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friidrett

Full uttelling på 
ungdoms-NM  
i Bærum 
sport side 16-17

kommunestyret

Heftig disputt 
mellom Eriksen 
og ordfører 
nyhet side 2, 4 og 5

- en del av familien

9. mars 2017  •  Nr 10  •  Årgang 36  • Løssalg kr. 30.00to r s dag  Avis hver uke, web hver dag

hysterisk: Hm... Hvor skal man gjemme babyen når man bare føder på liksom? Finn én feil.  foto: emma huisman moskvil

vil glede: Etter å ha tatt en pause i fjor, trår Sanderevyen denne helgen til med forestillingen «Latter-
lig absurd», der innholdet spenner fra Donald Trump til mer hjemlige politiske forhold. Ønsker du å se hva 
revygjengen har stelt i stand denne gangen, må du skynde deg – billettene forsvinner fort. side 12

absurde ablegøyer

historien om 
anna Johansen
Husker du det hvite, gamle 
huset ved veien i Skafjellåsen? 
Der bodde Anna Johansen. 
Her får du hennes historie.

 ● side 10 og 11 Velkommen til

ÅPENT MØTE OM
DEN NYE KOMMUNEN VÅR

Mandag 13. mars 2017, kl. 19:30
(kaffe og kaker fra kl. 19:00)
Sted: Sande gamle prestegård

Gjest:
Prosjektleder for kommunesammenslåingen i

Holmestrand, Hof og Sande

Hans Erik Utne
Arrangør: Sande KrF

Ta ettermiddagskaffen i Skafjellveien 80 og se våre
helt nye leiligheter.

Les mer på skafjellgrenda.no og trysilhus.no

Åpen visning i Skafjellgrenda i dag kl.16-18

Hverdager 9-20
Lørdag 10-18
Søndag 12-18

Sandebuktvn. 28
3070 Sande
Tlf. 33 77 75 57

www.knupp.no

Husk søndagsåpent!
TIL VÅRE FIRBENTE VENNER!
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tipS  oSS!  33 77 84 45
Vi trenger dine innspill og tips. Ingen  nyheter er 
for små og ingen for store for våre lesere. 
E-post: redaksjonen@sandeavis.no
Facebook: facebook.com/sandeavis

Skal du gifte deg og ønsker å gjøre det på bondsk 
vis i regi av Sande Bygdekvinnelag og Bygdeung-
domslag, må du skynde deg å søke. Fristen går ut 
fredag 10. mars. Det er i forbindelse med sitt 
90-årsjubileum at Bygdekvinnelaget ønsker å 
arrangere et gammeldags bryllup. Vielsen skal 
foregå lørdag 26. august på Prestegården. De som 
søker må ha en relasjon til Sande. Er dette noe for 
deg/dere? send en mail med bilde og begrunnelse 
til redaksjonen@sandeavis.no. (Foto: Jan Ivar Vik)

bondebryllup

Frist for bryllup

En selvmordsbomber 
som kommer tilbake 
fra oppdrag, en pre-
ken om påskeharen, 
og en juss-interessert 
innbruddstyv. Det er 
noe av de absurde 
scenariene vi kan 
vente oss i årets San-
derevy.
Emma Huisman moskvil
redaksjonen@sandeavis.no

Etter et pauseår er de elleve re-
vydeltakerne rimelig klare for 
premierekvelden torsdag på 
kommunehuset. Men før det 
gjenstår det noen dager med 
øving på Galleberg skole.

– Jeg pleier ikke være nervøs 
før jeg står bak sceneteppet, 
men jeg liker egentlig den spen-
te kriblingen, sier Karoline Di-
inhoff (26).

Hun flyttet til Sande med 

kjæresten rett før jul, og har al-
dri vært med i Sanderevyen før.

– Jeg har drevet med teater 
tidligere, og da jeg nevnte det 
for noen venner da jeg akkurat 

hadde flyttet hit sa de «Da må 
du jo bli med i revyen!»

nesten utsolgt
Årets revy heter «Latterlig ab-

surd», og vil ta oss helt fra pre-
sident Trump i USA til noen av 
de store politiske sakene gjen-
nom året i Sande.

Men vil du få med deg en av 

de fire forestillingene, kan du 
ikke vente for lenge.

– Det er nesten utsolgt på pre-
mieren og den siste forestillin-
gen på lørdag. De andre begyn-
ner også å fylles, sier revyvete-
ran Jane Myhre.

nittende året
Selv om det er det nittende året 
Sanderevyen underholder san-
desokninger, forsvinner aldri 
nervene helt.

– Det har gått en del dopapir 
den siste uka, for å si det slik, 
sier Jann Alnes Øverland.

Men nå må de øve videre, og 
avisas utsendte får beskjed om 
at noe av det mest absurde i 
hele revyen er hvor presten har 
hvitløken sin. Men det vil de 
ikke avsløre før publikum sitter 
i salen.

Populær revy:

Billettene blir revet bort

øver: Disse innbruddstyvene er ikke som andre tyver. Selv om Kasper Skjelstad Ramskjell har stått på scenen før, er det første gang han er med i Sanderevyen.  
 alle Foto: emma HuiSman moSkvil

gjengen: Fra venstre fremme: Ingrid Bjørge Auestad, Jann 
Alnes Øverland, Mari Johannessen, Arnfinn Johansen, Anne Kristine 
Tøndervik, Else Sorkmo, Jane Myhre, Kasper Skjelstad Ramskjell, 
Karoline Diinhoff, Sander Wold Ekeberg og Anders Lærum Espeseth.  

debutant: Første gang på 
revyen: Karoline Diinhoff ønsker 
nervene velkommen.  
 


