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TILBUDENE GJELDER T. O. M. LØRDAG 13. JULI
Prisene gjelder så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger.

Forbehold om trykkfeil. Vi tar vederlagsfritt imot kasserte
EE-produkter tilsvarende det som selges i butikken, kontakt betjeningen.

BENFRIE NAKKE-
KOTELETTER
Fra kjøttdisken, av svin, pr. kg

5990

FERSK
LAKSEPORSJON
Fra fiskedisken, ca. 125 g, pr. stk.

1490
/porsjon

VANNMELON
Pr. kg

790

2 FOR40,–
MAARUDUTVALGTE
CHEESECHIPS
Sombreros/tortillachips/3 amigos/tortilla-
sticks tasty, 125-180 g

Rabatten trekkes fra i kassen

MULTIPAKK PIN-UP/
LOLLIPOP/KRONE-IS
Diplom Is, sjokolade/jordbær,
6-10 stk, 2,99-4,98/stk

2990

NYGRILLEDE
KYLLINGVINGER/
BUFFALOWINGS

Fra delikatessen,
Den Stolte Hane, 59,-/kg

590
/hg
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FROSNE REKER
Str. 70+, pr. kg

5990

ASKØY 9–21 (19)
GULLGRUVEN 9–21 (19)
KNARVIK 8-22 (9-20)

MAASESKJÆRET 8–22 (20)
NORDÅS 9–21 (20)
SOTRA 9–21 (20)

Frivillige gir
hjelp tilbake
–  Kan jeg få litt suppe til, 
vær så snill? spør 
rumeneren på stotrende 
norsk. Flyktningen 
Moges øser opp og 
smiler lurt. Han jobber 
som frivillig i Robin 
Hood-huset.  

Pål EngEsætEr 
lEif gullstEin (foto) 

pal.engesaeter@bt.no

Et lavt surr fra mange språk 
møter oss inne i den lyse kafe-
en i Magnus Barfots gate. På et 
bord diskuterer unge spanjoler 
forholdene i Andalucia. Ved et 
annet bord løser to eldre norske 
pensjonister kryssord. Bak dis-
ken står Moges Mulugeta Amha-
ray, han er en av de mange fri-
villige som sørger for at Robin 
Hood-huset går rundt.

Gratis mat og kaffe
– Jeg er her for å gi hjelp tilbake 
og for min egen tilfredsstillelse. 
Hadde jeg fått lov å jobbe, kun-
ne jeg uten problemer fått meg 
en annen jobb, men jeg får ikke 
arbeidstillatelse, sier den etio-
piske journalisten som har bodd 
seks år på asylmottak i Norge. 

–  Det er kjedelig  ikke å få 
brukt det jeg kan, men det er i 
det minste en tilfredsstillelse å 
få gjort noe nyttig, sier han. Og 
øser opp mer suppe til rumene-
ren som ikke har fått seg jobb, 
men som stolt har lært seg litt 
norsk.

I april flyttet Robin Hood-
huset inn i nye leide lokaler 
midt i Bergen sentrum. I første 
etasje serverer de gratis kaffe 
og brødmat. To dager i uken er 
det også varm mat å få. I annen  

etasje er det en lesekrok, data-
maskiner og en fin solterrasse. 
Åtte menn stirrer konsentrert 
inn i skjermene. Noen søker 
jobber, to blar på spanske netta-
viser og en smiler lunt mens 
han kikker på den siste status-
meldingen på Facebook.

– Det er mellom 120 og 190 
mennesker innom her hver 
dag. Det har vært en jevn økning 
siden vi startet i Hollendergaten 
i 2005. Da hadde vi mellom 20 
og 50 besøkende pr. uke, sier 
daglig leder Marcos Amano i 
Stiftelsen Robin Hood-huset.

Gir kurs og råd
Brukerne av huset er blandet.

 – Det er en kjerne av norske 
nordmenn, de fleste pensjonis-
ter og uføretrygdede. Så er det en 
gruppe som er blitt nordmenn, 
med innvandrerbakgrunn. Og så 
er det nye innvandrere, for det 
meste arbeidssøkere fra sør og 
øst i Europa, sier Amano.

I tredje etasje flommer 
lyset ned gjennom takvindu-

ene i undervisningslokalet. Her  
holdes det gratis kurs i engelsk, 
spansk og norsk, og det er mulig 
for brukerne av huset å starte 
aktiviteter. 

–  Jeg stortrives her, og har 
fått med meg både datakurs og 
spanskkurs, forteller en 62 år 
ung norsk kvinne. Nå er hun 
ofte innom på kafeen for å prak-
tisere spansken. Hun har tatt 
med seg venner dit også. –  Men 
det er ikke alle venner jeg tør 
å fortelle at jeg går her, betror 
hun oss. Hun sitter sammen 
med en 82 år gammel dame. 

–  Jeg er minstepensjonist og 
går her både for å få gratis mat 
og for det sosiale, hvisker hun.

Sosialt rom for fattige
Marcos forsikrer at alle er vel-
komne i kafeen, enten en har 
penger eller ikke. Har du penger 
er det mulig å legge litt igjen i 
kassen på disken. 

  – Selv om Norge er et godt 
land å bo i, er det mange som 
faller utenom. Vårt mål er å gi 
folk et sosialt rom uten at det 
koster penger. Vi gir grunn-
leggende råd og veiledning om 
hjelpeapparatet for dem som 
trenger det, og har kurs i hvor-
dan de kan søke jobber og lage 
CV-er.

–  Vi har hørt at dere er blitt 
så kjent i utlandet at folk reiser 
rett fra flyplassen til dere?

– Det er hyggelig at vi er kjent, 
og det har hendt at det har kom-
met folk direkte fra Flesland til 
oss. De har lagt CV-en på bordet 
og spurt om de kan få jobb. Da 
har vi svart at det kan vi ikke 
gi dem, gitt en orientering om 
arbeidsmarkedet i Bergen, skat-
tekontor og utlendingsmyndig-
heter. I enkelte tilfeller råder 
vi folk til å reise hjem igjen før 
pengene tar slutt.

z	fakta
robin Hood-huset

n robin Hood-huset er et rusfritt 
og livssynsnøytralt møtested for 
økonomisk vanskeligstilte og 
ensomme.

n startet opp i Hollendergaten i 
2005. Flyttet til Magnus Barfots 
gate 22 i april 2013.

n støttes av Bergen kommune, 
nav og private givere.

n To fast ansatte. Har mange frivil-
lige, men trenger flere.

LYST OG FOLKSOMT: Rundt tyve mennesker fra minst fem nasjoner slapper av på kafeen i Robin Hood-huset onsdag formiddag. 
Her diskuteres det over avisene. Den enkle, men sunne maten, lages og serveres av de frivillige hjelperne Moges Mulugeta  
Amharay (til venstre) og Ibrahim Ahmed fra Sudan. –  Jeg har jobbet i Frankrike i mange år, men nå er arbeidsledigheten blitt 
stor der også. Nå er jeg lovet en jobb her i Bergen i slutten av august. I mellomtiden jobber jeg som frivillig her, sier Ibrahim.


