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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. 17.00 - 20.00

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Kontaktperson: Edyta Gudbrandsen 

Om tilbudet: 
Unge kvinners treff er et tilbud for unge 
kvinner/jenter i alderen 16-30. Vi møtes til 
refleksjon og dialog, filmvisning og  
kreative workshops, sosialt samvær og 
gode måltider, trim og trening.

Det er en åpen og trygg arena for å ta 
opp temaer og problemstillinger knyttet 
til flerkulturell identitet, verdier, tilhørighet, 
frihet og valg, deltakelse og likestilling. 
Hvordan kan vi skape oss en «tredje vei» 
mellom opprinnelseskultur og den norske 
kulturen?

Vi har en egen facebookgruppe. Ta  
kontakt med oss så legger vi deg til i 
gruppen!

Program
Mandag kl. 12.00 - 14.00

Sted: Kong Oscarsgate 28, sentrum

Kontaktperson: Benedict Ernst Peter

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.

Leksehjelp
Program
Mandag kl. 16.00 - 18.00

Tirsdag kl. 12.00 - 13.00

Torsdag kl. 15.00 - 17.00

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Unge kvinners  
treff Jobbsenter
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Program mandag 
Mandag kl. 17.00–20.30.

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Kontaktperson: Caroline Thevanathan

August
09.08: Mat og prat. Hvordan har dere 
hatt det i sommer?

16.08: Helse og hygiene.

Mandag 23.08: Lære norsk gjennom spill 
og lek. Snakke litt om klima og miljø.

Mandag 30.08: Dans og bevegelse.

September
06.09: Hvordan tar vi vare på oss selv? 
God fysisk og psykisk helse i hverdag.

13.09: Temakveld om kultur, språk og 
identitet.

20.09: Fred og konflikt, i anledning 
Verdens fredsdag 21.09.

27.09: Mat og prat. Å finne gleden hver 
dag

Oktober
04.10: Likestilling og kvinners rettigheter.

11.10: Hvordan bruker vi fritiden på en 
aktiv måte gjennom vinteren?

18.10: Deltakelse i arbeid og fritid.

25.10: Markering av FN-dagen 24.10, i 
anledning Internasjonal Uke.

November
01.11: Mat og prat. Mørketiden - 
Hvordan påvirker den oss?

08.11: Tema - Barneoppdragelse.

15.11: Bevegelse og musikk - Hvordan 
påvirker musikk på kroppen og sinnet 
vårt?

22.11: Sunt og kosthold.

29.11: Vold i nære relasjoner. 

Desember
06.12: Hvordan feirer vi høytider i ulike 
kulturer og religioner?

13.12: Mat og prat. Vi lager julepynt.

20.12: Julefest.

Kvinnegruppen Sentrum
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Program tirsdag
Tirsdag kl. 10.00–14.30.

Sted: Kong Oscarsgate 62, sentrum

Kontaktperson: Edyta Guldbrandsen 

August
17.08: Skolesystemet i Norge.

24/8: Arbeidslivet i Norge.

31/8: Barnevernet i Norge. 

September
07.09: Kropp & Sjel.

14.09: Kvinnehelse med Amathea.

21.09: Kropp & Sjel.

28.09: På livets reise med designer 
Cecilie Thorsen. 

Oktober
5.10: CV, søknad og jobbsøking med 
Bente – tidligere karriereveileder i DNB.

12.10: Barneoppdragelse.

19.10: Vold og mishandling.

26.10: Utlendingsrett. 

November
2.11: Å være ny i Norge – hvilke  
utfordringer møter vi?

9.11: Diskusjon rundt kvinnehelse og  
herunder kjønnslemlestelse.

16.11: Hvordan møter vi kulturforskjeller?

23.11: Grensesetting for seg selv og 
barn.

30.11: Skolesystemet i Norge – alle har 
rett til skole. 

Desember
07.12: Fastlege ordning - hvem er en  
fastlege egentlig? Hva kan den hjelpe 
med?

14.12: Kropp & Sjel.

21.12: Juleverksted.

28.12: Oppsummering av året 2021.
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Program
Onsdag kl. 10.00 –15.00. 

Sted: Joachim Lampes vei 5, 
Slettebakken

Kontaktperson: Caroline Thevanathan  

August
18.08: Helse og hygiene.

25.08: Besøk hos Caroline og eple- 
plukking.

September
01.09: Turdag.

08.09: Mat og prat. Miljø og klima.

15.09: Vi danser. Dans fra ulike kulturer.

22.09: Fred og konflikt, i anledning 
Verdens fredsdag 21.09.

29.09: Mat og prat. Å finne gleden hver 
dag.

Oktober
06.10: Likestilling og kvinners rettigheter.

13.10: Hvordan tar vi vare på oss selv. 
God fysisk og psykisk helse i hverdag.

20.10: Markering av FN-Dagen 24.10, i 
anledning Internasjonal Uke.

27.10: Mat og prat.

November
03.11: Spadag.

10.11: Turdag.

17.11: Lære norsk gjennom lek og spill.

24.11: Vold i nære relasjoner.

Desember
01.12: Hvordan feirer vi høytider i ulike 
kulturer og religioner? Ulike religioner, 
verdier og holdninger.

08.12: Vi lager julepynt.

15.12: Julefest.

Kvinnegruppen Slettebakken
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Program
Mandag kl.16.00 – 19.00

Sted: Kong Oscarsgate 28, sentrum (V13 
sine lokaler)

Kontaktperson: Benedict Ernst 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 finne frem i det 
offentlige systemet, leksehjelp og  
karriereveiledning.

Vi har Mannstreff på følgende datoer i 
høst:
• August: 16., 23., 30.
• September: 6., 13., 20., 27.
• Oktober: 4., 11., 18., 25.
• November: 1., 8., 15., 22., 29.
• Desember: 6., 13., 20., 27.

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

Flerkulturelt 
mannstreff

Program
Utvalgte onsdager kl.17.00 – 19.30

Sted: Kong Oscarsgate 54, Krohnhagen 
kafé og veksthus

Kontaktperson: Ronja Trolie

Om tilbudet: 
WeConnect er en krysskulturell arena 
der vi inviterer kvinner med innvandrer-
bakgrunn og kvinner med norsk bak-
grunn til å bli bedre kjent, spise et måltid 
sammen og snakke sammen. Hvert møte 
vil ha et tematisk fokus, og vi vil legge 
til rette for refleksjon og dialog gjennom 
panelsamtaler om temaer som berører 
rasisme og diskriminering

Vi har WeConnect på følgende datoer i 
høst:
• August: 11., 25.
• September: 8., 20., 29.
• Oktober: 13., 27.
• November: 24.
• Desember: 8.

Nettverkstreff:
WeConnect 



Vi som jobber på Empo

Empo flerkulturelt ressurssenter 

Telefon 55 33 07 33  

www.kirkensbymisjon.no/empo/

Tiltaksleder Ronja Trolie
Tlf. 950 75 256
ronja.trolie@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 Ernst Peter
Tlf. 99 58 02 54
benedict.peter@skbb.no

Bella Salah
bella.salah@skbb.no

Aggrey Georg Onyango 
aggrey.onyango@skbb.no

Nivedita Gangopadhyay
gangopadhyay@skbb.no 

Hvor er vi?
Kong Oscarsgate 62, 5017 Bergen

Nettside:

www.kirkensbymisjon.no/empo

Facebook:

@empoflerkultureltressurssenter


