NR. 8 / NOVEMBER 2020

Tveiterås Ungdomskor 15 år!

25. ÅRGANG

Club Darling 50 år! Musikalløvene 5 år!

2

3
Tekst: Redaksjonen
Foto: Trude Solbue

Følg Infoposten på Facebook!

Kjære leser!
2020 er snart over og vi går nå inn i førjulstiden. Det kan vi alle glede oss til. Da skal vi bruke tid på
familien vår og glede oss til jul.
Det har vært et rart år for oss alle. Koronaviruset har gjort det vanskelig for mange, men det gleder
oss å høre at så mange av dere har funnet andre måter å være sammen på.
Nå skal vi gjøre oss klar til jul. Vi skal finne gaver til de vi er glade i, bake og spise god mat. Vi skal
lage julekort og synge julesanger. Det er noe vi kan se frem til mot det nye året. Men før vi tar helt
juleferie, så håper vi at vi treffer dere på den digitale Høstfestivalen 11. desember!
Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et skikkelig godt nyttår!
- Redaksjonen

Minner og feiring

Vil du ha ditt bilde og din historie i Infoposten?

Send e-post til kulturinfo@bergen.kommune.no eller infoposten@bergen.kommune.no.
Du kan også ringe Pål eller Solveig på tlf. 408 18 157
Infoposten skal være lett å lese og forstå. Derfor vil redaksjonen av og til endre litt på tekster
og bilder som folk sender inn.

Har du forslag til noe vi kan skrive om?
Tips oss på kulturinfo@bergen.kommune.no hvis det er noe du ønsker å lese om i Infoposten.
Vi kan også informere om fritidstilbud og arrangementer. Innsendingsfrist er den 10. i hver måned.
NB! Send tekst og bilder hver for seg (helst ikke pdf). Bildene må være store, min. 1 MB og helst jpg.

I denne utgaven bruker vi anledningen til å mimre og feire.
Tilbudene våre er nok en gang avlyst og utsatt, og det er det
ingen som liker. Men vi kan feire på vår egen måte, og vi kan
huske på alle de gode øyeblikkene.
Vi har mange jubilanter i år. Høstfestivalen fyller 10 år. Musikalløvene fyller 5
år. Tveiterås Ungdomskor fyller 15 år, og Club Darling Point fyller 50 år! Det er
mange jubileer på en gang!
Koronaviruset setter en liten demper for de fysiske feiringene, men det stopper
ikke oss fra å mimre.
I denne utgaven har vi derfor brukt anledningen til å se tilbake på tiden som
har gått. Vi har samlet inn både minner og hilsener fra tilbudene våre. Vi har
også snakket med deres favorittinstruktører og arrangører som savner dere hele
gjengen.
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Høstfestivalen 10 år,

og det feires digitalt!

En hilsen fra
Tekst: Pål Bernard Sleire
Foto: Trude Solbue

Høstfestivalen er 10 år i år! Men på grunn
av Korona blir feiringen digital.
Fredag 11. desember kl. 18.00 kan du bli med som publikum på Høstfestivalen - digitalt.
Sendingen kan du se på Infoposten sin Facebook eller på vår Youtube-kanal.
Begge finner du ved å søke ”Infoposten” på Facebook eller Youtube
Vet du hva Høstfestivalen er?
Høstfestivalen er en årlig feiring av kreativitet og kulturelle uttrykk! Festivalen er åpen for alle, men
spesielt tilrettelagt for sangere, skuespillere, dansere og musikere med utviklingshemming.
På grunn av Korona blir det ”digital Høstfestival” i år. Det vil ikke bli et tradisjonelt sceneshow som
tidligere, men en digital feiring uten publikum i salen.
Sendingen kan by på musikalske minner og andre kulturelle innslag. Kanskje du ser noen du kjenner?
Har du andre spørsmål?
Ta kontakt på infoposten@bergen.kommune.no

Proffene!

Tekst: Trond Nordvik
Foto: Roy Bjørge

Proffene har i flere år spilt på
Høstfestivalen. Her kommer en liten hilsen
fra Trond.
I år blir det kun en digital festival som du kan se på Facebook eller Youtube, men vi håper at alle
de flott kulturinnslagene pluss mange flere får slippe løs på Høstfestivalen neste år.
Det er kjempemange ”proffe” kulturutøvere i Bergen og vi gleder oss til å se dere igjen! Her ser
dere noen bilder fra i fjor, der både vi i Proffene og publikum koste oss skikkelig!
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Team Musikk og Team Boys

sine Høstfestivalminner!
Tekst: Tone Lonar
Foto: Roy Bjørge

Siden Team Musikk og Team Boys ikke kan øve sammen akkurat nå, møtes
de en gang i uken på Messenger. Det er ikke så lett å øve der, men vi får i
alle fall se hverandre og snakke sammen.
Nå har vi akkurat sett bilder fra Høstfestivalen i fjor, og da dukket det opp mange gode minner. Noe
alle husket godt, var dansen Trond lærte oss til Forelska i læreren. Tenk hvor overrasket publikum ble
over at et rockeband kan danse på den måten!
Eyolf og jeg var veldig nervøse siden vi aldri hadde danset på en scene før, og syntes det var
kjempeskummelt! Alle ler når de det hører det, for det gikk jo kjempebra! Vi hadde jo øvd masse!
Vi måtte le litt selv også, for det var jo sant. Og med verdens beste publikum i salen fikk vi jo masse
applaus også!
Stig Rickard husker når han sang Mummisangen, og hele salen sang med - skikkelig gøy! Hans sier
det er fint å være med å danse og synge på Høstfestivalen. Konferansierene er alltid superflinke og
morsomme. Oftest er det Fredrik – han liker å spille og synge mellom innslagene. Vår egen Fredrik og
Fredrik synger av og til sammen, og da kaller de seg selvfølgelig «Fredriks».
Maylynn fikk synge sammen med Eirik Søfteland da han var konferansier. Det var ganske stort!
Maylynn overrasket moren sin med sangen «Mama, im coming home». Hun hadde strevet med å
holde det hemmelig, men hun klarte det, og det ble et flott øyeblikk.
Det er gøy å stå på scenen selv, men også fint å se på andre! Det er alltid så mange flinke der, sier
André og Henrik Johan. Backstage er det også fint – med god stemning, kaffe og noe å bite i.
Vi gleder oss til neste gang vi møtes igjen på Høstfestivalen. I mellomtiden får vi kose oss med gamle
minner.
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Fra krimkomedie

til nissestreker!

Tekst: Margareth Hosøy
Foto: Margareth Hosøy og Roy Bjørge
Illustrasjon: Trude Solbue

For ett år siden var alt normalt. Det var høst og det var høstshow. Eller
kanskje det ikke var helt normalt. For Teatertigrene var det i iallfall litt
annerledes. Istedenfor å vise et utdrag fikk vi spille hele vårens forestilling
før det vanlige showet startet. En dypfryst krimkomedie der morderen lurer
politiet.
På nyåret begynte vi å planlegge vår neste forestilling, et vandreteater i Gamle Bergen. Sammen laget vi
fortellingen om barnepiken som skulle finne frem til huset og familien hun hadde fått jobb hos. Publikum
skulle bli med i smitt og smau og møte ulike karakterer på veien.
Å spille teater ute uten mikrofoner og lys, var en ny utfordring. Vi satte i gang med å øve på store
bevegelser og tydelig stemmebruk. Rollene ble fordelt og vi startet med øvingen på store og små scener.
Vi var godt i gang, men så kom dette viruset og det ble bråstopp.
Bare en gang før sommeren møttes vi. Vi hadde øving i Gamle Bergen. Det var så godt å se hverandre
igjen, spille teater og le! Vi bestemte oss for å flytte vandreteater til litt utpå høsten.
Men høsten ble ikke helt som vi håpet, først i midten av oktober startet øvingene opp igjen. Atter en
gang bestemte vi oss for å flytte vandreteateret. Nå satser vi på og vise det til sommeren. Da har vi bestilt
solskinn og en virusfri verden.
Men, Teatertigrene har ikke latt seg knekke av korona. På øvingene i høst har det dukket opp røde og blå
nisseluer, lure idéer og rampete påfunn. Nå er vi klare for å delta på nok et høstshow. Der lurer vi oss inn i
den digitale sendingen med nissestreker og nissegleder.
God jul!
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En hilsen fra

Kjersti og Åsne!
Tekst: Åsne Sunniva Søreide og Kjersti Olsen
Foto: Roy Bjørge

Kjersti og Åsne vil gjerne sende en hilsen
til alle sammen i Jubelgjengen og Verdens
Superband, og til alle andre der ute.
Vi gleder oss til bandøvingen starter igjen som normalt på
mandagene. Vi har gjort mye i bandene våre, både spilt inn CD,
laget egne låter, og øvet inn så mange fine sanger, klar til nye
konserter og opptredener.
Vi gleder oss til koronaviruset gir slipp og hverdagen vår
blir normal igjen med bandøving på mandager og en god
bandpause midt i øvingen der vi får diskutert sanger, lagt planer
og snakket koselig sammen før vi øver videre.
I år er Høstfestivalen digital med opptak fra Høstfestivalen
i Fana kulturhus i fjor. Festivalen fyller 10 år, og både
Jubelgjengen og Verdens Superband har vært med å opptre helt
fra starten.
Det er alltid kjekt å opptre på den store scenen og å få respons
fra publikum og ikke minst å være publikummer og høre på alle
de andre som er så flinke til å opptre, og med Fredrik til å lede
showet blir det alltid topp stemning i salen.
I år blir det altså en annerledes, digital høstkonsert. Denne
sendingen blir publisert på Infoposten sin Facebookside og
YouTube-kanal fredag 11. desember.
Vi gleder oss veldig til å se sendingen, og skal selvsagt tipse
venner og familie om den! Her er det bare å benke seg foran
skjermen , dette blir rene Grand Prix-kvelden! Håper dere alle
koser dere med konserten!
Øv godt på sangene våre, syng alle de fine julesangene og kom i
ekte julestemning til vi sees over nyttår.
Riktig god jul og godt nyttår til deg og dine kjære fra Kjersti og
Åsne.
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Klubben alle elsker!
Club Darling Point fyller 50 år i år!
Tekst: Birthe Stenhjem
Foto: Trude Solbue

”Alle” elsker Club Darling Point, og de fleste kaller den bare Club Darling. I alle år
har det vært sånn at andre arrangører må passe på at ikke deres tilbud kolliderer
med dansekveld på Club Darling - for da er det ingen som kommer. Infoposten
ville intervjue Eli Øvretvedt om dette: Hvorfor er egentlig Club Darling en så stor
suksess? Det ville vi finne ut.
Det var Johanne Øvretvedt (Elis mor) som startet Club Darling Point. Johanne var kretsleder i Norges
husmorforbund på 1960- og 70-tallet. På den tiden sto det mye i avisene om at mennesker med
funksjonshemming eller utviklingshemming ble nektet adgang til utesteder i byen.
Dette syntes Johanne var helt grusomt, og derfor startet hun opp en ny klubb som skulle være akkurat
like bra som de andre dansestedene i byen. I begynnelsen samarbeidet hun med blant annet MSforeningen, Gimle skole og Varegg IL.
Første klubbkveld var 11. desember 1970 i Husmorforeningens lokaler i St. Jørgen. Siden har Club
Darling Point holdt til på et dansested som het Willis, på Hotell Norge og i Grieghallen. Mange
gode band har spilt på klubben gjennom årene, og før i tiden reiste medlemmene av og til på turer
sammen - til Syden, eller på helgeturer i Norge, Danmark eller England.
I 1989 fikk Johanne Øvretvedt Kongens fortjenestemedalje for sitt sosiale arbeid gjennom over 30 år.
Eli Øvretvedt, som driver Club Darling i dag, er Johannes datter, og har vært med å drive klubben fra
første stund.

Intervju med Eli
Spørsmål: Hva tror du, Eli - hvorfor elsker alle Club Darling?
Ja, si det? Jeg har lurt på det samme. Jeg tror det er stabiliteten med at de kan ha sosialt
Svar:
samvær, møte andre og danse til levende musikk.
Spørsmål: Hva skjer på en vanlig klubbkveld?
Svar:
Musikk, dans, middagsrett og det viktigste - drikke og kake!
Spørsmål: Hvem er det som lager programmet? Og hva slags band får lov til å opptre?
Svar:
Jeg lager programmet sammen med Elisabeth som er ansatt i Grieghallen. Vi har fire
forskjellige 1-2 manns band som spiller. De har hver sine måneder - hele året.
Spørsmål: Hva forteller medlemmene deg om klubben? Hva liker de best? Er det maten? Musikken?
Svar:
Det sosiale? Eller noe helt annet?
De synes det er flott at vi holder på, og de koser seg. Denne spesielle tiden tror jeg mange av
oss synes er vanskelig. Når jeg treffer noen på gaten, lurer de på når vi igjen kan samles. Til og
med Grieghallen spør.
Når vi har klubbtreffene, spør mange før de går: Når er neste klubbtreff? Det de liker best er
musikken, dansen og det sosiale, tror jeg.
Spørsmål: Navnet Club Darling Point har jo også en historie, ikke sant?
Svar:
Det var et klubbmedlem, Audun Nordgulen, som foreslo navnet. Han var blitt skadet i en
ulykke i Australia, og lå på sykehus. Fra sykesengen hadde han utsikt til et nes som het
DARLING POINT. Derav kommer navnet Club Darling Point (et kjært sted), noe klubben er for
mange.
Spørsmål: Hvor mange medlemmer har dere i klubben, og har dere plass til flere?
Svar:
På klubbtreffene kan vi være 200-265 med og uten medlemskap. Vi har nok plass til nye
medlemmer.
Spørsmål: Er det aldersgrense for å delta? Og hva koster billetten?
Svar:
Vi har vel egentlig ikke noen aldersgrense, da vi ikke vet hvor gammel medlemmene er. Fra ca.
18 år og oppover, tenker jeg. Medlemskap per år koster 500 kr per person. Inngang er 200 kr
per medlem og 300 kr per ikke medlem.
Spørsmål: Bursdagsfeiringen er vel blitt utsatt på grunn av korona, men det er vel planlagt en skikkelig
Svar:
fest så snart vi får lov å treffes igjen? Hva skjer da?
Ja, vi skulle jo feire 25. november, men dessverre måtte jeg avlyse. Vi lot være å ha julebord
også i år, så vi får håpe vi kan arrangere en skikkelig god middag og masse musikk enten før
eller etter sommeren!

Club Darling Point er på Facebook - følg med der!
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En gang i året drar vi på korseminar med overnatting. Da vil foreldrene gjerne være med - de
har nesten fått sin egen klubb! Vi har besøkt Hovin i Telemark, Oxford i England, Kvamskogen
og Bjørnafjorden, men de siste årene er Geilo blitt stedet. Der holder vi konserter.

Tveiterås Ungdomskor

Full fres siden 2005!

Tekst: Birthe Stenhjem
Foto: Privat

Spørsmål: Hva er det beste med å synge i kor?
Svar:

Vi har det gøy. Vi lærer mange fine sanger. Vi liker å holde konserter og får gode venner.

Spørsmål: Hvor øver dere og hva koster det å være med?

Full fres siden 2005! Tveiterås Ungdomskor er 15 år i år, og Infoposten har
tatt en prat med Ida Margrete Gjul.
Det er mange som er glade i Ida Margrete Gjul. Hun startet Tveiterås ungdomskor i 2005, og har vært
pianist og korleder siden den gang. Det blir 15 år - ganske bra, spesielt siden damen er over 70!

Svar:

Når det ikke er smitte rundt omkring, øver vi i Fana kulturhus. Der har vi et fint rom, og de som
jobber der er kjempegode støttespillere. Kontigenten er 2500 kr per halvår.
Sangerne slipper å betale for pizza, rømmegrøt og kjeks, og foreldrene får også være med og
kose seg når vi inviterer til fest. I år fikk sangerne gratis tur til Geilo.

Da Ida Margrete fikk kulturpris for Fana i 2020, fortalte hun om sin hjertesak, nemlig at mennesker med
utviklingshemming ikke skal stues inne på en spesialskole langt borte fra andre folk, men være ute og
holde konserter i det offentlige rom - for det er der vi hører hjemme, sier Gjul.
Spørsmål: Mange klubber og aktiviteter har vært stengt i nesten hele 2020, men vi hører at dere i
Tveiterås ungdomskor klarer å holde kontakten og øve selv om det er korona - hvordan gjør
dere det?
Svar:

Da Norge ble stengt ned i mars, måtte vi finne en måte å holde kontakten på. Først prøvde vi
Messenger og Whatsapp på telefon eller PC, men etter hvert ble det korøvelser på Zoom. Vi
kunne synge sammen hvis alle unntatt jeg “mutet” telefonen. Vi så hverandre på video, og sang
i vei. Mellom hver sang slo vi på mikrofonene og snakket sammen. På denne måten øvde vi inn
et helt jubileumsprogram for Bergen 950 år!
Siden ikke alle sangerne kunne delta på Zoom, begynte vi å øve utendørs - på terrasser. Da
måtte vi sjekke værmeldingene hver uke! Jeg dro av sted med keyboard og stol i bilen - både i
mars, april og mai måned. I juni åpnet Fana kulturhus igjen, og vi kunne øve i kultursalen med
håndsprit og god avstand. Det var fantastisk og se og høre hverandre igjen!

Spørsmål: Hvor mange synger i koret, og må man ha superfin sangstemme for å være med?
Svar:

I år har koret hatt 7 sangere. Alle har sin egen stemme, og vi jobber hardt for å synge
bedre sammen. Noen synger hele tiden, andre synger med på det de kan, og noen spiller i
jentebandet vårt, “Tut og kjør”. Sammen er vi kjempegode, og vi er blitt verdens beste venner
gjennom å synge sammen. Nye sangere er velkommen til å ta kontakt, men de må like å synge
sammen med oss, og de må kunne synge med på melodier.

Spørsmål: Vi har hørt at dere drar på turer sammen og gjør andre gøye ting - kan du fortelle litt om det?
Svar:

Flere ganger i året har vi fest sammen med foreldre eller alene. Vi går på pizzarestaurant, spiser
is eller har rømmegrøtparty. På hver korøving har vi en liten pause hvor vi deler gode nyheter
- da må alle fortelle noe kjekt som har skjedd siden sist.

Torsdag 10. desember kl. 18.00
inviterer Tveiterås ungdomskor
til julekonsert i Birkeland kirke.
De håper det blir mulig å
gjennomføre konserten, dersom
smittevernstiltakene tillater det.
De vil gjerne feire med en flott
kirkekonsert, at koret er 15 år!
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Musikalløvene

fyller 5 år!
Tekst: Solveig Trædal, Hanne Mellingen og Lykke Kristine Moen
Foto: Trude Solbue, Kata Pasztor og privat

Høsten 2015 møttes 15 spente deltakere og 2
enda mer spente instruktører opp i dansesalen
i Åsane kultursenter for alle første gang.
Fem år seinere har de satt opp flere show, vunnet
Dansekampen, opptrådt på ulike eventer, vært på forsiden
av flere aviser og satt opp to helt egenproduserte helaftens
forestillinger som fylte Fana kulturhus helt til randen!
Instruktørene Hanne og Lykke, som til vanlig jobber som
skuespillere, sier de er veldig imponerte over framgangen alle
medlemmene har hatt.
I dag består Musikalløvene i hovedsak av den samme gjengen
som møttes i 2015, med noen få utskiftninger. Det er ingen
spesielle krav for å få være med. Deltakerne er mellom 10 og 40
år, og alle er like gode venner.
I Musikalløvene fokuserer vi på alt det man må kunne i
showbusiness, forteller Hanne og Lykke. Derfor får elvene våre
får nye utfordringer hele tilden – innen både dans, sang og
teater, for alle tre er like viktige. Alle deltakerne er veldig flinke
og ivrige.
2020 skulle bli et stort år for Musikalløvene, med en ny stor
produksjon for å feire 5-års jubileet, nemlig PETER PAN. Manus
var skrevet, audition var gjennomført, rollene var fordelt, og alle
gledet seg til å begynne prøvene i det nye kulturhuset i Åsane.
Dessverre satte korona en stopper for det hele, men vi rakk
å gjennomføre en veldig fin utendørs sommeravslutning og
én øving i det nye kulturhuset før alt ble stengt ned igjen, sier
Hanne og Lykke. Alle synes det er kjempekjipt at vi ikke får øve,
men vi forstår jo hvorfor det må være sånn.
Men, sier de to, nå må alle huske på at Musikalløvene kommer
STERKT tilbake så snart korona slipper taket! Da skal det feires
som bare Musikalløvene kan, med sang, musikk, dans og
uendelige mengder med glede!
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Kjære

Stjernekoret!

Tekst: Åsne Sunniva Søreide og Marianne Lindtner
Foto: Roy Bjørge og Trude Solbue

Den fine tradisjonen vår med årlig julekonsert i Mariakirken, og i
fjor i selveste Domkirken, må vi nøye oss med å huske i minnene
våre i år. Julekonserten vår betyr mye for mange mennesker, og
den blir nok savnet av flere enn oss.
Heldigvis har Arne gjort et kjempeflott opptak av konserten vår i Domkirken. Det var kjekt vi fikk sett
opptaket sammen. Dere er så fine og andektige i kjoler og dresser og synger så inderlig at det treffer
hvert eneste hjerte.
Dette året har Marianne og Åsne savnet hver og en av dere hver eneste onsdag når vi varmer opp
stemmene og synger alle de fine sangene vi øver på. Vi har savnet dere som flotte korsangere, som de
gode vennene dere er, og vi har savnet omtanken dere har for oss og hverandre.
Vi håper dere har hatt det fint, og at dere også gleder dere til vi snart skal ses igjen når alt blir som
normalt i livene våre.
Her kommer et ønske om en velsignet god jul og alt godt for det nye året fra Marianne og Åsne. Husk
å ta godt vare på hverandre, og husk å synge de fine julesangene og alle de andre sangene våre. Syng
med når dere hører melodiene!
Vi er så glade i dere! Ha en fantastisk god jul og alt godt for det nye året.
Varme hilsener fra Marianne og Åsne.
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PopLAB!

Lesernes side:
Fakkeltoget på Løvstakken

Tekst: Ann Christin Jenssen
Foto: Ania Popowska og Kanyavee Smestad

PopLAB er åpne, kreative verksteder som inviterer alle til å være
med å lage kreative ting. På grunn av situasjonen er PopLAB
digital.
På Facebook-siden PopLAB i Bergen, kan du se flere videoer med instruksjoner på hvordan du lager
ulike kreative ting hjemme. Lag julehjerter, adventskalender, din egen notatbok, lyskrukker og mye,
mye mer.
Følg med på vår Facebook-side og bli inspirert!

Tekst: Trude Solbue
Foto: Privat

Molly har sendt inn bilder til lesernes
side, fra fakkeltoget på Løvstakken i
2019!
Fakkeltoget på Løvstakken debuterte i 2014 og
har vært hvert år siden det. I år ble det dessverre
avlyst, men planleggingen for neste års fakkeltog er
allerede i gang! 21. november 2021, er datoen og
den kan du sette av allerede nå!

Rockeklubben Elgen er digital!

Tekst: Pablo Tellez
Foto: Pixabay

Rockeklubben har vanligvis live musikk, diskotek
og kafé, og er for ungdom og voksne, fra 15 år.
Fram til koronasituasjonen er avklart vil Elgen-arrangert bli
streamet til internett. Neste Elgen 4. desember og er årets
siste rockeklubb i 2020. Vil du være med som publikum?
Gå inn på Facebook-siden til Infoposten kl. 18.00
Har du spørsmål?
Send en e-post til Pablo.Tellez@bergen.kommune.no

Hvis du har lyst å følge med på
hva som planlegges for fakkeltoget på
Løvstakken til neste år, kan du følge dem
på Facebook!
Du finner dem ved å søke
“Fakkeltoget på Løvstakken”
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Julekviss!

Tekst: Trude Solbue
Illustrasjoner: Pixabay

1. Hvilken farge symboliserer adventstiden?
2. Hvilken farge bruker vi mest i julen?
3. Hvilken type nøtt er det vi gjemmer i grøten?

1. Lilla
2. Rød
3. Mandel
4. Lille julaften
5. Grøt
6. Kysse
7. Rudolf
8. Tusen
9. Fire
10. Pinnekjøtt
11. Askepott
12. Romjulen
13. Julenissen
14. Vi låner, og gir noe tilbake
15. De nisser nissestreker
16. 7 slag julebakst!
17. Kalkun
18. 24
19. En stjerne
20. Kl. 17 på julaften
21. Være slemme eller frekke
22. På låven sitter nissen
23. En tennisracket!
24. Her er alle svar riktig!

4. Hva heter dagen før julaften?
5. Hva gir vi til nissen som sitter på låven?
6. I følge tradisjonen, hva gjør man under en misteltein?
7. Hva heter reinsdyret til nissen som har rød nese?
8. I følge sangen, hvor mange julelys er det vi tenner?
9. Hvor mange lys er det i en adventsstake?
10. Hva er den vanligste julematen her på Vestlandet?
11. Hva heter jenten som får tre nøtter?
12. Hva heter tiden mellom julaften og nyttår?
13. Hvem er det snekker Andersen møter på julaften?
14. Hva er det blånissene pleier å si?
15. Hva er det rødnisseungene gjør frem til lille julaften?
16. Hvor mange slag julebakst er det man sier at man skal ha til jul?
17. Hva pleier Donald Duck og gjengen å spise til jul?
18. Hvor mange luker er det i en julekalender?
19. Hva pleier vi å ha på toppen av juletreet?
20. Når ringes julen inn?
21. Hva må barn gjøre for å få kull i strømpen?
22. Hvilken sang kommer dette fra; "Han nikker, og han spiser og han er så glad"?
23. Hvilket sportsutstyr er det man kan finne i sjokoladeform i juletiden?
24. Hva er det gøyeste med julen?
Svarene finner du på neste side (snu bladet opp-ned)

Har du flyttet? Husk å gi oss beskjed!
Ønsker du ikke lenger å motta Infoposten eller har du fått ny adresse?
Meld fra til Forvaltning for tjenester til utviklingshemmede:
Ring 408 18 874 eller send e-post til: FVETTU@bergen.kommune.no
Vil du heller lese Infoposten på nett? Du finner den på www.bergen.kommune.no
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Kontakt oss gjerne!
Kultur og fritid

Kulturetaten, Team aktivitet
Solveig Trædal og Pål Bernard Sleire
Telefon: 408 18 157
E-post: solveig.traedal@bergen.kommune.no
eller palbernard.sleire@bergen.kommune.no
Adresse: Neumanns gate 1, 5015 Bergen

Sport og idrett

Etat for idrett, Aktivitetsavdelingen
Camilla B. Rødberg
Telefon: 945 01 303
E-post: camilla.rodberg@bergen.kommune.no
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