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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

«Kjendisrestauranten» heter et nytt program som 
kommer på TV 2 til høsten. Fire kjente personer 
skal drive en restaurant sammen og være sjef én 
dag hver. Så skal det kåres en vinner: Hvem av 
kjendisene klarer seg best som restaurantsjef? 
Blant deltagerne er Lars Erik Blokkhus i Plumbo 
(bildet), som skal i ilden sammen med Lilli Bendriss, 
Tore Petterson og Lene Alexandra Øien. Seerne har 
muligheten til å være gjester i restauranten, og skal 
være med på å kåre vinnerne.

«kjendiSreStauranten»

Lars Erik på TV 2

Sitter du til bords med 
Sanderevyen, serve-
res det ikke bare mat 
og drikke. «Selska-
pet» er en revy hvor 
du selv er med som 
birolle nesten uten å 
vite det. Kanskje 
sitter du ved siden av 
morderen.
Svein-ivar PederSen
redaksjonen@sandeavis.no

Årets påskekrim ble servert av 
Sanderevyen under forret-
ningsmiddagen til familien 
Holm på Sande gamle preste-
gård fredag kveld. 

Henrik Holm hadde overtatt 
familiebedriften etter sin far, 
men ettersom Selma og Henrik 
ikke selv har guttearvinger, 
skulle Henrik Holm denne kvel-
den avsløre hvem han hadde 
valgt som sin arvtaker og med-
eier.

Spenning rundt bordet
Selv om ikke Selma Holm er 
veldig entusiastisk denne kvel-
den, ønsker hun likevel gjeste-
ne velkommen til bords og ser 
frem til en kulinarisk aften.

Men denne bordsettingen 
blir ikke som andre bordsettin-
ger. Riktignok serveres både 
forrett med mangosalat og ma-
rinert scampi, hovedrett med 
søkt svinekam med ratatouille 
og marengskake med blåbær-
curd til dessert. Alt selvsagt 
med godt drikke til.

Med andre ord en god mid-
dag som alle kunne nyte av, til 
tross for at spenningen var til å 
føle på.  Fru Bø satte sikkert 
drinken i halsen, da Henrik 
Holm avslørte hvem han hadde 
valgt som sin etterfølger i be-
driften.

opplevelsesrik aften
Det skulle bli en opplevelsesrik 

aften for bordgjestene. Etter at 
Henrik Holm hadde erklært 
Frederick Østby som sin etter-
følger og arving til familiebe-
driften startet bråket.

Henriette  Holm hadde øn-
sket å arve bedriften etter sin 
far. Fru Bø håpet at hennes 
mann ville gå foran Frederick 
som partner, noe hun sterkt be-
klaget ikke førte frem, derfor 
drakk hun mye. Stuepikene tis-
ker om Henriettes graviditet og 
spilleproblemene til Fredrick 
samt utroskapet som florerte 
under firmautfluktene.

"
For oss har dette 
vært en utrolig 
flott og ubeskri-

velig aften
elSe Sorkmo
Skuespiller

Slossing og bråk
Frederick som er sterkt aller-
gisk mot sjømat erklærer høy-
lydt under middagen at han har 
fått brød med reker til forrett, 
og ber derfor om ny mat. Kokka 
sender da inn et stykke brød 
med pultost til Fredericks store 
fortvilelse. 

Snart blir Frederick hentet ut 
av hovmester Jens, tydeligvis 
grunnet pengekrangel og for 
møte med torpedo Weggers-
rud. Ute fra gangen kan bord-
gjestene høre høy krangel og 
mye slag. Under hovedretten 
har fru Bø drukket seg full og 
skjeller ut Henrik, Frederick 
kommer tilbake med sår på 
knokene og blod under nesen.

Frederick dreper hovmeste-
ren ute på gangen og legger han 
i et skap. Etter en stund høres 
hyl og skrik. Det er den drepte 
hovmesteren som ruller ned 
trappa. Presten og huslegen 
sjekker hovmesteren og erklæ-
rer ham død.

nytt dødsfall
Det oppstår krangel mellom 
Henrik og Frederick etter at 
Henrik har avskrevet Frederick 
som partner.  Henrik tar kveler-
tak på Frederick i det han faller 
død om. 

Men så viser det seg at Frede-
rick ikke døde av kvelertaket, 
men av allergisjokk etter å ha 
drukket konjakk. Selma forer 
presten og huslegen med info 
for å avlede mistanken mot seg 
selv. Gjestene får være med på å 
gjette hvem den egentlige mor-
deren er.

Etter at prestefruen også fin-
ner rekebåter i konjakken, ser-
vert av Selma, er saken klar.
Selma drepte Frederick.

"
Vi har hatt en 
både spennende, 
minnerik og 

morsom aften som gjester 
i selskapet.
SiSSel lærum dalSrud
Middagsgjest

Fornøyde g jester 
– Vi har hatt en både spennen-
de, minnerik og morsom aften 
som gjester i selskapet forteller 
Sissel Lærum Dalsrud. 

– Vi levde oss inn i rollene og 
følte vi spilte med. En bordset-
ting med både stor fantasi, godt 
skuespill og mye blod sier hun 
og venninnene Hilde Lund, Ka-
ren Lene Hestmann og Ellen 
Kjøll er enige. 

– En skikkelig påskekrim slik 
påskekrim skal være, sier de.

– For oss har dette vært en 
utrolig flott og ubeskrivelig af-
ten, sier Else Sorkmo som 
sammen med Sanderevyen in-
viterte til påskekrim med opp-
settingen av «Selskapet». Vi har 
fått strålende tilbakemeldinger 
og publikum forlanger nytt sel-
skap, forteller en begeistret 
Sorkmo.

ForberedelSe: Hovmester Jens i samtale med Henrik Holm. miSFornøyd: Frederick med 
sitt pultostsmørbrød.

Sint: Kokka var ikke nådig da Frederick klaget på forretten.

Til bords med en morder
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Martin Cleveland (fra venstre), 
Syver Skedsmo og Tobias 
Pettersen representerte Sande 
ungdomsskole i «Klassequizen». 
De var i ilden onsdag 29. mars og 
fikk ni poeng. Sandelaget ble slått 
av Gjøklep og Orerønningen 
skoler, og gikk dermed ikke videre 
i konkurransen.

klaSSequizen

Sande-lag
Det er mye som skjer på Seilet påskedagene.
Skjærtorsdag spiller Pondus, som  består av Kjell 
Magnus Haugan, Trygve Haugen, Christina 
Kjeldås Pedersen og Håvard Lersbryggen. 
Langfredag kan du høre Pete, Staro & Silence. 
– Det blir låter du kjenner igjen, det kan også 
hende du vil få en afterskifølelse, skriver Seilet 
på sin Facebook-side. Påskeaften er det klart for 
påskeparty med Tommy fra Plumbo, Bent og 
Tony fra 24SEVEN , som vil spille coverlåter. 

Seilet SportSbar

Påsken på Seilet

inviterte: Runar Myhre (til høyre) og Torleif Frydenberg 
sto for underholdningen da Nordre Sande idrettslag inviterte til 
alternativt talkshow i klubblokalene i Klevjerhagen.

Det var stinn brakke på 
klubblokalet i Klevjerha-
gen da Nordre Sande 
Idrettslag inviterte til en 
alternativ fredagskveld 
med bokbad  og lokalhis-
torie. 

«Skavlan» og «Nytt på Nytt» 
var ikke nok til å holde folk i 
sofakroken denne fredags-
kvelden. Sandedagene i 1954 
og Barnas dag i 2007 var to av 
begivenhetene som kom i fo-
kus da lokalhistorikeren Tor-
leif Frydenberg tok forsamlin-
gen med på et lite dykk i sine 
filmarkiver.  

Her kunne vi se at Herman 
Wildenvey hadde tatt turen til 
Sandedagene for over seksti 
år siden, sammen med tusen-
vis av sandesokninger og gjes-
ter fra de omliggende områ-
der. 

artig g jensyn
Det ble et artig gjensyn med 
store deler av Sandes befolk-
ning fra midten av det forrige 
århundre. 

For bilentusiaster var den 
opplevelse å se bilkortesjen 
fra Sande til Klevjerhagen. 
Her kunne en se mange biler 
fra bilens barndom, samt biler 
fra femtitallet som i dag ville 
vært svært verdifulle objekter 
som veteranbiler. 

Sandedagsfilmen fra 1954 
ble i sin tid filmet av Jon Jo-
hansen fra Klevjerhagen. Fry-
denberg fikk disponere filmen 
og har kjørt den over på mer 
moderne medier etter hvert.

Frydenberg var tidligere 
selv engasjert i Nordre Sande 
idrettslag som bl.a. trener for 
klubbens fryktinngydende 

damelag på slutten av 1940 og 
begynnelsen av 1950-tallet. 
Sande Historielag og lokalhis-
torien i Sande har nytt godt av 
Frydenbergs levende interes-
se gjennom mange år. Blant 
annet kan nevnes hans regis-
trering og dokumentering av 
seterplasser på Øst- og Vest-
skauen bl.a. gjennom skilting 
og bilder.

trenerlegende
Runar Myhre tok forsamlin-
gen med på et lite dykk i sine 
bøker og diktsamlinger. Med 
humor og innlevelse fortalte 
han blant annet om Nordre 
Sandes damelag i bandy, 
aprildagene i 1940 og elevens 
utfordringer i møte med sta-
dig nye læreplaner. Det var ty-
delig at utdragene fra bøkene 
slo godt an i forsamlingen.

Runar Myhre er også en tre-
nerlegende i Nordre Sande 
idrettslag. Han ledet Nordre 
Sandes damelag i bandy til sitt 
første norgesmesterskap i 
2008, og de neste årene ble 
dette laget seriemestere og 
Norgesmestere en rekke gan-
ger.

Alt tyder på at et slikt alter-
nativt «talkshow» i klubbloka-
let på Klevjerhagan kan bli 
gjentatt ved en senere anled-
ning. Folk var svært fornøyde 
da det hele var over.

ola risnes

lokalhistorie som 
fredagshygge

SelSkap: Henrik Holm har ønsket velkommen til bords.  alle foto: Svein-ivar pederSen

Skummel: Den snedige 
morderen Selma Holm.

fin kveld: Fornøyde  middagsgjester: Fra venstre Hilde Lund, 
Karen Lene Hestmann, Sissel Lærum Dalsrud og Ellen Kjøll.

Til bords med en morder
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