
 Jul på Finnøy 

Bli med på eit julematshow utan sidestykke. Kokken og tosken, Frode og 

Tor Øyvind, inspirerer og involverer, når julematen skal på bordet. Og de 

må vera med å laga til. Lær, lytt, le og delta i ein fleirrettar, som eit annleis 

julebord.  

(På Landahuset på Steinnesvåg kan me etter dagens smittevernreglar ta 

imot mellom 28-40 pers alt etter om de er par eller individuelle.  

Er de fleire? Då finn me ein annan stad.)  

Ettermiddag eller kveld i desember på dag som passar for dykk og oss. Foto: Elin Engelsvoll 

Ta med kollegaene på julefrukost eller julelunsj hjå Ryfylkekokken 

på Landahuset, Finnøy. 

Me fyrer i peisen og serverer heimelaga julepålegg som leverpostei, sylte og 

lammerull, eggerøre, røykt laks frå King Mikal og mykje anna. Sjølvsagt servert 

med heimebaka brød attåt.  

Ta kontakt for å finna ei tid som passar for deg og dine!  
Foto: Elin Engelsvoll 

Me tilbyr også julekåseri, minikonsert eller juleleiker til samlinga dykkar. 

Ta kontakt for eit uforpliktande tilbod: tor@ryfylkelivsgnist.no, 982 06 333 / cathrine@frodeselvaag.no, 905 36 673 

Ryfylke Livsgnist og Ryfylkekokken ønskjer velkomen til Jul på Finnøy i desember. 

Foto: Kristofer Ryde 

Me inviterer til Juletonar og Juletankar i ærverdige Hesby kyrkje. Svanhild Eggebø 

Spanne og Arne Martin Aandstad byr på julemusikken, saman med Tor Øyvind Skeiseid og 

Frode Selvaag, som undrar seg i førjulstida.  

I kyrkja blir du møtt med ein varm smak av jul, etterfølgd av ei 

stemningsfull stund. Varer om lag 75 minutt.  

Bli med til Landahuset i Steinnesvåg etterpå, der Ryfylkekokken 

byr på nydeleg julemat. Landahuset ligg ein liten kilometer frå 

kyrkja.  

Me følgjer smittevernreglane nøye. Meld dykk på eit heilt spesielt julebord 

nå - avgrensa med plassar: I kyrkja 100 stk, Landahuset minimum 28 stk. 

Me kan også servera maten andre stader, om det blir fullt på Landahuset.  
Foto: Elin Engelsvoll 

Torsdag 10. og fredag 11. desember, kl. 18.30 Hesby kyrkje 

- eit annleis julebord som har alt! 


