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JUL: – Det er nok litt skummelt og noen kvier seg litt for å ta kontakt for å feire jul med noen de ikke kjenner. Derfor har
ILDSJEL: Runar Abrahamsen dro i gang Omvendt Julenisse i 2011. I år
regner han med at rundt 100 familier vil få hjelp til jul. ARKIVFOTO

INVITERER: Sandrina Elisabeth Sandell i Løvetannakademiet inviterer
unge til julefeiring på Bryggeparken hotell. FOTO: TONE LENSEBAKKEN

VELKOMMEN: Mats Eirik Pettersen stiller med julepyntet hus, julemat
og det som hører med. Julaften åpner han døra for noen som trenger det.

Mens mange
organisasjoner
inviterer folk i jula,
gjør nå flere og flere
privatpersoner det
samme. Mats Eirik
(27) Pettersen er en
av dem som invite-
rer til julefeiring
hjemme i stua.

b GRENLAND

«Jeg ogmine 2 pusekatter søker
noen som trenger noen å være
sammen med på julaften som
ikke har så mye å rutte med.
Jeg vil stille med et julepyntet
hus, juletre og alt som hører ju-
len til.» Slik starter annonsen
Mats Eirik Pettersen har lagt ut
på Finn.no.
27-åringen bor i Langesund
og har lenge tenkt tanken på å
invitere noen hjem på julaften.
– Det er første gang jeg gjør
dette. Jeg har vokst opp med
tradisjonell jul og har mulig-
het til å feire med egen fami-

lie. Samtidig vet jeg jo at det er
mange som ikke har det så lett.
Spesielt på julaften. Jeg håper
at mitt bidrag kan være med å
gjøre den kvelden litt bedre, sier
Pettersen.

Sju slag og hekta på lys
Han vil stå for julemat, jule-
kaker og gaver. I tillegg tilbyr
han seg å hente og kjøre om det
skulle være nødvendig.
Hjemme hos Pettersen er hele
huset pyntet med lys. Sist helg
inviterte han familien sin til of-
fisiell tenning av julelys.
– Det begynte i det små med

litt lys, men har nok bygd på seg

år etter år, smiler han.
– I annonsen står det hjem-
mebakte kaker. Har du begynt
på julebaksten?
– Ja, det har jeg. Det blir alltid

sju slag, forteller Pettersen.
– Hvis jeg kunne få være med

å gjøre jula litt bedre for noen så
hadde det vært en fin julegave
for meg å gi til noen andre, leg-
ger han til.

Flere åpner dørene
Pettersen er en av mange pri-
vatpersoner som har lagt ut an-
nonse på nett. Men også ulike
organisasjoner har tradisjon
for å invitere til julaften. En av

disse er Normisjon i Porsgrunn
hvor ildsjeler for 46. gang trår
til med julaften for alle som
trenger et sted å være.
Jarle Storebø er primusmotor
og har i over 30 år vært med å
arrangere.
– Vi inviterer til julefeiring i
menighetshuset på vestsiden i
Porsgrunn. Det er ingen påmel-
ding, det er litt av kjernegreia,
forteller Storebø.
– Ofte er det dagsform som
avgjør om flere kommer eller
ikke, derfor har vi valgt å ha det
åpent.
I fjor kom det godt over 100

mennesker. Det er folk i alle lag

Flere inviterer fremm
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jeg skrevet i annonsen at vi gjerne kan møtes før jul for å bli kjent, forteller Mats Eirik Pettersen. FOTO: FREDRIK PEDERSEN

ede til jul
av samfunnet, familier og ens-
lige.
På Clarion Collection Hotel

Bryggeparken i Skien inviterer
Ung Norge Telemark og Vest-
fold sammen med Løvetanna-
kademiet til julefeiring for den
yngre garde i år.
– Vi inviterer demellom 16 og
25 år som ikke har noen planer
på julaften. Det er første gang
vi gjør dette, det var en idé vi
fikk og vi startet å planlegge for
et par uker siden, sier Sandrina
Elisabeth Sandell i Løvetanna-
kademiet.
– Det er flott at vi kan være på

hotellet og de er veldig engasjer-

te. Jula er vanskelig for mange
unge. Jeg er alene i jula og kan
hjelpe til. Jeg håper mange tar
kontakt for å melde seg på, sier
Sandell, som fikk den spontane
ideen for to uker siden.
Røde Kors i Skien inviterer
også til julefeiring og har utvi-
det påmeldingsfristen.
– Det er tredje året vi lager
julaften og vi har mulighet til
å ta imot rundt 60 personer,
sier Leif Arne Glenna, adminis-
trativ leder i Skien hjelpekors,
Røde Kors.

Omvendt julenisse
Runar Abrahamsen, som starta

Omvendt Julenisse for seks år
siden, regner med at de i år vil
hjelpe rundt 100 familier.
– Det er fortsatt mulig å mel-

de seg på omman trenger hjelp.
Man går inn på Omvendt Jule-
nisse på nett, sier Abrahamsen.
Til nå er det 70 familier på

lista.
– De får tilbud om full pak-
ke, med mat, gaver og det som
trengs til jul, avslutter Abra-
hamsen.

b Tone Lensebakken
tone.lensebakken@varden.no

Det er bare litt over fire år
siden 24SevenOffice forlot
Oslo Børs. Nå vil de hente
inn 40 millioner i frisk kapi-
tal for satsing i Sverige.

NÆRINGSLIV
b SKIEN

VA Finans i Sverige melder at
IT-selskapet er godkjent for
notering på Aktietorget og at
første handelsdag ventes å bli
21. desember.
Emisjonen er på inntil 6,2
millioner aksjer med en pri-
sing på 6,50 kroner per aksje.
Det gir selskapet en verdi på
307 millioner svenske kroner
før emisjon og er rundt tre
ganger verdien de hadde da de
gikk av børs i 2013.

Kunstig intelligens
Som Varden skrev for få uker
tilbake har selskapet laget
løsninger som automatiserer
mye av regnskapsarbeidet ved
hjelp av kunstig intelligens.
Alt er skybasert og systemet
har bedriftsløsninger for regn-
skap, timeregistrering, lønn
og fakturabehandling. For få
uker siden var antall kunder
tett på 25.000.
I løpet av september be-
handlet firmaet over fem mil-
lioner bilag, det er mer enn
på firmaets sju første år til
sammen.
De økonomiske resultatene for

firmaet er i ferd med å bedre
seg, forteller administrerende
direktør Ståle Risa til Finans-
avisen. De vil i år få inntekter
på 86–87 millioner kroner.
Selve driften (EBITDA) går nå
i pluss, og fratrukket avskriv-
ninger og finanskostnader,
regner han med at resultatet i
år havner på rundt null, fortel-
ler han.
Til Finansavisen forklarer
Risa videre at da de var regis-
trert på Oslo Børs hadde de
store kostnader og liten likvi-
ditet i aksjen samtidig som in-
vestorenes interesse var liten.
– Når vi i tillegg visste vi
skulle gjennom en periode
for å skape et grunnlag for å
få opp veksten var det best å
være utenfor børsen, sa Risa
til avisen.

Utviklingsarbeid i Skien
Stian Rustad startet 24Seven-
Office i Porsgrunn i 1996 og
har i dag alt utviklingsarbeid i
Skien. Selskapet har hatt flere
emisjoner. Den første var i
2005 da de hentet inn 15 mil-
lioner kroner da de ble notert
på OTC-listen. Neste emisjon
var i 2007 da de hentet inn 60
millioner kroner. De har fått
ledende revisjonsselskaper
som PwC og KPMG på kunde-
lista ifølge Wikipedia.

b Tore Øyvind Moen
tore.o.moen@varden.no

24SevenOffice
på børs igjen
– i Sverige

2013: IT-selskapet 24SevenOffice ble tatt av børs. På Klosterøya
møtte Varden gründer Stian Rustad (til høyre) sammen med kolleger
som har vært med fra starten. Fra venstre: Kjell Richard Bjørntvedt
(f.v.), Steinar Jordbakke, Snorre Realfsen og Espen Fjeldberg.

ARKIVFOTO: TORE ØYVIND MOEN

b OSLO Inntektene per årsverk
i jordbruket økte med to prosent
i 2016, etter to år med sterk inn-
tektsøkning.
Inntektsøkningen var åtte pro-

sent på Jæren, sju prosent på
Vestlandet, 11 prosent i Trønde-

lag og en prosent i Nord-Norge.
Gårdbrukere på Østlandet hadde
en nedgang i jordbruksinntek-
tene på seks prosent fra 2015
til 2016 og tjente i gjennomsnitt
340.200 kr. Gjennomsnittlig øk-
ning i jordbruksinntekt for landet

under ett var på to prosent.
Det viser tall fra Norsk insti-

tutt for bioøkonomi (NIBIO) som
ble lagt fram torsdag.
– Jeg er fornøyd med at inn-

tektsøkningen i jordbruket var
høyere enn den generelle lønns-

økningen også i 2016, sier land-
bruks- og matminister Jon Georg
Dale (Frp). Det er inntektsreduk-
sjon i korn på Østlandet som drar
snittet ned. Inntektsøkningen er
svært god i det gressbaserte dis-
triktsjordbruket, sier Dale.(NTB)

God inntektsvekst i jordbruket -men ikkepåØstlandet


