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Empo flerkulturelt ressurssenter har 
en rekke tilbud og aktiviteter, og  
ønsker å bidra til økt dialog, 
deltakelse, inkludering og mangfold 
i samfunnet:

• Sosiale møtesteder som 
kvinnegrupper, mannstreff, og 
nettverkstreff.

• Veiledning og rådgiving om 
lover, regler og ordninger i det 
offentlige systemet, utdanning, 
kvalifisering og jobb, barn 
og familie, helse og kosthold, 
bosituasjon og bomiljø, nettverk 
og frivillighet.

• Norskkurs, temadager og 
samtalegrupper.

• Foreldreveiledningsgrupper på 
ulike morsmål etter metoden 
International Child Development 
Program (ICDP).

• Norsk språkgruppe og leksehjelp

• Karriereveiledning, 
jobbforberedende kurs og 
arbeidspraksis.

• Sosialt samvær, kulturelle 
markeringer og måltidsfelleskap.

• Kunstneriske og kreative 
aktiviteter, og håndarbeid.

• Fysisk aktivitet, trening, dans og  
turer.

Alle våre tilbud er gratis og uten 
påmelding.

NB: Vi tar forbehold om at det kan 
skje endringer i programmet grunnet 
koronasituasjonen, og ber dere om å 
følge oss på facebook for oppdatert 
program til enhver tid. 

Hva er empo?
Empo er en forkortelse for 
empowerment. Målet er at
mennesker kan bruke og utvikle
egne ressurser, utvide sitt 
nettverk og slik oppleve 
mestring og større kontroll over
sitt eget liv.
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Program
Torsdag kl. 17 - 20

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Varighet: 14 uker

Kontaktperson: Edyta Gudbrandsen 

Kurs fra kl. 17-19, sosial sammenkomst 
og hygge kl. 19-20.

Om kurset: 
Miss Empowered er et kurs for unge  
kvinner med flerkulturell bakgrunn, som 
fremmer mental helse og forebygger  
psykiske lidelser.

Du skal få mulighet til:

• Å være i en trygg gruppe hvor det 
er ok å snakke om vanskelige ting

• Å lære grunnleggende kunnskap om 
traumer og stressreaksjoner

• Å lære stressmestring – utvalgte tek-
nikker

• Å lære å utrykke følelser gjennom 
samtale, men også gjennom andre 
uttrykk.

• Å lære å være med andre – øve på 
sosiale ferdigheter.

Program
Mandag kl. 12 - 14

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Kontaktperson: Rosa Bawan

Om tilbudet:

• Hjelp og veiledning til å skrive, 
oppdater e og oversette CV og 
jobbsøk nader

• Kartlegging av muligheter for  
utdanning og kvalifisering

• Karriereveiledning og jobbforberende 
kurs

• Muligheter for arbeidstrenin g
• Norsk språkgruppe og samtaler for å 

øke forståelsen for norsk arbeids- og 
samfunnsliv.

• Jobbsøkerkurs i 12 uker fra mandag 
20.02. kl. 12:30 - 14

Leksehjelp
Program
Mandag kl. 16 - 18 (for kvinner)

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Mandag kl. 16 - 19 (for menn)

Sted: Kong Oscarsgate 28, sentrum

Miss 
Empowered Jobbsenter
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Program mandag 
Mandag kl. 17–20.30.

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Kontaktperson: Caroline Thevanathan

Januar
16.01: Mat og prat

23.01: Hva er viktig i et parforhold? 

30.01: Yoga 

Februar
06.02: Seksuell helse

13.02: Kjærlighet på ulike språk /kjærlig-
hetshistorier

20.02: Psykisk helse i arbeidsliv ved  
arbeidsledighet med TVEPS

27.02: Seksuell helse med TVEPS 

Mars
06.03: Likestilling mellom kjønnene

13.03: Fysisk og psykisk helse 

20.03: Vold i nære relasjoner

27.03: Familier med kronisk syke eller 
funksjonshemmede barn, med Gunn 
Skinlo

April
03.04: Tradisjoner rundt påskehøytiden i 
ulike kulturer

10.04: Påskeferie

17.04:  Kvinnehelse/Amathea

24.04: Meditasjon 

Mai
01.05: STENGT 

08.05: Arbeidsrettigheter

15.05: Privat økonomi

22.05: Hvordan håndtere stress?

29.05: Dans og bevegelse

Juni
05.06: Hvorfor er utdanning viktig?

12.06: Slik kan du kommunisere bedre - 
Ta ordet

19.06: Hverdagsmestring

26.06: Yoga

Kvinnegruppen Sentrum
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Program tirsdag
Tirsdag kl. 10–14.30.

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Kontaktpersoner: Emma Alexander og 
Bella Salah 

Januar
10.01: Mat og prat

17.01: Hvordan møte hverdagsrasisme?

24.01: Hva er viktig i et parforhold?

31.01: Dans/ Yoga

Februar
07.02: Internasjonal dag mot kvinnelig 
kjønnslemlestelse med Amethea

14.02: Kjærlighet på ulike språk/  
kjærlighetshistorier

21.02: Hva er et sunt og variert kosthold? 

28.02: Zumba

Mars
07.03: Likestilling mellom kjønnene

14.3: Fysisk og psykisk helse

21.3: Hvordan komme seg inn i  
arbeidsmarkedet? 

28.03: Dans 

April
04.04: Familier med kronisk syke eller 
funksjonshemmede barn, med Gunn 
Skinlo

11:04: Hvordan lykkes i det norske sam-
funnet? 

18.04: Barneoppdragelse i Norge

25.04: Ut på tur, aldri sur!

Mai
002.05: Arbeidsrettigheter

09.05: Privatøkonomi 

16.05: Hvordan håndtere stress?

23.05: Kvinnehelse

30.05: Yoga 

Juni
06.06: Hvorfor er utdanning viktig

13.06: Slik kan du kommunisere bedre - 
Ta ordet

20.06: Hverdagsmestring

27.06: Avslutning 
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Program
Onsdag kl. 10 –15

Sted: Joachim Lampes vei 5, 
Slettebakken

Kontaktperson: Caroline Thevanathan  

Januar
11.01: Mat og prat

18.01: Hva ønsker jeg? 

25.01: Verdier - Hva er viktig for meg?

Februar
01.02: Seksuell helse

08.02: Kjærlighet på ulike språk/  
kjærlighetshistorier

15.02: Barneoppdragelse

22.02: Yoga

Mars
01.03: Hva er feminisme?

08.03: Likestilling mellom kjønnene

15.03: Psykisk og fysisk helse 

22.03: Hvordan overkomme utfordringer 

29.03: Hvordan møte familier med  
kronisk syke eller funksjonshemmede 
barn

April
 05.04: Kvinnehelse/Amathea

12.04: Skjønnhet verden rundt

19.04: Hvordan komme seg inn i  
arbeidsmarkedet?

26.04: Ut på tur, aldri sur 

Mai
03.05: Arbeidsrettigheter 

10.05: Privatøkonomi

17.05: STENGT

24.05: Hvordan håndtere stress?

31.05: Ulike aktiviteter - sying, tegning og 
skriving

Juni
07.06 Hverdagsmestring 

14.06: Slik kan du kommunisere bedre - 
Ta ordet

21.06: Hvordan bli bedre i norsk? 

28.06: Avslutning 

Kvinnegruppen Slettebakken
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Program
Mandag kl.16 – 19

Sted: Kong Oscarsgate 28, sentrum

Kontaktperson: Benedict Ernest Peter

Om tilbudet: 
Bli en del av et flerkulturelt miljø av  
norske menn og menn med innvandrer-
bakgrunn i Bergen! Her møtes vi for å bli 
kjent med andre menn, og gjøre aktive 
og sosiale aktiviteter sammen. På  
mannstreff kan du spille biljard eller 
sjakk, drikke kaffe og spise middag, 
praktisere norsk eller bare slappe av i et 
inkluderende mannsmiljø. Noen ganger 
drar vi på tur, gjør sportslige aktiviteter 
eller ser fotballkamper på Stadion.

Du kan også få hjelp til å finne frem i det 
offentlige systemet, leksehjelp og  
karriereveiledning.

Vi har åpent hver mandag (med unntak 
av røde dager).

I tillegg arrangerer vi «Fem pluss Fem» 
en gang i måneden (kontakt Benedict for 
mer informasjon).

Flerkulturelt 
mannstreff

Program
Utvalgte fredager kl.17 – 20

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Kontaktperson: Francine Mbanza Jensen

Datoer: Følg vår Facebook-side for mer  
informasjon om arrangementene. Datoer 
blir annonsert etterhvert.

Om tilbudet: 
We Connect er for kvinner og menn i alle 
aldre og bakgrunn med fokus på  
personlig og faglig utvikling, kultur- 
utveksling og nettverksbygging. Et  
samarbeid med Litteraturhuset i Bergen.

Program
Utvalgte mandager kl.17 – 20

Sted: Krohnhagen kafé og veksthus, 
Kong Oscarsgate 54

Kontaktperson: Francine Mbanza Jensen

Datoer: 06.02., 13.03., 08.05., 05.06. Følg 
facebook for mer info om temaer.

Om tilbudet: 
Et møtested for personer med innvan-
drerbakgrunn og norsk bakgrunn. Vi  
spiser sammen, blir kjent med hveran-
dre, diskuterer og reflekterer rundt ulike 
temaer.

Nettverkstreff:
WeConnect 

Temasamling



Vi som jobber på Empo

Empo flerkulturelt ressurssenter 

Telefon 55 33 07 33  

www.kirkensbymisjon.no/empo/

Tiltaksleder Francine Mbanza Jensen
Tlf. 47 44 78 35
francine.jensen@skbb.no

Caroline Thevanathan
Tlf. 90 82 04 85
caroline.thevanathan@skbb.no

Edyta Gudbrandsen
Tlf. 45 29 10 73
edyta.gudbrandsen@skbb.no

Emma Alexander
Tlf. 48 21 44 75 
emma.alexander@skbb.no

Benedict Ernest Peter
Tlf. 99 58 02 54
benedict.peter@skbb.no

Bella Salah
bella.salah@skbb.no

Aggrey Georg Onyango 
aggrey.onyango@skbb.no

Roza Bawan
roza.bawan@skbb.no 

Rihab Ayyad
rihab.ayyad@skbb.no

Hvor er vi?
Kong Oscarsgate 62, 5017 Bergen

Nettside:

www.kirkensbymisjon.no/empo

Facebook:

@empoflerkultureltressurssenter


