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Tok du
Sykkel-VMs
beste bilde?

Sykkel-VM ble tidenes folkefest i Bergen. Det må vi aldri
glemme. Vi vil derfor lage en VM-utstilling på Fløyen –
bestående av bilder tatt av publikum under VM-festen.
Hver uke gir vi ut flotte premier, og hovedpremien er en
VIP-tur for to til Sykkel-VM i Innsbruck i september.

Del dine bilder med #FløyenVM på Instagram.
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Robin Hood-sjefen 
ønsker seg en halv 
million til 40-års 
dagen.  

Kaspar Knudsen
kaspar.knudsen@ba.no

sentrum: – Hittil er det 
kommet inn over 60 000 kro-
ner. Det er utrolig morsomt å se 
at også folk jeg ikke kjenner 
støtter denne kampanjen, sier 
Marcos Amano. 
 I anledning sin egen 40-års 
dag har sjefen på Robin Hood-
huset kommet med et originalt 
bursdagsønske: Et nytt stor-
kjøkken til Robin Hood Huset!  
 – Målet er hårete, en halv 
million. Det trenger vi for å få 
inn et proft kantinekjøkken, 
sier Amano. 

Ønsker seg ikke ting
I fjor serverte Robin Hood Hu-
set over 40 000 gratis måltider. 

– Dette er mat som ellers ville 
havnet på bossfyllingen. Vi 
henter den gratis hos bakerier 
og butikker, forteller Amano. 

"

Jeg har alt jeg 
trenger.
Marcos aMano

 Deretter tryller frivillige 
frem de deiligste retter. 
 Ofte kan det være så mange 
som 200 personer innom daglig 
for å få seg et måltid og en prat.  
 – Dagens kjøkken er for lite, 
vi har ikke den kapasiteten vi 
trenger. For alle de frivillige 
som jobber på kjøkkenet vårt er 
det også viktig å legge til rette 
for bedre arbeidsforhold, sier 
Amano. 
 Ideen om å starte innsam-
lingsaksjon i anledning sin 
egen 40-års dag har Amano gått 
med en stund. 
 – Folk spør meg hva jeg øn-
sker meg. Men jeg har alt jeg 
trenger. På jobb møter vi hver 
dag mange mennesker som 
ikke har det.

Sikter høyt
Hittil har det tikket inn penger 
via Facebook, Vips og nett-
bank. 197 personer har delt 

kampanjen på Facebook, og fle-
re av de politiske partiene i Ber-
gen har oppfordret folk til å gi.  
 Blant annet skrev Bergen 
Venstre på sin Facebook-side 
på mandag: «Robin Hood Huset 
er blant de viktigste frivillige 

organisasjonene i Bergen, og 
gjør Bergen til en varmere by»
 – Dette er ord som gleder alle 
oss som jobber her, sier Amano. 
 Han har tro på at kampanjen 
kan lykkes helt opp til en halv 
million.

 – Det er litt avhengig av hvor-
dan vi lykkes med å få delinger 
på Facebook. Hvis noen med 
dype lommer bidrar, hjelper 
det selvsagt. Men mange bek-
ker små monner definitivt 
også, fastslår han. 

Facebook-stunt i 
Ferd med å ta av

freidig ønske: Marcos Amano ber om støtte til nytt kjøkken på Robin Hood Huset. FOTO:ARNE RISTESUND


