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MATGLEDE: Oleksandr Martynyuk, Riccardo Stablum og Serge Vivmond jobber som frivillige på Robin Hood-huset. Der trengs det alltid hjelpende hender på kjøkkenet, og spesielt nå i 
julen.  FOTO: AINA FLADSET

Flere organisasjoner i 
byen gjør mye for å 
skape god julestem-
ning. Det kan du hjel-
pe dem med. 

AinA FlAdset
aina.fladset@ba.no

BERGEN: Bergensavisen har 
tatt en ringerunde rundt til om-
trent samtlige frivillige organi-
sasjoner i byen, for å høre om 
de trenger en ekstra hjelpende 
hånd (eller to) nå høytiden. 

Noen av dem har allerede fått 
på plass nok frivillige, mens an-
dre gjerne tar imot flere. 

– Vi er avhengig av å ha cirka 
35 frivillige hver uke for å opp-
rettholde alle tilbudene, sier 
Sunniva Farnes, frivillighetsko-
ordinator ved Robin Hood-hu-
set. 

Kjøkkentjeneste
Robin Hood Huset er et rusfritt 
og livssynsnøytralt møtested 
for økonomisk vanskeligstilte 
og nettverkssøkende mennes-
ker i Bergen.

I julen vil de hovedsakelig ha 

behov for hjelp på kjøkkenet.
– Lage mat og bidra til å skape 

en hyggelig stemning på huset. 
Interesserte er hjertelig vel-
kommen til å kontakte oss for 
mer informasjon, sier Sunniva 
Farnes til BA. 

Huset har rundt 100 besø-
kende hver eneste dag, ifølge 
henne. 

– Hver onsdag deles det ut 
klær, og ellers i uken holdes det 
diverse kurs, sier frivillighets-
koordinatoren. 

Alle organisasjonene legger 
til at de også ønsker seg flere fri-
villige ellers i året.

slik kan du bidra
 ■ Vitalitetssenteret Frivilligsentral 

på Møhlenpris skal arrangere jule-
trefest lørdag 9. januar. De trenger 
frivillige som kan hjelpe til med 
å være nisse, bake kaker, under-
holde eller bidra til andre praktiske 
gjøremål. 

 ■ Kirkens Bymisjon har allerede 
nok frivillige som kan ta seg av det 
praktiske ting på julefeiringen de 
arrangerer. Men de får aldri for 
mange frivillige på julaften til den 
viktigste oppgaven de frivillige gjør, 
nemlig å være vertskap, sørge for 
at alle føler seg sett og verdsatt. 
Mennesker som ønsker å bidra til 

dette er hjertelig velkommen til å 
ta kontakt.

 ■ Kirkens bymisjon har også behov 
for mer ullklær som kan klippes 
opp og sys om i syverkstedet nå i 
vinterkulden. 

 ■ Frelsesarmeens slumstasjon arran-
gerer en middag for brukerne av 
slumstasjonen på nyttårsaften. De 
sier ikke nei takk til frivillige. 

 ■ Bergen Bidrar er et nytt kon-
taktsenter i regi av kommunen. 
Enkeltpersoner eller organisasjoner 
som ønsker å bidra som frivillig til 
aktiviteter for flyktninger kan ta 
kontakt med dem. Personer som 
ønsker å gi gaver til flyktninger kan 
også ta kontakt. Mer informasjon 
ligger på kommunens nettsider. 

�� På dette kjøkkenet kan du jobbe frivillig

her trengs det 
mer julehjelp

Nav mottok varsler om oppsigelser 
og permitteringer av til sammen 
4100 personer i november, en 
økning på over 70 prosent fra 
samme måned i fjor. I november 
2014 fikk Nav varsler om oppsigel-
ser og permitteringer av 2400 
personer. Det er særlig bedrifter 
innen oljebransjen og oljerelatert 
industri som rammes hardt. Ved 

siden av industrien går ansatte i 
bygge- og anleggsnæringen og 
bergverksdrift og utvinning også 
en utrygg tid i møte. Hittil i år har 
Nav mottatt varsler om 45 400 
mulige permitteringer eller 
oppsigelser. – Antall varsler har 
ligget høyt en god stund nå, men 
var noe lavere i november enn det 
har vært de siste månedene. Denne 

måneden var det flest varsler om 
permitteringer, mens det tidligere i 
høst i størst grad har dreid seg om 
oppsigelser, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 
Nesten halvparten av varslene Nav 
har mottatt i år er, meldt inn fra 
virksomheter som holder til i 
Rogaland, Hordaland eller 
Vest-Agder. (NTB)

Mange varsler om oppsigelse TØFFE 
TIDER: Ar-
beids- og vel-
ferdsdirektør 
Sigrun Vågeng 
har mot-
tatt mange 
varsler om 
oppsigelser og 
permitteringer 
i år. ARKIVFOTO: 
NTB ScANpIx


