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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, Jarle Nordahl, Mina Storhaug 
Haufmann (i permisjon), Tara Taagholi og Zahra Lotfil Lai.

Beboerutvalg:  
Anne Lise Ausland, Berit Larsen, Liv Herstad Røed, 
Liv Henningsen, Dag Hartmann og 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!

Allsenteret blir støttet av Backes legat, 
Scheiblers legat og OBOS.

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 KAFÉEN

Én tirsdag i måneden er det allsang 
ledet 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 
oddetallsuker. 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. 10.45–11.15.

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 
minimum 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. etasje vest på 
torsdager. 

TRENING

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

Faste aktiviteter våren 2020
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Kulturprogram våren 2020
JANUAR

MANDAG 06.01 KL. 10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen.

MANDAG 06.01 KL. 17.00: 
Nattverdsgudstjeneste med 
kirkekaffe . Sogneprest Anne Grete 
Listrøm holder nattverdsgudstjeneste  
i Allsenteret. Det serveres kaffe og 
hjemmebakt kringle etter guds
tjenesten.

ONSDAG 08.01: 
Zahra serverer middag fra Iran.

ONSDAG 08.01 KL. 17.30: 
Skovheims juletrefest. Ta med barn/
barnebarn/oldebarn og bli med på 
en stemningsfull kveld med julesanger  
og gang rundt juletreet. Det serveres  
pølser og lompe, saft og kaffe. 
Kanskje kommer nissen med godte
poser også! 

TORSDAG 09.01 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.

MANDAG 13.01 KL. 18.00: 
Kulturaften. «Lalla – en musikalsk hyl
lest av Lalla Carlsen», Norges revy
dronning» Bobbi & Trond, alias Ingvild 
Storhaug og Trond Lindheim, byr på 
et musikalsk møte med Lalla Carlsen 
i denne sjarmerende, humoristiske 
og nostalgiske konsertforestillingen. 
Lalla Carlsen hadde en fantastisk kar
riere innen revy, film og folkelig kom
edie, og var en av Chat Noir's al
ler største stjerner i stedets gullalder. 
Sanger mange vil huske er Sissiken på 
Nellys hatt, Marsjkonkurransen, Liberie 
Hushjelp og Sølibatvise. Mellom sang
numrene serveres morsomme og inter
essante anekdoter, og publikum opp
fordres til å synge med. Det hele blir 
servert av en rampete superpianist og 
en striks sangerinne med glimt i øyet: 
to dedikerte utøvere i tett samspill. 
Åresalg og servering etter konserten. 
Konserten er støttet av Oslo kommune.

TIRSDAG 14.01 KL. 16.30: 
Allsang til kaffen.  
Ved pianoet Birgit Skogen.

ONSDAG 15.01 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

ONSDAG 22.01 KL. 12: 
Frogner Kino åpner dørene til sine 
nyrestaurerte lokaler og ønsker vel
kommen til fordums prakt anno 1926 
i sine historiebærende og stemnings
fulle rom med kinosal, foajé og kafé. 
Kinosjef Tove Kampestuen ønsker vel
kommen og forteller om Frogner Kino 
sin utrolige historie og hvordan det 
har vært å finne tilbake til slik den 
opprinnelig var. Visning av filmen: 
Buster Keatons Sherlock Jr. Filmen 
er en gøyal komedie av en stum
film der kongen av slapstick Buster 
Keaton spiller rollen som kinomas
kinist og mesterdetektiv. Det blir le
vende pianomusikk fra Frogner Kino 
sitt nyrestaurerte og flotte piano fra 
1930 til filmen. Filmens lengde er 45 
minutter og det blir kaffestund med 
enkel servering i etterkant av filmfo
restillingen. Påmelding i resepsjonen. 
Gratis. Forestillingen er støttet av Oslo 
Kommune.

TORSDAG 23.01 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.

MANDAG 27.01 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen. 
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Mandag 13.01 kl. 18.00: Kulturaften. «Lalla – en musikalsk hyllest av Lalla Carlsen», Norges revydronning»  
med Bobbi & Trond, alias Ingvild Storhaug og Trond Lindheim.

Mandag 06.01 kl. 17.00: Nattverds-
gudstjeneste med Anne Grete Listrøm.

Mandag 27.01 kl. 12.00: Lystenning med 
bymisjonsprest Olga Tvedt.

Fra 08.01 og videre første onsdag hver 
måned lager Zahra middag fra Iran.
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ONSDAG 29.01 KL. 11.30: 
Underholdningsforedraget 
«Om lommetyver, kjeltringer og 
svindlere». Geir Gjelten holder et 
under holdende foredrag med fasci
nerende demonstrasjoner av lomme
tyveri, triks, svindel og bedrag med 
lun humor og hjertevarm interaktivi
tet. Mye moro og latter, men defini
tivt også noen smarte tips og gode 
råd for unngå å bli offer for svindle
re, lommetyver og andre kjeltringer, 
men uten å overdrive og skremme. 
Illusjonisten fra Lørenskog er for de 
fleste et kjent TVansikt fra en rekke 
program hvor han lager fantastiske 
scener med munnrappe kommentarer 
og imponerende fingerferdighet. 

ONSDAG 29.01 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

FREDAG 31.01 KL. 11.00: 
Lunsj med barnehagen. Barna fra 
Skovheim Barnehage kommer på 
besøk  og spiser lunsj og synger med 
oss.

FEBRUAR

MANDAG 03.02 KL. 10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen.

MANDAG 03.02 KL. 17.00: 
Nattverdsgudstjeneste med 
kirkekaf fe. Sogneprest Morten 
Holmqvist holder nattverdsgudstjenes
te i Allsenteret. Det serveres kaffe og 
hjemmebakt kringle etter gudstjenes
ten.

ONSDAG 05.02: 
Zahra serverer middag fra Iran.

TORSDAG 06.02 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.

MANDAG 10.02 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen. 

ONSDAG 12.02 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

FREDAG 14.02 KL. 11.00–13.00: 
Helsebutikken på Nordstrand 
holder  stand. Butikken er en lokal 
bandagist lokalisert på Sæter på 
Nordstrand med oppgjørsavtale med 
HELFO og kan skaffe alt av helseutstyr 
på blå resept. De har stor fagkunn
skap på området, og har sykepleier 
og fagansvarlig som jobber i butikken. 
De har med seg litt av det butikken 
kan by på, er behjelpelig med å svare 
på spørsmål, og tar eventuelt imot be
stillinger om noen ønsker det.

MANDAG 17.02 KL. 18.00: 
Kulturaften. Skovheims tradisjo nelle 
karneval med Birgits Husband.  
Vi ønsker velkommen til en forryken
de feiring med friske antrekk samt 
muligheter for å bare være seg selv! 
Kjøkkensjef Istvan disker opp med 
en deilig smårett. Åresalg og fest! 
Arrangementet støttes av Backes 
legat .

TIRSDAG 18.02 KL. 16.30: 
Allsang til kaffen.  
Ved pianoet Birgit Skogen.

TORSDAG 20.02 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.

SØNDAG 23.02 KL. 16.30: 
Fastelavnsboller til 
ettermiddagskaffe n.

MANDAG 24.02 KL. 11.00: 
Forever living selger aloe vera 
baserte hverdagsprodukter 
i Allsenteret.

MANDAG 24.02 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen.

TIRSDAG 25.02 KL. 18.00: 
Kulturaften. «Nylonstrømpa». 
Kompaniet Underholdningsvogna pre
senterer en splitter ny musikalsk fore
stilling som feirer at nylonstrømpa   
i 2019 fyller 80 år. En humoristisk, 
energisk og varm forestilling «…om 
strømpe sømmer og store drømmer, 
kvinne frigjøring og storrengjøring».  



Mandag 03.02 kl. 17.00: Nattverds-
gudstjeneste med Morten Holmqvist.

Mandag 17.02 kl. 18.00: Kulturaften.  
Skovheims tradisjonelle karneval med Birgits Husband. 

Onsdag 29.01 kl. 11.30: Geir Gjelten 
holder underholdningsforedrag.

Tirsdag 25.02 kl. 18.00: Kulturaften. «Nylonstrømpa».  
Kompaniet Underholdningsvogna presenterer en splitter ny musikalsk forestilling.
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De to naboene Nelly Hansen og 
Solgunn Nilsen bor i en typisk  Oslo
bygård på 1950tallet. Fore stillingen 
spinner rundt damenes relasjon og 
deres fascinasjon for Duponts vidun
derstrømpe av nylon – innimellom 
klesvask, dørselgere, nymotens hjelpe
midler som vaskemaskin og støv suger, 
ukeblader og TOROsuppeposer. 
Her blir det nostalgiske gjenhør med 
sanger fra husmorens glanstid som 
«Sussebass» og «I wanna be loved by 
you» samt nyskrevne låter som feirer 
jubilanten nylonstrømpa. Forestillingen 
spilles av sangerne og skuespiller
ne Maiken Stølan Kroken og Kjersti 
Vatnan Ekman. Åresalg og servering 
etter konserten. Forestillingen er støttet 
av Oslo Kommune.

ONSDAG 26.02 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 50 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TORSDAG 27.02 KL. 12.15: 
Formiddagskonsert med den 
britiske  pianisten Robin Colville. 
Han spiller vakre melodier fra klassis
ke komponister og kjente musikaler – 
mulig ispedd Brasiliansk og Cubansk 
tango. Hjertelig velkommen til en 
hygge lig og energigivende formiddag 
i Allsenteret. 

FREDAG 28.02 KL. 11.00: 
Lunsj med barnehagen. Barna fra 
Skovheim Barnehage kommer på 
besø k og spiser lunsj og synger med 
oss.

MARS 

MANDAG 02.03 KL. 10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen. 

MANDAG 02.03 KL. 11.00: 
Stopshop selger kvalitetssko 
i Allsenteret.

MANDAG 02.03 KL. 17.00: 
Nattverdsgudstjeneste med 
kirkekaff e. Sogneprest Anne Grete 
Listrøm holder nattverdsgudstjeneste i 
kaféen. Det serveres kaffe og hjemme
bakt kringle etter gudstjenesten.

ONSDAG 04.03: 
Zahra serverer middag fra Iran.

TORSDAG 05.03 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.

FREDAG 06.03 KL. 12.00: 
Formiddagskonsert. «Munch i bilder 
og musikk» I denne forestillingen tas 
publikum med på en uvanlig reise i 
Edvard Munch sinemalerier der bilde
ne får tonefølge av skandinavisk mu
sikk og sanguttrykk. For hvert musikk
stykke vil skuespilleren fortelle om den 
historiske kontekst kunstneren arbeidet 
i. Deretter fremføres et musikkstykke i 
ånden til Munchs bilde, samtidig som 
bildet vises på skjerm. Publikum invi
teres til å dele sine tolkninger under
veis. Medvirkende er operasangerne 
Kristian Andersen og Live Maartmann, 
skuespiller Allister Kindingstad, samt 
pianist Veronika Dokken. Forestillingen 
er støttet av Oslo Kommune.

MANDAG 09.03 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen. 

TIRSDAG 10.03 KL. 16.30: 
Allsang til kaffen.  
Ved pianoet Birgit Skogen

ONSDAG 11.03 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TIRSDAG 17.03 KL. 18.00: 
Kulturaften. «Connecting Arts». 
Danseforestilling med dyktige interna
sjonale dansere. Connecting Arts lo
ver høy energi, danseglede, variert 
musikk fra ulike tidsepoker og farge
rike kostymer. Dansestiler som musikal 
dans, jazz, Rock›n›Roll og ulike latin/
standarddanser vil være noe av det 
showet har å by på. Her vil det finnes 
noe for enhver smak. Lett servering og 
åresalg etter forestillingen.

TORSDAG 19.03 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.

FREDAG 20.03 KL. 11.00: 
Bogerud tekstil selger klær 
og tilbehø r i Allsenteret.

MANDAG 23.03 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen. 



Kulturprogram, våren 2020  9

Torsdag 27.02 kl. 12.15: Formiddags-
konsert med pianisten Robin Colville. 

Tirsdag 14.04 kl. 17.30: Kulturaften. «Modell av edel årgang». Klær skaper minner. 

Tirsdag 17.03 kl. 18.00: Kulturaften. 
«Connecting Arts». Danseforestilling med dyktige internasjonale dansere.
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ONSDAG 25.03 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

FREDAG 27.03 KL. 11.00: 
Lunsj med barnehagen. Barna fra 
Skovheim Barnehage kommer på 
besøk  og spiser lunsj og synger med 
oss.

LØRDAG 28.03 KL. 11.00–15.00: 
Vårmarked. Stort bruktmarked og en 
flott mindre avdeling med husflid og 
påskepynt som er tilvirket av damene  
på Skovheim. Loddbord med flotte 
premier. Kaféen er åpen. Inntektene 
går til kulturlivet på Skovheim allsenter.

SØNDAG 29.03 KL. 11.00–15.00: 
Vårmarked. Stort bruktmarked og en 
flott mindre avdeling med husflid og 
påskepynt som er tilvirket av damene  
på Skovheim. Loddbord med flotte 
premier. Kaféen er åpen. Inntektene 
går til kulturlivet på Skovheim allsenter.

APRIL

ONSDAG 01.04: 
Zahra serverer middag fra Iran.

TORSDAG 02.04 KL. 10.00: 
Påskefrokost. Velkommen til fest
frokost og hyggelig stemning! 
Påmelding i kaféen.

TORSDAG 02.04 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.

FREDAG 03.04 KL. 11.00: 
Påskemarkering med bymisjons-
prest Olga Tvedt og Skovheim 
Barnehage. Olga samler barn og 
voksne rundt påsketreet og synger og 
forteller om påskens budskap. 

MANDAG 06.04 KL. 17.00: 
Nattverdgudstjeneste med 
kirkekaffe . Sogneprest Morten 
Holmqvist holder nattverdgudstjeneste 
i kaféen. Det serveres kaffe og hjem
mebakt kringle etter gudstjenesten

ONSDAG 08.04 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

TIRSDAG 14.04 KL. 17.30: 
Kulturaften. «Modell av edel år
gang». Klær skaper minner. Det før
ste kysset, den første konsertopplevel
sen, ferieturene, middagsselskapene. 
Tenk på alle øyeblikkene som kan er
indres gjennom klær! Disse øyeblik
kene ønsker Oslo museum å fremkal
le. Med rød løper, fotovegg og bilder 
til inspirasjon, oppmuntres deltagerne 
til å dele sine historier, kle seg opp 
og la seg fotografere. Det hele avslut
tes med en motevisning til fengende 
musikk fra 50 og 60tallet. Bildene 
som tas underveis sendes ut til sen
trene i etterkant. Lett servering og åre
salg. Arrangementet er støttet av Oslo 
Kommune.

TORSDAG 16.04 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.

FREDAG 17.04 KL. 11.00: 
Seniorklær selger varer fra sin 
vårkolle ksjon i Allsenteret.

MANDAG 20.04 KL. 18.00: 
Kulturaften. Dans med Birgits 
Husband. Vi fortsetter tradisjonen med 
danserestaurant, og i kveld serveres 
Cubanske rytmer og mat fra kontinen
tet. Velkommen både med og uten 
dansesko! Åresalg. Danserestauranten 
støttes av Backes legat.

TIRSDAG 21.04 KL. 16.30: 
Allsang til kaffen.  
Ved pianoet Birgit Skogen.

ONSDAG 22.04 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

FREDAG 24.04 KL. 11.00: 
Lunsj med barnehagen. Barna fra 
Skovheim Barnehage kommer på 
besø k og spiser lunsj og synger med 
oss.

TORSDAG 30.04 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage.
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Kultur
Skovheim er et samfunn i 
miniaty r. Her bor mennesker 
med ulike historier og med 
ulike  ønsker og behov. 

Vi ønsker å møte alle mennesker 
der de er. Det betyr at vårt kultur-
begrep favner vidt. Det spenner 
fra en god samtale eller en spa-
sertur 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 
slagere .

Lørdag 28.03 og søndag 29.03, kl. 11.00–15.00: Vårmarked.

Tirsdag 12.05 kl. 18.00: Kulturaften med Lilleaker Janitsjar.

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

Velkommen til  
Skovheim allsenter!
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MAI

MANDAG 04.05 KL. 10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen.

MANDAG 04.05 KL. 17.00: 
Nattverdsgudstjeneste med 
kirkekaff e. Sogneprest Anne Grete 
Listrøm holder nattverdsgudstjeneste i 
kaféen. Det serveres kaffe og hjemme
bakt kringle etter gudstjenesten.

TIRSDAG 05.05 KL. 10.00–17.00 (ca.): 
Harrytur til Sverige med Grete.

ONSDAG 06.05: 
Zahra serverer middag fra Iran.

ONSDAG 06.05 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

MANDAG 11.05 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen. 

TIRSDAG 12.05 KL. 18.00: 
Kulturaften. Lilleaker Janitsjar. Dette 
janitsjarorkesteret med utspring i lokal
miljøet i Ullern spiller opp med vårlige 
marsjer og setter stemning for feirin
gen av grunnlovsdagen. Servering og 
åresalg.

TORSDAG 14.05 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage. 

FREDAG 15.05 KL. 11.45: 
Grunnlovsfeiring med Skovheim 
barne hage. Barna marsjerer inn på 
tunet og vi heiser flagget og spiser 
kake.

SØNDAG 17.05 KL. 08.00: 
Nordstrand Janitsjar spiller til flagg-
heising på plassen foran Skovheim 
allsenter. Deretter serveres det flott 
17. maifrokost i kaféen. Kl. 14.00 serve
res festmiddag. Påmelding i kaféen.

TIRSDAG 19.05 KL. 16.30: 
Allsang til kaffen.  
Ved pianoet Birgit Skogen.

ONSDAG 20.05 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

FREDAG 22.05 KL. 10.00–16.00 (ca.): 
Bingodamene arrangerer utflukt 
med lunsj. 

MANDAG 25.05 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen. 

MANDAG 25.05 KL.18.00: 
Kulturaften. «Lene og pappa'n». Far 
og datter Storhaug inviterer til jazz
klubb med kjente jazzstandarder og 
god stemning. Lett servering og åre
salg.

TORSDAG 28.05 KL. 11.00: 
Pinsemarkering. Bymsjons prest Olga 
Tvedt samler barn og voksne til en 
hyggestund, og for at vi bedre skal 
forstå for hvorfor vi feirer pinse.

JUNI

ONSDAG 03.06: 
Zahra serverer middag fra Iran.

ONSDAG 03.06 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til tur 
og fest.

MANDAG 08.06 KL. 10.30: 
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen.

MANDAG 08.06 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen. 

MANDAG 08.06 KL. 17.00: 
Nattverdsgudstjeneste. Med kirke
kaffe sogneprest Morten Holmqvist 
holder nattverdsgudstjeneste i kaféen. 
Det serveres kaffe og hjemmebakt 
kringle etter gudstjenesten.

TIRSDAG 09.06 KL. 16.30: 
Allsang til kaffen.  
Ved pianoet Birgit Skogen.

TORSDAG 11.06 KL. 10.45: 
Generasjonssang med Skovheim 
Barnehage. 
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Tirsdag 23.06 kl. 17.00: St. Hansaften.  
Skovheims friske kvartett  ved navn St. Hansbandet spiller.

Mandag 25.05 kl.18.00: 
Kulturaften. «Lene og pappa›n». Far og datter Storhaug inviterer til jazzklubb.

ONSDAG 17.06 KL. 17.00: 
Bingo. Bingo i kaféen ledet av 
Skovheims frivillige. Flotte premier. 
Kr. 70 pr. brett. Overskuddet går til 
tur og fest

TORSDAG 18.06 KL. 13.30: 
Sommerfest. Vår eminente  
kjøkkensjef  Istvan fyrer opp grillene  
og serverer de lekreste retter.  
Om været tillater det sitter vi ute. 
Påmelding i resepsjonen 

MANDAG 22.06 KL. 12.00: 
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
felles skap og refleksjon i kaféen. 

TIRSDAG 23.06 KL. 17.00: 
St. Hansaften. Skovheims friske 
kvartett  ved navn St. Hansbandet 
spiller   opp og det serveres rømme
grøt. Åresalg. 

JULI/AUGUST

I juli og august reiser vi på turer 
rundt i Oslo-området.  
Turene blir annonsert på  
oppslags tavle n i resepsjonen. 
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Tro

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

Det er tydelig annonsert hvilke  
arrang ementer som har et 
religiøst  preg. 

Bymisjonsprest Olga Tvedt er på 
Skovheim to ganger i måneden 
for både lystenning og samtaler. 

I tillegg har vi prester fra 
Nordstrand menighet som holder  
gudstjeneste med nattverd én 
gang i måneden.

Velferdstilbud
KAFÉ

Åpen mandag–fredag, 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

Sol’s salong. Åpen onsdag og fredag, 
kl. 10.00–17.00. Hjemmefrisering 
man dag, Smestadhjemmet tirsdag 
og torsdag. Dame, herre og barn. 
Pensjonistpriser.  
Timebestilling: tlf. 916 62 775.

EKEBERG NATURTERAPI

Vigdis Fjære. Fotpleie (off. godkjent), 
akupunktur (NAFO), soneterapi, 
aromaterapi/massasje og hårminer-
alanalyse. 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 
tilgjengelig for samtale. Tid kan avtales 
på forhånd. Ta kontakt i resepsjonen.

HANDLETJENESTE MATVARER

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

BUTIKKER

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

VASKERI

Det finnes vaskeri i hver etasje med 
vaskemaskin og tørketrommel.

TRIMROM

Trimrom med apparater i underetasjen, 
vestfløyen.

ALLSENTERET

Det er personale tilstede kl. 08.30–21.00 
på hverdager og telefonvakt kl. 21.00–
08.30. I helgene er resepsjonen betjent 
kl. 11.00–12.30, og det er personale 
tilstede i Allsenteret kl. 12.30–17.00 og 
telefonvakt 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! Eksempler på frivillig 
aktiviteter kan være:
• 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 helgene 

fra kl. 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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