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FLESLAND: – Vi inviterer van-
skeligstilte familier og enslige 
til å feire julaften med oss, sier 
hotelldirektør Erlend Fardal 
Lunde. Nå vil hotellet ha hjelp 
til å samle inn gaver.

av ståle melhus
melhus@fanaposten.no

For andre året på rad har Comfort 
Hotel Bergen Airport reist juletre-
et i resepsjonen.

–  Vi samarbeider med Robin 
Hood Huset i sentrum, og samler 
inn gaver til barnefamilier og ens-
lige som er økonomisk vanskelig 
stilt, forteller hotelldirektør Er-
lend Fardal Lunde.

Robin Hood Huset i Bergen 
sentrum drives av Stiftelsen Ro-
bin Hood Huset, og er et rusfritt 
og livssynsnøytralt møtested for 
økonomisk vanskeligstilte og nett-
verkssøkende.

Inviterer til julefeiring
På julaften inviterer hotellet på 
Flesland familier og enslige fra 
Robin Hood Huset til julefeiring 
på hotellet.

– Vi har jo ikke så mange gjes-
ter på julaften, så hotellet er også 
litt ensomt i julen. Derfor synes vi 
det er flott å kunne invitere noen 
som har det vanskelig til å være 
sammen med oss. Vi har satt av 
minimum 15 rom, men det er 
plass til flere om Robin Hood Hu-
set kommer frem til at behovet er 
større. Det blir julemiddag og kos, 
før vi skal dele ut gavene som er 
kommet inn under vårt ensomme 
tre. De får selvfølgelig overnatting 
også, sier han.
Alle som vil bidra til en trivelig 
julefeiring kan komme og legge 
gaver under treet frem til julaften.

– I tillegg selger vi gavelapper 
som kan henges på treet. Pengene 
går direkte til Robin Hood Huset 

og vil bidra til at flere får en fin 
julefeiring, sier Fardal Lunde.

Fint å gjøre noe sammen
I fjor fikk de inn litt gaver og pen-
ger, men Fardal Lunde håper det 
blir gitt mer i år.

– Vi fikk vel inn akkurat nok ga-
ver i fjor, men jeg håper enda flere 
gir i år. For vår del er dette noe vi 
gjør for å hjelpe mennesker som 
sliter i hverdagen med å få en fin 
julefeiring. Spesielt er det viktig å 
sørge for at barna får gode min-

ner. Vi har et stort engasjement for 
dette blant våre ansatte, og håper 
at folk i nærmiljøet vårt også øn-
sker å bidra. Spesielt næringslivet 
på Kokstad og Flesland har jo et 
stort nettverk, og jeg mener at alle 
vi som driver næringsvirksomhet 

her har et viktig ansvar for å bidra. 
Det gir faktisk en veldig fin følelse 
å gjøre noe sammen for andre, sier 
Erlend Fardal Lunde.

Inviterer vanskeligstilte 
på julefeiring

GAVEDUGNAD: Staben på Comfort Hotel Bergen Airport inviterer 15 vanskeligstilte familier til å feire julaften med dem. Nå vil de ha hjelp til å samle inn gaver. Foto: Ståle Melhus

SANDSLI: – Vi har i år valgt å 
samarbeide med Blå Kors 
Bergen og deres tilbud Bar-
nas Stasjon i desember, sier 
hotellsjef Hege Lund Bakke ved 
Quality Hotel Edvard Grieg

av ståle melhus
melhus@fanaposten.no

Hotellet på Sandsli har i mange år 
hatt arrangementer for nærmiljø-
et, hvor de har samlet inn julega-
ver. For første gang samarbeider 
de i år med Blå Kors Bergen for 
å samle inn gaver til deres tilbud 
Barnas Stasjon, som sørger for å 
gjøre juletida litt lysere for men-
nesker i en vanskelig livssituasjon.

Alle er invitert
For å markere starten av årets “En-
somt juletre”-aksjon inviterer Qu-
ality Hotel Edvard Grieg gjester, 
ansatte, naboer, voksne og barn 

innom på gløgg, kakao og pepper-
kaker i lobbyen onsdag 11. desem-
ber 17.00-18.30.

–  Julestemningen blir ikke bed-
re enn når juletreet i lobbyen sak-
te, men sikkert fylles opp av gaver 
fra barn og voksne i lokalmiljøet, 
som skal gis videre til noen det be-
tyr ekstra mye for. Jobben Barnas 
Stasjon gjør for mennesker i en 
vanskelig livssituasjon her i  Ber-
gen og omegn er utrolig viktig og 
vi ønsker virkelig å kunne bidra til 
deres arbeid. I julen skal vi tenke 
på hverandre. Det er kanskje en 
klisjé, men vi opplever at mange 
synes det er en større glede å gi 
enn å få. Da er det fint å legge til 
rette med et sted som vårt døgn-
åpne hotell hvor man kan levere 
inn sitt bidrag når som helst,  sier 
hotellsjef Hege Lund Bakke.

Nyetablert
–  Barnas Stasjon er et nyetablert 

gratis tilbud for barnefamilier og 
gravide i Bergen og Askøy som 
trenger hjelp og støtte i hverdagen. 
Vi er et supplement til det offent-
lige hjelpetilbudet, noe som betyr 
at man ikke trenger henvisning for 
å ta del i våre tilbud,  sier leder for 
Barnas Stasjon Bente Moe Grim-
stad.

De som bruker Barnas Stasjon 
kan ha ulike utfordringer som 
psykiske utfordringer, tidligere 
egne ruserfaringer eller i nær fa-
milie, lite nettverk eller andre sår-
barheter.

Barnas stasjon har også ulike 
miljøaktiviteter gjennom året, 
også i feriene. I tillegg har de også 
en bruktbod «Klesskapet» med 
pent brukt tøy som brukerne kan 
benytte.

– Så gavene som forhåpentligvis 
kommer inn til hotellet vil kunne 
bli brukt gjennom hele året, ikke 
bare til jul, sier Moe Grimstad.

Samler gaver til Barnas stasjon

GAVEINNSAMLING: For å markere starten av årets «Ensomt juletre»-aksjon inviterer 
Quality Hotel Edvard Grieg gjester, ansatte, naboer, voksne og barn innom på gløgg, kakao 
og pepperkaker i lobbyen onsdag 11. desember 17.00-18.30.  

Inviterer vanskeligstilte på julefeiring 


