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Daglig leder har ordet: 
 

 

Godt nyttår! 

 

Vi ønsker gjennom et vårt program å gi tilbud til seniorer i vårt nærområde. 

Som dere vil se av dette heftet, har vi et variert program. Her er du 

velkommen både som bruker og som frivillig. Vi vil at seniorsenteret skal 

være et kjent og kjært sted med pulserende liv i nærområdet. Gjennom dette 

heftet viser vi et bredt spekter av de tilbud og tjenester du kan ha glede av på 

seniorsenteret. Lengre ut i heftet finner du «PROGRAM VÅREN 2018» som 

dekker hyggetreff m.m. Her er det planlagt begivenheter helt fram til 

sommeren, så vi må ta forbehold om endringer underveis.  
 

 

Blant seniorene er det mange ulike interesser. Er det noe du brenner for, og 

som du gjerne vil ha andre med på, vil vi svært gjerne komme i kontakt med 

deg. En av våre brukere meldte interesse for frimerker. Han tok initiativ til en 

gruppe og etter et år er de 9 personer som samles noen ganger i semesteret. 

Vi trenger deg som initiativtaker og som drahjelp dersom nye tilbud skal 

komme i gang og at det kan bli til glede for flere.   

 

 

På senteret ønsker vi at du opplever å bli sett og hørt, og kan møte andre. 

God mat, gruppe- og hobbyaktiviteter, sammenkomster, seniordans, internett, 

hårpleie og fotterapi er noen stikkord for hva du kan finne hos oss. Vi satser 

på god kvalitet og rimelige priser. Seniorsenteret er et åpent aktivitets- og 

servicetilbud for alle pensjonister.  

Senteret er åpent mandag til fredag kl. 08:30 – 15:00. 

Vi vil gjøre vårt beste for at senteret skal bli et godt sted å være. 

Hjertelig velkommen skal du være. 
 

 

 

Torunn Leiknes 

daglig leder 
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Seniorsenteret Velkommen til et godt og rimelig måltid! Kafeteriaen er åpen 

fra kl. 08:30 til 14:30 mandag – fredag. Mandag varmrett og fredag 

suppe/grøt. Middag med dessert serveres tirsdag (fisk) og torsdag (kjøtt) fra 

kl.12:30. Forøvrig selges kaffe, te, rundstykker, smørbrød, vafler, kaker m.m. 

Mange av kakene er hjemmelaget. 
 

Noen priser i kafeteriaen: 
Middag kr 70. Varmrett kr 45. Grøt kr 40. 

Smørbrød (reker, omelett, karbonade m.m.) kr 45. 

Diverse kaker fra kr 12 til kr 20. 

Vaffelplate, hel kr 20, halv kr 10. Kaffe kr 20 pr kopp, påfyll kr 5. 

 

 
 

 

FRIVILLIGE HJELPERE 
Senteret har ca. 50 frivillige medarbeidere. Disse gjør en uvurderlig innsats, 

hver på sitt område. Uten dem kunne vi ikke hatt det mangfold av tilbud og 

tjenester vi har.  

Vi trenger hjelp til kjøkken/kafeteria, rydding, vasking, håndarbeid, vertinne- 

og sjåførtjenesten. Vi har også et behov for en datakyndig som kunne veilede 

både ansatte og brukere. Videre skulle vi gjerne hatt en som kan spille piano 

til allsang og gjerne litt pianospill som hygge i kafeteriaen. Det blir tatt 

hensyn til dine ønsker om arbeidstid, hyppighet, og når du trenger fri. 

Kontakt husholdsstyrer Tom Martinsen, aktivitør Rigmor Svendsen eller  

daglig leder Torunn Leiknes: 23 24 49 90. 

 

STYRET  

Styreleder René Wicklund, renewicklund@hotmail.com 

Styremedlem Bjørn Kolbjørnsen 

Styremedlem Une Heggen  

Styremedlem Marit Stenvik     brukernes representant 

Styremedlem Tom Martinsen   ansattes representant 

Varamedlemmer Anne–Marie Dvergsnes, Synnøve Torp og  

 Rigmor Svendsen. 

 

KAFETERIA 

NØKKELPERSONER 
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BRUKERRÅDET 
Rådet skal gi anbefalinger til senterets ledelse om spørsmål som er viktig for 

brukerne, og bistå med ideer og praktisk tilrettelegging av tiltak på senteret. 

Brukerrådet har følgende medlemmer: Synnøve Torp (leder), Evy Fossum, 

Gerd Olaussen, Anne Kristiansen, Marit Stenvik, Gunn Olsen og Anngret 

von Winterfeldt. I tillegg er det ekstrahjelpere som stiller opp når det trengs. 
 

 

ANSATTE 
Torunn Leiknes  - daglig leder    torunn.leiknes@seniorsenter.no 

Rigmor Svendsen - aktivitør     rigmor.svendsen@seniorsenter.no 

Tom M. Martinsen - husholdstyrer/kokk  tom.martinsen@seniorsenter.no 

 

 

 

 

 

HENTING/BRINGING 
Senteret har egen bil. Frivillige sjåfører bringer deg til og fra senteret 

dersom du har behov for skyss. Bilen må bestilles senest kl. 14:00 dagen 

før. Vi kjører kl. 10:00 – 14:15. 

 
 
BIBLIOTEK 
I senterets vestibyle finner du senterets egne bøker til utlån.. I tillegg har 

vi Aftenposten, Nordstrands blad og menighetsbladet «Kontakten». 

 

 

HÅRPLEIE tlf. 23 24 49 91. 
Vil du være velstelt på håret? Ta kontakt med frisør Nina Overland. Hun 

arbeider tirsdag t.o.m. fredag. Time som ikke er avbestilt innen 

arbeidsdagen før, må betales. 

 

 

FOTPLEIE tlf. 23 24 49 92. 

Vonde tær, sprukken hud, nedgrodde negler? Fotterapeut Berit Heum vet 

råd for det meste som plager føttene. Hun er her tirsdag t.o.m. fredag.  

Time som ikke er avbestilt innen arbeidsdagen før, må betales.  

HØRSELHJELP 

ANDRE FASTE TILBUD 

mailto:torunn.leiknes@seniorsenter.no
mailto:rigmor.svendsen@seniorsenter.no
mailto:tom.martinsen@seniorsenter.no
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Hørselshjelper Jann Erik Lahnstein er å treffe følgende onsdager: 31/1, 

28/2, 21/3, 25/4 og 31/5 og. Han er her kl. 11:00 – 12:00 og kan gi råd og 

veiledning, rengjør høreapparater og selger batterier.  
 

 

SOSIONOMTJENESTE 
Vi tilbyr sosialrådgiving ved senteret. Dersom du ønsker hjelp med 

personlige spørsmål, diverse søknader eller det er spørsmål du gjerne 

skulle funnet ut av, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder og 

sosionom Torunn Leiknes. Om vi ikke har svaret, kan vi hjelpe deg til å 

finne ut hvor du kan henvende deg for å nå fram til riktig person.  

 

 

SENIORVEILEDERTJENESTEN 

Seniorveileder Linda Bakken Gresvik i bydel Nordstrand skal bistå med råd 

og veiledning til pensjonister. Seniorveileder kan kontaktes på telefon 992 

85 104. Det kan gjøres avtale om hjemmebesøk. Hun vil være på 

seniorsenteret siste tirsdag i måneden fra kl. 12.30 -15.00. 

 
 

TRYGGHETSAVDELINGEN, NORDSETERHJEMMET 
Trenger du å komme deg bort en tid? Her vil du få omsorg, hjelp og støtte 

i trygge omgivelser. Du må selv ringe dagen før for å høre om det er plass. 

Tlf. 810 00 030, døgnpris kr 155.  

 

 

 

 

 

Seniorsenteret drives etter kontrakt med Oslo kommune, bydel 

Nordstrand, og forutsetter bl.a at vi registrerer våre brukere. De vil vite 

hvor mange som benytter senteret og hvor mange besøk vi har. 

 

Ved første besøk ber vi derfor om at vår vertinne/vert kontaktes for 

registrering. Da lages et brukerkort slik at du kan registrere dine besøk.  
 

 

 

 

BRUKERREGEISTRERING 

UKENTLIGE AKTIVITETER VED 
SENIORSENTERET  
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Vi ønsker å legge til rette for at du de fleste dagene kan få tilbud om 

fysisk aktivitet ved seniorsenteret. 

 
Trimgruppe  
Fredag kl. 11:00 – 11:45 for både kvinner og menn. 

Det er trim med musikk som tar utgangspunkt i din form og kapasitet. Vi 

har stoler uten armlene for deg som trenger å gjøre øvelsene på stol.  

Instruktør: Rigmor Svendsen. 

 
Styrke- og balansetrening  
Onsdager kl. 14.00 – 15.00. Vi starter 10.januar. Treningen ledes av Linda 

Bottolfs, faglærer i kroppsøvings- og idrettsfag. Tilbudet er åpent for alle. 

Vi ønsker gjennom denne treningen å forebygge fall.  

 
Prosjektgruppe, styrke- og balansetrenning  
«Aktiv og skadefri alderdom» er mottoet. Treningen vil foregå en gang i 

uken, mandag kl. 12:00 – 13:00. Første gang mandag 15. januar. Det er 

begrenset antall plasser. Treningen er best egnet for eldre med redusert 

styrke, balanse og gangfunksjon (du kan altså delta selv om du bruker 

rullator), og deltakerne vil ved oppstart og avslutning bli testet med 

styrke- og balansetester for å kunne se effekten av treningen. Er du 

interessert, ber vi deg ta kontakt med fysioterapeut Åse Bergheim  

tlf. 23 49 43 12 (kl. 8:30 – 10:00) eller Torunn Leiknes tlf. 23 24 49 90.  

 

Svømmegruppe  
Felles transport med bil til og fra Holmlia-/ Bøler bad. Vi starter opp igjen 

i midten av januar, klokkeslett og dag ikke bestemt. Kontaktperson: Mette 

Leinaas tlf. 415 01 818 for nærmere informasjon. 

 
Boccia (Petanque)  
Morsomt lagspill som foregår utendørs i sommerhalvåret. Meld din 

interesse, kom og prøv.  

 

 
 
 
Bowls  
Onsdag kl. 10:15 – 11:15 spiller vi bowls. Spillet er lett å lære, man er i 

aktivitet, og det er sosialt. Bowls minner om boccia. Det spilles på en 
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matte som er ni meter lang (såkalt kortbane). Det spilles med 

asymmetriske kuler med en diameter på knapt 15 cm. Kulene skal rulles 

og plasseres så nært som mulig en liten målkule som kalles «Jack». 

Kontaktperson: Torild og Steinar Eldorhagen. 

 
 
Kryssord 

Vi fortsetter med egne kryssordoppgaver for seniorsenterets brukere. Det 

er to oppgaver med innlevering hver måned. Oppgaver og mer 

informasjon vil dere få på senteret. 

 
 
Bridge 

Hver torsdag kl. 10:00. Kontaktperson: René Wicklund, tlf. 909 15 065. 

renewicklund@hotmail.com  
 
 

Hyggetreff 
Onsdager kl. 12:00 er det hyggetreff med ulike typer program: musikalsk 

underholdning, foredrag, forskjellige temaer, allsang m.m. En gang i 

måneden har vi felles «fødselsdagsfeiring»; de som fyller år den aktuelle 

måneden, blir invitert personlig og gjort litt stas på.  

 

 

Kor 

”Dette er gøy”, hører vi fra kordeltagerne. Vi har plass til flere. Dirigent: 

Marianne Graff. Vi ønsker gjennom dette tilbudet å nå nye brukere. Vi 

starter mandag 8.januar. Øvelse fra kl. 13.15 – 15.00 med en god pause 

midt i. Hjertelig velkommen. 

 

 

Bibelsamtalegruppe  

Søndagens tekst gjennomgås i gruppe tirsdager før søndagens 

gudstjeneste på Sem kl. 18.00–19.00. Samlingene ledes av Susanne 

Carlenius, eldrepresten fra Bekkelaget menighet. Oppstart 2. januar. 

 Alle er velkomne. 

Håndarbeid/forming 

 Hobbygruppen møtes tirsdager fra kl. 10:00. Her finnes egentlig ingen 

grenser for hva du kan gjøre, f.eks strikke, brodere, hekle, sy, lage 

dekorasjoner og tekstilmaling. Kom med dine ønsker. Vi har flere gode 

mailto:renewicklund@hotmail.com
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instruktører og den sosiale biten er viktig. Det er plass til flere, så det er 

bare å komme. Kontaktperson: aktivitør Rigmor Svendsen. 

 
 
Dataveiledning, datarommet@seniorsenter.no 

Ønsker du veiledning i bruk av iPad/nettbrett. 

Det er også mulig å få veiledning i generell bruk av PC  

Det er mulighet for å lære eller å friske opp kunnskaper, opprette og bruke 

elektronisk post (e–post), benytte nettbank til sikre betalinger, tips til 

nyttige steder på internett, skrive brev og annen tekstbehandling, bruke 

PC til å kalkulere m.m. Ring seniorsenterets kontor 23 24 49 90 for 

bestilling av tid. Det betales en mindre avgift pr. gang. 

 

 

 Internett tilgjengelig 

Vi har fått en egen PC til disposisjon for brukerne. Her har du mulighet 

for å gjøre bruk av internett på egen hånd. Ta kontakt med vertinnen for å 

få tilgang til PC. 

 
 
Tegne– og malegruppe 
Fredager kl. 11:00 – 13:00 kan du komme og prøve ut ulike maleteknikker 

som kan passe for deg: akrylmaling, oljemaling, akvarellmaling, 

tekstilmaling og silkemaling. 

 

 

Frimerkesamlere 
Har du interesse for sammen med andre å diskutere og prate om frimerker, 

er du velkommen til å ta kontakt. Vi er nå en gruppe på ca.9 personer som 

samles for å inspirere hverandre og bytte frimerker. Møter i vårsemesteret: 

onsdag 24.jan., onsdag 7.mars og torsdag 26.april kl. 18.30 på 

seniorsenteret. Si gjerne fra om du kommer til Alf Henry Rasmussen, tlf. 

920 50 994 eller alfhenryr@gmail.com 

 

 

 

 
 

 
Kurs i karveskurd,  

KURS OG ARRANGEMENTER 

mailto:alfhenryr@gmail.com
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Har du lyst å lære karveskurd, har du mulighet nå i vinter/vår. Som 

redskap brukes spesialutstyr som vi disponerer. En bruker geometriske 

motiver der sirkel og rutemønster kan trekkes opp med passer og linjal. På 

senteret kan du se skåler og fat utstilt. 

 
 
Rockemusikalen Hair, Oslo Nye teater. 
Hair, som var en av de aller første rockemusikalene og oppsto i 

«hippietiden» i 1967, fyller i år utrolige 50 år. 

Vi har reservert 10 billetter til torsdag 1.mars kl.19.30. Honnørpris  

kr. 510. Bindende påmelding snarest.  
 
 
Hyggekveld  
Vi inviterer til hyggekveld onsdag7.mars kl. 17.00. Det blir underholdning 

ved Christiania trekkspillklubb. Det blir servering av ost, kjeks og vin. 
Påmelding. 
 
 
Avspenningsgruppe   
Gruppen holdes annenhver tirsdag med varighet fra 30 til 35 minutter. 

Øvelsene skal bidra til å redusere stress, søvnplager og anspenthet, samt å 

gi mer overskudd. Vi ligger på matte på gulvet.   

Start tirsdag 13.februar kl. 12:30 – 13:00. Minst 6 personer, maks 15. 

Påmelding. 

 
 
Påskemarked 
Senterets tradisjonelle påskemarked arrangeres tirsdag 13. mars 

kl. 11:00 – 14:00.  Her blir det salg av fine håndarbeider,  

hjemmebakte kaker og utlodning. 

 

 

 

Søndagsmiddag 15.april kl.15.00 
Vi tilbyr middagsservering på seniorsenteret. Det er frivillige som stiller 

opp og vi håper å kunne dekke bord til mange. Dere er velkommen til å ta 

med familie og venner. Påmelding.  
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Tur til Sukkertoppen minnepark, et lite grøntområde nord for Carl 

Berners plass. Under den andre verdenskrig ble en av de sentrale 

flyktningerutene til Sverige organisert fra dette stedet på gartneriet til Rolf 

A. Syvertsen. På seks uker vinteren 1942/43 ble 1000 jøder hjulpet til å 

flykte til Sverige. Øverst i parken er det plassert en stjerne i stein med 

historien om denne flyktningeinnsatsen. 

 

Man må kunne gå uten rullator, og det er satt opp benker underveis.  

Vi bruker offentlig transport. 

 

 

Skulpturvandring i Ekebergparken 23.mai kl.11.00. Omvisningen 

foregår i både parkens eget museum for historie og natur, og i villahagene 

hvor flere av parkens flotte kunstverk er plassert. Etter omvisningen blir 

det tid til hyggelig sosialt samvær med kaffe. Skulpturvandringen varer i 

en time og er spesielt tilrettelagt for seniorer. Påmelding på senteret.  

Følg med på oppslag. 

 

 

Utflukt til Hovedøya og Cistercienserklosterets ruiner, Her blir en ført 

inn i middelalderens verden av sødmefylt sang, lyrespill og frodige 

fortellinger. Publikum vil møte den lune munken Gottfried, den 

urtekyndige nonnen Hildegard og jomfru Angelica med sin klokkeklare 

røst. Påmelding senteret. Vi drar med offentlig kommunikasjon fra 

seniorsenteret. Følg med på oppslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 

UKEPLAN 

TURER 



  Simensbråten – Ekeberg seniorsenter  10 

 

 
 

Mandag 

 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 
 

Kafeteria 

åpen 

div. småretter  

 

Kafeteria åpen 

Fiskemiddag 
 

 

Kafeteria 

åpen 

Kaffe, 

smørbrød og 

kaker  

 

Kafeteria 

åpen 

Kjøttmiddag 

 

Kafeteria 

åpen 

Grøt/suppe 

 
 

 

Styrke og 

balanse 

Kor 

 

Håndarbeid 

Bibelsamtaler 

Avspenningsgruppe 
 

 

Hyggetreff 

Bowls 

Styrke og 

balanse 

 

Bridge 

Svømming 

Styrke og 

balanse 

 

Trim 

Maling 

Turer 

 

For nærmere informasjon, henvend deg til Seniorsenteret 

 
Takk til alle som har gitt diverse materiell til hobbygruppa, samt gaver, 

lopper osv. Vi tar fortsatt imot når det måtte passe 

 

 

 

 

 

 

Du er hjertelig velkommen til seniorsenteret! 
 

 

 

 

 
 

PROGRAM VÅREN 2018  

 

JANUAR 
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Onsdag 03.  Ikke hyggetreff. Kafeteriaen er åpen.     

Onsdag 10.  Ikke hyggetreff. Kafeteriaen er åpen. 

Onsdag 17. kl. 12.00 HYGGETREFF. Allsangprogram v. Bengt Ole Nordstrøm. 

Onsdag 24. kl.12.00  HYGGETREFF. I gamledager er det godt å være. 

Audiovisuelt kåseri fra 1950-60 åra v. informasjonsdesigner 

Per Olav Asplund    

Onsdag 31. kl. 12.00 FØDSELSDAGSFEIRING. Humorforestillingen ”Sytti er 

de nye femti.” v. skuespillerne Solfrid Heier og Karl Sundby.     

   

   

FEBRUAR                           

 

Onsdag 07. kl.12.00 HYGGETREFF. Konsert fra revyer, kabareter og filmer. v. 

sanger og pianist Bobbi & TrondL  

Onsdag 14. kl. 12.00 HYGGETREFF. Musikk fra 60 åra. Beatles, Everly 

Brothers v. Pang Sjonistene. 

Onsdag 21. kl. 12.00 HYGGETREFF. Foredrag: Så fort kan livet snu v. Dagfinn 

Enerly.                                                  

Onsdag 28. kl. 12.00 FØDSELSDAGSFEIRING. Seniorsenterets kor og allsang.      

 

 

MARS 

 

Torsdag 01. kl.19.30 OSLO NYE TEATER.  Hair. Se side 8.   

Onsdag 07. kl. 17.00 HYGGEKVELD. Servering ost og kjeks. Musikalsk 

underholdning v. Christiania trekkspillklubb.                                              

Onsdag 14. kl. 12.00  FØDSELSDAGSFEIRING.  Forestillingen. Musikkteater 

Karusell v. Karin Fristad og Tor Inge Jakobsen.  

Tirsdag 20. kl.11-14.  PÅSKEMARKED. Salg av påskepynt, håndarbeide loddsalg 

og kaker. 

Onsdag 21. kl.12.00  PÅSKEBUDSKAPET I ORD OG TONER. v. Sogneprest 

Sverre Bang og kirkemusiker Øyvind Kristiansen.   

Fredag 28. kl.12.00  KLESSALG og mannekengoppvisning v. Seniorshop.       

                                   

 

 

 

                                    

APRIL 

 

Onsdag 04. kl. 12.00 HYGGETREFF. Reiseskildring med videopresentasjon fra 

Laos i Sørøstasia. v. foredragsholder Hans Gaarder.     

Onsdag 11.                  UTFLUKT til Sukkertoppen minnepark. Se under turer side 

9.  

Søndag 15. kl.15.00 SØNDAGSMIDDAG. Påmelding.  

Onsdag 18. kl.12.00   BRUKERNES ÅRSMØTE. Allsang.        
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Onsdag 25. kl.12.00   FØDSELSDAGSFEIRING. Anita Hegerland m. kjente 

melodier fra 70- åra.      

 

MAI 
                                                                                                            
Onsdag 02. kl. 12.00 HYGGETREFF. Hva handler musikk egentlig om og hva 

gjør den med oss v. pianist og filosof Dag Åsbjørn Johansen. 

Onsdag 09. kl. 12.00  ELDRES KIRKEDAG i Bekkelaget kirke.                                          

Onsdag 16. kl. 12.00 FEST for frivillige. 

Onsdag 23. kl. 11.00  OMVISNING i skulpturparken. Se under turer side 9.       

Onsdag 30. kl. 12.00 FØDSELSDAGSFEIRING. Ekebergs skoles storkor.  

 

JUNI                                                                                                    
 

Fredag 08. kl. 10.30 UTFLUKT til Hovedøya. Se under turer side 9.                

Onsdag 13. kl.12.00 FØDSELSDAGSFEIRING. Vårtoner v. Tone Østli, Heidi 

Tretten Løkken og Konrad Strøm.                

Onsdag 20. kl.17.00 ST. HANS-fest. Rømmegrøt og spekemat. 

                                Musikalsk underholdning. Påmelding. 

                     

 

AUGUST                                                                                                    
 

Tirsdag 21. kl. 11.00 Utedag ved Rødstua.   

Onsdag 29. kl. 12.00 Fødselsdagsfeiring. Program kommer senere. 

                           

 

 

Høstfest 06. september 

 

 

 

 

 

 

      TELEFONNUMRE DU KAN FÅ BRUK FOR:           
 

BRANN .............................. 110 

POLITI .............................. 112 Manglerud politistasjon 22 66 90 50

  

AMBULANSE ................... 113 eller 22 93 22 93 

         

  TAXI  02323 
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OSLO KOMMUNE (fellesnr. for alle tjenester)  21802180 

   

BYDEL NORDSTRAND: 

- Bydelsadm., Cecilie Thoresens vei11 B, 1153 Oslo 21802180 

- Avdeling for mestring og omsorg, bydelens tjenester  

  til hjemmeboende,  Ekebergvn. 243, 1166 Oslo   21802180 

  (søknader om bl.a hjemmehjelp, hjemmesykepleie, 

  dagsenter og sykehjemsplass, samt klager) 

 

RYEN HELSEHUS, er nå lokalisert på Økernhjemmet,  

Økernvn 151, 0580 Oslo 23 43 40 00 

BEKKELAGSHJEMMET, Ekebergvn. 122 23 16 83 00 

 

LEGER: 

Ekeberg legekontor (Parmo/Vattekar) Brannfjellvn. 52  22 67 09 64 

Legesenter på Holtet, (Best helse AS) Kongsvn. 104 02359 

 23 18 06 00 

APOTEK Manglerud senter  22 76 27 80 

APOTEK Holtet, Kongsvn. 104  23 38 42 80 

BEKKELAGET MENIGHETSKONTOR, Sandstuvn. 15 23 62 98 70 

FRIVILLIGHETSSENTRALEN, Ekebergvn. 103 (Rødstua) 22 19 58 00 

KIRKENS SOS, senter for samtale (24 timer)   815 33 300 

NAV NORDSTRAND, Cecilie Thoresens vei 1  55 55 33 33 

SKATT ØST, Schweigaards gt. 17, 0191 Oslo   800 80 000 

TANNLEGEVAKTEN Schweigaards gt. 6, Galleriet 3. etg 22 67 30 00 

TELEFONKONTAKT for eldre og uføre 941 51 639 

TRYGGHETSAVDELINGENE i Oslo Kommune        810 00 030  

VERN FOR ELDRE, ved vold og overgrep 800 30 196 

 

Nyttig informasjon 
 

Kirken. Gudstjenester i Bekkelaget kirke hver søndag kl. 11.  

Ormøya Kirke 2. og 4. søndag i måneden kl. 11. 

SEM-huset 1. og 3. søndag i måneden kl. 11.  

Se i menighetsbladet Kontakten. 
 

Frivillighetssentralen, RØDSTUA, Ekebergvn. 103. 

Trenger du hjelp, eller har du litt tid og overskudd å gi til andre? 

Ta kontakt med daglig leder Anne Solberg tlf. 22 19 58 00. 
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Juridisk rådgivning. 

For gratis juridisk bistand inntil ½ time kan man henvende seg til  

Juristenes hus, Kristian Augusts gt. 9. Personlig oppmøte torsdager 

mellom kl.16.00 og 18.00. Tlf. 22 03 50 50. 

 

Eldrerådet i bydel Nordstrand. 

Leder: Aasmund Steenstrup, Øvre Ljanskollvn. 9. 1169 Oslo,  

tlf. 22 61 14 26. Nestleder: Sissel Mantor, Marienlundvn 10 D,  

tlf. 22 29 33 30.    

  

SENIORAKADEMIET Ekeberg/Bekkelaget våren 2018. 

MANDAG 15. JANUAR. Forfatter, tidligere nyhetsanker i NRK og 

utenriksjournalist Christian Borch og prest og journalist 

Hans-Joakim Schilde: Tyskland - garantien for Europas fremtid? 

MANDAG 12. FEBRUAR. Redaktør og skribent Per Egil Hegge: 

Vladimir og Donald - perlevenner….?      

MANDAG 12. MARS. Tidligere ambassadør Carl Schiøtz Wibye: 

Udiplomatisk om Saudi Arabia. 

MANDAG 16. APRIL. Utenriks- og grave-journalist i Aftenposten  

Per Kristian Aale: Italienernes opprør mot mafiaen.  
  
Programmet finnes på vår hjemmeside på u3a.no 

Møtene holdes i Bekkelaget menighetssenter, Sandstuvn 15. 

Møtene begynner kl. 11.30 med kaffe, kringle og sosialt samvær. 

Start foredrag kl. 12.30. Medlemmer gratis, andre betaler kr. 50.- 

Korte spørsmål og kommentarer etter foredraget. Vel møtt!  

Hilsen styret.  

 



Vi har plass til deg!

V I  H A R  
G O D  M A T  H V E R  D A G ,  

V A R I E R T E  A K T I V I T E T S T I L B U D ,  
O G  I K K E  M I N S T  E T  T R I V E L I G  

F E L L E S K A P !

S e n t r a l b o r d :  2 3  2 4  4 9  9 0  

H å r p l e i e :  2 3  2 4  4 9  9 1  

F o t p l e i e :  2 3  2 4  4 9  9 2


	Du er hjertelig velkommen til seniorsenteret!
	TELEFONNUMRE DU KAN FÅ BRUK FOR:




