
JUL BRYNE RESTAURANT

Restaurant åpner dørene for familier på julaften

 Av Hilde Anette Ebbesvik

Ekteparet hadde ikke store planer på julaften, og bestemte seg like godt
for å arrangere en julefeiring i restauranten deres for familier som trenger
ett sted å være.

JULESTEMNING: Dionelie og Annbjørn Egeland som driver Torget restaurant på Bryne, vil sammen med Vibeke Laastad som er

frivillig leder i organisasjonen Enestående familier arrangere julaften for familier som trenger det. Foto: Hilde Anette Ebbesvik
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BRYNE   ( Jærbladet ): Dionelie og Annbjørn Egeland som driver Torget restaurant på Bryne, hadde ikke de store

planene for julaften, og ønsket å gjøre noe fint for andre i stedet.

De tok kontakt med Vibeke Laastad, som er frivillig leder for Enestående familier, og hørte om de kunne få til noe

sammen. Enestående familier er et aktivitetstilbud i regi av organisasjonen IOGT, for familier som trenger

økonomisk eller sosial hjelp.

Laastad og IOGT  jublet over ideen til restauranten, og sendte ut invitasjon til sine medlemmer i Rogaland. Allerede

én måned før jul har seks familier meldt seg på.

– Vi vet hvor mye en julefeiring betyr, og vil tilby denne julefeiringen til de som ønsker ett sted å være på julaften,

sier Laastad.

Hun ble kjempeglad da restauranten tok kontakt, og vil selv være med for å skape en fin julefeiring. Hun er

alenemor med to gutter, og flyttet til Bryne for noen år tilbake, og kan kjenne på det å ikke ha stor familie eller

nettverk.

Det var nettopp derfor hun meldte seg som frivillig i organisasjonen, og tror det blir veldig kjekt å arrangere jul for

andre i samme situasjon.

https://www.jbl.no/


Ansatte jobber frivillig
De siste årene har flere organisasjoner arrangert jul, som blant andre Blå Kors og Frelsesarmeen, for mennesker

som ikke har et annet sted å være på julaften.

Hos Torget restaurant vil de først og fremst rette seg mot familier, som for eksempel en forelder med ett barn, eller

tilflyttende som ikke har så mange å feire sammen med. Det blir påmelding gjennom Enestående familier, slik at de

vet hvor mange som kommer.

– Vi vil skape vennskap og kjennskap rundt langbordet. Dette blir like mye for de voksne som barna, sier Laastad.

Restauranten har plass til 50–60 personer, og de håper på mange blide gjester.

– Jeg tror det kan bli like kjekt for oss som for dem som kommer, sier Annbjørn Egeland.

Han har spurt de ansatte om også de vil bidra på julaften, og rundt fem personer har sagt seg villige til å skape gode

juleminner i restauranten.

Alt som hører med
Pinnekjøtt, ribbe, riskrem med mandel, gaver, julebrus, juletre, leker og nisse. Alt som hører med en jul blir å finne i

restauranten på selveste dagen.

– Vi vil prøve å skape en tradisjonell jul med den atmosfæren vi er vant med, sier Annbjørn Egeland.

Ekteparet har blitt sponset av flere aktører for å få råd til å invitere til en gratis julefeiring for dem som trenger det,

og nå gjenstår bare en ting som bekymrer dem; transport.

– Toget slutter å gå etter klokka 18, så vi må finne ut hvordan vi kan få gjestene hjem, sier Egeland.
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Flere saker

Han har lovet noen skyss hjem, men tror det er flere som kvier seg til å melde seg på fordi det er vanskelig å komme

seg hjem.

Lik Gjesdalbuen på Facebook
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Les mer om: jul Bryne restaurant

Da han gikk opp på talerstolen, måtte Magnar Mæland (KrF) forsikre om at han ikke
hadde promille

Panda Cuisine vil skjenke brennevin til
klokken 01.30

Julebrusen har kommet til butikkene: – Det g jelder å være tidlig ute

Lonestar har begynt med Foodora Ålgårdbu byr Bryne på oktoberfest med en
litt frekk vri
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