Husmøte

07.03.2022

14 deltaker, + Marcos, Tom, Sebastian (referat)
Marcos presenterer kort funksjon og betydning av husmøte. Mange tiltak har oppstod etter
tilbakemeldinger fra husmøter.
Pensjonistkafé venter på endelig bekreftelse, plan: 27.3. oppstart med pensjonistfrokost, alltid siste
søndag i måneden, målgruppe pensjonister (enten uføre eller alder), drevet av frivillige, tilbudt om
god mat og godt
sosialt samvær.
Torsdag kveldsåpent, etter en måned med kveldsåpent på torsdager kl. 16-20 får huset positive
tilbakemeldinger, men besøkstallet er relativ lavt i det siste. Huset informerer forskjellige
organisasjoner og samarbeidspartner, viktig at husvenner også sprer ordet.
Innspill på husmøte: ønske om flere aktiviteter som spillekveld, strikkekafé og ønske om middag
istedenfor lett servering.
Klær og matutdeling
Sesam Matbank ved Nesttun Eldresenter, Hardangerveien 4 (Buss 16E) tirsdager kl. 14-15, Gratis
bruktbod onsdager kl. 11-13 (informasjon på oppslagstavlen)
Møllaren Frivilligsentrals pop-up-bruktbutikk tilbyr klær til både barn & voksne hvor alt koster mellom
10-50 kr. Adressen er Professor Hansteens gate 65. Åpningstider: Onsdag: 12-14 & 18-20 Torsdag:
12-14
Huset planlegger sosialpolitisk kafé ved slutten av mars, innspill på husmøte: Det digitale skillet.
Kort utveksling om ytringsfrihet: hvis noen vil skrive leserbrev eller et brev til en organisasjon kan RH
tilby råd- og veiledning ift. kommunikasjon eller hjelp med å sette opp innlegg.

Ukraina: hvordan kan huset forberede seg på ukrainske flyktninger? Hva kan huset og husvenner
gjøre? Generelt har Norge lang erfaring med å ta imot flyktninger, f.eks. fra Bosnia, Syria. Flyktninger
fra Ukraina blir mottatt på det sentrale mottaket i Østlandet og fordelt på kommunene. Huset skal
møte flyktninger som mennesker og varsle om svikt når man ser det.

Kafé: planlegger sjømatdag ifm sjømatfestival og indisk mat dag.
Generelle tilbakemeldinger på husmøte:
Ønske om kurs vedr mobilbruk og sikkerhet
Ønske om mer info om husmøte også digitalt, til alle frivillige ikke bare til de som jobber på kjøkken.

