
2015 

 

 



 

Kringsjås venner ønsker å takke 

alle sine sponsorer, aktive   hjel-

pere og medlemmer for den flotte 

støtten i 2015. 

2015 har vært et aktivt, hektisk og 

inspirerende år for Kringsjås ven-

ner. 

Vi har hatt arrangementer for   

både små og store, fra nært og 

fjernt. 

Her følger et lite bilde  

potpourri av julearrangementene 

i 2015 



2015 Nissefest på Kringsjå 
13.12.2015 

 

Årets nissefest  ble ønsket velkommen 

av en kald, klar og fin søndagsmorgen. 

 

Da sola steg opp bak sauefjøset, 

så var Kringsjånissens hjelpere i 

full gang med nissefest forbere-

delsene. 



2015     Nissefest på Kringsjå 
13.12.2015 

 

   Nissen fikk en travel søndag med å 

notere seg juleønskene til barna, samti-

dig som han delte ut kakemenn. 

 

Her kunne de minste betro sine 
ønsker til nissen, samtidig som de 

fikk smake på kakemennene. 



2015 Nissefest på Kringsjå 
13.12.2015 

 

 

Mange av de minste barna overvant 
sin skepsis og hilste på nissen. 

 

 



2015 Nissefest på Kringsjå 
13.12.2015 

 

Det var til tider trengsel av besøkende 
som ville inn å hilse på nissen. 

 

 

 

Etter å ha hilst på nissen, smak-

te det godt med litt nissegrøt. 



2015 Nissefest på Kringsjå 
13.12.2015 

 

Også på Kringsjå seteren ble det folk-
somt av besøkende som  ønsket litt nis-

segrøt i trivelige omgivelser . Mens 
mange av våre lokale dyr og fugler  

overvåket det hele. 
 



2015 Nissefest på Kringsjå 
13.12.2015 

 

Nissen hadde en travel dag. Det kom    
stadig nye barn som ønsket å møte       

nissen. 

Etter å ha hilst på nissen, var det også 
tid til å leke litt på eventyrrommet. 



2015 Nissefest på Kringsjå 
13.12.2015 

 

Lille Emil måtte jo også hilse på nissen. 
Men det var greit å ha farfar trygt ved 

sin side. 

Det var også trangt om plassen i 

peisestua også. 



2015 Nissefest på Kringsjå 
13.12.2015 

 

 

Nissen og hans medhjelpere takker for 
besøket og ønsker alle samme en riktig  

God Jul 
 

 



2015 Julebord for sponsorer 
av Kringsjås venner 

 

Også i år inviterte Kringsjås venner til 
julebord for sponsorer, kafevakter og 
andre medhjelper av Kringsjås venner 

 

 

 

Kjøkkenhjelperne var også i full 

gang med julebord forberedelsene. 



2015 Julebord for sponsorer 
av Kringsjås venner 

 

Tom gjorde også spesielt ære på 

den eldste gjesten vår. 92 år 

gamle Sigmund Hauge som 

også var en av onsdags gjengen 

som steinsatte 50 km turløyper i 

område. Som gjør at turgåere 

fremdeles kan bruke byheiene 

som rekreasjonssted. 

Daglig leder Tom Melkevik 
og styreleder i Kringsjås 
venner Åse Paulsen. Ønsket 
alle sammen velkommen til 
seteren og takket alle for 
støtten som var blitt gitt. 



2015 Julebord for sponsorer 
av Kringsjås venner 

 

Også Olav Granberg med frue koste seg 
på Kringsjåseteren. 

Så var det var det bare å forsyne 

seg av bordet gleder. Som var      

pinnekjøtt fra egne villsauer. 



2015 Grøt og nissefest på 
Kringsjåseteren 2015 

 

Også Røde Kors har benyttet sjansen til 
å inviter barn og voksne fra fjernt og 

nært til førjulskos på Kringsjå seteren. 

så ... 

..plutselig så kunne vi se nissen titte inn 
vinduet. 

 



2015 Grøt og nissefest på 
Kringsjåseteren 2015 

 

 

Det var mange som så frem til å hilse 
på Kringsjånissen. 

 

 

 



2015 Grøt og nissefest på 
Kringsjåseteren 2015 

 

Daglig leder Tom, trollbandt også          
forsamlingen med sine fortellinger om 
alle fuglene og dyrene som hang langs 

veggene. 
 

 



2015 Grøt og nissefest på 
Kringsjåseteren 2015 

 

Så var det over for dette året og vi alle 
måtte ta turen tilbake gjennom den    
trollaktige mørke skogsstien. 

Også Haugesunds skyline var pyntet i sin 

beste solnedgangs pryd og ønsket oss alle 

god tur hjem. 

Kringsjånissen ønsket oss 

vel hjem og velkommen 

tilbake neste år. 


