
Tom startet hos oss 1.september, og skal jobbe fast mandag-fredag i kaféen.  
Tom er kokk og har jobbet både offshore og i restauranter i Bergen 

Onsdag 15.september kl. 16.00-17.30 og torsdag 17.september kl. 14.00-15.30 blir det konserter
med Building Instruments, i samarbeid med Festspillkollektivet. Etter konserten blir det møte
mellom artistene og publikum, hvor alle er velkomne til å slå av en prat, se på instrumentene
og bli bedre kjent med musikken. 
Ledige plasser på engelskkurs på tre nivåer: 
Nivå 1 er ca A1 
Nivå 2 er ca A2 
Nivå 3 er ca A2-B1 
Gode måltider med naboer er et konsept denne høsten hvor voksne over 65 år inviteres til å
delta på et rimelig eller gratis måltid i ulike restauranter eller kulturhus rundt om i
kommunen. Det arrangeres av Bergen kommune i samarbeid med en rekke ulike aktører. 
På Robin Hood Huset vil det arrangeres to slike måltider i november. Påmeldingsfrist er
16.oktober, og må gjøres til Kulturhuset Danckert Krohn på telefon 55 56 42 00 (man-fre 10-
14), eventuelt på epost til kulturkontor.bergenhus-aarstad@bergen.kommune.no. 

Husmøte 06.09.2021 

Til stede: 5 personer hvorav 2 ansatte (Ingrid og Tom)

Vi ønsker velkommen Tom som ny kjøkken- og kaféleder! 

 
Hva skjer på Robin Hood Huset? 

-> neste side
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Det har tidligere blitt tatt initiativ til å restarte skrivegruppe. Initiativtakerne er ikke til stede i
dag, så vi kan ikke få en oppdatering på arbeidet, men flere av de som er tilstede er interessert. 
Det har tidligere blitt tatt initiativ til å starte en turgruppe på huset. Initiativtakerne er ikke til
stede i dag, så vi kan ikke få en statusoppdatering. Flere er imidlertid interesserte, og vi kom
frem til noen rammer som kan legges rundt en slik gruppe: 
Ønsker at det skal være en guide eller turleder som planlegger, og gjerne kjenner ruten.
Kanskje DNT kan være en samarbeidspartner? 
Man kan komme med ønsker for hvilke turer som skal planlegges 
De fysiske kravene til hver tur bør spesifiseres, slik at man vet om en kan delta fra gang til gang 
Kanskje vi også kunne hatt guidede byvandringer? 
Vi snakket igjen om å ta opp igjen pensjonistkafé, men det er fremdeles ikke særlig mye
stemning for å forsøke oss på utendørs-samlinger igjen. Vi legger det derfor på is frem til vi
kan ha flere samlet i kaféen. Det ble fremmet ønske om å bake inn aktiviteter i
pensjonistkaféen, og ikke bare ha kafébesøk. 

Det ville vært nyttig med et grunnleggende datakurs hvor man lærer litt om bruk av internett,
feilsøking, epost, nettvett og lignende. 
Vi kunne laget et konsept hvor en person fra hvert land eller språkgruppe som ofte er på
Robin Hood Huset kan få i oppdrag å være «ambassadør» til de andre gruppene. Nå er det
gjerne slik at man kun snakker med folk fra sitt eget land om det som skjer i hjemlandet, mens
vi har så stor mulighet til å lære om hverandres samfunn og få nyheter fra hele verden. 
Tema til sosialpolitisk kafé: 
Å få høre om klimaforandringer direkte fra forskerne 
Kulturtreff med den Etiopiske foreningen 
Opplæring med NAV: Mange blir veldig stresset i kommunikasjonen med NAV, særlig hvis de
ikke kan språket. Hvordan kan vi løse det? 
Kan vi ha en kafé hvor fokuset er «samfunnskunnskap»? 

Oppfølging av tidligere diskusjonstema 

 
Innspill til aktiviteter på huset 


