
 
Kjære instituttleder ved Det medisinske fakultet, 

Hva er et aldringsvennlig nabolag? Kan medisinsk kunnskap og forskning fremme dialog mellom 

generasjoner og bidra til vitalitet og helse gjennom hele livsløpet? 

Initiativet Generasjon: Møhlenpris er støttet av G.C. Rieber-fondene og ledes av Anna Helle-Valle fra 

stiftelsen Siste kapittel. Stiftelsen arbeider på tvers av forskning og utdanning, kunst og kultur, 

offentlige helsetjenester og frivillige organisasjoner. Generasjon: Møhlenpris har i første omgang 

støtte frem til sommeren 2023, men jobber langsiktig og kreativt med to hovedmål:  

1. Løfte aldringens synlighet og status gjennom en samarbeidsorientert, skapende tilnærming  

2. Øke kontakten og forståelsen mellom roller, felt og generasjoner for et aldringsvennlig samfunn 

Vi ønsker å nå våre mål ved å bygge en infrastruktur for samarbeid med ulike lokale partnere, og - 

mens vi gjør dette – inspirere og hente tilbakemelding gjennom kulturelle og faglige aktiviteter lokalt.  

Vil dere være med? Generasjon: Møhlenpris har lanseringsfest 11.desember på Cornerteateret kl 18 

– 20 der vi sammen med Amatørkulturrådet, Møhlenpris skole og lokale frivillige organisasjoner 

feirer bydelen med ulike kulturelle innslag og inviterer til idéverksted for aldringsvennlig bydel. 13. 

desember kl 12 kobler vi oss på skolens satsning på lek, idrett og mat (LIM) når kokken Gard 

Haugland, frivillige eldre og yngre, og hjemmeboende eldre samles til varm lunsj i skolens kultursal. 

16. desember danser vi oss inn i kvelden med tangoproff Irem Eliassen og amatører fra Bergens 

tangomiljø på Nobel Bopel fra kl 18 til 22. 17. desember stopper vi innom St. Johannes omsorgsbolig 

pluss med Edvard Grieg barnekor som en del av vår byomfattende juleturné.  

Hvordan kan vi samarbeide med dere for et aldringsvennlig samfunn? Kanskje vi sammen kan utvikle 

et konsept for Generasjonshus i den gamle gartnerboligen i Nygårdsparken? Skulle vi laget en 

debattserie for studenter, ansatte og pensjonister på Hulen? Hva med temakveld om kulturelle 

forskjeller i aldring? Dansekveld for bedre hjertehelse? Til våren blir det konsertserie om aldring med 

HP Gundersen på Nobel Bopel, fortellerverksted for eldre i regi av Bergen Borgerscene, skrivekurs for 

pårørende til personer med demens med Eli Lea og Hanne Jones fra Bergen sanitetsforening, 

idéverksted for fremtidens bydel med arkitektkontoret Local, somalisk Afternoon tea med lokale 

initiativtakere, og utekino i samarbeid Bergen Internasjonale Filmfestival. Vi ønsker å invitere dere til 

våre aktiviteter, og samtidig utfordre deres miljø på hvordan forskning, forskningsformidling eller 

kunstneriske utviklingsprosjekter kan bidra til en aldringsvennlig bydel. Ta veldig gjerne kontakt!  

Anna Helle-Valle / 47240705 / anna@sistekapittel.no / www.sistekapittel.no / følg oss på Facebook 
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