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 ■ Over 100 aktører 

har igjen innfridd 

alle gode juleønsker.

 ■ Sentrumkirken og 

Positiv oppveksts 

julevarme forestil-

ling treffer midt i 

hjertet i en travel 

førjulstid.

 ■ Akkurat slik det 

skal være for å senke 

skuldrene og la den 

gode julestemnin-

gen synke inn og 

sette seg i sjelen.

 ■ Formidlet med en 

ny historie også i år. 

 Side 24 og 25

Varmt juleønske

VINTEREVENTYRLAND: Det 
snør på scenen og julegleden 
er der. I år også. 
 Foto: Anne Gro Christensen

Leder side 2

Mye må bli bedre
Brannvesenet aksjonerte natt til lørdag. 18 re-
stauranter og skjenkesteder fikk besøk, og slett 
ikke alle hadde stedene hadde prioritert brann-
sikkerhet. 

Side 6 og 7

Uanmeldt tilsyn

Flere passer på
Det stjeles varer for store beløp i distriktets bu-
tikker i desember. Men flere ansatte og flere vek-
tere i butikkene skal gjøre det vanskeligere for ty-
vene før jul.

Side 2 og 3

Juletyvene skal tas

VI MENER: En fordeling av spare-
tiltak vil kunne bidra til å 
skjerme det aller viktigste, 
nemlig kvaliteten på tjenestetil-
budet. 

Får nye sjanser
Det meste gikk imot Eirik 
Sverdrup Augdal i helgen. 
Men han blir lovet nye sjanser 
til å gå seg til junior-VM.

Side 14 og 15

Håper på junior-VM

 Foto: Knut A. Ramsrud
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EKTE GLEDE: Edda Djønne-Dahl formidler ekte juleglede.

FRU JUUL: Fantastisk tolket av Birgitte Jacobsen. UNDERBAR TID: Sandra Løvskogen i Hvilken skjønn underbar 
tid.

PEPPERKAKELAND: Fast ingrediens i Et juleønske.

SARA SNØFNUGG: Yndige Eva-Lovisa Eckhoff. MARIA: Christine Ottersen i «Breath of heaven». STEMMEN: Audun Rensel i «Oh. Come all ye faithful».
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Hvis du jakter på julestemnin-
gen, får du alle ønsker inn-
fridd på Byscenen.

HØNEFOSS: Der over 100 aktører er i smit-
tende julehumør og der snøkrystallene da-
ler over en historie som hvert år fornyes. Med 
stort hell. Men der budskapet er allesteds-
nærværende og ekte og inder-
lig.

Samstemt
Sentrumkirken og Positiv 

Oppvekst og deres artistiske 
kompanier er tonefulgt av et 
velspillende orkester med Per 
Christian Aurdal som kapell-
mester.

Solistene, både små og store, 
har en tilstedeværelse og et 
sanglig register som gir hjerte-
varme i en stresset juletid og 
får alle til å senke skuldrene.

Til og med Fru Juul. Årets ho-
vedperson i Et juleønske som 
formidles med overbevisning 
og innlevelse av Birgitte Jacob-
sen. En juleglad dame som som 
er så opptatt av å lage julefest 
at hun nesten glemmer seg selv 
midt i forberedelsene. 

God historie
Tonje Christine Hallsteinsen 

er manusforfatter til årets for-
nyede julehistorie, og lykkes til 
minste komma. Hun står også 
for regien sammen med Ada 
Forsberg. Sistnevnte også per-
feksjonist på alle tonetrinn i 
den musikalske ledelsen av 
forestillingen.

Det er hjertevarmt og beri-
kende fra overturen og helt til 
Ingvild Lindsjørn synger «Høyt 
under himmelens stjerner» på 
overraskelsesfest for Fru Juul 
på bedehuset.

Gode skuespillere
Satt i stand av et ungt skuespillerensemble 

der Thomas Kvamme Urnes og Edda Djøn-
ne-Dahl glitrer i front av de andre unge ak-
tørene, spilt av Sara Fossaas, Marcus André 
Nysveen, Elia Skogheim, Julie Henriette Sy-
versen, Andrea Kvamme Urnes og Marte 
Bråthen.

Godt fulgt av Et juleønskes bestefar, Arn-
bjørn Moløkken, som også har sitt å si til Fru 
Juuls julestreben, og til oss om å kanskje 
slakke litt på iveren og stresset og finne roen.

Det virker.
I en historie som byr på nye overraskelser 

av året, men som vanlig, med et utvalg vakre 
juletoner, formidlet med innlevelse og var-
me av en lang rekke solister.

Sjarmerende
De små sjarmerende og velsyngende, som 

Thomas Kvamme Urnes, Edda Djønne-Dahl, 
Katrine Berg Sæther, Noah Granum, Sandra 
Løvskogen, Celine og Marie Rensel, søte 

Sara Snøfnugg; Eva -Lovisa Eckhoff, Liv Jo-
hanne Lindsjørn, Ella Hanssen Rokstad, 
Ruth Synøve Aamodt Sørensen, Mari Klev-
berg, Julie Henriette Syversen og Maria Er-
landsen.

Gåsehud
Og de voksne sangerne. Som gir gåsehud 

og varme i sine tolkninger.
Audun Rensel viser at det ikke er noen til-

feldighet at han har vært en av stjernene i 
The Voice.

Både når han vakkersynger Come all ye 

Faithfull, eller er i duett med broren Frode 
i «Når hele himlen faller ned» eller Ann 
Christin Erlandsen i «Hellige natt».

Ann Christin Erlandsen har en fantastisk 
tolkning av «Joy to the world» med et sam-
stemt og klingende kor av voksne sangere i 
ryggen.

Christine Ottersen er mild Maria i «Breath 
of Heaven» og synger seg rett inn i hjertene 

til publikum.
Carina Erlandsen og Levi Nes-

bakken har en flott tolkning av 
«Leter etter kongen» og Ingvild 
Lindsjørn synger både om 
«Vinter og sne» og «Høyt under 
himmelens stjerner».

Lina Nesbakken låner med 
seg musikerne helt fram på 
scenen til tolkningen av «Disse 
gyldne dager».

Juleglede
Alle ingrediensene til en god 

juleglede er på plass i en hjer-
tevarm forestilling.

Her er forventningene i ad-
ventstiden. Her er gavejakt og 
pepperkakemedley. Her rockes 
det rundt juletreet og danses 
sammen med Snømannen 
Kalle mens snøen laver ned på 
scenen.

Vintereventyr
Her er et vintereventyrland 

med skiløpere, hoppere og 
ekte vinterglede og her er et 
budskap som formidles slik det 
gode julebudskapet skal.

I år med en helt ny vri, men 
fortsatt med alle de viktige in-
grediensene på plass.

Her er hyrdene, Julekrybben 
med Josef og Maria og det lille 
Jesusbarnet.

Englene og stjernene og den 
ekte julegleden.

Og den smitter.

Ønskene innfridd
Vi garanterer at etter et møte 

med det som vi tidligere (og fortsatt) omta-
ler som den ultimate julegleden, fester seg 
både i hjerte og sinn etter å ha overvært 
forestillingen på Byscenen.

Den spilles også i dag. Gå ikke glipp av den.

 

Anne Gro Christensen

anne.gro.christensen@ringblad.no – 9165204

De inderligste
juleønskene 
innfridd

PEPPERKAKELAND: Fast ingrediens i Et juleønske.

 Audun Rensel i «Oh. Come all ye faithful».

JULETRAVLE: Det er travelt, men varmt og inderlig på Byscenen i Et 
juleønske.

Se flere bilder på ringblad.noSe flere bilder på r

Flere gode juleønsker


