
 
Nabolagshuset, Petersborg åpnet endelig i 
sommer og tilbyr ulike aktiviteter for store og små  
fra nærmiljøet. Noen tilbud er allerede åpne med 
påmelding, mer informasjon finner du på vår 
Facbookside. 

Følg oss for oppdatert informasjon:  
Facebook: Kirkens Bymisjon, Nabolagshuset, 
Petersborg  
Instagram: @nabolagshusetpetersborg 

Vi legger også ut informasjon på vår hjemmeside, 
men ikke like hyppig (kirkensbymisjon.no/
nabolagshuset-petersborg). Hvis du ikke har tilgang 
til sosiale medier, kan du sende oss en mail og 
spørre om oppdatert informasjon. 

Om Nabolagshuset, Petersborg 
Nabolagshuset, Petersborg driftes av Kirkens 
Bymisjon og har som mål å bli Ensjøs viktigste 
møteplass for nærmiljøet, med mange ulike 
aktiviteter og tilbud for naboene i området. Vi 
håper å gi tilbud til nærmiljøet sammen med de 
unge, dere foreldre, frivillige og andre 
samarbeidspartnere. Huset skal være prioritert for 
barn og unge. I et stort området som opplever 
ekspansiv byutvikling og utbygging, er det få 
møteplasser, aktiviteter og tilbud. Nabolagshuset, 
Petersborg har derfor en visjon om å kunne være 
med å bygge nærmiljøet sammen med dere 
naboer.  

Vi håper at huset kan bli et knutepunkt hvor 
mennesker får møte hverandre, at det vil bidra til at 
folk får eierskap til sitt nærmiljø, samt at det vil 
forhindre ensomhet og virke forebyggende. 
Nabolagshuset, Petersborg er et hus som tilbyr rom, 
bistand og kunnskap om hvordan man kan starte 
opp aktiviteter for nærmiljøet. Vi låner ut rom, har 
utstyr til utlån og hjelper alle engasjerte ildsjeler til 
å bygge opp tilbud og aktiviteter.  

Vi har også mange gode samarbeidspartnere med 
på laget. Nabolagshuset, Petersborg er et 
samarbeidsprosjekt mellom Ferd Eiendom og et 
utvalg sameiere på Ensjø, men husets primære 
målgruppe er hele Ensjøs befolkning. Det var Ferd 
Eiendom som tok initiativ til prosjektet, et resultat av 
en stedsanalyse av området hvor det kom tydelig 
frem at folk savnet møteplasser og da spesielt et 
stort behov for tilbud til barn og unge.  

Huset er først og fremst for nabolaget. Lån av rom 
er derfor prioritert til de som bor i området eller 
ønsker å holde aktiviteter for nabolaget på Ensjø. 
Så hva kan dere gjøre her på huset? Se neste side! 

Covid-19 
Vi følger hele tiden med på utviklingen av 
smittesituasjonen og har stadig tilpassede 
restriksjoner og gode rutiner som ivaretar god 
smittevern og avstand ved besøk her på huset. Vi 
minner også på at dere som besøker også tar 
hensyn til generelle anbefalinger som er gitt og tar 
et felles ansvar sammen med oss. Hold deg 
hjemme ved symptomer, hold avstand og vask 
hendene.  

   Velkommen til  

   Nabolagshuset,      
 Petersborg! 

 

https://www.facebook.com/nabolagshusetpetersborg
https://www.instagram.com/nabolagshusetpetersborg/
https://kirkensbymisjon.no/nabolagshuset-petersborg/


 
Låne rom  
• Sjekk ut våre leiebetingelser og priser for lån 

av rom til private arrangementer på vår 
hjemmeside.  

• Rom er gratis å låne hvis aktiviteten er åpen 
og rettet mot barn. 

• Vet dere om en skoleklasse eller kohort 
gruppe som ønsker å låne lokaler for sosial 
sammenkomst? Vi tilbyd nå muligheten for 
dere å låne rom her. Dette krever så klart 
voksen tilstedeværelse. Se mer informasjon på 
våre hjemmesider og send en mail. 

Starte opp aktivitet/tilbud 
Har du en idé eller et initiativ til noe du ønsker å 
starte, er det en fint mulighet å gjøre det her! Ta 
kontakt med oss så hjelper vi deg/dere i gang.  

POPrommet 
I musikkrommet i kjelleren har POPrommet startet 
med undervisning! Sjekk ut deres hjemmeside for 
mer informasjon: poprommet.no/avdelinger/
petersborg  

Bidra som frivillig 
Tilbudet ved Nabolagshuset, Petersborg er 
avhengige av frivillige medarbeidere - både til 
oppstart av aktiviteter, men også som hjelp til å 
bistå eksisterende aktiviteter. Gjennom frivillig 
engasjement kan du bruke din erfaring og 
kompetanse – eller lære noe nytt.  

Har du mulighet til å bidra med noen timer? Send 
en mail til oss med kort informasjon om deg selv, så 
tar vi kontakt for videre dialog. 

E"erskole)lbud fra uke 47 
• Tirsdager og onsdager: 4.kl - 7.kl (junior) 
• Torsdager: 8.kl - 3.vgs (ungdom) 

Følg oss på i sosiale medier for oppdatert 
informasjon og påmelding! 

Nabodag 
Etter sommerens suksess med Nabodager på 
lørdager, ser vi frem til å starte de opp igjen. På 
grunn av den tiden vi, har vi vært nødt til å 
begrense åpenheten betraktelig og tilrettelegge for 
besøk med svært begrensede aktiviteter. Det blir før 
jul tilrettelagt for juleverksteder for å sette 
julestemningen.  

Husk å følge oss på Facebook og Instagram! 
Vi legger også ut informasjon på vår hjemmeside, 
men ikke like hyppig.  

Savner ditt barn et fellesskap utenfor klassen? Ta 
kontakt, så ser vi hva vi kan bidra med sammen 
med våre frivillige. 
 
Har du spørsmål, tanker eller ideer, ikke nøl med 
å sende en mail til oss 
nabolagshusetpetersborg@gmail.com ! 

http://poprommet.no/avdelinger/petersborg
http://poprommet.no/avdelinger/petersborg
https://www.facebook.com/nabolagshusetpetersborg
https://www.instagram.com/nabolagshusetpetersborg/
https://kirkensbymisjon.no/nabolagshuset-petersborg/
mailto:nabolagshusetpetersborg@gmail.com

