Alle aktiviteter for barn og
foreldre på Robin Hood Huset
er helt gratis.
Ta kontakt med aktivitetsleder for barneog familieaktiviteter, Sunniva Bakke for
program og mer informasjon.

Tlf: 47644348
Famlie@robinhoodhuset.no

Robin Hood Huset
– Et pusterom på veien
Robin Hood Huset drives av Stiftelsen
RobinHood Huset, og er et rusfritt og
livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende.
Vi holder til midt i Bergen sentrum, og

Barne- og
familieaktiviteter
på Robin Hood Huset

har vært her siden 2004. Huset er et
sted for sosialt samvær, selvhjelp og
sosialpolitisk interessearbeid.

Velkommen til en hyggelig stund på
Robin Hood Huset i Magnus Barfots gate
22!

Stiftelsen Robin Hood Huset
robinhoodhuset.no
Magnus Barfots gate 22,
5015 Bergen
Postboks 959, Sentrum
5808 Bergen

Telefon: 55 96 00 14
E-post: post@robinhoodhuset.no
Bankkonto: 3624.66.12 271
Vipps: 134519
Små og store gaver mottas med takk

Vår 2022

Aktiviteter for barn sammen med foreldre hver helg og i skoleferier!

OM ROBIN HOOD HUSET

HVER LØRDAG HAR VI FAMILIEKAFÉ

Robin Hood Huset er et rusfritt og

fra kl 12-15, for barn med foresatte. De

Vi tilbyr også RÅD- OG VEILEDNING FOR

livssynsnøytralt møtested for økonomisk

voksne får prate og bli kjent mens barna kan

FAMILIER.

vanskeligstilte og nettverkssøkende. Huset

delta i aktiviteter på huset. Dette kan være

fritidsaktiviteter, rettigheter, helsestasjon,

er et sted for sosialt samvær og selvhjelp.

f.eks

barnevernstjeneste,

Robin Hood Huset tilbyr aktiviteter for barn

filmvisning. Kaféen serverer enkel mat.

kunstverksted,

spillkvelder,

eller

Har

du

spørsmål

om

fastlegeordning,

barnehage, skole, NAV eller UDI? Eller

sammen med foreldre hver lørdag og

kanskje helt andre ting? Eller kanskje du

søndag, med ekstra program i skoleferier og

bare vil prate? Vi har taushetsplikt. Vi kan

i forbindelse med høytider. Vi arrangerer

HVER

familiekafé og aktiviteter på huset, i tillegg

SKOLEFERIER

drar vi på teater, bading, tur, kino, museum,
og mye mer. ALLE VÅRE AKTIVITETER
ER HELT GRATIS.

SØNDAG

OG
DRAR

I
VI

ALLE
PÅ

fra

Bergen

kommune,

NAV,

Justis-

og

beredskapsdepartementet, Barne-, ungdomsog familiedirektoratetet, Kavlifondet, Stiftelsen
Anna Jebsens Minde, BKK, andre private givere
og en betydelig dugnadsinnsats.

gode råd dyre – De er helt gratis.

UTFLUKTER OG BARNEAKTIVITETER
UTENFOR HUSET som teater, bading, tur,

Frivillighetskoordinator

kino, og museum. Disse aktivitetene krever

tilgjengelig mandag-fredag fra 11.-15,

påmelding, og barna må ha følge av én

Aktivitetsleder Sunniva er tilgjengelig

voksen. Alle aktiviteter og utflukter starter
Stiftelsen Robin Hood Huset drives med støtte

ikke love svar på alt, men hos oss er ikke

på Robin Hood Huset.

Goran

er

hver mandag fra 10.00-15.00. Ta gjerne
kontakt på tlf for avtale:
Goran: 458 07 202
Sunniva: 476 44 348

