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I fjor tok Sande kommune i 
bruk et system for å varsle 
innbyggerne om feil på vann 
og avløp. Kommunen er svært 
fornøyd med varslingssyste-
met, og ønsker å nå enda flere 
ved hjelp av tjenesten, skriver 
de på sin nettside. Ved bruk av 
varslingstjenesten får man 
beskjed via telefon eller SMS 
ved planlagt vedlikehold av 
ledningsnettet, uventet 
vannstans, veistenging eller 
andre hendelser. Ønsker du å 
bli registrert, kan du gjøre det 
på www.servicevarsling.no.

VIL HA DITT 
NUMMER

Det loves litt av en 
smaksopplevelse når 
Sanderevyen denne 
gang serverer sin 
ostefondue med mye 
sterk og varierende 
krydder. 
SVEIN-IVAR PEDERSEN
redaksjonen@sandeavis.no

For syttende gang skal det som 
vanlig sparkes litt i ulike lokale 
retninger.

Premieredagen er 13. mars. 
Etter dette spilles revyen fem 
dager til ende, men sørg for at 
du sikrer deg billett til en av de 
første forestillingene. Mange 
gikk glipp av revyen i fjor da 
«alle» skulle på de siste forestil-
lingene. «Bare ost er ost» blir 

like morsom første som siste 
dag sier årets instruktør André 
Klausen. Billettsalget er i gang.

Sjokk på scenen
I alle fall vil det bli gjort noe på 
scenen som aldri før er blitt delt 
med publikum i Sande.

Eneste måten å finne ut hva 
som skal skje er å møte opp på 
forestillingen sier hemmelig-
hetsfulle aktører i Sanderevy-
en.

Denne gang skal det gjøgles 
litt med noen som er, kanskje 
med noen som kommer og i alle 
fall med noen som går. 

Det er ikke trygt å være kom-
munepolitiker når programmet 
til Sanderevyen snekres 
sammen. Kommunereformen 
har ikke en sjanse til å unnslip-
pe noen spark, både sør og 
nord. Kaptein Sabeltann sniker 

seg inn i en birolle og Østbygda 
strandhogg og drama er med. 
Det blir med andre ord som før 

med sketsjer, sang og monolo-
ger. Det garanteres mye latter i 
Sande kommunelokale fra før-
ste ostebit.

Godt til ost
Sanderevyen stiller med ni ser-
vitører i år. Alle garanterer de 
en laktosefri meny. Men skal du 
kose deg med en ostefondue er 
det viktig med riktig drikke til. 
Det blir som tidligere mulig å få 
kjøpt øl og vin til forestillingen 
(kaffefløten er garantert ikke 
laktosefri).

For å få til et godt selskap 
med «Bare ost er ost», trenger 
man noen som er villige til å 
spleise på moroa. Sanderevyen 
takker derfor sine lokale spon-
sorer, som år etter år er med-
skyldige i latterbølgene som 
fyller salen. 

Bon Appétit!

«Bare ost er ost» 
på revyscenen

RUNDT OG RUNDT: «Ost er ost» blir en runddans med kjente aktører: Else Sorkmo, Tommy Giseth, Jann Øverland, Trine Charlott Bråthen, 
Ingrid Bjørge Auestad, Ole Johan Bjørge, Karianne Mørch, Arnfinn Johansen og Jane Myhre.  FOTO: SVEIN-IVAR PEDERSEN

SCENEKLAR: Revyens 
instruktør André Klausen.  
 FOTO: SVEIN-IVAR PEDERSEN


