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Vinterbarn åpn
VINTERBARN: God innlevelse fra små og store sangere.

SJARMERTE PUBLIKUM: Ruth Synnøve Aamodt Sørensen bidro
til julestemning på Søndre torg.

FLINKE SOLISTER: Noah Granum fra åpningslåten «Jul, jul, jul».

Mini- og Artkompaniet, sammen med
koret Beat, varmet de
fremmøtte med
kjente og kjære låter
under lørdagens julegateåpning i Hønefoss.

FLOTT SANGSTEMME: En vinterkledd Siri Lien med en nydelig
versjon av låten «Christmas».

Snakk med meg når du
skal selge din leilighet
tilknyttet
Tlf. 32 10 98 00
www.eiendomsmegler1.no

HØNEFOSS: Det tradisjonsrike
arrangementet ble trygt ledet
av Frode Rensel fra Sentrumkirken og korleder Birgitte Jacobsen, som sammen med de
flotte vinterbarna sjarmerte
publikum allerede under oppvarmingen.

Sangglede
Scenen på Søndre torg var fylt
til randen av barn og voksne
kledd i ull fra topp til tå, som
lyste opp i novembermørket.
Første låt ut var en stemnings-

full versjon av «Jul, jul, jul»,
hvor Noah Granum og Ruth
Synnøve Aamodt Sørensen var
solister foran et kor som boblet
over av sangglede. Under fremføringen av «Snømannen Kalle»
kom selveste Kalle på scenen,
kledd i hvitt på ekte snømanns
vis. Til høyre på scenen sto
også tre gutter kledd ut som
juletrær - som levende kulisser
- og krydret opplevelsen med
sin tilsteværelse. Alle låtene var
høydepunkter i seg selv, hvor
både solister og kor varmet publikum med morsom og familevennlig underholdning.

Julelysene tennes
Rensel ledet an nedtellingen,
og på slaget klokken 17 - ikke
et minutt for tidlig - fikk juletreet lov til å vise seg fram i all
sin grønne og glitrende prakt.
Vinterbarna tok til og med et
ekstranummer for å være sikre

på at både publikum og avisen
var klar for julelystenning.
Voksne og barn tok del i gangen
rundt juletreet, og sang med på
de klassiske julesangene. Julenissene – i flertall – varmet også
opp med noen runder rundt
treet, før de delte ut rause juleposer til forventningsfulle barn.

«Et juleønske»
Sceneshowet under julegateåpningen ga publikum smakebiter fra årets versjon av forestillingen «Et juleønske» som Sentrumkirken og Stiftelsen Positiv
Oppvekst setter opp på Byscenen 14.-16. desember. Showet
ga mersmak, og applausen var
kun dempet av votter og vanter
denne kjølige lørdagen i november.

Mette Eriksen
redaksjonen@ringblad.no
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pnet julegaten
GIR IKKE OPP: Ordfører i Ringerike, Kjell B. Hansen, forsøker
igjen å gjøre Eggemoen attraktiv som lokalisering for nasjonalt
Foto: Espen Ødegård
beredskapssenter.

Prøver på nytt
Ordfører Kjell B. Hansen
håper den nye regjeringen vil legge nasjonalt
beredskapssenter til
Eggemoen.
HØNEFOSS: Nå har han sendt et
brev til statsministeren og justisministeren der han ber om at
senteret blir lokalisert til Eggemoen.
Også i forrige runde, da Stoltenberg-regjeringen skulle bestemme hvor senteret skulle
ligge, ba ordføreren om at Eggemoen ble vurdert.
I brevet til Erna Solberg og Anders Anundsen peker han på at
Eggemoen ligger sentralt og godt
til rette, har operativ flyplass
med fasiliteter som tilfredsstiller
de nasjonale behov. Dessuten
viser han til at det er store arealer tilgjengelig, blant annet et
moderne skyteanlegg.
«Eggemoen er et tidligere militært område og Forsvaret har
fortsatt sentrale anlegg i områder», påpeker han i brevet.
Justisminister Anders Anund-

sen har åpnet opp for å se på
andre steder å plassere beredskapssenteret enn på Alnabru,
der forrige regjering ville ha det.
Årsaken til at han ønsker å se på
andre alternativer, også utenfor
Oslo, er at det kan bli for trangt
på Alnabru. Dessuten kan et nasjonalt beredskapssenter der
komme i konflikt med økt kapasitet ved godsterminalen på stedet. Noe Norsk Jernbaneforbund
har reagert på.
Lahaugmoen skal nå være en
mulig lokalisering.
Sigve Bolstad, leder av Politiets
Fellesforbund, ønsker ikke en ny
lokaliseringsdebatt.
– Dette har en perfekt beliggenhet. Det er veldig sentralt.
Det fanger opp de enhetene som
er viktige i forhold til den skarpe
beredskapen. Og så er man jo
midt i hovedstaden her med en
del av de institusjonene som er
viktige og som også skal ivaretas
fra politiets side, sier Bolstad til
NRK.

Marit Orø
marit.oro@ringblad.no - 91652045
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JULELYS: Omtrent tusen julelys ble tent på lørdag.



    

