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Kirkens Bymisjon
Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale 
stiftelser fordelt over store deler av landet med 
sentre i 50 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 over 1300 ansatte og 2000 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

Kulturleder: Venke Knutson Wold,  
venke.knutson.wold@bymisjon.no

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

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

Husverter og kjøkken: Amanda Digene Seaton Høiseth, 
Jarle Nordahl, Dafner Hidalgo Arevalo og Zahra Lotfil Lai.

Beboerutvalg: Anne Lise Ausland, Berit Larsen, Ellen Strømme, 
Janos Hollo, Rosemarie Kurt og Siri Nylændet.

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 stiftelsen Scheiblers 
legat og OBOS, og har også fått aktivitet- og 
treningsmidler fra Bydel Nordstrand. 

Har du spørsmål om leilighetene på 
Skovheim, kan du kontakte Kirkens Bymisjon 
sentralt på telefon 22 36 55 00 fredager 
i tidsrommet mellom kl. 10.00–13.00.  
Be om å bli satt over til eiendomskonsulent.

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

Annenhver tirsdag er det allsang til 
ettermidda gskaffen kl. 16.30. Ledes av 
kulturleder Venke.

ANDAKT MED LYSTENNING

Hver andre og fjerde mandag 
i måneden kl. 14.30. 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 onsda-
ger 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. Vi spiser, 
synger og har det hyggelig sammen. 

GENERASJONSMØTER

I samarbeid med bydel Søndre Nord-
strand, bydel Nordstrand og videre-
gående skoler i Oslo tar vi imot ung-
dommer som jobber i store og små pro-
sjekter på huset. Målet er å tilrettelegge 
for fellesskap på tvers av både kultur 
og alder. Informasjon blir gitt løpende . 
Ta kontakt med prosjektleder Lene 
Storhaug om du er interessert i å bidra.

GRUPPETRENING 

Gruppetrening hver mandag, tirsdag og 
torsdag innerst i kaféen. 
• Mandag: Eirik sin gruppe:  

Kl. 11.30–12.30 (møtes  ved flagg-
stangen hvis været tillater det).  
Else sin gruppe: Kl. 12.30–13.15 
(påmeldi ng). 

• Tirsdag: Fellestrening med Benthe 
i Allsenteret kl. 10.30. 

• Torsdag: Eirik sin gruppe:  
Kl. 12.00–13.00. Else sin gruppe:  
Kl. 11.00–11.45 (påmeldin g). 

HÅNDARBEIDSGRUPPA

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

KULTURAFTENER

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

KUNST TIL KAFFEN

Kunsthistoriker og tidligere kulturleder, 
Mina S. Haufmann, holder foredrag om 
temaer fra kunsthistorien.

NATTVERD

Nattverdsandakter èn torsdag i 
måneden . Ledes av sogneprestene 
i Nordstrand og Ljan menighet. 

QUIZ

Arrangeres i spisestuen 2. etg. vestfløy 
torsdag er kl. 18.00.

Faste aktiviteter høsten 2022
INFOTAVLEN

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

Husk – alle våre arrangementer er åpne for alle som vil være med. Velkommen til oss!
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Kulturprogram høsten 2022
AUGUST

TIRSDAG 16.08 KL. 16.30: 
Allsang til ettermiddagskaffen. 

ONSDAG 17.08 KL. 17.00: 
Bingo i kaféen. Ledet av Skov heims 
frivillige. Flotte premier. Kr. 70 per 
brett. Overskuddet går til tur og fest.

MANDAG 22.08 KL. 14.30:  
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesska p og refleksjon i kaféen. 

FREDAG 26.08 KL. 11.00:  
Skovheim barnehage kommer på 
besøk. Vi spiser og synger sammen. 

TIRSDAG 30.08 KL. 18.00:  
Konsert og allsang. Olle Holmgren 
synger og spiller norske og svenske 
favoritter. Det blir både Evert Taube, 
Erik Bye og Odd Nordstoga, for å 
nevne noen. Kaffe og kanelbullar 
kl.17.30 

ONSDAG 31.08 KL. 17.00:  
Bingo i kaféen. Ledet av Skov heims 
frivillige. Flotte premier. Kr. 70 per 
brett. Overskuddet går til tur og fest. 

SEPTEMBER

TORSDAG 01.09 KL. 10.30:  
Barn fra Skovheim barnehage 
inviterer  til sangstund i kaféen.

TORSDAG 01.09 KL. 13.00:  
Nattverdandakt ved Anne Grete 
Listrøm og kantor Sverre Undheim. 

FREDAG 02.09 KL. 11.00–13.00:  
Jeanettes hudpleier selger 
produkter . 

MANDAG 05.09 KL. 10.30:  
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjo n av aktuelle saker. Ledes av 
Benth e Vik Andreassen.

TIRSDAG 06.09 KL. 18.00:  
Kulturaften. Ønskekonsert / konsert-
kåseri med pianist Gaute Andreassen 
Birklund. Han tar oss gjennom perler 
fra flere genre. Bare å glede seg. 

FREDAG 09.09 KL. 11.00–14.00:  
Stop Shop Sko. Selger helsesko 
og ortopediske sko samt pensko, 
damesko, herresko og vaskebare sko.

MANDAG 12.09 KL. 14.30:  
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesska p og refleksjon i kaféen.

TIRSDAG 13.09 KL. 16.30:  
Allsang til ettermiddagskaffen. 

ONSDAG 14.09 KL. 10.00–14.00:  
Seniorshop selger varer fra sin 
høstkolle ksjon innerst i kafeen. 

ONSDAG 14.09 KL. 17.00:  
Bingo i kaféen. Ledet av Skov heims 
frivillige. Flotte premier. Kr. 70 per 
brett. Overskuddet går til tur og fest.

ONSDAG 21.09:  
Helsekafé. Se eget program.

TORSDAG 22.09 KL. 10.00:  
Barn fra Skovheim barnehage 
inviterer  til sangstund i kaféen. 

FREDAG 23.09:  
Tur. Vi besøker det nye Munchmuseet. 
Påmelding og betaling i resepsjonen. 

TIRSDAG 27.09 KL. 16.30:  
Allsang til ettermiddagskaffen. 

ONSDAG 28.09 KL. 17.00:  
Bingo i kaféen. Ledet av Skov heims 
frivillige. Flotte premier. Kr. 70 per 
brett. Overskuddet går til tur og fest.

TORSDAG 29.09 KL. 12.30–14.30:  
Fårikålens dag. Vi feirer fårikålens 
dag i kaféen!

TORSDAG 29.09 KL. 18.00:  
Kulturaften. Om å bla i liv og 
løv. Forfatter Torgeir Rebolledo 
Pedersen og musiker og komponist 
Edvard Askeland på kontrabass og 
piano, har satt sammen et program 
for folk som har levd en stund. 
Poesikonserten Om å bla i liv og løv 
inneholder utvalgte tekster og musikk 
fra utøvernes produksjoner. Det er 
skråblikk og humor, men samtidig 
alvor og etter tanke. Arrangementet 
er støttet av Oslo kommune, gjennom 
Den Kulturelle Spaserstokken.
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FREDAG 30.09 KL. 11.00:  
Skovheim barnehage kommer på 
besøk. Vi spiser og synger sammen. 

OKTOBER

MANDAG 03.10 KL. 10.30:  
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusj on av aktuelle saker. Ledes av 
Benthe Vik Andreassen.

MANDAG 03.10 KL. 14.30:  
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellessk ap og refleksjon i kaféen.

ONSDAG 05.10:  
Helsekafé. Se eget program. 

ONSDAG 05.10 KL. 18.00:  
Helsekafé. Foredraget «Overganger» 
med Sissel Gran (f.1951), psykolog-
spesialist, utdannet fra UiO 1979 
og driver i dag privatpraksis i Oslo. 
Hun har mange års erfaring fra rus-
behandling og psykisk helsevern 
(Ullevål sykehus 1979–1997), men 
arbeider i dag som parterapeut og 
veileder i parterapi, foredrags holder 
og skribent. 

TORSDAG 06.10 KL. 12.30–14.30:  
Zahra serverer middag fra Iran.

FREDAG 07.10 KL. 10.00–15.00:  
Skrivekurs. Å skrive frem minner. 
Har du lyst til å utforske din egen 
hukommelse for å finne ut om det 
gjemmer seg mer der inne enn de 
«samme gamle» historiene? Eller 
har du et forsett om å feste deler 

Tirsdag 30.08 kl. 18.00:  
Konsert og allsang med Olle Holmgren.

Fredag 23.09: Tur.  
Vi besøker det nye Munchmuseet. 

Kultur
Skovheim er et samfunn i miniatyr. 
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 kulturbegrep favner bredt. 
Det spenner fra en god samtale eller en 
spasertur til håndarbeidsgrupper, bussturer 
og kulturaftener med profesjonelle musikere 
og foredragsholdere. Vi ønsker å legge til 
rette for gode generasjonsmøter 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 bluegrass/folkemusikk og 
gamle  slagere.

Birgits Husband

St. Hansbandet
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av livet ditt til papiret, men trenger 
litt drahjelp? Målet er å få fart på 
hukommelsen, og vi gjør det ved hjelp 
av en rekke enkle og morsomme 
minneteknikker som vi kombinerer 
med skriveøvelser. Kristin von Hirsch 
er forfatteren bak de populære 
bøkene om Barndom på 50-, 60-, 
70- og 80-tallet. I tillegg er hun 
kursholder, manusforfatter, religions-
viter og har nylig tatt utdanning innen 
praktisk filosofi. Kurset støttes av Oslo 
kommune, gjennom den Kulturelle 
Spaserstokken.

MANDAG 10.10:  
Vi markerer Verdensdagen for 
Psykisk helse. 

TIRSDAG 11.10 KL. 16.30:  
Allsang til ettermiddagskaffen.

ONSDAG 12.10 KL. 17.00:  
Bingo i kaféen. Ledet av Skov heims 
frivillige. Flotte premier. Kr. 70 per 
brett. Overskuddet går til tur og fest.

TORSDAG 13.10 KL. 15.00:  
Nattverdandakt ved Morten 
Holmquist.

FREDAG 14.10:  
Tur. Destinasjon kommer. Påmelding 
og betaling i resepsjonen. 

TIRSDAG 18.10. KL. 18.00:  
Kulturaften. Pang-sjonistene kommer 
endelig tilbake til Skovheim. De spiller 
variert musikk fra 60- og 70-tallet som 
du garantert kjenner og gjerne nynner 
til. Ta på danseskoene og kom! 

ONSDAG 19.10:  
Helsekafé. Se eget program.

TORSDAG 20.10 KL. 10.00:  
Barn fra Skovheim barnehage 
invitere r til sangstund i kaféen. 

MANDAG 24.10:  
Vi markerer FN-dagen. 

MANDAG 24.10 KL.14.30:  
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesska p og refleksjon i kaféen. 

ONSDAG 26.10 KL. 17.00:  
Bingo i kaféen. Ledet av Skov heims 
frivillige. Flotte premier. Kr. 70 per 
brett. Overskuddet går til tur og fest.

TORSDAG 27.10 KL. 18.00:  
Kulturaften. Konsert med Fredrik 
Elholm. «Rett musikk til rett tid». Fredrik 
kaller seg en ambulerende musiker 
og kulturarbeider. Han har spilt mye 
rundt i landet vårt til meget god 
respons fra tilhørerne. Her kan du 
både lytte og synge med.

FREDAG 28.10 KL. 11.00:  
Skovheim barnehage kommer på 
besøk. Vi spiser og synger sammen.  

NOVEMBER

TIRSDAG 01.11 KL. 18.00:  
Kulturaften. Endelig! Birgits husband 
er tilbake! Det blir konsert med alt 
fra New Orleansjazz til Jenka. Ta på 
danseskoene og kom! 

ONSDAG 02.11:  
Helsekafé. Se eget program.

TORSDAG 03.11 KL. 15.00:  
Nattverdandakt ved Anne Grete 
Listrøm og kantor Sverre Undheim. 

MANDAG 07.11 KL. 10.30:  
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen.

TIRSDAG 08.11 KL. 16.30:  
Allsang til ettermiddagskaffen.

ONSDAG 09.11 KL. 11.30:  
Konsert med studenter fra NMH. 
De spiller alt fra barndomsminner fra 
Nordland, Johnny Cash og Elvis, samt 
egenkomponerte sanger. Ryktet sier 
at de utløser ofte både latter og tårer 
når de spiller. Vel møtt! 

ONSDAG 09.11 KL. 17.00:  
Bingo i kaféen. Ledet av Skov heims 
frivillige. Flotte premier. Kr. 70 per 
brett. Overskuddet går til tur og fest.

TORSDAG 10.11 KL. 10.00:  
Barn fra Skovheim barnehage 
inviterer til sangstund i kaféen. 

TORSDAG 10.11 KL. 12.30–14.30:  
Zahra serverer middag fra Iran 

FREDAG 11.11 KL. 10.00–14.00:  
Seniorshop selger varer fra sin 
vinter kolleksjon innerst i kafeen. 

MANDAG 14.11 KL. 14.30:  
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellessk ap og refleksjon i kaféen. 



Onsdag 23.11 kl. 18.00:  
Kulturaften med «Oslo hjerter 2 – På dans i hovedstaden». 

Torsdag 29.09 kl. 18.00: Kulturaften med 
forfatter Torgeir Rebolledo Pedersen.

Torsdag 27.10 kl. 18.00:  
Kulturaften. Konsert med Fredrik Elholm.

LØRDAG 19.11 KL. 11.00–15.00:  
Julemarked. Skovheims tradisjonelle 
markedsdager. Her finner du lune 
håndarbeider til jul, et stort utvalg 
loppeskatter og hjemmebakte små-
kaker. Det blir selvfølgelig også lodd-
trekning og servering av kaffe med 
noe smått og godt ved siden av.

SØNDAG 20.11 KL. 11.00–15.00:  
Julemarked. Skovheims tradisjonelle 
markedsdager. Her finner du lune 
håndarbeider til jul, et stort utvalg 
loppeskatter og hjemmebakte små-
kaker. Det blir selvfølgelig også lodd-
trekning og servering av kaffe med 
noe smått og godt ved siden av.

TIRSDAG 22.11:  
Tur. Det blir harrytur til Sverige for 
handling og hygge. Påmelding og 
betaling i resepsjonen. 

TIRSDAG 22.11 KL. 16.30:  
Allsang til ettermiddagskaffen. 

ONSDAG 23.11 KL. 18.00:  
Kulturaften. «Oslo hjerter 2 – 
På dans i hovedstaden». Med 
enkle virke midler og godt humør, 
formidles folkekjær gammeldans 
og slagermusikk som ble populær 
via radio og plateinnspillinger på 
1900-tallet. Musikken formidles med 
historier om kjente utesteder og 
spillemenn som har virket i Oslo. 
Visste du at fem modige trekk-
spillere inviterte selv este kongen og 
dronningen på trekkspillkonsert i 
Store Losjens sal? Det skjedde i 1917 
og danner opptakten til trekkspillets 
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popularitet i flere tiår. Duoen Bente 
Midtsveen (trekkspill) og Marit Vestrum 
(fele) presenterer svingende og god 
dansemusikk som setter seg i kroppen 
uansett om du kan danse eller ikke. 
Arrangementet er støttet av Oslo 
kommune, gjennom Den Kulturelle 
Spaserstokken.

TORSDAG 24.11 KL. 10.00:  
Barn fra Skovheim barnehage 
inviterer til sangstund i kaféen. 

FREDAG 25.11 KL. 11.00:  
Skovheim barnehage kommer på 
besøk. Vi spiser og synger sammen. 

SØNDAG 27.11 KL. 16.00:  
Julegrantenning. Julegrana tennes 
i atriet. Det blir julesang og hyggelig 
stemning. 

MANDAG 28.11 KL. 14.30:  
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen. 

ONSDAG 30.11:  
Helsekafé. Se eget program.

DESEMBER

TORSDAG 01.12 KL. 15.00:  
Nattverdandakt ved Morten 
Holmquist.

MANDAG 05.12 KL. 10.30:  
Allmøte i kaféen. Informasjon og 
diskusjon av aktuelle saker. Ledet av 
Benthe Vik Andreassen.

TIRSDAG 06.12 KL. 16.30:  
Allsang til ettermiddagskaffen.

ONSDAG 07.12 KL. 17.00:  
Bingofest. Bingodamene inviterer 
til fest med mat, drikke og under-
holdning. Alle er velkomne! Gratis 
for de som spiller bingo. Påmelding 
i resepsjonen.

TORSDAG 08.12 KL. 10.00:  
Barn fra Skovheim barnehage 
inviterer til sangstund i kaféen. 

TORSDAG 08.12 KL. 12.30–14.30:  
Zahra serverer middag fra Iran.

MANDAG 12.12 KL. 14.30:  
Lystenning. Bymisjonsprest Olga 
Tvedt inviterer til lysandakt, sang, 
fellesskap og refleksjon i kaféen. 

TIRSDAG 13.12:  
Luciaopptog. De eldste barna fra 
Skovheim barnehage har stemnings-
fullt Luciaopptog i Allsenteret og 
serverer hjemmebakte Lussekatter.

ONSDAG 14.12:  
Helsekafé. Se eget program.

TORSDAG 15.12 KL. 16.00:  
Skovheims tradisjonelle julebord. 
Hjertelig velkommen til det årlige 
julebordet, i år endelig med dans 
etter maten igjen! Vår egen Istvan 
disker opp med nydelig mat, og 
Birgits Husband spiller opp fra ca. 
kl. 18.00.

FREDAG 16.12 KL. 11.00:  
«Inngang til jul» med bymisjonsprest 
Olga Tvedt og barn fra Skovheim 
Barnehage. Velkommen til en 
stemningsfull førjulsstund. 

TIRSDAG 20.12 KL. 16.30:  
Allsang til ettermiddagskaffen. 

LØRDAG 24.12 KL. 12.00:  
Julaften: Julegrøt.

LØRDAG 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!

SØNDAG 25.12 KL.13.30:  
Deilig middag med påmelding. 
Meny kommer. 

MANDAG 26.12 KL.13.30:  
Deilig middag med påmelding. 
Meny kommer. 

ONSDAG 28.12 KL. 18.00:  
Romjulskonsert med Karoline 
Ormåsen og Allister Kindingstad. 
Varm og lun stemning og vakre 
juletoner. 

TIRSDAG 31.12 KL. 20.00:  
Nyttårsfeiring. Middagen serveres.

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



Tirsdag 13.12:  
Luciaopptog. 

Søndag 27.11 kl. 16.00:  
Julegrantenning. 
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Tirsdag 31.12: Skovheim allesenter inviterer til nyttårsfeiring med  
middag fra kl. 20.00 og rakettoppskyting kl. 24.00.

Tro

På Skovheim kan man bo med 
den troen man har eller ikke 
har. Det er tydelig annonsert 
hvilke arrangementer 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.
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KAFÉ

Kaféen er 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

Sol’s salong. Åpen onsdag og fredag 
fra kl. 10.00–17.00. Dame, herre og 
barn. Pensjonistpriser. Timebestilling per 
telefon 916 62 775.

EKEBERG NATURTERAPI 

Ved Vigdis Fjære: Fotpleie (off. 
godkjent), akupunktur (NAFO), 
soneterapi, aroma terapi/massasje og 
hårminer alanalyse. Timebestilling per 
telefon 922 59 447.

BIBLIOTEK, AVISER  
OG INTERNETT

I førsteetasje vestfløy har vi et flott 
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 Vårt Land.

HELSEKAFÉ

Annenhver onsdag blir det helsekafé.

SAMTALETILBUD

Bymisjonsprest Olga Tvedt er på 
Skovheim andre og fjerde mandag 
i måneden. Hun er tilgjengelig for 
samtale. Tid kan avtales på forhånd. 
Ta kontakt i resepsjonen.

DROP-IN-SAMTALER

Psykisk helseteam i bydel Nordstrand 
er på Skovheim hver onsdag mellom 
10.00–13.00. Aktuelt for deg som trenger 
veiledning og støtte i en vanskelig tid. 
Samtaler på 30 minutter. Du trenger 
ikke henvisning eller avtale. Tilbudet 
drives av spesialsykepleiere, psykolog 
og fagkonsulenter med master i klinisk 
psykologi. Et tilbud til alle i Bydel 
Nordstrand og gratis.

ALLSANG TIL KAFFEN

Annenhver tirsdag er det allsang til 
ettermiddagskaffen kl. 16.30.

HANDLETJENESTE MATVARER

Legg handlelapp i resepsjonen på 
torsdag før kl. 11.00, og få varer på 
døren dagen etter.

BUTIKKER 

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 
vaskemaskin og tørketrommel.

TRIMROM

Trimrom med enkle apparater 
i underetasjen, vestfløyen.

ÅPNINGSTIDER

På Skovheim Allsenter er det personale 
til stede fra kl. 08.30–21.00 på hver-
dager og telefonvakt fra kl. 21.00–08.30. 
I helgene er resepsjonen betjent fra 
kl. 11.00–12.30, og det er personale 
tilstede på huset fra kl. 12.30–17.00. 
Telefonvakt fra kl. 17.00–08.30.

Velferdstilbud
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Frivillig hos oss?

Vi har alltid behov for nye frivil-
lige 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:
• Hjelp under kultur-

arrangementer.
• 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 kl. 13.00–15.00.
• Hagearbeid.
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