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Mandag 13. februar 2012

Fyll og bråk i helga
Rapportene om fyll og krangling startet å tikke inn allerede like etter klokka 22.00 lørdag kveld. Da kom en
henvendelse fra et utested i byen om en full og kranglete mann. Drøyt to timer senere var det klart for ny utrykkning til nok et utested. Da det nærmet seg stengetid for utestedene natt til søndag, måtte politiet nok en
gang i aksjon. Da handlet det om en overstadig beruset mann i sentrum. I tillegg fikk politiet en helgetur til en
privatfest.

– Knerten er toppen
Tenk at en «tørrpinn»
som Knerten kan
være så populær.
MONA ROLFSDATTER OLSEN
red@glomdalen.no

Flere hundre små og store benket seg i Rådhus-Teatret lørdag
for å oppleve Knerten og Lillebror.
De yngste lot seg trollbinde
fra første akt. En pinne som prater og kan være glad, redd og lei
seg fenger. Tenk, en spill levende
Knerten rett foran dem.

Eksperter
Jentene har sett to av filmene,
både på kino og hjemme. Natalie ønsker seg den nyeste filmen
«Knerten i knipe» på bursdagen
som nærmer seg.
Det er stor stas å bli fotografert
sammen med Knerten og Lillebror, selv om de må stå i lang kø.
Og tenk å få ta på den ordentlige
Knerten da!
Fanny Otilie Rundberget har
hele Knerten-familien hjemme.
Hun har tatt med seg lille Knerten, men vil ikke bli fotografert sammen med den virkelige
Knerten.
– Han ligger sammen med
meg i senga om natta, sier hun,
og klemmer godt rundt sin egen
knert. Hun har både mamma,
pappa og den aller minste knerten hjemme.
– Den kaller hun for «Fjerten», forteller bestemor Merethe
Nylend.
– Fanny Otilie leker mye med
Knerten-familien og lager mange historier rundt disse figurene,
sier mormor. Det blir nok enda
flere etter denne flotte forestillingen, tenker jeg.

HELT TOPP: Mange lot seg avbilde sammen med Lillebror og Knerten. Her: Søstrene Natalie og Linn Emilie Sørlie (t.h.).
BILDER: MONA ROLFSDATTER OLSEN

TRYGT: Litt skummelt ble det når Lillebror og Knerten var ute og gikk i
mørket. Da var det trygt for Linn Emilie (4) å krype opp i fanget til mormor Mona Godtlund.

Få høyere
hastighet
med Super og
Ekstrem!
SUPER-bredbånd
Inntil 25000/5000 kbit/s

SUPER-bredbånd Ekstrem
Inntil 40000/10000 kbit/s

399,-*
499,-*
/mnd

/mnd

Inkludert multimodem, fri etablering og linjeleie. For
å få superbredbånd forutsetter det at du bor i nærheten
av en sentral som er utbygd for høye hastigheter.
EGEN KNERT: Fanny Otilie Rundberget hadde med seg Knerten fra
samlingen sin.

*Kampanjen gjelder t.o.m. 29.2.2012. Ord. månedspris er 479,-/579,-.
Bindingstid 12 måneder, kampanjeprisen gjelder for 1 år, total årspris
4788,-/5988,- for 1. år. Forbehold om linjetekniske og kapasitetsmessige begrensninger.

Ta kontakt på 03370 eller se eidsiva.net.
PRINSESSEDIGGER: –
Hvor ble det av prinsessa?
undret Birk Neskvern, som
trengte noe å drikke etter
forestillingen.

sandbeck.no

Engasjerte
Ungene har nok blitt lest for og
sett filmene om Knerten og Lillebror på kino eller DVD. Men
det er noe helt annet å være midt
i forestillingen.
– Knerten er søt da.
– Hvor ble det av ham?
– Der er Pippi, tror jeg.
Ungene har behov for å snakke underveis. Da handlingen
topper seg med kølsvart scene,
musikk fra «Dovregubbens
Hall», og fæle troll som jager etter Lillebror og Knerten, smyger
de yngste opp i et trygt fang eller
finner en varm hånd å holde i.
– Det var litt skummelt, sier
Linn Emilie Sørlie (4). Søsteren
Natalie (snart 8) nikker. Men det
var mest morsomt, legger hun
til.
– Det er morsomt med en
pinne. Knerten er så rar, og så
ser det ut som han er levende.
Jeg leker også med pinner ute og
snakker med dem. Inne leker jeg
med Barbie, sier Natalie.

