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Bergen kommune - Hvem vil DU spise middag med?

I november arrangerer Anita og hennes crew middag i samarbeid med Damsgårdssundet kulturhistoriske
forening
Bilde: Damsgårdstuene

Hvem vil DU spise middag med?
I prosjektet Gode måltider med naboene har Bergen kommune fått
kontakt med en god del lokale lag/organisasjoner og spisesteder som
utover høsten vil lage arrangementer for eldre 65+.
Planlegging av arrangementene foregår nå, og vi tar sikte på å avvikle 40-50
større og mindre middagsarrangementer i løpet av oktober og november. Ta
kontakt om du vil være med å arrangere middag der du bor!

Arranger en hyggelig kveld for nye og gamle medlemmer

Foreløpig har vi avtalt å arrangere måltider i samarbeid med
frivilligsentraler, seniorsentre, menigheter, seniordansegrupper, eldreråd og
kulturråd, samt veteranforeninger, sanitetsforeninger, trimgrupper,
grendalag, innvandrerforeninger og ulike hjelpeorganisasjoner.
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett/hvem-vil-du-spise-middag-med

1/3

06.12.2021, 11:43

Bergen kommune - Hvem vil DU spise middag med?

Er du medlem av en organisasjon som ønsker å rekruttere flere medlemmer
i alderen 65+? Eller har din organisasjon ligget nede en stund, og ønsker å
invitere nye og gamle medlemmer til en hyggelig kveld? Ta kontakt i løpet
av august d.å.

Vil du lage mat til naboene?

Hittil har 12 restauranter og cateringbedrifter meldt interesse for å delta i
prosjektet, men vi har plass til flere samarbeidsparter. Eneste krav er at du
har en profesjonell bedrift som vil kunne servere eller levere en god middag
eller lunsj for maks kr 350 per person. Om prisen per kuvert er kr 350,
betaler gjestene selv en egenandel på kr 125. Koster maten mindre, slik den
gjør når f.eks. Robin Hood-huset eller Krohnhagen kafé lager maten, så
faller egenandelen bort.
Vil du lage mat til eldre 65+ i ditt nabolag? Ta gjerne kontakt og fortell om
ditt konsept.
Den første middagen blir på Krohnhagen kafé 30. september – da flesker
Raul og hans fantastiske crew til med Latinamerikansk Aften! Siden går det
slag i slag, med middager ulike steder i sentrum, på Ungdomshuset i
Fyllingsdalen og hos ungdomslaget i Åsane, på Damsgårdstuene, på NyKrohnborg kultursenter, på Kronstad Hovedgård, i grendahuset på
Hjellestad, hos Humanetisk forbund og på Lucy etiopisk restaurant, samt
hos Mat og Prat og i Espelandsleiren, for å nevne noen.
Kanskje dukker det snart opp et middagsarrangement der du bor? Til deg
som er 65+ og sitter hjemme og venter på en middagsinvitasjon er det bare
å si: Følg med!

Hvordan bli med i prosjektet

Ta kontakt med Kulturetaten v/prosjektleder Birthe Stenhjem, så lager vi
program og arrangerer Gode måltider med naboene sammen!
Du kan også kontakte prosjektleder på telefon: 970 88 868. Jeg ser fram til å
høre fra deg!
Gode måltider med naboene er et samarbeid mellom Bergen kommune ved
Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet og Byrådsavdeling for kultur,
mangfold og likestilling sammen med partnere innen serveringsbransjen og
lokalt kulturliv.
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