør og fotterapeut. 

Løkka+ har også helsestasjon for 
eldre der du kan få råd, veiledning 
og kurs. 

Les mer om våre aktiviteter og 
kulturtilbud, og invitasjoner til 
samtaler og samvær. 

Sitt ikke alene 
– kom inn, bli med!

KONTAKTINFO

Engelsborg og Løkka+ 
Helgesensgate 62, 0558 Oslo
Telefon: 23 42 24 10
E-post: engelsborg@bymisjon.no 
kirkensbymisjon.no/engelsborg
Følg oss også på: 
Facebook: @lokkapluss 
NYBY: Løkka+ 

Telefon frisør: 41 32 07 40
Telefon fotterapeut: 47 79 71 63

ÅPNINGSTIDER

Engelsborg og Løkka+ 
Mandag–fredag, kl. 08.00–15.30.  

Avvikende åpningstider:
2. påskedag (13.04) Påskeguds-
tjeneste kl. 11.00 med kirkekaffe.
Sommer (22.06–10.08) kl. 09.00–15.00.

Kafé Engelsborg
Mandag–fredag, kl. 10.00–15.30.
Middag alle dager kl. 13.00–15.00.
Frokost serveres rundt langbordet 
tirsdag og torsdag kl. 10.00 (kr. 40).

Avvikende åpningstider:
Sommer (22.06–10.08) kl. 10.00–14.30.

Enkelte arrangementer foregår  
ettermiddag/kveld. Se program. 
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Faste 
aktiviteter

MANDAG

10.00–13.30: Engelsborg sjakkklubb
10.30–15.00: Bridge
11.00–13.00: Basseng
11.00–15.00: Kreativ gruppe
11.30–12.15: Trygg på foten, 
fallforebyggend e trening1

12.30–13.30: Full fart, 
utholdenhetstrenin g2

TIRSDAG

09.00–12.30: Engelsborg sjakkklubb 
10.30–11.30: Delt@Digitalt veiledning 
i bruk av smarttelefon og nettbrett 
10.00–14.00: Håndarbeidsgruppe
10.30–11.30: «Forum for menn», 
mannsgruppe
12.30–14.30: «Velkommen inn»,  
norsk språktreff
12.30–13.30: Lett til beins, 
fallforebyggend e trening2 
15.00: Sømverksted – lær å sy

ONSDAG

09.00–15.00: Åpen tid på 
Aktivitetsrommet
10.00–11.00: Senioryoga  
(påmelding/venteliste)
10.00–12.00: Basseng
10.00–11.30: Seniornett Engelsborg, 
dataklubb
10.00–11.00: Boccia 
(Sofienbergparken)
11.00–11.45: Senioryoga, avspenning 
og meditasjon (påmelding)
12.30–13.30: Beintøff,  
styrke- og balansetrenin g2–3

13.00–14.30: Tyskgruppe, noe øvet 
14.00–15.00: Sterk og Stødig, 
fallforebyggen de trening2

14.00–17.00: Strikk & Mekk, 
håndarbeids gruppe

TORSDAG

11.00–15.00: Hakkegruppe,  
«hekling i stort format»
12.30–13.30: Forever young, 
stasjonstrenin g2

13.30–14.15: Veiledning med fysio-
terapeut (oppmøte innen kl. 13.45)
14.10–16.00: Leksehjelp (Sofienberg 
ungdomsskole)

FREDAG

09.00–15.00: Åpen tid på 
Aktivitetsrommet
10.00–11.00: Styrketrening med Silje2

10.00–14.00:  Basseng

Gruppetreningstilbud i kursiv. 

Treningsintensitet: 
Lav (1), Middels (2) og Høy (3)

Med forbehold om endringer.  
Hold deg oppdatert på NYBY, vår 
Facebook-side eller i resepsjonen.

Hold deg 
oppdatert på  

NYBY og 
Facebook!
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Nyttig  
for alle

NYBY – EN NYTTIG APP

«Mennesker er muligheter», sier ut-
viklerne av NYBY-appen, som vil 
være med å løse samfunnets ut-
fordringer via nye koblinger. Vi på 
Engelsborg og Løkka+ benytter 
NYBY fordi vi vil være med å bygge 
morgendagens velferdssamfunn. 
Har du lyst til å følge med på 
våre tilbud via mobilen, bli en 
samfunnsressurs eller trenger 
frivillighjelp? Snakk med oss om 
NYBY, eller last ned appen gratis på 
din mobil. Søk opp gruppen «Løkka+» 
i appen og be om å bli medlem.

LEKSEHJELP 

På Engelsborg er det rekruttert en 
engasjert gruppe seniorer som 
gir elever ved Sofienberg skole 
leksehjelp. Unge og eldre jobber 
med lekser og spiser sammen. Etter 
sist tentamen erfarte vi to jublende 
jenter som takket leksehjelperen for 
6-ern. Bli med på å være en viktig for 
neste generasjon. Kontakt Tone G. 
Martinsen på tlf. 913 91 691.

GENERASJONSMØTER

Generasjonsmøter som prosjekt 
og metode skal oppfordre til, 
og tilrettelegge for, utfoldelse av 
menneskelige ressurser uansett alder 
og bakgrunn.

DELT@DIGITALT

Samfunnet tar stadig i bruk nye 
digitale  løsninger, og vi hjelper deg 
gjerne til å mestre dette. 
Hver tirsdag kl. 10.30–11.30 kan du 
komme til Engelsborg med digitale 
spørsmål og utfordringer, for å lære 
mer om bruk av data, mobil, NYBY, 
betalingsmuligheten Vipps m.m. 

BLI FRIVILLIG

Har du tenkt på å bli frivillig  
– gjør noe med det!
Et rikholdig seniorsentertilbud 
kan bare skje ved at mange yter 
frivillig innsats. Ved Engelsborg 
og Løkka+ ønsker vi velkommen 
frivillige medarbeidere som er og 
kan forskjellig, og folk som selv 
kan ha utbytte av frivillig aktivitet. 
Frivillige medarbeidere er med i 
de fleste aktiviteter og gjøremål; 
sjåfører, følgetjeneste, badevakter, 
kursholdere, resepsjonister, 
trening, hobby, kafeverter og i 
generasjonsmøter med mer.
Som frivillig får du opplæring, tilbud 
om aktuelle kurs og invitasjoner til 
ulike sosiale samlinger. 

Vil du bli frivillig eller vite mer? 
Ta kontakt med frivilligleder 
Una Neverdal på tlf. 23 42 24 10 eller 
e-post una.neverdal@bymisjon.no.

Sitt ikke alene  
– kom innom 
og bli med!
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Helse, 
trening  
og kafé 

HELSE OG TRENING

Alle over 60 år som bor i bydel 
Grünerløkka kan trene gratis på 
Løkka+.

Gruppetrening og treningsrom
Vi har i samarbeid med bydelen, 
varierte gruppetreningstilbud 
med dyktige instruktører. Du er 
velkommen til å trene på egenhånd i 
treningsrommet når det ikke foregår 
gruppetrening. 

Fysioterapeut
Løkka+ tilbyr gratis veiledning med 
fysioterapeut, torsdager kl. 13.30–
14.15. Her kan du få hjelp til øvelser 
og treningsprogram
 
Svømming og basseng
Varmtvannsbassenget er åpent 
fra medio januar til medio 
juni. Anlegget er tilrettelagt for 
bevegelseshemmede.  
Priser: Kr. 75 for ett enkeltbesøk eller 
kr. 650 for klippekort (10 ganger).  
For åpningstider, se «faste aktiviteter» 
på side 3.

Helsestasjon
For mer informasjon eller avtale om 
helsesamtale, ta kontakt med
sykepleier Eva Salte, tlf. 941 61 326, 
e-post eva.marie.salte@bga.oslo.
kommune.no. Helsestasjonen holder 
til i 2. etasje, i lokalene til Løkka+. 

ÅPEN KAFÉ 

Kafeen på Engelsborg og Løkka+ 
er åpen for alle! 

Her serveres frokost tirsdag og 
torsdag kl. 10, varm lunsj onsdag og 
fredag og middag hver dag. I tillegg 
til rundstykker, salater, smoothie 
og vaffel. Og det selges sunne 
forfriskninger i kafeen etter trening.
I kafeen kan du også bare komme 
og sitte ned, lese avis eller bare 
være.

ÅPEN DAG

Er du ny i bydelen eller nysgjerrig 
på hva vi kan tilby? 

Åpen dag for nye gjester, 19. februar 
og 10. mars kl. 11.30–12.30.
Vi vet det kan det være vanskelig 
å komme for første gang. Derfor 
arrangerer vi to åpne dager for 
dere som vil se hvor vi holder til, få 
informasjon om våre tilbud eller bare 
treffe andre nye. Enkel servering.
Velkommen, vi ser frem til å møte 
deg!

Kom på  
åpen dag  
i februar  
og mars!
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Kurs og 
grupper

KREATIVT KURS

Gruppen «Kreativ» arrangerer kurs 
over seks mandager med oppstart 
27. januar. Plan for materialbruk er 
skifer som smykke og dekorgjenstand, 
kombinert med steiner og sølv. 
Gullsmed Sverre Høvren er med som 
konsulent og inspirator. Åpent for nye 
deltakere. Bare å møte opp!  
Pris: kr. 100. 

DAG: Mandager 
TID: kl. 11.00–15.00
STED: Aktivitetsrommet
 

KUNSTUTTRYKK – NYHET!

Få mer livskraft og et fellesskap 
med utforskning av farger, lek og 
bevegelse! Du trenger ikke være flink 
til å tegne eller male for å delta
Kurset er gratis og er et tilbud til folk 
over 55 år. Antall deltakere: 10 stk.
Mer informasjon og påmelding til 
Irene og Lilly, tlf. 916 18 496, e-post 
lilly@lillyputt.no

DAG: Tirsdager (21.04, 28.04, 05.05, 
12.05, 19.05 og 26.05)
TID: kl. 10.30–12.30 
STED: Andre etasje

MALEKURS 

Nytt malekurs denne våren med 
kunstner Bjørn Algrim. Utstyr låner du 
hos oss. Pris: kr. 1500. 
Bindende påmelding til Birk, e-post 
birkeirik.fjeld@bymisjon.no. Kurset går 
over 10 uker med oppstart 3. mars.

DAG: Tirsdager 
TID: kl. 11.00–14.00 
STED: Andre etasje

DANS – NYHET!

Selskapsdanser som vals, tango 
og swing. Et dansekurs over fem 
ganger som passer for alle nivåer. 
Kurset ledes av idrettslærer og 
dansepedagog Ewa Trela som har 
over 25 års erfaring med alle nivåer 
og aldersgrupper. Hun var med 
som proffdanser i «Skal vi danse» 
på TV2. Pris: kr. 150 i egenandel for 
hele kurset! Påmelding til Birk, e-post 
birkeirik.fjeld@bymisjon.no.  
Oppstart 3. mars.

DAG: Tirsdager i mars 
TID: kl. 13.30–14.15
STED: Stuen
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SORGGRUPPE – NYHET!

Sorggruppe kan være en viktig 
form for rehabilitering etter dødsfall. 
I gruppen vil du møte andre som har 
lignende erfaringer. Gruppen møtes 
regelmessig, deler erfaringer og 
hjelper hverandre videre. Gruppen 
ledes av Ole-Jørgen Andersen, 
diakon i Paulus og Sofienberg 
menighet med bred erfaring. Gruppa 
er livssynsåpen, og et samarbeid 
mellom Kirkens Bymisjon og Paulus 
og Sofienberg menighet. Påmelding 
per tlf. 408 14 249 eller e-post 
oa228@kirken.no. Tilbudet er gratis. 
Antall deltakere: 3–8 stk.

DAG: Onsdager (04.03, 25.03, 
15.04, 06.05 og 27.05)
TID: kl. 15.00–16.30
STED: Andre etasje

«ÅPEN DØR» MED 
LYSTENNIN G – NYHET!

Et livssynsåpent arrangement ledet 
av rådgiver og bymisjonsprest Olga 
Tvedt. Arrangementet skjer hver 
1. fredag i måneden. Olga er også 
tilgjengelig for en samtale om det du 
måtte ønske å snakke om. Ta kontakt 
med Engelsborg eller Olga direkte 
på tlf. 959 24 323.

DAG: Første fredag hver måned 
(07.02, 06.03, 03.04, 08.05 og 05.06)
TID: kl. 11.00–12.00
STED: Peisestuen

 
Sosionom
Eva Hamborg
Mobil 47 48 67 43 
Tlf. 23 42 24 10 

eva.hamborg@bymisjon.no 

Sosionom
Elin Prestesæter
Mobil 47 48 67 44
Tlf. 23 42 24 10 

elin.presteseter@bymisjon.no

Vi har mange 
nye tilbud 

denne våren!

Ta gjerne kontakt 
sosionomtjenesten 

Støttesamtaler, råd, 
veiledning og hjelp 
med å søke offentlige 
støtteordninger. 
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Kultur- og 
aktivitets-
kalender

FEBRUAR

FREDAG 07.02 KL. 11.00–12.00: 
«Åpen dør» med lystenning 
i peisestuen. Et livssynsåpent 
arrangement ledet av rådgiver og 
bymisjonsprest Olga Tvedt.

FREDAG 07.02 KL. 12.00: 
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

MANDAG 10.02 KL. 11.30: 
Konsert: «Den nye ABC – Argentina, 
Brasil & Cuba» i stuen. Sverre Indris 
Joner serverer en livlig musikalsk 
rundreise i Latin-Amerika, krydret med 
historier og anekdoter i stuen. Den 
kulturelle Spaserstokken. 

TORSDAG 13.02 KL. 11.30–12.00: 
Seniortalenter i stuen. Del noe 
kreativt og minnerikt i en uformell 
atmosfære. Har du lest noe, skrevet 
noe, hørt en sang eller har annet du 
vil dele? Mikrofonen er åpen.
 
FREDAG 14.02 KL. 12.00: 
Fredagsquiz med Valentindag-
tema i salongen. Vi tester «de små 
grå» med ulik vanskelighetsgrad. 
Premie til beste bord!

MANDAG 17.02 KL. 11.30:  
Konsert: «Opplev gullstrupen  
Knut-Marius Djuvik» i stuen.  
Kjente og kjære sanger fra 50-tallet 
og frem til nå.

ONSDAG 19.02 KL. 10.00–14.30: 
Salgsborder i stuen. Vi inviterer ulike 
aktører til å selge sine produkter.

ONSDAG 19.02 KL. 11.30: 
Åpen dag for nye gjester.  
Se mer informasjon på side 7.

TORSDAG 20.02 KL. 11.30:  
Åpning av utstilling «gatelangs 
i Oslo» i stuen. Vi vil invitere til et 
slentrende møte med Sagene, byens 
eldste arbeiderbydel, i bilder og 
sang. Utstillingen er laget av artist 
Ingeborg Selnes og Oslo Museum, 
Bymuseet ved Linken Apall-Olsen og 
støttes av Spaserstokken. Utstillingen 
er tilgjengelig ca. en måned.

FREDAG 21.02 KL. 12.00: 
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

MANDAG 24.02 KL. 12.00: 
Tematreff: «Om kildesortering og 
avfallsreduksjon» i salongen. Er 
du nysgjerrig på kildesortering og 
hva som skjer med avfallet i Oslo 
kommune? Bli bedre kjent med de 
blå og grønne posene, og hva som 
skjer med dem etter at de har blitt 
samlet inn. Ved Renovasjons- og 
gjenvinningsetaten i Oslo Kommune.

Sjekk ut  
våre konsert-

tilbud!
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Mandag 17. februar er 
det konsert med gull-
strupen Knut-Marius Djuvik.
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TORSDAG 27.02 KL. 11.30–12.00: 
Seniortalenter i stuen. Del noe 
kreativt og minnerikt i en uformell 
atmosfære. Har du lest noe, skrevet 
noe, hørt en sang eller har annet du 
vil dele? Mikrofonen er åpen.

FREDAG 28.02 KL. 11.30:  
Fresk podcast i stuen. Silje Gudahl 
har i lang tid drevet treningsgrupper 
ved Løkka+. Sammen med Nina 
Stensvold har de sin egen podcast 
og kommer for å snakke om hvordan 
trening påvirker oss mentalt. 

MARS

TORSDAG 05.03 KL. 11.30: 
Tematreff: «Om Akerselvas fosser 
og bruer» i salongen. Forfatter Kjell 
Egil Sterten forteller historien om 
Akerselvas nåværende 49 bruer og 
dens fosser, basert på bildeboka 
hans, «Akerselvas bruer og fosser». 
Boka inneholder en oversikt over de 
viktigste fossene, damanleggene 
og fabrikkene som fikk kraft fra 
Akerselva.

FREDAG 06.03 KL. 11.00–12.00: 
«Åpen dør» med lystenning 
i peisestuen. Et livssynsåpent 
arrangement ledet av rådgiver og 
bymisjonsprest Olga Tvedt.

FREDAG 06.03 KL. 12.00:  
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

MANDAG 09.03 KL. 11.30:  
Konsert: «Lytt til mine toner 
kjære frue» i stuen. Spaserstokken 
presenterer en fornøyelig samling av 
norske reklamesanger, en underlig 
og underholdende del av norsk 
kulturhistorie. Ved Per Vollestad på 
sang og gitar. 

TIRSDAG 10.03 KL. 11.30–12.30:  
Åpen dag for nye gjester.  
Se mer informasjon på side 7.

FREDAG 13.03 KL. 12.00: 
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

TORSDAG 19.03 KL. 09.00–15.00:  
Synsprøve med trykkmåling  
i 2. etasje. Ved optiker Hans Petter 
Beldring. Pris: kr. 200 per time 
(45 min.). Timebestilling.

Har du et 
talent du vil 

dele med oss?
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TORSDAG 19.03 KL. 11.30–12.00: 
Seniortalenter i stuen. Del noe 
kreativt og minnerikt i en uformell 
atmosfære. Har du lest noe, skrevet 
noe, hørt en sang eller har annet du 
vil dele? Mikrofonen er åpen.

FREDAG 20.03 KL. 11.30:  
Fresk podcast i stuen. Silje Gudahl 
har i lang tid drevet treningsgrupper 
ved Løkka+. Sammen med Nina 
Stensvold har de sin egen podcast 
og kommer for å snakke om 
motivasjon og treningsglede. 

TORSDAG 26.03 KL. 09.00–14.00:  
Hørselsmåling i 2. etasje. 
Hørselsmåling v/ Lovisenberg 
Diakonale Sykehus. Pris: kr. 150. 
Kontant betaling. Timebestilling. 
Siste avtale settes opp kl. 13.45.

FREDAG 27.03 KL. 12.00:  
Tematreff: «Om Sofienbergparken» 
i salongen. «Sofienbergparken 
byfolkets» tumleplass – de 
utstøttes territorium». Forfatter 
Elida Høeg, forteller om boken og 
Sofienbergparkens mangfoldige 
historie og bruk i dag.

APRIL

TORSDAG 02.04 KL. 11.30:  
Tematreff: «Evert Taube i bilder 
og musikk» i stuen. Kulturleder på 
Kampen Omsorg+, Ellen Kirkaas, 
deler inntrykk og musikk fra Evert 
Taubes liv.

FREDAG 03.04 KL. 11.00–12.00: 
«Åpen dør» med lystenning 
i peisestuen. Et livssynsåpent 
arrangement ledet av rådgiver og 
bymisjonsprest Olga Tvedt.

FREDAG 03.04 KL. 12.00:  
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

MANDAG 13.04 KL. 11.00:  
Påskegudstjeneste i stuen. 
Paulus og Sofienberg menighet, 
Sofienberghjemmet og Engelsborg og 
Løkka+ inviterer til påskegudstjeneste 
med kirkekaffe.

TORSDAG 16.04 KL. 11.30–12.00: 
Seniortalenter i stuen. Del noe 
kreativt og minnerikt i en uformell 
atmosfære. Har du lest noe, skrevet 
noe, hørt en sang eller har annet du 
vil dele? Mikrofonen er åpen.

Vi har også 
mange 

spennende 
tematreff!
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FREDAG 17.04 KL. 11.30:  
Fresk podcast i stuen. Silje Gudahl 
har i lang tid drevet treningsgrupper 
ved Løkka+. Sammen med Nina 
Stensvold har de sin egen podcast 
og kommer for å snakke om trening 
som et sosialt verktøy. 

MANDAG 20.04 KL. 11.30: 
Forestilling: «Skjørtet som falt ned 
fra himmelen – min mors historie» 
i stuen. Spaserstokken og skuespiller 
Ida M. Fredriksen tar oss med 
igjennom det tyvende århundre med 
utgangspunkt i sin egen mors historie. 
Vi tar et blikk på verden og et blikk 
inn i et enkelt liv fra 1920 til 2014. 

ONSDAG 22.04 KL. 10.00:  
Klessalg i salongen. Bogerud 
kommer med nyheter og salgsvarer. 
Kort, kontant og faktura.

TORSDAG 23.04 KL. 11.30:  
Allmøte i stuen. Vårens allmøte ved 
brukerrådet. Det blir informasjon 
og diskusjon. Utlodning. Saker kan 
fremmes til brukerrådets leder, Eva 
Melgaard.

TIRSDAG 28.04 KL. 11.30:  
Konsert: «Filmmusikk» i stuen. 
Fløytist Germaine Bouts Hexeberg 
og pianist Morten Fagerli tar oss 
til filmens verden igjennom ord og 
toner. 

TORSDAG 30.04 KL. 12.00:  
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

MAI

TORSDAG 07.05 KL. 11.30–12.00:  
Seniortalenter i stuen. Del noe 
kreativt og minnerikt i en uformell 
atmosfære. Har du lest noe, skrevet 
noe, hørt en sang eller har annet du 
vil dele? Mikrofonen er åpen.

FREDAG 08.05 KL. 11.00–12.00: 
«Åpen dør» med lystenning 
i peisestuen. Et livssynsåpent 
arrangement ledet av rådgiver og 
bymisjonsprest Olga Tvedt.

FREDAG 08.05 KL. 12.00:  
Fredagsquiz i salongen.  
Vi tester «de små grå» med ulik 
vanskelighetsgrad. Premie til beste 
bord!

ONSDAG 13.05 KL. 12.00:  
Besøk fra Bellevue barnehage 
i stuen. Barn fra barnehagen synger 
17. mai- og vårsanger.

TORSDAG 14.05 KL. 11.30:  
Tematreff: «Om vergemåls-
ordningen og fremtidsfullmakt» 
i salongen. Jurist og rådgiver Lisa 
Larsen fra Fylkesmannen i Oslo og 
Viken orienterer. Det blir anledning til 
spørsmål underveis. 

«Åpen dør»  
– tenn et lys 
for en du er 

glad i!
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FREDAG 15.05 KL. 11.30:  
Konsert: «Akershus Messingens-
emble» i stuen. Tradisjon tro spiller 
Akershus Messingensemble marsjer 
og musikk som får oss i 17. mai-
stemning.

FREDAG 22.05 KL. 12.00:  
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

MANDAG 25.05:  
Frivilligarrangement. Vi inviterer alle 
aktive frivillige til et arrangement for 
frivillige. Mer informasjon kommer.
 
TIRSDAG 26.05:  
Tur med Skibladner. Grünerløkka 
Helselag arrangerer tur med 
Skibladner. Buss fra Grünerløkka 
til Hamar, båttur på Mjøsa med 
bespisning ombord og buss tilbake til 
Grünerløkka. Pris: ca. kr. 600. Endelig 
pris og påmeldingsfrist kommer 
senere. Turen krever et minimum 
antall påmeldte for gjennomføring.

TORSDAG 28.05 KL. 11.30–12.00: 
Seniortalenter i stuen. Del noe 
kreativt og minnerikt i en uformell 
atmosfære. Har du lest noe, skrevet 
noe, hørt en sang eller har annet du 
vil dele? Mikrofonen er åpen. 

JUNI

FREDAG 05.06 KL. 11.00–12.00:  
«Åpen dør» med lystenning 
i peisestuen. Et livssynsåpent 
arrangement ledet av rådgiver og 
bymisjonsprest Olga Tvedt. 

TORSDAG 11.06 KL. 12.00:  
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

FREDAG 12.06 KL. 12.00:  
Fredagsquiz i salongen.  
Vi tester «de små grå» med ulik 
vanskelighetsgrad. Premie til beste 
bord!

TORSDAG 18.05 KL. 11.30–12.00:  
Seniortalenter i stuen. Del noe 
kreativt og minnerikt i en uformell 
atmosfære. Har du lest noe, skrevet 
noe, hørt en sang eller har annet du 
vil dele? Mikrofonen er åpen. 

FREDAG 19.06 KL. 12.00:  
Bingo i salongen.  
Pris: kr. 20 per brett. 

ONSDAG 23.06 KL. 11.30:  
Sankthans-markering i stuen. 
Per «spillemann» Per Andersen 
skaper god sommerstemning med 
sitt trekkspill og inviterer til konsert og 
allsang. Servering av kringle og kaffe.

Det blir 
sommerbingo 

i hele juli: 
Følg med!

JULI: Sommerbingo
Vi spiller bingo 
gjennom sommeren 
kl. 12.00 i salongen. 
Følg med på oppslag 
for datoer. 
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Brukerrådet og 
Eldrerådet i bydelen

Brukerrådet er et 
rådgivende organ for 
Engelsborg og Løkka+ 
og består av valgte og 
oppnevnte medlemmer. 

Medlemmer: Eva Melgaard 
(leder), Jens Johannesen 
(nestleder), Marie Thune 
(sekretær), Leif Gulliksen, 
Britt Olsen, og Erna Winge. 

Varamedlemmer:  
Wilhelm Zickfeldt og 
Sigrunn Øverland.

Vi har to representanter 
fra brukerrådet som også 
møter i eldrerådet. Referat 
og andre relevante skriv er 
tilgjengelig for lesing på 
senteret.
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