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nisse-fis: Veslegutten Jo (Torjus Marhaug Sauar) og musa (Nora Albjerk) møtte den ekte julenissen. Han hadde mye å gjøre og var ganske 
trøtt, men skapte latter i salen da han slapp en «nisse-fis».

«Jul i Prøysenland» 
i Rørenland

Skryt: Kontaktlærerne Ane Sol-
berg Nilsen og Inger-Lise B. 
Bringebøen fikk skryt av rektor 
for sin innsats for juleforestil-
lingen med 3A og 3B på Røren 
skole. Torjus og Nora var for-
nøyde med lærernes innsats.

De fleste skoler har 
juleforestillinger i 
desember. Så også 
Røren skole. 3. trinn 
serverte «Jul i Prøy-
senland» for stolte og 
fornøyde foresatte, 
besteforeldre og søs-
ken.

Jon Wold
Tekst og foto

Teatersalen på Røren skole var 
fullsatt da 3A og 3B ved Røren 
skole inviterte til juleforestilling. 
Kontaktlærerne Ane Solberg Nil-
sen og Inger-Lise B. Bringebøen 
hadde valg Prøysen som tema, og 
det passet godt som avslutning på 
både skole-halvåret og Prøysen-
året 2014.

Prøysen-viser
Stykket er skrevet av Hilde Olaus-
sen og Alf Prøysen, og det hadde 
premiere på hovedscenen på 
Trøndelag teater i november 2011. 
Torsdag i forrige uke hadde 3. 
trinn tre forestillinger, først to 
for skolens elever på dagtid og så 
for familie på kvelden.

Publikum fikk høre noen 
ukjente Prøysen-viser, men de 
fleste var godt kjent, som bl.a. 
Lillebrors vise, Romjulsdrøm, 
Musevisa og Julekveldsvisa.

Torjus Marhaug Sauar spilte 
veslegutten Jo på 4 år, mens musa 
ble spilt av Nora Albjerk.

- Jeg meldte meg til alle rollene, 
sa Torjus, for jeg ville så gjerne ha 
en rolle. Så fikk jeg den jeg ønsket 
meg mest! 

Stolte
Nora Albjerk ville nok helst spille 
Heksa, men var kjempefornøyd 

med å være mus.
- Egentlig var jeg glad for at jeg 

ble mus. Den rollen hadde flere 
replikker enn heksa.

Begge skuespillerne synes det 
var greit å huske alle replikkene. 
Sammen med de andre elevene 
som hadde roller, solistene og 
koret, sørget de for at Røren skole 
igjen kan være stolte av både 
elever og lærere.

Det er alltid en opplevelse å se 
barn spille skuespill og synge, og 
det er viktig å respektere den inn-
satsen de gjør. Det gjorde virkelig 

publikum denne førjulskvelden 
på Røren skole.

Solist: Sara Elisabeth Andersen var 
en av flere dyktige solister.

Musa: Nora Albjerk spilte musa som 
stjal kaker på kjøkkenet og spiste 
middagsmaten til familien.

Jo: Torjus Marhaug Sauar spilte 
4-åringen Jo som ikke fikk gå alene til 
butikken.

Over:En Prøysen-forestilling trenger et flott kor. 
3. klassingene sang av full hals.
Under: Velfortjent applaus fra foreldre, søsken 
og besteforeldre for en flott forestilling.


