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Velkommen til Teatergaten Kafé! 

Kaféen er en møteplass for personer med demens og pårørende 

i samarbeid med frivillige kaféverter, fagpersoner og 

aktivitetsvenner.  

 

Vi holder åpent torsdager fra kl. 17.00 – 19.00 i lokalene 

våre på gateplan hos Engensenteret i Teatergaten 43. Det er 

mulig å kjøpe en kopp kaffe og noe å bite i til hyggelige priser. 

 

En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør hyggelige 

fritidsaktiviteter sammen med personer med demens. Kom 

innom kaféen, og bli kjent med en Aktivitetsvenn dersom det er 

et tilbud som passer for deg. 

 

Teatergaten kafe er et samarbeid mellom Nasjonalforeningen 

Bergen demensforening, Bergen kommune, Bergen Røde Kors 

og Vitalitetssenteret Frivilligsentral.  

Vi ønsker deg hjertelig velkommen innom! 
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Aktivitetsplan Teatergaten kafé våren 2018 

Dato Aktivitet 

Torsdag 22. februar Hyggelig samvær med kafe 

Torsdag 1. mars Magdas kjøkken 

Torsdag 8. mars Hyggelig samvær med kafe 

Torsdag 15. mars Samtalegruppe kl 17 – 18.30 for pårørende knyttet til Lynghaug 

aktivitetssenter 

Hyggelig samvær med kafe 

Torsdag 22. mars Ølsmaking med 7-Fjell Bryggeri 

Hyggelig samvær med kafe 

Torsdag 5. april Hyggelig samvær med kafe 

Torsdag 12. april  Samtalegruppe kl 17 – 18.30 for pårørende knyttet til Lynghaug 

aktivitetssenter 

Malergruppe ved Thorstein Grantvedt: La oss skape noe 

sammen. Vi maler med akrylmaling på lerret og bruker staffeli. 

Torsdag 19. april Hyggelig samvær med kafe 

Torsdag 26. april Hyggelig samvær med kafe 

Torsdag 3. mai Samtalegruppe kl 17 – 18.30 for pårørende knyttet til Lynghaug 

aktivitetssenter 

Malergruppe ved Thorstein Grantvedt: La oss skape noe 

sammen. Vi maler med akrylmaling på lerret og bruker staffeli. 

Torsdag 24. mai Samtalegruppe kl 17 – 18.30 for pårørende knyttet til Lynghaug 

aktivitetssenter 

Hyggelig samvær med kafe 

Torsdag 31. mai Hyggelig samvær med kafe 
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