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Musikalløvene vender tilbake
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Tilbake til Elvetun
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Vil du ha ditt bilde og din historie i Infoposten?
Send e-post til infoposten@bergen.kommune.no.

Infoposten skal være lett å lese og forstå. Derfor vil redaksjonen av og til endre litt på tekster
og bilder som folk sender inn.

Har du forslag til noe vi kan skrive om?
Tips oss på infoposten@bergen.kommune.no hvis det er noe du ønsker å lese om i Infoposten.
Vi kan også informere om fritidstilbud og arrangementer. Innsendingsfrist til neste Infoposten er den
10. oktober.
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Club Darling Point feiret 50 år i høst, med musikk, mat, taler
og humor.
Både Musikalløvene og gjengen på Elvetun kreative verksted
feirer at de har startet opp igjen! Og mange gamle venner
møtes og finner på nye aktiviteter sammen.
Har du har lyst til å begynne med en ny aktivitet? Sjekk ut
listen over fritidsaktiviteter bakerst i bladet.
Hilsen fra oss i redaksjonen

Følg Infoposten i sosiale medier!
@infoposten
@infoposten

4

Club Darling Point

feiret 50 år!

Tekst: Birthe Stenhjem
Foto: Birthe Stenhjem

For mange er Club Darling månedens høydepunkt, og i år fyller klubben
50 år! Eli Øvretvedt har vokst opp med Club Darling Point som et fast
innslag i livet sitt.
I over 50 år har Eli Øvretvedt jobbet
frivilling med å lage disse stilige månedlige
dansearrangementene for andre. Ikke én krone
har hun tjent på jobben – den eneste betalingen
hun får er gleden over å glede andre.

Club Darling-sjef. Hun gjør virkelig en flott jobb,
og mange er glade i blide Eli.

Hedret en ildsjel

Mennesker som bruker mesteparten av sin egen
fritid på å gjøre noe bra for andre kaller vi ildsjeler, og en slik person er Eli. Derfor kom selveste
kulturdirektøren i Bergen kommune til jubileumsfesten for å gi Eli blomster og gode ord.

De første 20 årene var det Elis mor, Johanne, som
drev klubben, men de siste 30 årene har Eli vært

Allerede for 10 år siden fikk Eli kulturpris av Bergen kommune for den viktige jobben hun gjør.
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Vincent Mrimba, kulturdirektøren, var ikke den
eneste som holdt tale for Eli – det var mange som
ville si noen ord til henne, og det ble både latter
og litt tårer underveis.
Vi fikk deilig middag, dessert og jubileumskake,
men på grunn av koronaen var det ikke lov å
danse, eller «svinge på kotelettene», som Rune
Nilsen sa, men det var enkelte som ikke klarte å
holde seg siden det var så bra musikk.

Musikk og humor

Rune har vært fast spillemann på klubben i mange år, og fortalte at den eneste spillejobben han
virkelig gleder seg til er den på Club Darling - det
er den viktigste spillejobben av alle.
Siden Rune skulle være konferansier denne
kvelden, hadde han med seg en annen musiker,
Erik Snapprud. Til vanlig spiller Erik i bandet Torry
Engs. Han er en østlending som liker svensktopper og ikke kan noen bergenssanger, sa Rune.
Da spilte Erik sangen «Jag trodde englarna fants

bara i himmelen», og den kunne de fleste fra før,
så da ble det allsang.
Etterpå spilte Erik Snapprud og Anne Berit Meyer mange fine sanger, blant annet klinesangen
«I will always love you», som Anne Berit sang
fantastisk fint. Rune sa at det ikke var lov å kline,
og da lo alle.
Alle måtte sitte på plassene sine, men det var
mulig å ønske seg sanger – det er bare å skrive
ønskene på en tusenlapp og hive den opp på
scenen, sa Rune.

Mange fine minner

Eli hadde laget en flott jubileumsbok med bilder
fra 50 år med Club Darling, og mange av gjestene
fant bilder både av seg selv og av venner og kjente. Det ble en skikkelig fin mimrekveld, og veldig
kjekt å se tilbake på turer, klubbkvelder og andre
fine opplevelsene Club Darling Point har gitt folk
gjennom 50 år.
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Tilbake på

Elvetun kulturverksted
Elvetun kulturverksted er møteplassen
til en gjeng som liker å lage fine ting.

Tekst: Shadi Doroudian
Foto: Shadi Doroudian

Endelig er vi tilbake på verkstedet etter en lang pause. Denne gangen har vår kreative gjeng tegnet og
farget fine, fargerike fugler og blomster. Deretter ble arbeidene laminert. Her ser du noe av det fine
som ble laget.
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Julefilm med høytlesning
Synes du det er vanskelig å følge med på
handlingen i filmen når du er på kino?

Tekst: Redaksjonen
Foto: Bergen kino

Bergen kino har filmvisninger med høytlesning. Her kan publikum ha på øretelefoner, og få forklart og
tolket handlingen i filmen underveis av en høytleser som sitter i salen.
Disse filmene begynner alltid klokken 18.00 i Konsertpaleet, KP 4.
Billettene koster kr 50,-. Ledsager må også betale.
Du kan bestille billett på forhånd. Ring 55 55 83 00 (hverdager kl. 08.00-14.00).

Tre nøtter til Askepott
Visning: 16. og 18. november kl. 18.00

I høst kommer en ny utgave av den klassike
julefilmen «Tre nøtter til Askepott». Popstjernen
Astrid Smeplass (Astid S) debuterer som skuespiller
i denne filmen.

Friluftskveld

Bergen og Hordaland Turlag ønsker
velkommen til friluftskveld.

Tekst: Bergen og Hordaland Turlag
Foto: André M. Pedersen

Dette er et tilbud åpent for alle, med fokus på tilrettelegging for personer med utviklingshemming og
deres familie, venner og støtteapparat.
Vi går tur og finner på gøye aktiviteter. Vi koser oss ved bålplassen og nyter kveldsmaten vår sammen.
OBS! Det kan skje endringer i planlagte friluftskvelder. Sjekk derfor nettsiden til Bergen og Hordaland
Turlag før du drar til neste friluftskveld: www.bergenoghordalandturlag.no

Siste friluftskveld denne høsten:
- 8. desember, kl. 18.00-20.00
Har du spørsmål?
Kontakt Sigrid Kvåle Myksvoll
Tlf. 55 33 58 15 eller 908 50 308
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Musikalløvene
vender tilbake

Tekst: Lykke Kristine Moen
Foto: Lykke Kristine Moen

Etter noen lange og usikre måneder med avlysninger, utsettelser og øvinger på
teams, var energien til å ta og føle på da MUSIKALLØVENE endelig fikk innta
Multisalen i nye Åsane kulturhus.
Reunion!

- Vi har gledet oss til dette så lenge! stråler
instruktørene Hanne Mellingen og Lykke Kristine
Moen.
- Vi har undervist denne flotte gjengen siden
2015 og har blitt vant til å møte dem på onsdag
er i seks år. Å gå så lenge uten dem har vært
kjempekjedelig! sier Hanne.
- Men heldigvis har vi fått møte dem digitalt på
Teams - det har vært utrolig kjekt. De har vært
utrolig sporty alle sammen! De har både sunget,
lest dikt, designet kostymer og ikke minst - jobbet

med vårt nye superkule hemmelige prosjekt! smiler
Lykke hemmelighetsfullt.
- Jeg må bruke alt jeg har av selvdisiplin for ikke å
klemme alle sammen når de kommer! Sier Hanne,
mens hun går for å skru på det splitter nye og
superkule musikk- og lysanlegget i Multisalen.

Smittevern

- Men selv om gjensynsgleden er stor, er korona en
stor del av hverdagen ennå, og alle forhåndsrelger
og smittehensyn blir tatt. Ingen har lov til å
klemme, vi må sprite hender og overflater og alle
må holde avstand. Vi må også dele opp gruppen i
to og undervise de yngste og de eldste hver for seg,
forklarer de to instruktørene alvorlig.
- Det gjør ingenting, vi er vant til å sprite hender,
Lykke! svarer gjengen mens Lykke går rundt med
Antibac-sprayen.
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Som dere har vokst!

- Herlighet, så store dere har blitt! Utbryter Hanne
og Lykke etterhvert som Multisalen fylles opp av de
yngste elevene som skal få undervisning den første
timen.
Flere har blitt konfirmerte siden sist, noen har fått
kjæreste og noen har fått ny hårfrisyre.
Når det er de voksne sin tur, legger Hanne og
Lykke merke til at flere har fått seg nye klær, nye
interesser og alle har nye historier å fortelle.
Renate Rolland Kvamme har til og med sett Lykke
på kino siden sist.

Kameraten Magnus Olsen er som vanlig klar til å
vise frem noe han hadde jobbet med hjemme. Han
fremførte Eminem sin megahit «Love the way you
lie» med Hanne som Rihanna.
En annen Musikalløve som hadde forberedt noe
hjemme, er Marita Bø. Hun elsker Greven av Gral
fra Kaptein Sabeltann og hadde med seg både
musikk, kostyme og sminke og fremførte likeså
godt et helt sjøslag alene.
- Jeg er så glad for at vi er i gang igjen! sier Marita.
- Jeg elsker å spille teater og øver masse hjemme
hele tiden!

Musikalløvene er en gruppe med skuespillere, sangere og
dansere. De har fylt Fana Kulturhus med suksesser som «Dyrene i
Hakkebakkeskogen» og «Simbas historie», og vunnet både «Beste show»
og «Beste kostyme» i Dansekampen.
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Høstfestivalen
I år er Høstfestivalen i Fana kulturhus. Festivalen skal
være i uke 48. Hold av 30. november kl. 18.00-20.00.
Mer informasjon kommer!
Høstfestivalen er åpen for alle, men er
spesielt tilrettelagt for at personer med
utviklingshemning skal få vise frem musikk,
dans og andre sceneuttrykk.

Tekst: Pål Bernard Sleire
Foto: Roy Bjørge

Det kommer snart mer informasjon om
Høstfestivalen på Bergen kommune sine
nettsider og Infopostens facebookside.

PS. Det kan skje forandringer i program eller gjennomføring.
Spørsmål og andre henvendelser om Høstfestivalen kan sendes til:
Johannes.hallanger@bergen.kommune.no
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Trolljegerprøven

på Fløyen

Tekst: Molly Torsvik og Trolljeger.no
Foto: Privat

25. og 26. september møtte mange opp på Fløyen for å være
med på Trolljegerprøven 2021. Molly Torsvik er en av dem
som var med i år. Og hun har sendt en hilsen til Infoposten.
Hei, Infoposten.
Her har jeg sendt inn bilder for å dele min
historie om trolljegerprøven i Bergen i høst.
Bildene er av meg og lillebroren min som var
med og deltok i trolljeger for første gang.
Det var veldig møkkete og vi ble skitne og
klisvåte. Og det var mange utfordringer
underveis, men det var ganske gøy!
Både utfordringer og det å ha det gøy er det
trolljegerutfordringen handler om.
Hilsen
Molly Torsvik

Trolljeger handler om å pushe
sine egne grenser, utvide
komfortsonen, og gjøre det
du aldri før hadde trodd var
mulig. Ved hjelp av ditt nye og
forbedrede syn på hindringer,
blir du et sterkere og bedre
menneske, både mentalt og fysisk
– en ekte Trolljeger!
www.trolljeger.no
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Pål og Ann Christin

Tekst: Pål Bernard Sleire og Ann Christin Jenssen
Foto: Bergen kommune

inviterer til workshop
Bergen kommune inviterer DEG til en samling (workshop) 24. november på
Møhlenpris. Der skal vi snakke om hva DU liker å gjøre på fritiden, og hva
du ønsker å drive med av kulturaktiviteter.
Bergen kommune skal skrive en plan om
kulturtilbud til personer med utvilingshemming i
kommunen.

Vi vil høre fra deg

Meld deg på

Ta med deg venner, famile og/eller støttekontakt
og kom. Dere kan bare møte opp, men det er fint
om vi vet sånn ca. hvor mange som kommer.

Før vi skriver denne planen, vil vi høre hva DU
tenker og mener. Her får du en gylden mulighet
til å være med å påvirke og bidra i arbeidet med
denne planen.

Derfor er det flott om du melder deg på ved å
sende e-post til:
ann.jenssen@bergen.kommune.no

Workshop på Møhlenpris

Workshopen holdes av Ann Christin Jenssen og
Pål Sleire fra kommunen.

Velkommen til workshop hvor vi deler ideer,
tanker og ønsker onsdag 24. november kl. 18.0020.00 på Vitalitetssenteret, Møhlenpris.

Vel møtt!
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Kunst og natur

Tekst: KODE
Foto: KODE

på KODE 1 Permanenten
Opplev utstillingen «Rå natur», som presenterer malerier av
vestlandskunstneren Nikolai Astrup. Etter utstillingsbesøket jobber vi med
en enkel trykketeknikk i KODEs verksted.
Nikolai Astrup vokste opp på prestegården i
Jølster på Vestlandet. Han var opptatt av hagen
og naturen rundt seg, og ble inspirert av all
mystikken han opplevde i naturen.
Maleriene hans skildrer blant annet mennesker
som er ute og vandrer om natten, isdronningen i
fjellet, mystiske skygger og skapninger. Sammen
utforsker vi hva bildene kan fortelle oss.

Lag ditt eget trykk

I trykkeverkstedet lager vi monotrykk inspirert av
bildene i utstillingen. Vi bruker ulike redskaper
til å påføre maling på pleksi-plate og trykker
deretter motivet på papir. Dette er en enkel
teknikk der alle kan delta.

Resultatet er fargerike og flotte bilder, der hver
enkelt deltaker får utfolde seg i en kreativ prosess
og velger farger, uttrykk og motiv selv. Alle får
med seg sitt trykk hjem.

Dager og tidspunkter

BARN 7–12 ÅR: uke 48 torsdag 2. desember.
kl. 16.00–1800.
UNGDOM 13–18 ÅR: uke 48 tirsdag 30.november.
kl. 17.00–19.00.
VOKSNE: uke 47 tirsdag 7. desember. 		
kl. 17.00–19.00.

GRATIS for alle som melder seg på e-post til: formidling@kodebergen.no
OBS! Det er begrenset med plasser, så det er en fordel å være tidlig ute.
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Fritidstilbud i vinter/vår
Kommunens kultur- og fritidstilbud:

Tekst: Redaksjonen
Foto: Unsplash

Kulturetaten har kurs, verksteder, musikk og teatertilbud. I høst vil tidligere deltakere få informasjon
om oppstart for de ulike aktivitetene så snart det er klart, med tilbud om å fortsette.
Hvis du ønsker plass i en ny aktivitet kan du sette deg på venteliste. Da vil du få tilbud om å starte i
aktiviteten så snart vi har ledig plass og det er din tur i køen.
Ventelisten ligger på nettsiden deltager.no. Det ligger også lenker til ventelisten på Bergen kommune
sine nettsider.

Hvordan melde seg på venteliste:
1. Gå til deltager.no/bk
2. Søk på «venteliste»
3. Trykk på «Venteliste - tilrettelagte tilbud for personer med utviklingshemming»
4. Skriv inn informasjon i skjemaet på nettsiden

Har du spørsmål om Grip musikken, Jubelgjengen, Team Boys, Team Musikk, Pøbelgjengen, 		
Verdens Superband, Dansedrøm eller Musikalløvene?
Ta kontakt med:
Solveig Trædal, Kulturetaten. Team for aktivitet.
E-post: tilrettelagt.kultur@bergen.kommune.no
Har du spørsmål om Stjernekoret, Elvetun kulturverksted, Nykronen kreative verksted, 			
Tirsdagsklubben i Ytrebygda , Åsane fritidsklubb eller Rockeklubben Elgen?
Ta kontakt med:
Pål Bernard Sleire, Kulturetaten. Team for aktivitet.
E-post: tilrettelagt.kultur@bergen.kommune.no
Har du spørsmål om Bergen kommunes idrettstilbud til personer med utviklingshemning?
Ta kontakt med:
Camilla B. Rødberg, Etat for idrett. Aktivitetsavdelingen
Telefon: 945 01 303
E-post: camilla.rodberg@bergen.kommune.no
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Foto:Unsplash

Musikk- og fortellerstunder på bibliotekene
Bergen Offentlige Biblioteks musikk- og fortellerstunder
for unge og voksne utviklingshemmede.
Fana bibliotek kl. 10.15 - 11.00
29. november. Dramatisert fortellerstund med
Sindre Titlestad Westgård
Loddefjord bibliotek kl. 10.30 - 11.15
30. november. Sangtime med Svein Olav Steindal
Oasen bibliotek kl. 12.45 - 13.30
29. november. Sangtime med Svein Olav Steindal
Åsane bibliotek kl. 10.30 - 11.15
06. desember. Sangtime med Svein Olav Steindal

Kontaktinformasjon:
E-post: post@bergenbibliotek.no
Tlf: 55 56 85 00 				
(mandag-fredag kl. 10:00 - 14:00)
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Aktiviteter av private og frivillige:
Her er noen av aktivitetene som er i gang igjen. På Bergen kommune sine nettsider vil det komme en
lengre liste over hvilke aktiviter igjen for våren 2022. OBS! Det kan komme endringer i tilbudene.
Du må selv ta kontakt, eller få hjelp til det, for å få vite mer om aktivitetene eller når de åpner.

Kulturaktiviteter
Club Darling Point
Aldersgruppe: Voksne
Innhold: Arrangement med middag og dans
Dag og tid: Siste onsdag i måneden 		
kl. 18.30-21.30
Sted: Grieghallen (Peer Gynt-salen)
Pris: Medlemskontingent kr 500. Billett: kr 200/
kr 300 for ikke-medlem
Bordbestilling: Kun for rullestoler
Kontakt: Eli Øvretvedt, tlf. 924 55 439
E-post: elima@live.no
Datoer: 24.nov. Julebord 15. desember. 		
Datoer for 2022 kommer.
Dansestjerner, Bergen danseklubb
Gøy musikk og god stemning til kjente hits.
Dansetrinn som alle behersker!
Kom, bli med og dans med oss!
Ta kontakt på e-post for mer informasjon:
info@diamonddance.no.
Optimisten
Aldersgruppe: Voksne
Innhold: Andakt, sang og musikk, måltid
Dag og tid: 1. onsdag i mnd. kl. 18.00-19.45
Sted: Nesttun bedehus, Øvsttunveien 58 Pris: Kr
50 (jule- og sommerfest kr. 100)
Arrangør: Nesttun bedehus/Birkeland menigh.
Kontakt: Linda Bårdsen, tlf. 55 36 22 85/ 483 02
448/lb878@kirken.no
Datoer: 1. desember, 5. januar (julefest,
påmelding innen 31. desember), 2. februar, 2.
mars, 6. april, 4. mai og 8. juni (NB! Merk dato!
Sommerfest og jubileum, påmelding innen 1.
juni)

Tirsdagstreffet
Aldersgruppe: Fra 18 år
Innhold: Dans til levende musikk. Servering.
Dag og tid: Hver 2. tirsdag i månenden 		
kl. 18.00-20.30
Sted: Ljoshall, Ekrevegen 43 Pris: 120 kr per
gang
Arrangør: Edru Livsstil Arna/Bergen
Kontakt: Sissel Haugsgjerd, tlf. 980 67 970
E-post: sissleiv@online.no
Datoer 2022: 11.januar, 08. februar, 08. mars,
(ikke i april pga påske), 10. mai og 14.juni
Tveiterås ungdomskor
Aldersgruppe: Fra 16 år
Innhold: Kor.
Opptaksprøve for nye medlemmer
Dag og tid:
Torsdag kl. 17.30 - 19.30
Sted: Fana kulturhus, Østre Nesttunvegen 18
Pris: Kontingent pr halvår kr 1500,Arrangør: Tveiterås ungdomskor
Påmelding: Ida Margrete Gjul, tlf. 975 98 307
E-post: idagjul@gmail.com
Oppstart: 6. januar
Y-klubben og kveldsgudstjenester, Fana og
Ytrebygda menighet
Dag og tid: 5 desember
Innhold: Y-klubben starter kl. 17.30 og
kveldsgudstjenesten kl. 19.00. Det kan
komme endringer i tilbudet på grunn av
smittevernregler.
Sted: Ytrebygda kirke, Skageveien 7
Kontakt: Fana og Ytrebygda menighet
Telefon: 55 59 32 50 			
(mandag-fredag, 09.00-15.00)
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Idrett
Arna Bjørnar fotball og Bjørnar håndball - barn
Aldersgruppe: 6-14 år
Innhold: Ballsidighet – fotball og håndball
Dag og tid: Mandag kl. 18.00-19.00
Sted: Bjørnarhallen
Pris: Kontingent
Kontakt: Synnøve Lien
Telefon: 930 22 788
E-post: lien@arna-bjornar.no

Bjørnar håndball
Aldersgruppe: 14 år og oppover.
Ønsker flere spillere fra Arna og Åsane!
Innhold: Håndballtrening/serie
Dag og tid: Mandag kl. 18.00-19.00
Sted: Bjørnarhallen
Pris: Kr 1350 per år
Kontakt: Gerd Dyregrov
Telefon: 410 87 101
E-post: gerd.dyregrov@gmail.com

Foto:Unsplash

Bergen håndballklubb - barn
Aldersgruppe: 6-13 år
Innhold: Håndballtrening for barn som ikke finner
seg til rette i ordinære tilbud.
Dag og tid: Tirsdag kl. 17.30-18.30
Sted: Landåshallen
Pris: Kontingent
Kontakt: Per Arne Foshaug
Telefon: 902 84 661
E-post: bergen@rvn.handball.no
Enkeljympa – Friskis og Svettis
Aldersgruppe: 12 år og oppover
Innhold: Kondisjon/styrke til musikk
Dag og tid: Mandag kl. 18.00-19.00
Sted: Energisenter for barn/unge,
Haukelandsbakken 15
Pris: 900 pr år.
Kontakt: Cathrine Nøttingnes
Telefon: 924 44 142
E-post: cathrine.nottingnes@helse-bergen.no
Fana SuperTeam fotball
Aldersgruppe: 14 år og oppover
Innhold: Allsidig fotballtrening/serie Alle kan
delta.
Dag og tid: Mandag kl. 18.00-19.00
Sted: Nesttun Idrettsplass, (Søreide skole : Nov –
Mars)
Pris: Kontingent kr 1400 per år
Kontakt: Elling Sundberg Telefon: 930 73 450
E-post: elling@fanafotball.no

Foto:Unsplash

Hallaktivitet, Idrett Bergen Sør og Delfana
Sted: Energisenteret for barn og unge
Alder: 12-18 år
Tid: 12.00-13.00
Kontakt for påmelding: daglig.leder@delfana.no
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Foto:Unsplash

Hop Stars Basketball
Aldersgruppe: 16 år og oppover
Innhold: Allsidig basketballtrening
Dag og tid: Tirsdag kl. 18.00-19.00
Onsdag kl. 18.30-20.00
Sted: Hophallen
Pris: Kontingent
Kontakt: Nina Hop
Telefon: 415 11 198
E-post: ninahop@online.no
MEGA basis, Kalandseid IL og Idrett Bergen Sør
Aldersgruppe: 9-13 år
Innhold: lekinspirert basistrening
Dag og tid: Onsdager 16.00-17.00
Sted: Kalandshallen (uteaktiviteter når været er
fint)
Pris: Deltakelse krever medlemskap i Kalandseid
IL. Man må melde seg opp på partiet, da det er et
begrenset antall plasser.
Kontakt: Eline Soltvedt
E-post: klubbkoordinator@kalandseid.no
MEGA klatring, Gneist IL
Sted: Sandslihallen
Dag og tid: Mandager fra kl. 15:30-16:30,
kl 16.30-17.30 og kl. 17.30-18.30.
Torsdager fra kl. 15.30-16.30, kl. 16.30-17.30 og
kl. 17.30-18.30.
Kontakt: Brit-Helen Simmenes - klatreleder og
instruktør i Gneist IL
Telefon: 414 77 775
E-post: brithelen@hotmail.com eller klatre@
gneist.no

Svømming, Idrett Bergen Sør og Delfana
Sted: Energisenteret for barn og unge
Alder: 12-18 år
Tid: 13.00-14.00
Kontakt for påmelding: daglig.leder@delfana.no
Tertnes fotball
Aldersgruppe: ingen nedre aldersgrense
Innhold: Allsidig fotballtrening
Dag og tid: Mandag kl. 18.00-19.00
Sted: Åstveit idrettspark
Pris: Kontingent
Kontakt: Frank Mortensen
Telefon: 997 01 119
E-post: frank.mortensen@nhh.no
Vadmyra håndball
Aldersgruppe: 16 år og oppover
Innhold: Håndballtrening/serie
Dag og tid: Onsdag kl. 18.30-20.00
Sted: Vadmyrahallen
Pris: Kontigent
Kontakt: Ane Grete Vik
Telefon: 945 25 198
E-post: ane.grete.vik@gmail.com
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Har du flyttet? Husk å gi oss beskjed!
Ønsker du ikke lenger å motta Infoposten eller har du fått ny adresse?
Meld fra til Infoposten. Send e-post til: infoposten@bergen.kommune.no
Vil du heller lese Infoposten på nett? Du finner den på www.bergen.kommune.no

20

Kontakt oss gjerne!
Redaksjon

Kulturetaten, Team kommunikasjon og markedsføring
E-post: infoposten@bergen.kommune.no
Adresse: Neumanns gate 1, 5015 Bergen

Bergen kommunes tilrettelagte fritidstilbud:
Kulturetaten, Team aktivitet
Solveig Trædal og Pål Bernard Sleire
E-post: tilrettelagt.kultur@bergen.kommune.no

Etat for idrett, Aktivitetsavdelingen
Camilla B. Rødberg
Telefon: 945 01 303
E-post: camilla.rodberg@bergen.kommune.no

