“Suppe” in general is about solidarity. We are a group
from the catholic church of St. Olav, but not everybody
in our group is Christian, some are atheists, some have
other beliefs. However, we have this joint project to
show solidarity to each other and to the people enjoying
our soup. These encounters with so many different
people, on and off the street, are the reason why you
rarely forget a soup turn”
Said Iris in our blog.

Visit www.suppeogvennskap.com

Suppe og vennskap er en gruppe frivillige som samles
for å hjelpe hjemløse og andre i nød i Oslo. Vi frivillige
tilbyr varm mat, drikke og godt humør til Oslo´s gater
2 ganger om måneden. Du er invitert til å bli med. Alle
er hjertelig velkomne til å bli med for å bidra og ha det
gøy mens vi sprer glede. Vi er under den katolske
kirkens vinger, og alle er velkomne til å bli med, for
suppe og vennskap er for alle.

Hva kan du gjøre for å hjelpe?
Handle matvarer
Vi handler råvarer til suppen på samme dag, kl. 16.30.
Kjøkkenhjelp
Fra 16.00 - 18.00. Man kan komme inn når som helst i dette tidsrommet.
Vi går ut kl. 18.30
Vi serverer suppe, brød, kaffe, saft, te og eventuelt frukt eller søtt hvis vi har det. Vi prater
litt, har godt humør og hygger oss. Vi går tilbake ca. kl. 20.00
Rengjøring
Du kan også hjelpe til med rengjøring og opprydding før vi går ut og etter at vi har kommet
tilbake.
Bønn
Vi ber for prosjektet, de frivillige og de som tar imot suppen.
Donasjoner
Du kan donere mat, plastbestikk, pappkrus, beholdere til suppen og penger. Ring oss
gjerne og spør hva er mest nødvendig. (40604628 Flor sin telefon).
Om penger:
Vi er et privat initiativ, så vi får ikke penger fra det offentlige. Av og til hjelper menigheten
fordi de støtter oss veldig og er verdsetter vår aktivitet gjennom kirken. Men vi trenger og
vi setter pris på all økonomisk støtte vi får.
Slik kan du hjelpe:
• Du kan vippse oss litt penger til 40604628 med ord «Suppe»
• Overføre til bankkonto 6580.25.20810 S U P P E

OG

VENNSKAP

• Legge en konvolutt med kontanter til menighetskontoret i Akersveien 12 i Oslo,
merket Suppe og Vennskap.
Vi foretrekker små donasjoner fremfor store beløp, men du gir selvsagt så mye du vil J
Om du lurer på noe er det bare å spørre.
Du finner oss hver annen uke på Mariagaarden, i Akersveien 16C
Mail: suppeogvennskap@yahoo.com
Mobil: 40604628
St Olav Katolske kirke Menighetskontor: 22982165 (mandag til fredag) fra kl. 9 til kl. 15:00
På Facebook og Instagram finner du oss som Suppe og Vennskap

