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Velkommen til   

Nabolagshuset, Petersborg! 
Et hus for dere naboer! Nabolagshuset, Petersborg åpnet endelig sommeren 
2020 og tilbyr ulike aktiviteter for store og små fra nærmiljøet. Mye har skjedd 
det siste året av ulike tilbud, på våre sosiale medier kan du se flere glimt.     
Her kommer informasjon om konseptet vårt hittil og hvordan dere kan bidra inn 
på dette huset og bruke oss fremover! 

  
Følg oss for oppdatert informasjon: 
Facebook: Kirkens Bymisjon, Nabolagshuset, Petersborg 
Instagram: @nabolagshusetpetersborg 
  
Vi legger også ut informasjon på vår hjemmeside, men ikke like ofte 
(kirkensbymisjon.no/nabolagshuset-petersborg). 

   

Hvis du ikke har tilgang til sosiale medier, kan du sende oss en mail og 
spørre om oppdatert informasjon – nabolagshusetpetersborg@gmail.com 
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Om Nabolagshuset, Petersborg 
 
Nabolagshuset, Petersborg har som visjon å 
etablere seg som den viktigste møteplassen på 
Ensjø for naboer og folk i nærmiljøet på tvers av 
generasjoner, kulturer og bakgrunn. Barn og unge 
er vår hovedmålgruppe. 
  
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?  
  

  
 
 
Konseptet begynner å ta form  
– våre 4 grunnpilarer 
  
1. Etterskoletilbud 
 
Høsten 2020 og i 2021 har vi hatt ulike 
etterskoletilbud. Deriblant hobbyverksted, 
uteaktiviteter, sjakklubb, gamingklubb, 
musikkverksted, danse- og teatergruppe, 
kodeklubb, turdager og yoga. Dette er tilbud som 
er ment for unge 1.-7.trinn. Tilbudene holdes av 
lokale ungdommer i arbeid og frivillige.  
Hvert semester legges det nye planer og tilbud, 
dette er avhengige av hva dere naboer svarer på 
våre kartlegginger (behov og tilgjengelige 
ressurser), hvilke prosjektmidler vi har fått støtte til 
og hva ungdommene planlegger fra semester til 
semester.  
  
 
 

 
 
 
Musikkrom 
Vi har et stilig musikkrom der det arrangeres musikkverksted og 
mulighet for å booke rommet til eks. band, øvinger eller  
podcast. Se hjemmeside for mer info og skriv en mail for booking. 
  
POPrommet har her undervisning med pedagoger! Sjekk ut deres 
hjemmeside for mer informasjon. Reduserte priser til beboere på 
Ensjø:poprommet.no/avdelinger/petersborg 
 
NoAKS 
Dette er et nyoppstartet tilbud vi har testet nå høsten 2021. Etter 
dialog med Hasle og Teglverket skole, samt foreldre i  
nærområdet var det svært ønskelig med et tilbud til 5.trinn som  
ikke lenger har tilbud gjennom skolen for AKS (skolefritidsordning). 
Vi snudde oss raskt og tester dette halvåret ut et dagtilbud til  
5.trinn rett etter skolen 2 dager i uken.  
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Dette er et samarbeid som er avhengig av midler,  
frivillig innsats og ungdommer i jobb. Vi tar en  
evaluering av dette i desember, for å finne ut  
hvordan vi gjør dette i 2022. Kanskje slipper vi til  
6.trinn også? Utvider dager?  
 
Bursdagskonsept 
Vi tilbyr egne bursdagspakker som er skreddersydde                     
for barna i nabolaget, dette driftes av lokale                    
ungdommer i arbeid. Ta kontakt på mail for mer info.  
  
2. P55 Nabolagshuset, Petersborg sitt 
ungdomstiltak 
 
Unge i jobb 
Husets konsept er basert på lokal forankring og 
trenger ansatte for å drifte. Hvert semester 
ansetter vi lokale ungdommer i jobb 14-18 år som 
får deres første jobb her. De følger et “unge i 
jobb” program her hvor de får opplæring, 
veiledning og er med å utvikle og drifte dette 
huset. Vi trenger stadig vekk frivillige mentorer her 
for å bistå ungdommene. Ta kontakt hvis dette er 
interessant. Ungdommene jobber som husverter, 
sosiale medier, aktivitet/kursledere, 
arrangementer, sosiale medier og markedsføring, 
renhold, vedlikehold mm.  
 
Per 03.11.2021 har vi 27 lokale ungdommer i jobb 
her.  
 
P55 
Vi er under utvikling av møteplassen P55, som er 
ungdommer 13-18 år sitt egne konsept og tilbud 
av og for unge. Mer info kommer der.  
  
 

3. Frivillig Portalen 
  
Nabolagshuset, Petersborg skal være med         
“å bygge nabolag” sammen med dere. Her kan 
dere komme med ideer til aktiviteter eller tilbud 
som trengs. Dere kan ta kontakt hvis dere ønsker 
å bidra med noe og vår hovedjobb her er å 
koble dere sammen, samt bistå til å etablere nye 
tilbud og aktiviteter for alle som ønsker det.         
0-100 år.  
 
Vi har allerede etablert en egen pensjonistgruppe 
her, hagedelag, hatt frivillige som tilbyr yoga, 
strikkeklubb mm.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starte opp aktivitet? 
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.  
  
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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkens Bymisjon Nabolagshuset, 
Petersborg – infobrev november 2021 

 



 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabodag 
Nabodager med aktiviteter og marked har vært en         
populær aktivitet i sommerferiene og lørdager utover           
semesteret. Vi ser frem til nye nabodager i 2022! 

 
Ha arrangement her eller i nabolaget?  

Dere kan leie rom (se nedenfor) eller utstyr hos oss                       
for og ha aktiviteter/arrangementer her eller                                                                                
i nabolaget. Vi har feks. masse verktøy, utebord/                               
benker, stoler, telt og  annet! Ta kontakt.  

 
Vi minner om at vi bistår med å løse behov,                          
utfordringer eller ønsker/ideer- men dere er også               
ansvarlige for å ta initiativ og bidra :)  
  

4. Møteplasser skapes gjennom utleie                      
og utlån 

 
Utlån av lokaler - privat fest, nabolagsfest,                    
konfirmasjon, dåp, bursdag eller klassefest? Vi tilbyr                 
muligheten for dere å låne rom her. Egen prisliste                     
gjelder for dette. Send mail for mer informasjon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
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 ! 
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