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FOTO: EVA GROVEN– Vi er nødt til å gjøre vårt for å begrense smitten, sier revysjef Dina Haave. Bildet er tatt fra forårets revy «Metafor».b

Avlyser
skolerevy
For første gang 
har Askerrevyen 
sett seg nødt til 
å avlyse. – Vi er 
nødt til å gjøre 
vårt for å 
begrense smit-
ten, sier revy-
sjef.
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Fjorårets revy «Metafor» hadde sketsjer som handlet om alt fra kli-
makamp, nettdating og julebord til russeguttas hjemmesnekk.
b
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– Det har vært en del smitte i 
ungdomsmiljøer, og med en 
økende smitte i samfunnet anbe-
faler jeg at kulturelle aktiviteter 
som revy enten utsettes eller 
avlyses, sier kommuneoverlege i 
Asker, Meera Grepp.

b

Skolerevy
aDennis Labourée Fossen

Asker-elevenes beslutning om å
droppe skolerevyen ble tatt i for-
rige uke, før Oslo, Asker og
Bærum innførte nye og strengere
koronatiltak: «Det er med tungt
hjerte vi skriver dette. Grunnet
usikkerhet, kostnader og korona
må vi i år dessverre avlyse Asker-
revyen 2021. Det er en skikkelig
kjip beslutning å ta», skriver
skolerevyen på sin egen insta-
gram-konto.

Det er kun noen få uker siden
rektor ved Asker Vgs, Cathrine
Zandjani, fortalte at skolen var
usikre på hvordan revyen kunne
gjennomføres.

– Jeg avventer smittesituasjo-
nen og hvilke løsninger de finner.
Det kan hende det blir en digital
forestilling, sa hun den gangen.
Slik ble det altså ikke.

Revysjef Dina Haave synes det

er kjedelig at det ikke blir noe
revy, men er sikker på at det var
en riktig avgjørelse.

– Vi har flere utgifter som
måtte betales før inntektene kom-
mer, og når vi ikke vet hvor
mange som får se revyen, er det
ikke forsvarlig å gjennomføre. Vi
er også nødt til å gjøre vårt for å
begrense smitten, sier hun.

Haave tok beslutningen om å
avlyse revyen i samarbeid med
skolens miljøarbeider, Tommy
Aashildrød og aktørsjef Sofie
Stray Molde.

– Det ville vært kjedelig om vi
hadde jobbet masse med dette, og
så ender det med at vi ikke får vise
frem revyen. Det er bedre å være
tidlig ute, sier hun.

Nå fokuserer revysjefen på å
finne en måte å videreføre revyen
på til neste år.

– Flere av dem som jobber med
revyen neste år vil ikke ha gjort
det før. Derfor er vi nødt til å
videreføre vår kunnskap om hvor-

dan man lager revy, sier Haave.

Leier kulturhuset
Revysjef for Nadderudrevyen,
Alexander Delotis, forteller at
også de har hatt noen utfordrin-
ger med det økonomiske.

– På grunn av smittevern har
revyen færre medlemmer i år enn
tidligere, i tillegg til at billettinn-
tekter og budsjett blir påvirket av
koronasituasjonen.

Delotis forteller at Nadde-
rudrevyen har bestemt seg for å
leie scene i Bærum Kulturhus.

– Smittevern har stort fokus, og
med en gjennomføring i samar-
beid med kulturhuset vil de kunne
hjelpe til med gode rutiner. Dette
håper vi vil gjøre det tryggere for
dem som kjøper billetter, sier han.

Produsent og initiativtager av
Revykavalkaden, Andre Jåtog,
synes det er forferdelig trist at
smittesituasjonen i Asker og
Bærum rammer revyarbeidet på
de videregående skolene.

– Revy er et ekstremt viktig
bidrag til det sosiale miljøet på
skolen, da elevene samarbeider på
tvers av linjer og trinn. Dette ska-
per et utrolig godt skolemiljø, sier
han.

Det er flere ungdommer som
føler seg ensomme som følge av
koronaviruset.

– Derfor er det kanskje vikti-
gere enn noensinne at man ikke
setter kroken på døra, men heller
lager noe alternativt, sier Jåtog,
selv om han har full forståelse for
Askerrevyens avgjørelse.

Betydelig økning
Asker og Bærum er nå i en
periode med økt koronasmitte, og
kommuneoverlege i Asker, Meera
Grepp, frykter at dette er starten
på en ny og større bølge.

Grepp forteller at de kan se en
økning i smitte hos ungdom over
12 år, og smitten skjer som oftest
i sammenheng med sosiale aktivi-
teter.

– Det er derfor begrensing av
sosial kontakt som er det viktigste
tiltaket nå, i tillegg til tidligere
smittevernråd og god hygiene.

– Det har vært en del smitte i
ungdomsmiljøer, og med en
økende smitte i samfunnet anbe-
faler jeg at kulturelle aktiviteter
som revy enten utsettes eller avly-
ses, sier Grepp.
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Satser på drop-in
dåp
Førstkommende lørdag gjør
Snarøya kirke døren høy og
porten vid for udøpte i alle
aldre. Ifølge kateket i Fornebu-
landet menighet, Maria T.
Vikre, skal tilbudet ha lav ters-
kel, men seremonien vil være
«verdig og vakker». – Det er
første gang vi gjennomfører
dette, så det blir spennende å
se hvor mange som kommer,
sier hun. Arrangementet varer
fra klokken 12 til 14, og de som
ønsker, får snakke med presten
før turen går videre til døpe-
fonten.

Ny forskrif for
gravferd
Asker og Bærum har fattet ved-
tak om sammenfallende lokal
forskrift knyttet til gravferd og
minnesamvær. Denne vil ha
virkning fra 10. november. For-
skriften åpner for samme
antall deltagere som Smitte-
vernveileder for Den norske
kirke, med inntil 50 deltagere
til stede. For minnesamvær er
det gjort noen unntak: Ved
gjennomføring av private sam-
menkomster utenfor privat
hjem, hytte o.l., skal det ikke
være mer enn 10 personer til
stede samtidig. Ved gjennom-
føring av minnestund etter
begravelse kan det likevel være
inntil 20 personer til stede.

Starter opp
flmklubb
Daglig leder i vårt Sandvika,
Frode Valland, har tatt initiativ
til det han håper blir en film-
klubb i Sandvika. Inspirert av
kulturhuset Stabekk, som har
sin egen filmklubb, ønsker Val-
land å samle medlemmer til
felles opplevelser når smittesi-
tuasjonen tillater det. – Jeg
håper vi kan begynne med vis-
ninger fra neste år. I mellomti-
den vil vi kartlegge hva folk
ønsker å se, foreløpig har jeg
bedt folk liste opp ti favorittfil-
mer, sier Valland.

Avlyser skolerevy 


