
LIV24 RINGERIKES BLAD - MANDAG 3. DESEMBER 2012

100 SYNGENDE JULENISSER: Tre kor fra Sentrumkirken ga smakebiter fra årets «Juleønske» på Byscenen under julegateåpningen.

AV FULL HALS: Noen av sangerne levde seg inn i sangene.

SØSTRE: Thea og Linnea Buttingsrud var godt kledd.

PÅ MAMMAS ARM: Erlend Myers og Kristin Müller koste seg 
på torget. 

STOR POSE: Trond Heggelund (2) holdt godt på posen han 
fikk av nissen. 

Hvit julesnø og noen 
få blå kom som 
ønsket, da 100 syn-
gende barn fra Sen-
trumkirken lokket 
fram julestemningen 
på torget i Hønefoss 
lørdag.

HØNEFOSS: Det var akkurat 

passe kaldt til å få fram røde ro-

ser i kinnene på små og store på 

jakt etter julestemningen. På 

scenen hadde smånissene fra 

Sentrumkirken også i år æren av 

å synge alle de gode, gamle jule-

sangene som alltid er nødvendig 

essens før lysene på treet tennes. 

Smak av juleønsker
De over 100 barna på scenen, 

kledd i lusekofter og nisseluer, 

synger til daglig i Mini-, ArtKom-

pani og Ex-Art. Frode Rensel, 

som leder korene sammen med 

Gitte Jacobsen, ønsket velkom-

men til folkefesten på Søndre 

torg ved å friste flere til å se deres 

oppsetning «Et juleønske» som 

spilles i fire forestillinger på 

Byscenen. De tre korene på sce-

nen ga under årets julegateåp-

ning smakebiter fra oppsetnin-

gen.

– Det er 11. gang vi setter opp 

«Et juleønske». At vi synger her 

under julegateåpningen er også 

noe vi har gjort i flere år, sier 

Rensel. 

Overraskelse
På repertoaret sto flere kjente 

julesanger fra forestillingen, 

deriblant «Jeg gikk meg over sjø 

og land», «Du grønne glitrende 

Hvit julestemning på torget
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 Tre kor fra Sentrumkirken ga smakebiter fra årets «Juleønske» på Byscenen under julegateåpningen.

JULEGLØGG: Silje Torp Kleven serverte drikke som varmet.

MED SMOKK: Henning André Hansen Møtteberg (2) følte seg 
ikke helt trygg på nissen. 

LITT SKEPTISK: Kim Axel Viste med 18 måneder gamle Jonas 
Viste.

LANG KØ: Trengsel for å få godtepose av julenissene. 

Hvit julestemning på torget
tre god dag» og «Hei hå nå er det 

jul igjen». 

Mange små og store som del-

tok i folkefesten på Søndre torg 

sang med på julesangene.

Gløgg og nissebesøk
På repertoaret sto også «Snø-

mannen Kalle». Og til glede for 

alle små, dukket Kalle opp i lokal 

og levende utgave på scenen. 

Julesnøen gjorde sitt til at det 

ble en ekstra vakker opplevelse 

da julelysene på den store grana 

ble tent. Da var det mange små-

tasser som hadde stjerner i øy-

nene, der de satt godt og trygt 

på armen.

Endelig kom det som alle små 

ventet på. Nissene sto klare med 

sekkene fulle av godteposer. Det 

ble fort lang kø for å komme ras-

kest fram for å hilse på nissen. 

På vei dit fikk alle en kopp med 

varm julegløgg av Silje Torp Kle-

ven. I køen var det mange barn 

som bare pratet om nissen og 

lurte på hva som var i posen. 

Noen småbarn lo og andre gråt. 

Ikke alle var like trygge på den 

«skumle» karen med skjegg og 

rød lue. Henning André Hansen 

Møtteberg sugde ekstra hardt på 

smokken, og 18 måneder gamle 

Jonas Viste sendte nissen et ut-

forskende blikk.

Selv om julegrantenningen var 

over, var det flere som valgte å 

kose seg litt til med den hvite 

julestemningen på torget. Søs-

trene Thea og Linnea Buttings-

rud koste seg veldig, der de satt 

godt kledd i varme dresser og 

beundret alle lysene og juletreet. 
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