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Bergen kommune - Gode måltider med naboene

Velg mellom et rikt tilbud av steder og måltider! Her ser du glimt fra Ny sjanse - Mat og prat, Storm
Brasserie, Robin Hood-huset og Damsgårdstuene.
Bilde: Tine Emine Nordby, Storm Brasserie, Birthe Stenhjem, Robin Hood-huset og Damsgårdstuene.

Gode måltider med naboene
Prosjektet "Gode måltider med naboene" for deg som er 65+ gir
mange muligheter til å nyte et godt og sosialt måltid i høst.

Et hyggelig og sosialt måltid

"Gode måltider med naboene" er tilbud om gode måltider til en rimelig pris
for deg som er hjemmeboende og i aldersgruppen 65+.
I tillegg til måltidet, vil du under arrangementet få informasjon om
aktiviteter du kan delta på i ditt nærområde eller innen ditt interessefelt.

Pris

Noen arrangementer er gratis, andre har en egenandel. Pris er oppgitt i
listen under. Betaling skjer direkte til arrangør på stedet.
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett/gode-maltider-med-naboene
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UT-merking for bevegelseshemmede

Arrangement merket “UT” i listen er tilgjengelig for personer med
bevegelseshemming. “UT-” betyr tilgjengelig med litt tilrettelegging.

Påmelding

Arrangementene er kun for påmeldte gjester.

All påmelding skjer til Kulturhuset Danckert Krohn, helst til tlf. 55 56 42 00
(telefontid: mandag – fredag kl. 10.00-14.00), evt. til epost kulturkontor.bergenhus-aarstad@bergen.kommune.no

Bilde: Storm Brasserie

Det er fortsatt noen ledige plasser på enkelte arrangementer, og nye ledige
plasser kan komme på grunn av avmeldinger. Ta kontakt, så undersøker vi
for deg.

Dette skjer i desember:
NB! AVLYST! Julelunsj på Kafé kafé
Meny: Juletallerken med alt som hører til.
Tid: Onsdag 1. desember kl. 12-15
Sted: Badstuen, Persenbakken 20
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett/gode-maltider-med-naboene
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Tema: Varegg IL informerer om aktiviteter du kan delta på
Pris: kr 100
UT
Vi håper å komme tilbake med ny dato over nyttår - følg med !

Julelunsj på Klosteret mat og vinhus: hjemmelaget tradisjonsmat
og eplemost fra Oma Tid: Onsdag 1. desember kl. 12-15
Sted: Nordnes bydelshus, Klosteret 2 (1. etg.)
Tema: Bergen kameraklubb viser bilder og forteller om sine aktiviteter.
Magisk opptreden ved husets egen “Geirini”. Vrangstrupene (sanggruppe fra
Sangkoret Lyderhorn) synger kl. 14
Pris: kr 60
UT

Mat og Musikk på Fana kulturhus
Meny: Juletallerken med dessert
Tid: Torsdag 9. desember kl. 18
Sted: Østre Nesttunvei 18
Musikalsk aften med Veslemøy Fluge Berg og Wedberg trio. Nyt deilig
julemat, god stemning og nydelig musikk som tar for seg tema fra den
musikalske historien til et voksent publikum. Informasjon om Det
Melodiske Hjørnet og nytt formiddagstilbud.
Pris: kr 125

Om prosjektet

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. Prosjektet er støttet av Statsforvalteren i Vestland.
Prosjektleder er Birthe Stenhjem
En stor takk til lag, foreninger, restauranter, kantiner, cateringbedrifter og
spisesteder som er med på dette samarbeidet!
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kultur-og-idrett/gode-maltider-med-naboene
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Se hele programmet her [316.17 KB]
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