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I løpet av 2015 har Robin 
Hood-huset styrket aktivi-
tetstilbudet for barn i ferier. 
– Dette er et utrolig viktig 
tilbud for mange familier, 
forteller frivillighetskoordi-
nator Sunniva Farnes.

ingvild grendstad
ingvild.grendstad@ba.no

Bergen: Sunniva Farnes har siden ja-
nuar i 2015 arbeidet hardt med å styrke 
aktivitetstilbudet til Robin Hood-huset, 
spesielt i skoleferiene. 

Robin Hood-huset er et rusfritt og 
livsnøytralt møtested og senter for øko-
nomisk vanskeligstilte og dem som øn-
sker seg et større nettverk. Hver dag til-
byr stiftelsen et nytt opplegg, og de opp-
lever som oftest stor pågang. 

– Gjennom hele året har vi hatt cirka 
20 familier som har deltatt på aktivite-
tene våre, og i familiene er det vel rundt 

40 barn til sammen, forteller hun. Dette 
inkluderer vinter-, påske-, sommer- 
og høstferie. 

Ferieforskjeller
Nesten alle familiene er innvandrere, 
kun én familie er etnisk norske.

Farnes understreker hvor viktig til-
budet deres er for mange familier. 

– Vi hadde en alenemor med tre barn 
her som fortalte at alle i klassene til bar-
na skulle på fjellet, til Spania eller Lon-
don. Da er det vanskelig å sitte igjen i 
Bergen uten å ha økonomi til å gi barna 
noe de kan fortelle om på skolen etter 
ferien, sier hun. 

Derfor arrangerer Robin Hood-huset 
tur til Fløyen og Skomakerdiket, inne-
dag med Nintendo og workshop, svøm-
metur til AdO Arena og tur opp Ulriken. 
Alt blir dekket av støtten stiftelsen får 
fra enten kommune eller private aktø-
rer. 

– Tilbudene gir tilgang på gode opple-
velser som barna kan fortelle vennene 
sine om, og som foreldrene ellers ikke 
hadde hatt mulighet til å betale for. 

Et viktig tilbud for barna
KunstworKshop: I går formiddag var aktivitetstilbudet til Robin Hood-huset innendørs. Her kunne barna perle, lage kunst med høstløvet, spille brettspill og Nintendo Wii. Her 
hjelper frivillighetskoordinator Sunniva Farnes et av barna med å velge perler til sitt smykke.  foto: ingvild grendstad 

fornøyd: 
Sunniva Farnes 
er glad for at folk 
benytter seg av 
tilbudet deres i sko-
leferien, og mener 
det er utrolig viktig 
at de er tilgjenge-
lige for dem som 
ikke har råd til å 
reise vekk.

nintendo wii: Det 
kan virke som om «alle» 
har dyre spill hjemme, 
og på Robin Hood-huset 
har de også slike spill 
for at barna skal henge 
med i referanseram-
mene til jevnaldrende.

Ved Kloste-
ret: I 1909 var 
det slik det så ut 
om du spaserte 
langs Markeveien 
på vei mot Kloste-
ret og Nordnes. 

Ved ny-
gårdspar-
Ken: Hjørnet 
ved Allégaten og 
Fosswinckels gate, 
fotografiet tatt i 
1909. 

gamlehjem-
met: Følger 
du veien lengre 
oppover i Marke-
veien, kommer 
du til klosteret og 
til Gamlehjem-
met på venstre 
hold, som vist på 
bildet.
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