
 

Chers Confrères, 

JULEBREV 2021 OG PROGRAM FOR 2022 

Det nærmer seg jul og et annerledes 2021 er snart over. Det var vel ikke mange av oss som 

hadde trodd at de fleste av våre arrangementer i år måtte avlyses grunnet covid-19! Vi fikk 

likevel til noen få sammenkomster og gode måltider. 

Vi startet året med digital vinsmaking i januar. Så ble det dessverre et langt opphold til vi 

møttes igjen til et fullbooket Dîner Amical på Fisketorget 16. september.  Vi avsluttet året 

med en flott Grand Dîner i Vinkjelleren hos Renaa 19. november. I tillegg var det også flere 

som deltok på et vellykket Grand Chapitre i Bergen 3. - 5. september.  

I forbindelse med Gladmaten i juni hadde vi den store gleden av å gi årets Matkulturpris til 

Lise Brunborg, Stavanger Ysteri. Under årets Rogalands Cup for lærlinger ble det delt ut 

diplom og stipend på kr. 1500,- til hver av vinnerne. Lærlingene som vant og skal 

representere Rogaland i Norges Cup er Maria Rønnevik og Emilian Stoyanov fra Fisketorget, 

Stavanger.  

Vi gleder oss over god oppslutning og flere nye medlemmer, til tross for lav aktivitet dette 

året.  

Vi erfarer igjen at våre sosiale aktiviteter begrenses av pandemien, og 2022 framstår også 

som usikker i så henseende. Styret i Bailliage de Rogaland har planlagt et ‘normalprogram’ 

for 2022, og vi håper det blir mulig å gjennomføre dette. Vi vil selvsagt komme tilbake med 

invitasjoner til og mer informasjon om det enkelte arrangement etter hvert, og satser på at 

vi snart kan samles igjen til hyggelig samvær og god mat og drikke i gastronomiens ånd! 

Her er programmet for 2022: 

- Lørdag 15. januar  – En boblende start på året en lørdag ettermiddag! L’Ordre 

Mondial på Bellies med champagnesmaking og -lunsj 

 
- Torsdag 10. februar – Vi møtes til Dîner Amical i det restaurerte Apoteket på 

Bryne der Jærkokken Heine Grov serverer oss middag i husets nydelige stuer  

 
- Torsdag 31. mars – Ostehuset arrangerer Dîner Amical 

   



- 20. – 22. mai – Grand Chapitre – Kristiansand 
 

- Torsdag 9. juni – Ut på tur! Vi reiser til Kvitsøy der Karl Erik Pallesen står for 
sommerarrangementet vårt 

 
- Lørdag 16. september – Vi møtes til Dîner Amical i den nye Restaurant K2 i 

Pedersgata  
 
- Torsdag 20. oktober – L’Ordre Mondial – vinsmaking med Jarle Madsen på St. 13.  
   
- Lørdag 19. november – Grand Dîner – vi kommer tilbake med sted. 

 
Styret jobber fortsatt med å få flere medlemmer og oppfordrer til å invitere venner og 
bekjente, med interesse for å berømme og fremme kokke- og servitøryrket og nyte det gode 
måltid, til våre arrangementer. 
 
Husk å sette av datoene i kalenderen allerede nå! Vi gleder oss til å møtes over bordets 
gleder i 2022. 
 

Med de beste ønsker for julen og det nye året ønsker vi alle en fredfull og god jul.  

  

Med hilsen fra styret og undertegnede  

Chaine des Rotisseurs 

Bailliage de Rogaland  

Gisle Steffensen 

Bailli Régional 

 


