Robin Hood Huset
– Et pusterom på veien
Robin Hood Huset drives av Stiftelsen
Robin Hood Huset, og er et rusfritt og
livssynsnøytralt møtested for økonomisk
vanskeligstilte og nettverkssøkende. Vi

Velkommen til en hyggelig
stund hos Robin Hood Huset!

holder til midt i Bergen sentrum, og har

Rusfritt og
livssynsnøytralt
møtested for økonomisk
vanskeligstilte og
nettverkssøkende

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

Åpent mandag til fredag

interessearbeid.

09.30-15.30

Stiftelsen Robin Hood Huset
robinhoodhuset.no
Magnus Barfots gate 22,
5015 Bergen

E-post: post@robinhoodhuset.no
Telefon: 55 96 00 14

Postboks 959, Sentrum
5808 Bergen

Bankkonto: 3624.66.12 271
Små og store gaver mottas med takk

Velkommen til Robin Hood Huset
Den første mandagen i måneden samles
Vil du treffe andre eller bare

På Robin Hood Huset har vi et bredt

vi til husmøte klokken 14.00, hvor man

slappe av med dagens aviser og en

utvalg av aktiviteter og tilbud. Vi har

kan få informasjon og komme med

kopp kaffe?

blant annet

innspill til husets drift.

Robin Hood Huset drives av Stiftelsen

•

Robin Hood Huset, og er et rusfritt og
livssynsnøytralt

Norskkurs, spansk- og engelsk
språkkurs

møtested

for

•

Hjelp til CV- og jobbsøknad.

Har du noen spørsmål? Kontakt oss

vanskeligstilte

og

•

Familieaktiviteter i helgene

på

nettverkssøkende mennesker. Huset er

•

Øvrige arrangementer som eks.

telefon 55 96 00 14.

økonomisk

et sted for sosialt samvær og selvhjelp.
Bruk av husets lokaler og utstyr
forutsetter at man overholder husets
regler.

På Robin Hood Huset finner du alltid
ferske aviser, kaffe og te. Vi serverer
varm lunsj mandag-fredag fra kl. 09.3015.30.

post@robinhoodhuset

eller

på

fjellturer..
Du finner oversikt over aktiviteter på

Velkommen til en hyggelig stund hos

oppslagstavlen, på Facebook og våre

Robin Hood Huset!

nettsider.

Vi tilbyr også råd og veiledning. Våre
ansatte

har

kompetanse,

taushetsplikt
og

svarer

og
gjerne

spørsmål eller slår av en prat.

bred
på

