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– Skjer'a bagera? Ingenting tingeling, kvitret de kule dompapene i teaterstykket «Den 
vesle bygda som glemte at det var jul». Tvillingene Marte og Lars (7) lot seg 
begeistre. 

 

PÅ scenen: Den vesle jentungen lurte veldig på hva hun hadde glemt. Men så husket 
hun på at hun hadde glemt at det var jul! Foto: Linda Lindsholm  

– Det var kjempemoro, syntes Marte. 

– Mm, nikket Lars og smilte bredt. 

Sanderevyen hadde i samarbeid med Hofnarren laget sin egen «julekule» versjon av 
den kjente Alf Prøysen-klassikeren, til stor glede for Marte og Lars som koste seg 
sammen med mamma, ordfører i Sande Elin Gran Weggesrud. 

Spilleglede 

Publikum fikk oppleve et godt gjennomført førjulsteater i Menighetssenteret forrige 
lørdag. Julefortellingen hadde en moderne vri, med blant annet to rappkjefta fugler 



som oppførte seg som rampete tenåringer og snakket på kult tenåringsvis. 
Morsomme ord og fraser satt løst. 

– Jeg er ikke en dompap heller, da! 

Marte og Lars syntes nok de fargerike fuglene var forestillingens høydepunkt. 
Men andreklassingene ga også uttrykk for at de var veldig godt fornøyd med 
teaterstykket i sin helhet. Og så var det jo så gøy med de mange kjente og 
kjære julesangene som skuespillerne sang av full hals! 

– Sangene var bra, sa en fornøyd Marte som fikk støtte av mamma Elin. 

– De var veldig flinke til å synge, og så var det var mye spilleglede der oppe, og det 
var gøy å se, sa Sandes ordfører. 

Rompespark 

Skuespillerteamet hadde øvd siden i slutten av august på julefortellingen om 
innbyggerne i den vesle bygda hvor de fleste hadde glemt det meste. 

Publikum ble kjent med flere herlige rollefigurer som blant annet den morsomme 
bygdedoktoren, spilt av Jann Øverland. Jann har mange års fartstid som lokal 
revyartist her i bygda, men denne gangen var det ekstra spesielt å stå på scenen. 
For i år var Janns to døtre med på laget. 

– Det er kjempegøy og jeg er veldig stolt pappa, sa han og la til: 

– Vi har en så hektisk hverdag generelt, så det å kunne gjøre noe sammen 
synes jeg er veldig artig. 

Datteren Sofie (13) hadde rollen som den vesle jenta, mens yngstedatteren Leah 
(11) var en av tre mus. Sistnevnte sa dette før hun gikk på scenen: 

– Jeg synes det er veldig gøy å være med for da får jeg sjansen til å sparke pappa i 
rompa! 

  



Godt samspill 

Julespillet ble fremført i Hof i to omganger før det ble Sandes tur. Også i Sande var 
det satt opp to forestillinger og spesielt for begge var det gode samspillet mellom 
skuespillerne og barna i publikum. Barna prøvde ivrig å hjelpe de forvirrede og 
glemske bygdefolkene og da doktoren klagde over vondt i magen fordi han hadde 
glemt å spise, kom det følgende perle fra publikum: 

– Du må gå til Per i hagen! 

Joda, det var veldig gøy å være på juleforestilling, syntes Mikkel Andreas (5) og 
storesøster Milla (8). De bor opprinnelig i Fetsund, men var på besøk hos 
bestemor Unni Søberg, som satt sammen med dem på første rad. Milla syntes 
det spesielt var en rollefigur som var mer glemsk enn godt var: 

– Hun som hadde glemt at hun skulle ha baby! 

 

VELLYKKET: Juleforestillingen var vellykket og skuespillerne gjorde en god jobb. 
Foto: Linda Lindsholm  

 


