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Håper å få muligheten til 
å invitere mange i julen

Ruth Eitrheim hos Frelsesarmeen Ladegården deler ut poser med julemat til de som trenger det.

De frivillige 
organisasjonene i 
Bergen åpner dørene 
også denne julen, og 
håper å kunne servere 
mat og fellesskap til flest 
mulig.
INGVILD RUGLAND 
ingvild.rugland@bt.no
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– Vi deler ut julemat til alle som 
trenger det i hele desember, sier 
offiser Paul-William Marti i Frel-
sesarmeen, Ladegården korps.

Hvert år deler de ut julemat 
de siste tre dagene før jul, og 
hvert år er det lange køer med 
folk. Det går ikke når smitte-
vernreglene skal holdes. 

Statsminister Erna Solberg 
oppfordret onsdag alle frivillige 
organisasjoner til å gjennomføre 
sine planlagte arrangement 
innenfor gjeldende smittevern-
regler.

Derfor deles julematen ut i 
hele desember, tre dager i uken, 
slik at køen spres utover. Og i 
år trenger man ikke å søke på 
forhånd, det er bare å møte opp.

– De må ha med seg en 
bostedsattest som viser hvor 
mange som bor på adressen og 
hvor mange barn under 18 år 
som er der. Store familier tren-

ger mer mat enn dem som bor 
alene, sier Marti.

Deler julaften mellom flere
I matposene er det godt med 
julemat, både pinnekjøtt og 
tørrvarer. Hittil har det vært 
godt besøkt, med rundt 60 som 
hentet mat tirsdag, og 30 onsdag 
denne uken. Utdelingen skjer 
tirsdag, onsdag og torsdag klok-
ken 10–15.

Kirkens Bymisjon pleier hver 
julaften å invitere til julemid-
dag, juletregang og gaveutde-
ling i Korskirken, der over 350 
personer er innom. I år blir det 
også julemiddag, men på grunn 
av smittevernbegrensninger, må 
det skjer over flere arrangement 
og ikke bare ett.

Det blir to arrangement i 
Korskirken på julaften, mens 
Slettebakken og Solheim kirker 
har hvert sitt. Dersom Bergen 
åpner for 50 gjester på innen-
dørsarrangementer, slik de  
nasjonale reglene åpner for, 
betyr det at totalt 200 personer 
kan delta på julaften. 

Byrådet vil før helgen rede-
gjøre for hvilke tiltak som gjel-
der fra mandag.

Julebord på Strax-huset
– Hjertene våre brenner for 
dette, at vi skal kunne være et 
åpent rom for alle som vil, og i 
år blir det jo umulig for oss, sier 

prosjektleder Kjetil Sælen i Kir-
kens Bymisjon.

En del av dem som pleier å 
komme, vil ikke få plass med 
de begrensningene som nå fin-
nes. Sælen håper de vil komme 
til åpen kirke første og andre 
juledag.

– Da blir det også mulig å få 
seg litt mat, sier han.

Korskirken serverer julemid-
dag på julaften klokken 14 og 17, 
Slettebakken kirke har åpent fra 
17 til 19, mens Solheim kirkes 
arrangement blir klokken 18–20.

I år må deltakerne melde 
seg på på forhånd for å få plass. 
Det kan være utfordrende, men 
Sælen sier at de har begynt på 
dette og har en god oversikt over 
hvem som pleier å komme, slik 
at de når gjestene sine.

Også Strax-huset pleier å in-
vitere til både julebord før jul og 
julemiddag selve julaften. Det 

skjer også i år, selv om det blir 
på en annen måte.

– Jeg tror vi skal få det til uten 
å måtte avvise folk. Vi håper at 
de som har behov for det, kom-
mer, slik at ingen sitter alene, 
sier leder for Strax-huset Hugo 
Torjussen.

Håper på familieaktiviteter
Robin Hood-huset planlegger 
også for juleaktiviteter, men 
er avventende til hvilke smit-
tevernbegrensninger som vil 
gjelde. Daglig leder Marcos 
Amano sier at målet er å arran-
gere familiemiddag 17. desem-
ber.

– Det forutsetter at taket på 
gjester heves fra 20 til 50, sier 
han.

I tillegg planlegges det for fire 
middager i romjulen.

Robin Hood-huset har åpent 
alle hverdager i julen fra 10 til 15, 
og håper å kunne invitere til fa-
milieaktiviteter som bading på 
Nordnes eller i trampolinepark 
de dagene det er skolefri.

– Nå er jo dette stengt ned, 
så det er veldig avhengig av de 
gjeldende smittevernreglene, 
sier Amano.

Julaften holder Robin Hood-
huset åpent fra 10 til 14.

– Da har vi matservering og 
skal prøve å gjøre det så koselig 
vi kan, med de restriksjonene vi 
har, sier han.

Hjertene våre brenner  
for dette, at vi skal 
kunne være et åpent 
rom for alle som vil, 
og i år blir det jo 
umulig for oss.
Kjetil Sælen, prosjektleder i  
Kirkens Bymisjon

17 færre på  
sykehus
Torsdag var 111 koronas-
mittede pasienter innlagt 
på sykehus i Norge. Det 
er en nedgang på 17 pasi-
enter fra dagen før. 17 av 
pasientene får respirator-
behandling. Det er like 
mange som dagen før, 
ifølge Helsedirektoratets 
oversikt torsdag.

To nye smittet i 
Bjørnafjorden
Bjørnafjorden kommune 
melder torsdag om to 
nye positive prøvesvar på 
korona. De to smittede er 
i 40- og 50-årene, og den 
ene har ukjent smittevei. 
Nærkontakter er varslet, 
opplyser kommunen.

Vy har ekstra 
plasser i høytiden
Vy gjør sitt beste for å 
sørge for en smittevern-
vennlig hjemreise denne 
julen, skriver de i en pres-
semelding. Blant annet 
har de færre seter til salgs 
om bord i busser og tog, 
for å sørge for at det skal 
være mulig å opprettholde 
avstand. I tillegg tilbyr de 
ekstra seter på Bergensba-
nen i jule- og nyttårshel-
gen. Det gjør at selskapet 
har nærmere 8500 ekstra 
plasser til jul og nyttår. 
– For dem som kan, anbe-
faler vi å unngå de store 
utfartsdagene som er de 
siste dagene før julaften og 
dagene før nyttårsaften, 
sier kommunikasjonssjef 
i Vy, Gina Scholz, i pres-
semeldingen.

Ti nye smittede  
i Bergen
Torsdag melder Bergen 
kommune om ti nye koro-
nasmittede. Aldersspen-
net er 15–79 år. En av disse 
er importsmitte, mens to 
har ukjent smittevei. Ingen 
nye sykehjemsbeboere har 
fått påvist smitte. 1137 per-
soner testet seg for korona 
onsdag.

Én lagt inn på 
Haraldsplass
Haraldsplass diakonale 
sykehus melder torsdag at 
en pasient er lagt inn med 
korona. Onsdag var det 
ingen innlagte med korona 
på sykehuset. På Hauke-
land er det fem pasienter 
som er innlagt, så totalt er 
seks pasienter med korona 
innlagt på sykehus i Ber-
gen torsdag.

Øygarden videre-
fører tiltakene
Mandag 7. desember vil 
Øygarden vurdere å gå 
over til de nasjonale smit-
tetiltakene. Frem til da vil 
kommunen holde på gjel-
dende smitteverntiltak. 
Det skriver kommunen på 
sine nettsider.


