
 

Vil du gi et bidrag til 

Robin Hood Huset 

med frivillig arbeid? 

 
Åpent mandag til fredag  

09.30 – 15.30 

Robin Hood Huset  

– Et pusterom på veien  
 

Robin Hood Huset er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for 

økonomisk vanskeligstilte og nettverkssøkende.  Vi holder til midt i 

Bergen sentrum. 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! 

 

 

 

 

Kan du tenke deg å bli frivillig på Robin Hood Huset?  

Kontakt vår frivillighetskoordinator Goran på: 

frivillighet@robinhoodhuset.no eller (+47) 458 07 202 

 

 

 

Koordineringen av det frivillige arbeidet på Robin Hood Huset er støttet av   

 

- Et pusterom på veien 

mailto:frivillighet@robinhoodhuset.no


 

Robin Hood Huset –  

Et pusterom på veien  

 

OM STIFTELSEN 

ROBIN HOOD HUSET 

Robin Hood Huset drives av Stiftelsen Robin Hood Huset, 

og er et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk 

vanskeligstilte og nettverkssøkende mennesker. Vi holder 

til midt i Bergen sentrum, og har vært her siden 2004. Huset 

er et sted for sosialt samvær og selvhjelp.  

 

Vi satser sterkt på frivillig arbeid som en arena for integrering 

og arbeidstrening, og har styrket vår oppfølging av de frivillige 

gjennom et samarbeid med Kavlifondet fra 2016. 

I tillegg til å drive møtestedet Robin Hood Huset, er 

Stiftelsen Robin Hood Huset en sosialpolitisk aktør. Vi 

ønsker å påvirke samfunnet rundt oss gjennom å 

synliggjøre og skape debatt rundt dagens 

velferdsutfordringer. 

 

OM FRIVILLIG ARBEID PÅ ROBIN HOOD HUSET 

 

Robin Hood Huset er avhengig av en stor og stabil 

frivilligbase for å kunne gi et godt tilbud til våre mange 

brukere. 

 

Sammen finner vi ut hva akkurat du kan bidra med, og 

du får arbeidsoppgaver tilpasset dine evner og din 

kapasitet.  

 

Du blir en del av et sosialt fellesskap, og du får samtidig 

verdifull arbeids-erfaring, og mulighet til å utgjøre en 

forskjell for andre. 

 

Kanskje er du vår nye: 

• Kjøkkenassistent 

• Musikalske bidragsyter  

• Norsklærer/assistent 

• Språk- og samfunnsfaglærer 

• CV-hjelper 

• Tolk 

• Assistent ved barneaktiviteter 

• Yoga/trim-instruktør 

• Kursleder for noe som engasjerer deg 

 

•  

 

FRIVILLIG ARBEID 

SOM INTEGRERING 

 

SOSIALPOLITIKK 

 

HVA KAN DU BIDRA 

MED? 


