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Blåser i luren for Re 
middelalderdager 2015

Rundt rammen av det historiske Slaget på Re har folkefesten på Revetal vokst fram helt siden sin spede start 
i 2008. Årets Re middelalderdager er de åttende i rekka.

Like viktig som historien om krig, er historien om kjærlighet - og ikke minst nestekjærlighet. Nytt av året 
er Kjærlighetsteltet, der motsatsen til krig og elendighet blir satt i fokus.
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Re middelalderdager:

Av Stian Ormesstad
Stian@ReAvisa.no

- Vi ønsker velkommen til de 
åttende Re middelalderdager, 
og håper at dere får en kald og 
magisk reise i tid. Bruk denne 
møteplassen i årets mørke tid 
til å være sammen, lek og lær, 
oppfordrer Ida Johre, leder for 
Re middelalderdager.

Krig og kjærlighet
- Krig og kjærlighet, to begreper 
som for alle vekker sterke 
følelser på hver sin måte. Krig 
som representerer tap og lidelse, 
og akkurat som i middelalderen 
fortsatt er hverdagen for veldig
mange mennesker. Vi i Norge er 
heldige som er forskånet fra kri-
gens grusomheter, men vi skal
aldri glemme at dette ikke er 
en selvfølgelighet, heter det i 
presentasjonen av årets Re mid-
delalderdager fra i morgen tors-
dag 5. februar til og med lørdag 
7. februar 2015. - Som direkte 
motsats til krig, finner vi kjær-
lighet, kanskje den sterkeste 
kraft vi mennesker omgir oss 
med. Ingen annen kraft i verden 

har inspirert så mye til musikk, 
kunst og poesi som kjærlig-
heten. Som i middelalderen, så 
også i dag. En ting er kjærlighet 
mellom to mennesker, et annet 
aspekt er nestekjærligheten. 
Det å bry seg om hvordan våre 
medmennesker har det, og det 
å trå til der man kan gjøre en 
forskjell for en eller flere – bare 
med det formål å gjøre andre 
godt.

Ser ut over landegrensene
Torsdag 5. februar blir det 
Middelalderturnering for barn 
i 5. til 7. trinn på festivalplas-
sen i skoletida. Klokka seks 
på kvelden inviteres det til 
Grenseløs kjærlighet i storteltet 
Den gyldne hane ved Vennskap 
Nord-Sør-foreningen, kirken i 
Re og lokale foreninger. Diakon 
i Re Ole Hafell innleder. 
- Vi setter fokus på hvordan 
nestekjærlighet kan se ut i prak-
sis her hos oss. Vi får innblikk 
i hvordan innflyttere opplever 
å bosette seg i Re og hvordan 

vi kan hente inspirasjon fra 
vennskapet med Katwe, vår 
vennskapskommune i Uganda. 
Deltagerne kan dele sine drøm-
mer om hvordan det skal være 
å bo i Re, forteller Hafell til 
ReAvisa. Her blir det gratis 
inngang. Det blir mer kjærlighet 
denne kvelden, denne gangen 
kjærlighet til øl. Foredraget ved 
representanter fra Færder Mik-
robryggeri, Vaale Brygg, samt 
Kjersti Jacobsen starter klokka 
halv åtte på Restauranten, også 
her gratis inngang.

Ridder av Re skal kåres
Fredag 6. februar blir det skole- 
og barnehagedag på festival-
plassen i skoletida. Klokka fem 
åpnes Re Middelalderdager for 
publikum, med middelalder-
marked, leker og aktiviterer for 
små og store - som for eksempel 
Kyss en frosk, og du kan også 
få med deg noen kjærlighets-
tips. Det skjer selvfølgelig i 
Kjærlighetsteltet. Bastardus 
Sans gjøgler og tuller i storteltet 

Krig og kjærlighet, fest og 
moro på Re middelalderdager

Den gyldne hane. Under den 
offisielle åpninga klokka seks 
skal Ridder av Re 2015 kåres 
og slås til ridder av ordføreren. 
Etterpå blir det fakkelløype 
for hele familien med start på 
festivalplassen, og ildshow med 
TRIX som i fjor. Sønner av mø-
dre skal festival-showe, denne 
gangen med et hint av middela-
lder. Bastardus Sans spiller og 
kvelden fortsetter inn i de små 
timer med fest i storteltet.

Avslutter med middelalderfest
Lørdag 7. februar åpner middel-
aldermarkedet klokka 11, 
VåRa-koret synger markeds-
plassen inn, Bastardus Sans 
gjøgler videre, biblioteket viser 
fram sin nye middelalder-app, 
det blir middelalderhistorier og 
harpespill i Kjærlighetsteltet, og
Canardus Horribilis spiller 
opp igjen. Tunsberg Leikar-
ing som holder til på Sverretun 
på Linnestad kommer for å 
danse 1300-tallsdanser. Du 
kan bli med på Galskapens 

REVETAL: Årets Re middelalderdager blir det åttende året med folkefesten på Revetal. Det blir krig med 
rekonstruksjon av Slaget på Re, men det blir også mye kjærlighet - har du lyst til å kysse frosken?

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Nettavisa ReAvisa.no - 7.590 lesere sist måned!
Mest lest i hele 2014:
1. Åpen kirke etter dødsfall
2. Leteaksjon etter savnet kvinne i Undrumsdal
3. Sjekk alle bildene fra Re-mila
4. Naboene samles i sorgen etter dødsbrann
5. Revårock til Rockerfeller

ReAvisa februar 2015

Mest lest så langt i år:
1. Hvem blir Ridder av Re 2015?
2. Såpeglatt på Ramnesveien
3. Gled dere til “Livet i Re-vy”!
4. Lastebil kjørte av Kåpeveien
5. Se bilder fra Nyttårskonserten på Elverhøy

Torvparken – Revetal

Tlf 40 00 33 20
revetal@comfort.as
www.granvvs.no

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 19.00
Lør 10.00 - 14.00

Erling Schjetne (47), 
Ramnes
For å starte Re-mila, som 
ble et løp for absolutt alle i 
tillegg til et flott arrangement 
på Revetal som samlet både 
store og små. Erlings store 
engasjement for løping og 
mosjon bidrar også til bedre 
folkehelse for innbyggerne 
i Re kommune, heter det i 
forslaget.

Irene Moland (49), Våle
Er nominert for sitt engasje-
ment og sin frivillige innsats 
for å hjelpe de som trenger 
det. Hun har samlet inn til 
familier som har hatt vanske-
ligheter med å få råd til å feire 
jul, varme klær til uteliggere 
i Oslo og mange andre tiltak 
for trengende. Irene beskrives 
som en ekte hverdagshelt i 
forslaget.

Frank Wedde (50),
Ramnes
Er nominert fordi han er en 
utrolig engasjert, hyggelig og 
sjenerøs lærer. Han gir alle en 
ny sjanse. Frank stiller også 
alltid opp og hjelper til der 
det trengs med arrangement, 
musikk, rigging og låner ofte 
bort av sitt eget utstyr, heter det 
i forslaget.

Øyvind Skjeggerød (65), 
Fon
Er nominert for sitt arbeid på 
Bakke Mølle. Han tar vare 
på gammel kultur, industri og 
næringshistorie. Øivind er en 
god formidler og med sin unike 
interesse for sitt arbeid lærer 
han mye bort til elever gjennom 
skolesekken som smed, møller, 
metallstøper og lokal energi-
historie, heter det i forslaget.

buekonkurranse, og ikke minst 
få med deg gjenskapning av 
slaget i 1163 - en årlig tradis-
jon. Biskop Per Arne Dahl skal 
snakke om kjærlighet i storteltet 
klokka tre, med gratis inngang. 
Lørdag er også dagen for 
barneskirennet Minibaglern 
med start og mål i parken på 
Revetal, og Bagleren for de 
voksne. Dette er et arrangement  
skigruppene i kommunen står 
bak på tvers av idrettslagene.

Så blir det etterskifest der 
Plastic Paddies fra Horten inntar 
scenen på middelalderfesten 
lørdag kveld. - Et forrykende 
irskinspirert band som er over 
middels livat, heter det i en 
pressemelding. 

Opp mot 4.000 besøkende
- Drager, riddere, prinsesser, 
stor fattigdom og enorm rik-
dom, annerledes tradisjoner og 
brutale slag - en annen tid som 

også fantes her i Re. Historien 
vår er som et annet land, og vi 
inviterer dere hvert år til å reise 
dit, heter det i invitasjonen til 
Re middelalderdager.
- Du kan se på eller delta, det er 
opp til deg. Sammen med fami-
lie og venner kan du ta del i din 
egen kulturhistorie, oppfordres 
det. Opp mot 4.000 blir med på 
Re middelalderdager hvert år. 
Les mer, se bilder og video fra 
folkefesten på ReAvisa.no. 

DISSE TO SKAL BLI TIL TRE: Den første Ridder av 
Re Henning Larsen og fjorårets ridder Svein Olsen. Årets 
æresborger slås til ridder under åpningsseremonien for 
middel-alderdagene fredag 6. februar 2015.

Arkivfoto:
Stian Ormestad

Vidar Bugge-Hansen 
(56), Nykirke
Er nominert for sitt bidrag for 
styrkebasert arbeid i Re kom-
mune. Arbeidet han har gjort 
med smART har virkelig satt Re 
på kartet, heter det i forslaget.

Svein Brenna (44),
Undrumsdal
Er nominert for sin frivillige 
innsats i Hauk IL. Grasset på 
Hauk-banen kan konkurrere 
med grassmatta på Anfield. 
Svein legger til rette slik at 
så mange som mulig kan bli 
inspirert til å delta i idrettslivet. 
I tillegg til å motivere barn har 
han også bidratt med å trimme 
både ”gubber” og ungdom. Han 
er en hjelpsom og trivelig fyr 
som gir av seg sjøl, heter det i 
forslaget.

Kurt Schjølberg (50), 
Ramnes
Er nominert fordi han alltid 
stiller opp, natt og dag – og 
hjelper til der det trengs uansett 
om det er innenfor skole, idrett, 
kultur og fritid. Han bidrar 
med musikk i Ramneshallen 
til kamper, er speaker når det 
trengs, rigger til arrangementer, 
bidrar til 17. mai-feiring på 
Revetal, konserter og andre 
arrangement i kommunen, 
heter det i forslaget.

Kort om årets
kandidater til
Ridder av Re:

En jury med representanter fra kulturkontoret, næringsforeningen, barne- og ungdomsrådet, 
hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd og lokalavisa skal komme fram til årets Ridder av 
Re blant kandidatene. Æresborgeren blir slått til Ridder av Re under åpningsseremonien av 
Re middelalderdager fredag 6. februar 2015. Les mer om det på nettavisa ReAvisa.no!

Årsmøte
på Våle prestegård

onsdag 18. februar kl. 18:00

Underholdning: Tre hvalfangeRe forteller sine 
historier. Vi åpner det nye 

Hvalfangstrommet på Prestegården.

Ordinære årsmøtesaker og bevertning.

Et forslag til vedtektsendring; interesserte kan få 
dokumentet tilsendt ved henvendelse til Hans Kr. 

Haug, tlf. 917 80 217.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sen-
des til styrets leder,

Knut Harald Evensen, Bettumvn. 6, 3178 
Våle, innen 4. februar.

Velkommen!
Hilsen Styret

VIL DU BLI MED PÅ TEATER?
 
I mars og april blir det teaterkurs, etter sommerferien 
setter vi opp en forestilling med premiere før jul.

Interessert? Ta kontakt med Rikka Rivrud på 
epost rikkarivrud@hotmail.com eller telefon 930 20 123. 

Kultursenteret Elverhøy, revygruppa.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Teater-trioen Marte Kvaal (16), 
Marte Bjune (16) og Kaya 
Riverud (16) inviterer til teater 
på Elverhøy med oppstart i 
mars. Fram til sommeren blir 
det lek og moro på teaterskole, 
etter sommeren er målet å sette 
opp en hel forestilling med 
permiere før jul. Jentene stiller 
som teaterinstruktører og har 
planene klare. 

- Endelig teater igjen!
- Vi gleder oss veldig, det blir 
så moro med teater på Elverhøy 
igjen, sier jentene til ReAvisa. 
Med seg har de Rikka Rivrud 
fra Revetal og Knut Høydahl 
fra Ramnes. - Vi skal bare leke 
voksne og bli med på moroa, 
forteller de til ReAvisa. 
- Dette styrer egentlig barna og 
ungdommene sjøl.
Elverhøy har liggi brakk i 
lengre tid, og det har ikke vært 
teater her på mange år. Det bar 
teaterloftet preg av. På loftet har 

Endelig revy på Elverhøy igjen!
RAMNES: Loftet var et kaos der kostymer og gamle rekvisitter lå i en eneste 
svær haug. Nå henger alt på rekke og rad, sko er sotert ut, hatter, briller, 
parykker og andre moro-ting: Et svært skattekammer for teaterspirer.

jentene rydda opp og nå er det 
helt strøkent der med rekvisitter 
som får fantasien til å løpe 
løpsk. Her blir figurer til 
underveis mens jentene prøver 
forskjellige klær, briller, løsbart, 
hatter, med mye mer. 
- Vi gleder oss til hver dag 
etter skolen som vi kan reise til 
Elverhøy for å rydde og sortere, 
forteller jentene. Noe av alt  det 
de har funnet ble til et nummer 
på nyttårskonserten i januar, 
der jentene viser fram mote fra 
60-tallet, 70-tallet og 90-tallet, 
til tidsriktig musikk.

Liv og røre i over hundre år
- På dette huset har det vært 
liv og røre i over hundre år og 
det ligger mye historie i veg-
gene. Men det ligger også mye 
historie helt fysisk i kjeller og 
loft, og det har disse jentene tatt 
tak i, introduserte Knut Høydahl 
nummeret på nyttårskonserten. 
- Er det ikke flott? Disse jentene 

står på og har det moro. Akkurat 
hva dette huset er ment til, sier 
Høydahl med et stort smil.

Flott nyttårskonsert på Elverhøy
RAMNES: Nyttårskonserten på Elverhøy helga 10. 11. 
januar 2015 gikk for fullt hus begge dager. En rekke 
ungdommer samt noen voksne sto sammen om å få til 
en nyttårskonsert, akkurat som i gamledager. Konserten 
besto av en god miks av ny musikk som herjer toppen av 
listene, som Christin Marie Henriksens nydelige versjon 
av “I see fire”, og gamle klassikere. Annika Løbig og 
Mikael Fanøy Heum er ungdomsskoleelever, men liker 
gamle storbandslagere og sang klassikeren “Fly me to 
the moon”. Truls Bøhle og Henriette Øygarden framførte 
“Dagane” i en flott duett.  Det var også band, flotte solo- 
instrumentalnummer, dansenummer, med mer. I kjent 
Knut Høydahl-stil ble konserten bindi sammen på en fin 
og morsom måte. Publikum ble invitert med på moroa 
med en kjapp korundervisning og påfølgende allsang. På 
bildet ser vi Kristian Horn spille James Bond-theme på 
valthorn. Les mer og se flere bilder på ReAvisa.no.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Se flere bilder på ReAvisa.no

Kultur i Re:

TEATER-TRIO: Marte Kvaal 
(16), Marte Bjune (16) og 
Kaya Riverud (16).

Foto:
Stian Ormestad
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* Trafikkalt grunnkurs
* Personbil
* Personbil m/ automat
* Personbil m/ henger
* Moped
* Lett MC
** Tung MC

200 kommuneansatte fikk se “Livet i Re-vy”
VÅLE: “Livet i Re-vy” ble vist lørdag 31. januar 2015 på Våle samfunnshus, der 
ansatte i Re kommune med følge var invitert til fest og moro. Festen var fullteg-
net med 200 påmeldt. - Forrige gang ble det avlyst, så det er moro at vi får det til, 
forteller virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe som sjøl står på scenen sammen 
med kollegaer fra Re helsehus.- Vi trenger noe morsomt vi kan gjøre i fellesskap 
nå som vi kommer fra forskjellige avdelinger og alle samles på Re helsehus. 
Dette er en fin måte å bli bedre kjent med hverandre på. ReAvisa fikk gleden av 
å se generalprøven fredag kveld: Flotte sangnummer og morsomme figurer, både 
basert på noen fiktive og noen høyst levende. Her fikk du møte vaktmesteren 
som trodde han fant drømmejobben på et vedlikeholdsfritt helsehus. Sånn ble 
det ikke. Så vanskelig er det å finne fram på helsehuset, at det er laget helsehus-
vettsregler: Si alltid ifra hvor du går. Og det er ingen skam å snu, men ikke tru at 
du finner veien ut igjen med det første. Du fikk møte to gamlinger som henger fra 
stroppen i taket på de nye rommene helsehuset. De synes det er ironisk at de har 
hengt i stroppen gjennom hele livet, og nå avsluttes livet med å henge i en stropp 
- bokstavelig talt. Ordføreren sliter også med å finne det rette ordførerkjedet, og 
lurer på å ta på seg Andebu sitt siden det er så grønt og flott. Han ender opp med 
Holmestrand. Les mer og se flere bilder fra moroa på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Vant gratis hotell til Revårockefeller
REVETAL: - Nå bruker jeg dagene til å finne ut mer 
om bandene og ser på videoklipp på Revårock-sida. 
Som innflytter må jeg jo bli kjent med det lokale 
musikklivet, forteller Rikka Rivrud fra Revetal.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Rikka Rivrud og Pål Jevanor fra 
Revetal tar turen til Oslo siste 
lørdag i februar, og de blir ikke 
alene om det:
- Jeg har inntrykk av at “alle” 
skal dit, sier Rikka til ReAvisa. 
På tampen av januar ble vin-
neren av et hotellopphold trekki 
og der sto Rikkas navn. 
- Jeg har aldri fått vært på 
Revårocken før, med små barn 
har det aldri passa seg sånn. 
Men nå får jeg tatt igjen med 
renter, veit du!
Rikka og mannen flytta til 

Revetal i 2009, hun jobber som 
lærer på Revetal ungdomsskole 
og han som prosjektleder for 
Høyer Finseth på Revetal.
- Vi ruller ned bakken og på 
jobb begge to. Her trives vi, 
forteller Rikka. Nå om dagen 
valfartes Revårocks nettside og 
YouTube for å få greie på mer 
om det lokale musikklivet.
- Jeg kjenner jo alt for dårlig til 
de lokale banda, men nå får jeg 
bli kjent med dem. Jeg må si det 
er mye bra musikk. Det er bare 
å glede seg til Revårockefeller!

Over 400 billetter solgt 
til Revårockefeller

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Dørene åpner klokka 20, og 
først ut på den store Oslo-

VONHEIM: Den store kvelden på Rockefeller nærmer seg, og allerede midt i 
januar var det meste på stell. Godt over 400 billetter er forhåndssolgt så langt.

scenen 28. februar er Revåjam-
mer og Lurkers, som begge har 

spilt på Revårocken i Fon flere 
ganger. Deretter spiller The Dix, 
Za-Zaa og Sats, alle lokale band 
som får stå på en av landets 
råeste rockescener. Toxic Waste 
avslutter kvelden. 

- Nå er 431 billetter solgt
I januar møttes en represen-
tant fra hvert av banda og 
folk fra Revårock-styret og 
ungdomslaget for å planlegge 
kvelden. Det blir musikk nesten 
uavbrutt i fem timer, med cirka 
40 minutter spilletid på hvert 
band. Planen er å sette ut stoler 
i rommene ved siden av scenen, 
for de som ønsker å sette seg 
ned innimellom. 
- Nå er 431 billetter solgt, 
forteller Snorre Langeland, 
festivalsjef på Revårocken. Han 
regner med at det blir solgt flere 
billetter på Billettservice fram 
til Revårockerfeller og noen 
kommer kanskje til å kjøpe i 
døra.

Ungdommens kulturmønstring 
arrangere på Våle samfunnshus

Kultur i Re:

Godt for lommeboka, godt for miljøet

UNDRUMSDAL; Miljøpartiet De Grønne Re arrangerte byt-
tedag søndag 1. februar. Byttedag, eller Tradeday, er et kon-
sept hvor man leverer fra seg klær og sko som man ikke vil 
ha eller kan bruke sjøl lenger og forsyner seg med det andre 
har tatt med. De fleste har jo alt for mye klær, men "aldri noe 
å ha på seg", og byttedagen er en fin måte å fornye garderoben 
uten å øke forbruket. Godt for miljøet og godt for lommeboka. 
Mellom nærmere 30 personer fant veien til byttedagen på Holt 
Gård og mengder av klær byttet eier, forteller Lene Bergan, 
Miljøpartiet De Grønne i Re.

Foto: Privat

VÅLE: Lørdag 14. mars ar-
rangeres Ungdommens kultur-
mønstring (UKM) for barn og 
unge i Re, Andebu og Stokke 
på Våle samfunnshus. Alle som 
vil delta må huske å melde seg 
på innen 22. februar, minner Siv 
Ellen Kristiansen på kulturkon-

toret i Re kommune om. UKM 
er mange små lokale festivaler 
hvor ungdom kan delta med alle 
slags kulturuttrykk. Alle under 
20 år kan delta på UKM.  
- Du kan delta med ALT! 
Mer info finnes på Re 
kommunes nettside.

- Har du sett Blackie?
RAMNES: - Hun er dypt savnet! Blackie forsvant fra Bakke 
gård i Ramnesveien da hun ble skremt av noe og har begynt å 
vandre. Hun er svart og hvit og liten av vekst. Blackie har hatt 
en tøff oppvekst og er en katt som kommer fra dyrebeskyt-
telsen. Vi vil gjerne finne henne og utlover en dusør på kroner 
1.000, skriver Kristin Hjelle. - Jeg ber alle som leser ReAvisa 
om å sjekke garasjer, låver og så videre slik at Blackie kom-
mer hjem igjen. Ta kontakt med Kristin på 413 56 775.

Foto: Privat

KLAR FOR OSLO: Representanter fra alle banda møttes i 
januar for å legge de siste planene for den store kvelden på 
Rockefeller. Rikka Rivrud fra Revetal tar turen til Oslo siste 
lørdag i februar, og hun blir ikke alene om det.

Foto: 
Stian Ormestad
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REAVISA.NO: ReAvisa tar grep etter en lang tid med god vekst i lesertall og 
fullbooket annonseplass gjennom hele fjoråret.

Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

Nettavisa ReAvisa.no har i snitt 
en nyhetsoppdatering daglig, 
i tillegg til video, bilder og 
meninger fra Re. Papiravisa kan 
også lastes ned gratis. 

Godt besøkt nettavis
Snittet ligger på opp mot 4.000 
lesere i uka, og det tallet har 
vokst javnt og trutt i løpet av 
nettavisas fem år. Med en ny og 
bedre nettavis har vi trua på at 
tallet fortsetter å vokse. Luksus-

Ny nettavis på gang for ReAvisa

problemet er at det over lang tid 
har vært fullbooket på annonse-
plass, men det gjør vi noe med 
nå. Det jobbes på spreng med 
en ny og bedre løsning, med 
flere og bedre annonseplasser. 
For leserne vil den nye løsnin-
gen bety en mer oversiktelig 
og brukervennlig nettavis som 
støttes av alle format, også nett-
brett og mobiltelefoner. 
Den nye nettavisa åpner for 
flere videoreportasjer. Redak-

tørens bakgrunn er variert fra 
avis, radio og nett, men både 
utdanning og mesteparten av 
tidligere arbeidserfaring er fra 
TV-produksjon. 

Plass til nye annonsører
Etter planen er nye ReAvisa.
no klar for lansering i løpet av 
denne måneden. 
- Etter lang tid med mange 
nei til nye annonsører, har vi 
plass til å endelig si ja igjen!

Mest populært 
på ReAvisa.no i 2014:
1. Åpen kirke etter dødsfall
Mange elever på Revetal ungdomsskole er berørt, men også 
andre venner og bekjente. Sogneprest Sølvi Lewin sørget for at 
folk fant sammen i sorgen.

2. Store letemannskaper leter etter savnet kvinne
En kvinne forsvant sporløst i Undrumsdal, og så mange loka-
lkjente undrumsdølinger vil hjelpe til å lete at listene var fulle. 
Heldigvis endte det bra, kvinnen ble funnet i live neste morgen.

3. Sjekk bildene fra Re-mila
Løpsgeneralen Erling Schjetne mente han var ganske ambisiøs 
da håpet var 500 til start i Re-mila. Et halvt år etter at ReAvisa 
omtalte løpet første gang, var det fulltegnet med hele 700 til 
start. 

4. Etterforsker dødsbrann - naboene samlet seg i sorgen
Dødsbrannen onsdag 9. april 2014 var den første i Re kom-
mune. Politiet starta etterforsking som fortsatt ikke har konklud-
ert, mens naboene samla seg i sorgen utenfor politisperringene.

5. Nye planer for sportsbutikken på Revetal
- Da jeg var 15 år og gikk og plukka jordbær ble jeg spurt om 
hva jeg ville drive med som voksen. Drive sportsforretning var 
svaret mitt da, forteller Anders-Gustav Holt.
6. - Jeg føler meg litt sjef nå, hvis det er lov å si?
En av de mest leste sakene i 2014 dreier seg om noe som skjer i 
2015: Lørdag 28. februar 2015 inntar Revårocken landets råeste 
rockescene i Oslo

7. "Alle" vil ha ungdomsskolen på Revetal 
- men ikke flertallet av lokalpolitikerne
Per Asbjørn Andvik (Sp) referer til prat med flere næringsdriv-
ende på Revetal: - De mener det er en utfordring med ung-
domsskole på Revetal. Kjøpmann Martin Gran svarer: 
- Jeg leser i ReAvisa at politikere har argumentert med det, men 
jeg kan ikke skjønne hvem de har snakka med. Her må noen ha 
tatt en spansk en.

8. Ble pressa av veien av ukjent bil
- Hun bare stoppa og spurte om det gikk greit og kjørte videre 
før vi rakk å svare, forteller ungdommene til ReAvisa. Politiet 
så alvorlig på saken: - Alle plikter å stoppe etter et uhell.

9. RE: Re: Re
Tore Sagen er sikker på at Re kommune ryker først i en NRK-
podkast. Og utdyper til ReAvisa. - Jeg tror Re ryker først. En 
allerede sammenslått kommune mellom Våle og Ramnes. 
Hahahahah.

10. Mistenker at brannen på Ramnes skole er påsatt
Politiet konkluderte med at det antagelig var rampestreker.

Mest populære fotogalleri: 
1. Re-mila 2014 
2. 17. mai 2014 i Re 
3. Bekkefare musikkfestival 2014 
4. Revårock 2014
5. Re middelalderdager 2014 
6. Re-fjes på Slottsfjellfestivalen 2014 
7. Re FK 2014-sesongen 
8. Re VGS-triathlon 2014 
9. Jula i Re 2014 
10. Re minifestival 2014

Kilde: 
Google.com/analytics

Store vannskader 
i velværesalongen 
på Revetal 
REVETAL: - Vi har ikke 
lagt ned, understreker Randi 
Bjørkelid Kjær på Beauty Zone 
på Revetal. Siden 2004 har 
hun drevet velværesalongen på 
Revetal. På tampen av fjoråret 
ble butikken ramma av en stor 
vannlekkasje med store skader i 
cirka åtti prosent av lokalet. 
- Bare to år etter full oppussing 
i nye lokaler i Revetalgata må 
alt rives opp igjen, sier en frus-
trert innehaver. 
- Det tar tid, så vi må stenge en 
måned eller to til alt er på stell 
igjen. Hun er også fortvila over 
ryktene som går nå som butik-
ken er mørklagt og papp stenger 
for vinduene.
- Vi legger ikke ned, i februar 
eller mars er vi full gang igjen. 
I mellomtida kan vi henvise til 
behandling og butikk i Beauty 
Zone-avdelingen på Teie.
- Jeg er ikke redd for framtida, 
sier innehaveren som priser seg 
lykkelig over en god forsikring. 
- Vi kommer oss på beina igjen!

Næringsliv i Re:

Inviterer til ridder-
renn i Vivestad
VIVESTAD: Re Lions arrang-
erer tradisjonen tro Det lille 
Ridderenn i Vivestad søndag 1. 
mars 2015.
- Velkommen til aktiviteter 
for alle - uansett vær og føre. 
Kjøring med hest og vogn og 
premier til alle, informerer Re 
Lions.

Protesterte i Re 
mot forslag til ny 
arbeidsmiljølov

RE: Onsdag 28. januar 2015 
var det en to timers politisk 
streik over hele landet - også i 
Re - i protest mot regjeringens 
forslag til endringer i arbeids-
miljøloven. - Vi frykter flere 
midlertidige stillinger, lengre 
arbeidsøkter og mer overtid, 
og mer søndagsarbeid, forteller 
Bente Bøe, hovedtillitsvalgt i 
Delta Re. - Regjeringens forslag 
flytter makt fra arbeidstakeren 
over til arbeidsgiverne og svek-
ker fagforeningenes muligheter 
for å ivareta arbeidstakernes 
interesser. Det vil bli et tøffere 
arbeidsliv, rett og slett. Delta 
i Re frykter at dette kan gjøre 
at flere blir sjuke og faller ut 
av arbeidslivet. - Vi sier klart 
ifra: Slik vil vi ikke ha det! I Re 
kommune var streiken merk-
bar i et par barnehager ved at 
avdelinger måtte stenges. 
- Utover dette vil bemanningen 
kunne være lavere enn ellers, 
men fullt ut forsvarlig. Mange 
busser ble også parkert i forbin-
delse med streiken.

ReAvisa.no 
sjekk siste nytt fra Re

tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
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- Endelig nye tomter 
  klare for salg i Skjeggestadåsen
SKJEGGESTADÅSEN: Skjeggestadåsen-utbygger ReÅsen AS ved Svein Olsen skryter av det nye 3K-
samarbeidet. Etter nesten ett år uten byggesaksbehandling går det endelig unna i Re kommune igjen.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Helt fra høsten 2013 til etter
sommeren i 2014 var det 
bom stopp i Skjeggestadåsen. 
Utbygger ReÅsen AS har hatt 
en ufrivillig pause i salget på 
nesten ett år, der flere kjøpere 
har trukket seg på grunn av treg 
saksgang. 

- Et veldig etterslep
En av proppene har vært å få 
gang- og sykkelsti på plass, 
for å følge rekkefølgebestem-
melsene for utbygginga. Nå er 

kontraktene med grunneierne 
signert, jobben kommer ut på 
anbud nå i vinter, og man regner 
med oppstart i løpet av våren. 
Den andre proppen har vært 
manglende byggetillatelser fra 
Re kommune.
- Det er heldigvis retta opp i nå, 
forteller Svein Olsen i ReÅsen 
AS. Nye byggeklare tomter skal 
legges ut i to delfelt, med 
visning 9. februar 2015. 
- Oppmåling og byggesaker 
går unna i Re kommune etter at 

tjenestene ble flytta til Holme-
strand. Re kommune hadde et 
veldig etterslep. Da er det ikke 
rart at det er blitt dyrere med 
samordna tjenester i Holme-
strand, mener Olsen. 

Trenger en større kommune
Økte kostnader i 3K-samar-
beidet har vært en kritikk av et 
samarbeid Olsen mener er helt 
nødvendig for framtida.
- Etterslepet for å komme ajour 
koster selvfølgelig å ta igjen, 

men det må gjøres nå 
for at kommunene ikke 
bryter lover og regler. 
- Jeg håper at kom-
munen drar lærdom av 
at det er vanskelig for 

så langt. Det er delfeltene B11 
og B12 som legges ut for salg 
nå, alle byggeklare. Olsen 
forteller om stor pågang. Ett par 
tomtekjøpere har allerede starta 
byggingen på B11. Totalt blir 
det 400 - 500 boliger i 
Skjeggestadåsen.

“Jeg håper at kommunen drar lærdom av at det er vanskelig for små kommuner å 
skaffe stort nok fagmiljø. Som utbygger er jeg veldig klar for mer robuste kommuner. 

Men hvilken retning Re går i vil jeg ikke mene noe om.”
Svein Olsen, ReÅsen AS

ENDELIG I GANG IGJEN: Svein 
Olsen i ReÅsen AS (til venstre) 
var fortvila over treg saksgang i 
Re kommune. Etter nesten ett år 
uten en eneste byggetillatelse går 
det unna igjen, etter at felles tjen-
ester for Re, Hof og Holmestrand 
er lagt til Holmestrand.

Arkivfoto: 
Synne Eggum Myrvang

små kommuner å skaffe stort 
nok fagmiljø. Som utbygger er 
jeg veldig klar for mer robuste 
kommuner. Men hvilken retning 
Re går i vil jeg ikke mene noe 
om, sier Olsen. Uansett er 
erfaringene med interkommun-
alt samarbeid veldig positive 
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- Hvor mange sånne har vi hatt 
  og hvor mange til må vi ha før 
  det kommer opp et skilt, mon tro?

Kort om
reaksjoner på 
ReAvisa.no:
- Hvor mange sånne har vi 
hatt og hvor mange til må 
vi ha før det kommer opp et 
skilt, mon tro?

Lene Bergan

- Veien er lei nok med per-
sonbiler på dette føret. Kan 
da ikke være så vanskelig å 
markere med et skilt at veien 
ikke egner seg for tungtrafikk 
på vinter'n.

Reidun Hovden

- Tving de som sitter på 
bestemmelsene inn i et 
vogntog og kjør disse veiene 
GPS-en peker ut for deg i 
Indre Vestfold så kansje de 
skjønner!

Wenche Lillian 
Faane Mathisen

- Jeg bor midt i Kåpeveien, 
bokstavelig talt. I årevis 
har vi forsøkt å få Statens 
Vegvesen til å gjøre noe. 
Det har vært vanskelig. Vi 
har foreslått store opplysn-
ingsskilt på norsk og engelsk 
som sier at veien ikke er 
egnet for større kjøretøy.

Njål Kverneland

- Når jeg tenker etter så har 
vel aldri Statens Vegvesen 
og ordet “fornuft” blitt brukt 
i samme setting. Men det er 
vel jaggu på tide nå vel? Å 
skilte denne veien ordentlig 
og forståelig. 

Ove Nilssen 

- Forby tyngre kjøretøy enn 
vanlig bil.

Torill Sundhaug

Kilde:
Kommentarfeltet på 

ReAvisa.no og 
Facebook.com/ReAvisa

* Opplæring tilpasset hver enkelt elev
* Solid erfaring med foreldresamarbeid
* Faglig oppdaterte lærere og læringsmidler
* Lav strykprosent = billigere førerkort

  Kontakt oss på sandetra@online.no 
  sms 90865213 / telefon 33770010

Lokalopplæring - kontakt
Ulf på telefon 905 87 574

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kåpeveien ble stengt da en 
lastebil med henger sklei av 
veien ved Himmelspretten over 
bakkane i halv ett-tida torsdag 
22. januar 2015. Heldigvis gikk 
det bra med sjåføren, sjøl om 
det så dramatisk ut på ulykke-.
stedet. Vogntoget var ironisk 
nok fullasta med veisalt, som 
måtte tømmes før berging. Da 
ble veien forbi ulykkelsstedet 
helt isfri og fin. 

Tidkrevende opprydningsjobb
To bergningsbiler fra Viking 
Tønsberg var i sving, med tre 
mann i full jobb utover de små 
timer. - Vi regner med å holde 
på fram til midnatt i kveld. 
Vi gir oss først når hengeren 

KÅPEVEIEN: Folk som kjenner Kåpeveien over bakkane mener det bør skiltes 
bedre, så lastebilsjåfører som stoler blindt på GPS-en slipper å forville seg dit.

er oppe fra grøfta, så får vi 
fortsette med lastebilen en gang 
i løpet av helga, forteller Per 
Anders Olsen til ReAvisa.

Velforeningen spør igjen
- Årets første utforkjøring av en 
lastebil langs Kåpeveien er et 
faktum, skriver leder i Gretteås-
en velforening Lars Jørgen 
Ormestad i et brev til Statens 
Vegvesen region sør og Vestfold 
Fylkeskommune.
- Hvordan kan Statens Vegvesen 
forhindre at lastebilsjåfører som 
ikke er lokalkjente velger denne 
veien? Mener Statens Vegvesen 
at det holder med et skilt som 
viser smalere vei, eller bør an-
dre tiltak også settes inn? Eller 

er det slik at man i Statens Veg-
vesen er uenige med politiets 
vurdering angående Kåpeveien, 
spør velforeningslederen med 
henvisning til politiets uttalelser 
i forbindelse med utforkjørin-
gen 22. januar 2015. - Denne 
veien egner seg ikke for tyngre 
kjøretøy vinterstid, uttalte poli-
tiet på stedet.

Skiltet “smal veg”
I svaret på samme spørsmål 
tilbake i 2011 skrev seksjons-
leder i Statens Vegvesen region 
sør Rune Sundmark blant annet:
- Kåpeveien allerede er skiltet 
med "smal veg". Utover det vil 
det ikke bli gjort endringer i 
denne omgang.

Politiloggen i Re:

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

Bispeveien 1518, Våle (Gamle Hegg bruk) tlf 33 38 09 20
Åpningstider: Mandag - fredag 9 - 16

Ordførerens 
brev til Statens 
Vegvesen
REVETAL: Re-ordfører 
Thorvald Hillestad har 
skrevet et brev til seksjons-
sjef Rune Sundmark hos 
Statens Vegvesen, med 
kopi til ReAvisa: “Som 
du sikkert er klar over 
så er F665 Kåpeveien til 
tider en stor utfordring 
for trafikkantene. Smal og 
med svært krappe svinger, 
beliggende til dels i et 
ravinelandskap er det ikke 
alle typer kjøretøyer som 
har noe på denne veien 
å gjøre. Dette gjelder i 
særdeleshet vinterstid. GPS 
er et nyttig verktøy, men re-
iseruten vi anbefales tar så 
langt ikke hensyn til hvilk-
en type kjøretøy vi kommer 
med. Skiltet ”Smalere vei” 
er satt opp uten at det ser ut 
til å ha hatt særlig virkn-
ing. Flere steder i Norge er 
det montert store opplysn-
ingsskilt ved innkjøringen 
til lignende veier. Her står 
det på norsk og engelsk at 
veien ikke egner seg for 
store lastebiler og vogntog. 
Dette spørsmålet er tatt opp 
med Vegvesenet tidligere, 
også av undertegnede. 
Svaret jeg har fått er at 
dette skiltet erfaringsmes-
sig ikke blir respektert og 
slik sett har liten effekt. 
Det er mitt håp at Statens 
Vegvesen på nytt vil vur-
dere om et slikt skilt kan 
settes opp. Om et skilt ikke 
respekteres av alle er vel 
sannsynligheten stor for at 
antall uønskede kjøretøyer 
vil reduseres. I alle fall 
ville det være et forholdsvis 
rimelig tiltak i et forsøk på 
å bedre trafikksikkerheten 
langs denne veien, skriver 
ordføreren i brevet.

Les mer på ReAvisa.no



11ReAvisa februar 2015

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

Bjunevn. 478, 3174 Revetal - Tlf. 913 49 533/ 918 50 371

Narkobeslag og 
ruskjøring i Re
POLITILOGGEN I RE: Natt til 
tirsdag 6. januar 2015 rappor-
terer politiet i Vestfold om to 
hendelser i Re kommune: 
- En mann på 20 år var i besit-
telse av 10 gram marihuana. 
Anmeldt og erkjente forholdet. 
Vil bli bøtelagt senere, melder 
politiet i Vestfold på Twitter.
- En mann på 18 år ble stanset 
kjørende i bil. Var ruset og ble 
pågrepet. Blodprøve ble tatt 
og saken anmeldt. 18-åringen 
samtykket i førerkortbeslag, 
melder politiet i Vestfold også 
på Twitter.

Såpeglatt på Ramnesveien
RAMNESVEIEN: Mandag formiddag 26. januar 2015 sklei 
en rutebuss inn i en bil på Ramnesveien. - Det er svært glatt 
vei, meldte politiet på stedet, som stoppa trafikken på bakke-
toppen ved kommunegrensa mellom Re og Tønsberg.
- Ned her er det bare en bob-bane, så vi tør ikke slippe noen 
forbi før det er strødd, fortalte politiet på stedet til ReAvisa. 
- Veitrafikksentralen er varslet og strøbil er på vei. 
- Med været som var meldt så burde ikke dette kommet som 
noen overraskelse, strøbil skulle vært på plass mye tidligere, 
er blant reaksjonene på nettavisa ReAvisa.no. - At det går an. 
Var ikke engang brøyta i helga. Ikke saltet eller strødd hel-
ler. Her er det minst fire - fem ulykker hver vinter, skriver en 
annen ReAvisa-leser. Uhellet som først ble meldt i 10-tida 
på formiddagen medførte ingen personskader, skrev politiet 
i Vestfold i en oppdatert melding på Twitter samme formid-
dag. Veien ble etter hvert strødd og var forsvarlig å kjøre på 
for vanlig trafikk, men politiet advarte fortsatt mot generelt 
glatte veier i hele Indre Vestfold.

Foto: 
Stian Ormestad

Sperra av Kopstadveien for
rekonstruksjon av dødsulykke
KOPSTADVEIEN: Kopstadveien er stengt fra Hauganveien 
366 i Re til Kopstadkrysset i Horten, meldte politiet i halv 
ti-tida onsdag formiddag 28. januar 2015. - Det er skilta 
omkjøring. Veien åpnes klokka tolv, skriver politiet i Vestfold 
på Twitter. Grunnen er rekonstruksjon av ei ulykke i novem-
ber 2013, der ei dame i 70-årene ble kjørt ned og døde. Ifølge 
Gjengangeren gikk hun ut av sin egen bil for å hjelpe en 
annen som hadde trøbbel med lasta på sin henger. En tredje 
bil kom og traff henne. Den tredje bilen ble kjørt av en 46 år 
gammel mann som nå er siktet for uaktsomt bildrap. Politi 
og bergningsbiler var på plass rett over klokka 11 for å rydde 
opp. Retten var da ferdig med rekonstruksjonen av ulykken i 
november 2013. Ulykken skjedde rett over kommunegrensa til 
Horten fra Re.

Foto: 
Stian Ormestad

Bru ved Holtung-
veien kollapset 
- E18 ble stengt
HOLTUNGVEIEN: Rett før 
klokka 15 mandag 2. februar 
2015 meldte politiet om brudd 
i en brukonstruksjon på E18 
over Holtungveien. Brua lig-
ger på Holmestrand-sida av 
kommunegrensa, Holtungveien 
går fra Holtung i Fon til fjel-
let i Holmestrand. - Det er en 
alvorlig dump på den ene brua, 
sier vakthavende brannsjef 
Jarle Steinnes. Han forteller at 
det fortsatt er noen bevegelser 
i broelementene. Det ble ikke 
meldt om personskader, men 
cirka 45 personer venta på å 
bli evakuert av minibusser et-
ter at tre tunge kjøretøyer, en 
minibuss og endel personbiler 
blir stående igjen på stedet. 
Geoteknikkere kom til stedet 
ved halv fem-tida. De vil foreta 
en vurdering av jordraset og 
skadene. Trafikken ble stoppa 
i begge retninger på E18, men 
Holtungveien var åpen for 
trafikk. Rett sør for brua blinka 
det i blålys, der politiet holdt 
vakt. Politiet i Vestfold advarte 
også på Twitter nysgjerrige mot 
å gå forbi sperringene.
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Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Oslo-pendlerne fra Re fikk 
en kjip start på det nye året. 
Fra nyttår slutta Timeekspres-
sen å gå langs Bispeveien, og 
alle som pleide å ta den for å 
komme på jobb har måttet finne 
seg nye alternativer. Ett av dem 
er å ta Grenlandsekspressen 
fra Kronlia. Vestviken kollek-
tivtrafikk (VKT) har satt opp to 
avganger morgen og kveld som 
frakter folk fra Revetal til og fra 
Kronlia og korresponderer med 
Grenlandsekspressen der. 
 
- Funker helt ok
Fra første avgang hjem til 
Revetal på ettermiddagen 26. 
januar kommer Jon Granmo-
Ribe og Helle Sætern av bussen. 
De var begge faste passasjerer 
på Timeekspressen, men har 

REVETAL: Den alternative ruta som ble satt opp fra Revetal til Oslo etter at Timeekspressen slutta å gå er 
ikke på langt nær optimal for pendlerne. - Funker helt ok, mener Jon Granmo-Ribe og Helle Sætern.

brukt dette tilbudet siden nyttår. 
De kan informere om at det er 
mange færre der enn på den 
gamle Timeekspress-ruta, men 
er ikke sikre på hvilke løsninger 
alle sammen har funnet. Noen 
tar buss fra Kopstad, noen tar 
toget og noen kjører selv, er 
blant andre alternativ.
- Dette tilbudet funker helt ok, 
bortsett fra bussbyttet på Kron-
lia og eventuell venting der, er 
de enige om. 
– Det som er bra er at VKT-
bussen venter innen rime-
lighetens tid dersom vi er for-
sinka fra Oslo, sier Sætern. Det 
har skjedd to ganger at hun ikke 
har kommet med korrespon-
dansebussen fra Kronlia - en 
gang på grunn av en voldsom 
forsinkelse fra Oslo og en annen 

gang på grunn av en mis-
forståelse. Tilbudet koster 500 
mer i måneden enn det gjorde 
med Timesekspressen.
 
Lite attraktivt for 
yngre og småbarnsforeldre
Etter litt prat er det likevel 
mange ting å sette fingeren på. 
– Jeg må for eksempel sykle til 
Revetal hver morgen, forteller 
Granmo-Ribe, som bor i 
Skjeggestadåsen. Før kunne han 
bare gå til Bispeveien, så stoppa 
bussen der.
– Da må jeg grytidlig opp for 
så å sykle meg svett til Re-
vetal. Barnehagen er stengt 
når jeg reiser om morgenen og 
stengt når jeg kommer hjem 
om kvelden, så jeg kan verken 
levere eller hente der, forteller 

- Tilbudet er helt greit, men ikke 
  på langt nær så godt som det vi hadde

han, og mener løsninga er lite 
holdbar, men at den duger for 
en periode. 
– Og skal man til legen må man 
enten ta en sykedag eller ha 
hjemmekontor, sier Sætern. 
Når hun bare kommer seg inn til 
Oslo tidlig om morgenen er det 
eneste alternativ for henne.
– Jeg må eventuelt skaffe meg 
en pendlerbil, og det ville i så 
fall bli en dyr bil. Jeg håper 
kommunen, fylket og VKT 
jobber med noe mer perma-
nent som samler opp alle langs 
Bispeveien og som brukte 
Timeekspressen tidligere. Skal 
Re være attraktivt framover 
for yngre og familier med små 
barn, må det være et bedre 
tilbud her.

NYTT BUSSTILBUD:  
Jon Granmo-Ribe og Helle 
Sætern benytter seg av det 
nye tilbudet, men er ikke helt 
overbevist.

Foto:
Synne Eggum Myrvang

Årsmøte Ramnes IF Skigruppe

3. mars 2015 
kl 18.00 

i underetasjen, Bergsåsen.

Saker som ønskes behandlet må være styret  
ihende innen den 25. Februar 2015.

Vi ønsker alle velkommen!

Kollektivtilbudet i Re:

Halvparten av oss 
bryter fartsgrensa
Hele 45 prosent av bilistene på 
norske veier bryter fartsgrensa, 
men det meste var faktisk verre 
før, viser en fersk undersøkelse 
fra Transportøkonomisk institutt 
(TØI). De siste årene har vi 
blitt flinkere til å bruke belte, 
holde fartsgrensene, kjøre i edru 
tilstand og la mobilen hvile. 
– Vi er glad for at utviklingen 
går i riktig retning, og håper 
færre omkommer eller blir hardt 
skadet på veiene i 2015, sier 
direktør Jan Johansen i Trygg 
Trafikk. Siste oppdaterte tall 
viser at sju personer omkom i 
trafikken her til lands i januar. 
Det er lavere enn snittet for de 
fem foregående åra, som er 15.

Slokkevann og 
skum førte til 
fiskedøden
LINNESTAD: Årsaken til den 
omfattende fiskedøden etter 
storbrannen hos Revac AS som-
meren 2014 er oksygenmangel, 
og grunnen til oksygenmangel 
er bruk av brannskum under 
slokkingen, konkluderes det 
i en rapport fra Norsk insti-
tutt for vannforsking (NIVA). 
Rapporten er laget på oppdrag 
fra Revac AS. Prøver fra 7. 
august 2014 viser at nivået av 
tungmetaller allerede da var 
tilbake til normalt nivå. Sjøl 
om fiske- og bunndyrsamfun-
net er betydelig redusert i de 
berørte delene av vassdraget, 
skjer det trolig en naturlig 
reetablering fra sideelver som 
ikke ble berørt av forurensin-
gen. Undersøkelser viser at det 
i november var en betydelig 
forbedring også her, heter det i 
rapporten. Økokrim etterforsker 
Revac AS for miljøkriminalitet 
etter anmeldelse fra Fylkesman-
nen. Økokrim etterlyser bilder 
og film av vassdrag, dyreliv og 
selve brannen, melder Økokrim 
i en pressemelding.

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Av Vidar Olsen, 
Re motorklubb

Lars Linnestad i Valleåsen har 
vært medlem i Re motorklubb 
fra rett etter etableringen i 1998, 
men han har alltid vært over 
snittet interessert i bil og mo-
torer. Han har fire veteranbiler, 
tre av dem “bobler”. 

Fire veteranbiler i garasjen
Hans hjerte må vel sies å ligge 
Volkswagen nærmest. I tillegg 
har han en Renault 4 fra 1973 
stående. Denne bilen ble kjøpt 
inn som familiebil i 1978 og 
den var i daglig bruk fram til 
1985. Bilen har siden den ikke 
var i daglig bruk lenger stått 
trygt og godt lagra og planen 
er at den skal restaureres. 
Utgangspunktet må sies å være 
godt, bilen er hel og fin og har 
minimalt med rust. Den første 
Renault 4 ble produsert i 1961 
og produksjonen varte fram 
til 1992, ment som motsvar til 
Citroèns 2CV. Den kunne fås i 
alle varianter, alt fra familiebil 
til varebil. Det ble produsert 
hele 8.135.000 eksemplarer av 
firer’n, så dette var en vanlig 
bil som alle over 30 år husker 
godt fra oppveksten. Motorstør-
relsen varierte fra 603 ccm til 

Bobler over med biler
VALLEÅSEN: Noen liker å shine opp gamle staselige luksusbiler. 
Lars Linnestad liker best å holde gamle slitere i flott bruksstand.

1108 ccm som ga fra 23 til 34 
hestekrefter. 

En strøken og to prosjekt
Volkswagen boble er en enda 
vanligere bil, produsert i 
21.529.464 eksemplarer fra den 
første prototypen ble bygget i 
Tyskland i 1935 til 30. juli 2003 
- nesten 70 år senere. Da trilla 
det aller siste eksemplaret ut fra 
Puebla-fabrikken i Mexico. Av 
boblene til Lars er 1959-mod-
ellen den eldste. Bilen ble kjøpt 
inn i 2000 og restaurerings-
jobben er i gang. Den har en 
1200-motor som lenge var van-
lig i boblene. Planen er at den 
skal komme på veien, men Lars 
har ikke tenkt å spikre noen 
tidsplan. Smykket i samlingen 
er en 1300 fra 1966 som ble 
kjøpt i 1987. Bilen er original, 
absolutt fri for rust og går som 
ei klokke. Dette til tross for at 
bilen har rullet 160.000 kilome-
ter. Det har bare blitt retta opp 
noen småbulker på skjermene 
og den er blitt lakkert opp i 

originalfargen. Dette er bilen du 
ser Lars i på veteranbiltreff og 
samlinger i distriktet. Bilen ble i 
sin tid kjøpt ny fra Volkswagen- 
forhandleren Jespersen & Thon 
i Tønsberg, som hadde bilforret-
ning der hvor Dags marked ved 
kanalbrua holder til i dag.

- Største utfordring er tid
Den nyeste bobla er en VW 
1200 «Jeans» 1974-modell, 
kjøpt inn i 2001. Det var en 
billig-modell med minste motor 
og olabukse-trekk på setene, nå 
er den et attraktivt samleobjekt. 
- Når det gjelder den telles det 
litt på knappene om bilen skal 
restaureres eller om den skal 
selges, forteller Lars. Men en 
ting er helt sikkert; sjøl om 
den selges så er det nok å finne 
på. Med teknisk utdanning og 
erfaring fra reparasjoner av 
både VW-motorer og forskjel-
lige traktormotorer er det ikke 
komptetansen det står på. Den 
største utfordringa er å få tiden 
til å strekke til.

ReAvisa vil inspirere, informere og sette dagsorden.
ReAvisa vil gjerne dekke det flotte som skjer i Re. Lar deg som leser bli inspirert, komme deg opp av sofaen og 
bli med på sport, kultur, frivillig arbeid og alt det andre folk bruker fritiden sin på i Re. ReAvisa informerer og gjør 
deg gjerne nysgjerrig på mer info om ditt lokalmiljø. Der vil ReAvisa være din kilde til å få vite mer. Også når 
det gjelder å skrive om ting som ikke er like fint og flott. Folk er uenig med hverandre i Re også. Det finnes noe 
kritikkverdig overalt. Uten å ta tak i dette, hvordan kan vi da være stolte av lokalsamfunnet vårt?

ReAvisa
ReAvisa vil fortsatt være gratis, 
men setter du såpass pris på 
ReAvisa at du har lyst til å betale? 
Flere har spurt om å få gi et bidrag 
til lokalavisa. Bruk i såfall konto 
1594.47.87167, merk “Gave”.

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

SMYKKET I SAMLINGEN: En helt orginal 1966-modell 
VW boble er bilen du ser Lars Linnestad i på treff og sam-
linger. I garasjen hjemme i Valleåsen har han to bobler til 
og en Renault 4 fra 1973. Med teknisk utdanning og erfar-
ing fra reparasjoner av både VW-motorer og forskjellige 
traktormotorer er det ikke komptetansen det står på. Den 
største utfordringen er å få tiden til å strekke til, forteller 
Lars Linnestad.

Foto:
Vidar Olsen

RE MOTORKLUBB
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Velkommen til en kald  
og magisk reise i tid!

RE MIDDELALDERDAGER

05. til 07. februar 2015

Drager, riddere, prinsesser, stor fa�igdom og enorm rikdom, annerledes 
tradisjoner og brutale slag - en annen tid som også fantes her i Re.  
Historien vår er som et annet land, og vi inviterer dere hvert år til å reise 

dit. Midt på vinteren, midt på Revetal, der skaper vi rammen for en opplevelse som 
kan ta deg med tilbake i tid. Du kan se på eller delta, det er opp til deg. Sammen med 
familie og venner kan du ta del i din egen kulturhistorie, lære og leke.

Retorvet feirer som  
vanlig med gode   

middelaldertilbud!

 

- ditt kjøpesenter 
på veien!

P

Gaven som passer for alle! 
Kortet kan benyttes i 25 butikker  
på Re-torvet og fås kjøpt på Posten på 
Revetal. Du bestemmer selv hvilken verdi 
du ønsker å fylle kortet med.

ELEKTRONISK GAVEKORT
- SMART OG ENKELT!

STOR GRATIS 
PARKERINGSPLASS

ÅPENT: 9�20 �18�
 MENY 7�21 �20�

WWW.RE-TORVET.NO

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET
• Vinmonopolet 23 97 38 10 
• Mester Grønn 32 22 96 87  
• I vinden 90 71 85 00 
• Revetal Libris 33 06 38 33 
• Mr Mister herreklær 40 09 16 75
• Kappahl 41 57 69 22 
• Life Revetal  33 06 21 30 
• Expert Revetal 33 06 26 55   
• Restauranten   33 06 37 77
• Revený Dame-Herre mote   33 06 26 39
• Synsam  33 05 07 00 
• Gullfunn  33 05 07 00 
• Meny Arve Gran AS 33 06 11 10 
• Mix  33 06 28 09
• Nille 95 80 86 33
• Posten  81 00 07 10 
• Bonita Fashion   33 06 24 15 
• B-Young  33 06 38 50 
• Chic Frisør  33 06 26 33 
• Helt Perfekt barneklær 95 09 14 35  
• Princess Interiør   33 06 38 10 
• Skoringen  21 07 90 75
• Wivis parfymeri  33 06 35 90 
    og veskebutikk    
• Boots Apotek  33 06 10 50
• Sport 1 Revetal   33 06 26 00
• Hovs Marked 33 06 27 11
 
ELLERS FINNER DU:
• Statoil Revetal  33 06 26 74
• Haslestad gummiservice  33 06 28 90
• Jernia Revetal  33 06 28 70
• Ditt kontor  33 30 67 67
• Revetal glasservice  33 06 25 96
• Gran vvs  40 00 33 20
• Dyreriket   33 06 49 00
• DnB 03000
• DnB Eiendom 47 67 55 00 
• Montér  41 67 30 00
• HengeRe  33 06 33 00
• Revetal Tannlegesenter  33 06 59 50
• Ros Økonomi  33 06 46 40
• Re Hårstudio 33 06 00 15
• Beauty Zone 97 60 22 20
• Garnbunten Idé & Design  33 06 33 31
• AIGOS Eiendomsmegling 
   og AIGOS Forsikring  33 06 20 50
• Re Varmeteknikk 33 39 50 13
• Atenti 33 09 71 71
• Revetal gamle stasjon 33 06 31 00
• Europris 90 27 62 73
• Ditt Grafiske 33 30 67 67
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VERDENSANERKJENT 
NATURFOTOGRAF FRA RE

Det er neppe så mange som veit om vår internasjonalt anerkjente naturfotograf her i Re. 
Sjøl er han ikke så glad i oppmerksomhet. 

Han trives best i verkstedet for å finne opp nye lure løsninger for å fange enda flottere 
naturbilder, i redigeringsrommet eller langt uti ødemarka mutters aleine i et telt 
- bare han og kamera.

- Jeg brukte seks uker for å filme ørretens gyting, som på TV bare er noen sekunder. 
Det er jo galskap, veit du. Men i det øyeblikket alt klaffer, da er det verdt all venting.

Fra “gutterommet” på Jarberg leverer Arnt Mollan (58) fantastiske bilder til NRK, 
National Geographic, Animal Planet med flere TV-kanaler ute i den store verden. 

Sender naturbilder til hele verden 
fra “gutterommet” på Jarberg

Foto: Arnt Mollan

Foto: Stian Ormestad
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- Det er jo galskap, veit du

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Arnt Mollan (58) flytta sammen 
med kona Hege Mollan (60) til 
Ramnes og Jarberg for straks 20 
år siden. Det var litt tilfeldig at 
ekteparet havna akkurat her.
- Vi fant vi et hus som lå landlig 
til med fin utsikt og mye sol. 
Det var egentlig litt i utkanten 
av det området vi så på, men 
vi ble sjarmert og kjøpte huset, 
forteller Arnt som sitter ved 
kjøkkenbordet. Kikkerten står i 
vinduskarmen. Utenfor kvitrer 
det i fugleliv og Jarbergsletta 
er helt dekt av tåke. Kona Hege 
er kjapt innom kjøkkenet med 
noen varer etter en tur på butik-
ken. Hun er enig med Arnt. 
- Det er rett og slett en fantas-
tisk plass. Her blir vi! 

- Artig når alt klaffer
Ved siden av jobb på bensin-
stasjon tok Arnt bilder til 
postkort og turistartikler som 
en bigesjeft. Han har alltid vært 
interessert i tekniske dupedit-
ter og kamera. I tillegg var 
fiskeinteressen stor. Da kamera 
ble med på fisketur åpna det seg 
en ny verden, og en hel haug 
med ideer for bedre bilder måtte 
testes ut. 
- Det er blitt lite fisking og mest 
filming de siste åra. Sjøl om det 
starta omvendt, sier Arnt og ler. 
I kjelleren på Jarberg har han 
et lite verksted der han lager 
og tilpasser sitt eget utstyr for 
å fange store naturopplevelser 
på film. Fra “gutterommet” i 
etasjen over sender han det fer-
dige produkter til TV-selskaper 
over hele verden. Det første TV-
oppdraget var for “Ut i naturen” 
på NRK. Etter tre års jobbing 
ble programmet “Ørreten og 
døgnflua” vist på TV i 2009. 
- Vi brukte seks uker over to 
år for å filme ørretens gyting, 
som på programmet bare er 
noen sekunder langt. Det er 

jo galskap, veit du. Men i det 
øyeblikket alt klaffer, da er det 
verdt all venting. Da veit du at 
du sitter på bilder ingen andre 
har, med utstyr som langt på vei 
er egenprodusert og tilpassa på 
forskjellig vis. Det er artig når 
alt klaffer da.
Programmet ble solgt til flere 
land og døra sto plutselig åpen 
både hos NRK og andre TV-
kanaler ute i den store verden. 
Høydepunktet så langt har vært 
å få bidra til programserien 
“Norske naturperler” på NRK. 
Men også oppdrag for Animal 
Planet og National Geographic 
står på CV-en til Ramnes-
mannen.
Du må være en tålmodig sjel for 
å takle livet som naturfotograf.
- Jeg satt i fem dager og 
venta på at et rognkorn skulle 
sprekke. Der satt jeg fra første 
tegn til liv og helt til den var 
helt levende og rød. Fascinere-
nde, mener Arnt. Det blir mange 
reisedøgn i året. Han har valgt å 
ikke holde tellinga på det. Alene 
i ukesvis i telt, på vidda eller i 
havgapet. Han har ei snill kone.
- Jeg satt på et skjær og holdt 
i teltstanga så det ikke skulle 
blåse til havs, det var så vått og 
kaldt. Så ble det finvær og da 
kommer maurene. Det gikk fra 
å tørke vann av linsa til å knipse 
maur av kamera for å filme 
svaner, sier Arnt. - Er det ikke 
det ene, så er det det andre.

Reodor Felgen-løsninger
Den tekniske utviklingen er 
fenomenal, mener naturfoto-
grafen som lager utstyr også på 
oppdrag fra andre. Et TV-sel-
skap ville filme en ørnefamilie 
i reiret sitt, og spurte om hjelp. 
I kjelleren på Jarberg ble det 
konstruert et kamera like stort 
som to mursteiner. 
- To ekte murstein ble lagt 

ved reiret så fuglene ble vant 
til fremmedelementet. Så ble 
mursteienene bytta ut med 
kamera, som utad var helt uten 
bevegelser. Alle kamerabeveg-
elser skjer innvendig, så ørnen 
ikke merker noe og ikke blir 
skremt, forteller og forklarer 
Arnt. Kamera kan fjernstyres 
fra en kilometer unna redet. 
Han viser også fram et sjøl-
laga undervannskamera, med 
fastmontert kakebørste rappa fra 
kjøkkenskuffen.
- Du veit i et vannglass som har 
stått lenge så blir det luftbobler. 
Samme skjer foran linsa på 
et undervannskamera. Derfor 
denne børsten, forklarer Arnt. 
Han viser også fram droner, 
fjernstyrte fly og helikopter 
med små kamera. Han har flere 
av dem, og igjen viser Reodor 
Felgen-faktene seg. For å bal-
lansere vekta er det skrudd fast 
to kronesstykker og en fem-
tiøring. - Da blir vektfordelinga 
perfekt! 
En radiostyrt bil i hjørnet er 
tiltenkt en helt spesiell oppgave. 
- Jeg skal filme moskus og har 
tenkt å kjøre den helt bort til 
dyra under parring. Det krever 
litt av en kamufleringsjobb, 
men det skal nok gå, mener 
Arnt. Utstyret hans lever ofte 
farlig. Kamera på fjenstyrte 
biler mer eller mindre under 
en moskus, og droner som flyr 
ned trange bergsprekker. Et 
undervannskamera som ble tatt 
av flommen, men som heldigvis 
kila seg fast mellom steiner 
lenger ned i elva og ble funnet 
igjen noenlunde like helt.

Stort miljøengasjement
- Jeg her en stor interesse for 
naturen. Du kan godt kalle meg 
en naturverner. Jeg er fascinert 
av kjeden i naturen, og den blir 
brutt hvis et individ forsvinner. 

Da vet vi ikke nok til å se kon-
sekvensene, annet enn at vi med 
stor sikkerhet kan si at det blir 
store ringvirkninger for oss alle 
- både mennesker, dyr og natur, 
sier Arnt. Han innrømmer at 
han kan bli litt politisk på vegne 
av naturen. Engasjementet blir 
veldig tydelig når praten penser 
inn på tema naturvern.
- Det må stoppes, det som skjer 
i dag. Vi selger unna Norge bit 
for bit. Vi selger Statsskog, vi 
selger rettigheter over havom-
rådene våre, vi selger rett og 
slett arven vi skal gi videre til 
kommende generasjoner. Det er 
en forferdelig grådighetskultur 
som råder. Det foreslås å sette 
en prislapp på alt i naturen, som 
for eksempel å verdivurdere 
verna natur sånn at det kan set-
tes opp mot utbyggingsprisen. 
Det er en skremmende tanke.
- Vi i Norge reklamerer med 
frisk luft og reint vann - også 
forurenser vi som bare det. Det 
er ille å se på. Engasjementet 
strekker seg til noen tomler 
opp på Facebook og det er det, 
mener Arnt. Norge er i føringa 
for privatisering og ødeleggelse 
av naturen. - Oppdrettslaks 
for eksempel, der andre land 
sørger for å lukke anleggene. 
Men ikke i Norge? Jeg er veldig 
opptatt av hva som skjer med 
den stakkars kloden vi driver og 
forkludrer. Kan jeg bidra til å 
opplyse folk, vise hva vi har og 
hva vi kan miste i framtida, er 
det bare fint. Det ligger kanskje 
i bunn for alt jeg gjør.

Like mye hobby som jobb
Det er neppe så mange som veit 
om vår internasjonalt anerkjente 
naturfotograf her i Re. Sjøl er 
han ikke så glad i oppmerksom-
het, men trives best på “gutte-
rommet” der han kan pusle 
med sitt. - Jeg har vært med på 

JARBERG: Med Reodor Felgen-løsninger på kamerautstyr, ukesvis aleine i telt midt i skauen, langt ut på 
vidda eller ytterst uti havgapet, fanger Arnt Mollan naturopplevelser som vises på TV over hele verden.

1 - JOBB OG HOBBY: All 
tid går med til det som både 
er jobb og hobby for Arnt 
Mollan (58) på Jarberg.

2 - SMARTE, MEN ENKLE 
LØSNINGER: Noen ganger 
er ikke løsningene så kost-
nadskrevende. To krone-
stykker og en femtiøring var 
perfekt som ballast for å få 
kamera i ballanse på dronen.

3 - MOSKUS-FARE: Den 
radiostyrte bilen lever farlig. 
Den skal nemlig få et kamera 
og en god del maskering og 
sendes ut på vidda for å filme 
Moskus-parring.

4 - UNDERVANNS-
KAMERA: Dette kamera har 
sørget for naturbilder som 
har gått verden rundt. Arnt 
måtte rappe noen deler fra 
kjøkkenskuffen for å få det 
ferdig.

5 - KIKKERTEN ER ALDRI 
LANGT UNNA: Arnt og 
kona Hege trives på Jarberg, 
sjøl om Ramnes ikke var 
førstevalget i sin tid. 
- Vi er blitt veldig glad i 
bygda vår, så her blir vi!

Foto: 
Stian Ormestad

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Revetal tlf 976 02 220 
Nøtterøy tlf 918 27 730               www.beautyzone.info

Timebestilling: Tlf 915 62 464 / nettbestilling: ledigtime.no/salongcamilla

Grevlingstien 21, Revetal 3

OlgarsLitt nytt, mest brukt

Retro Bruktbutikk

Olgar Dahlsvei 1.      Tlf 488 95 911

Levering av møbler: Man-Tors 10-14

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Verdensanerkjent naturfotograf fra Re:

noen bakomfilmer, om hvor-
dan vi lager naturprogrammer 
på NRK. Men helst er jeg bak 
kamera sjøl. 
Fritid blir det lite eller ingenting 
av.-  Det er fritida mi det her, 
like mye som jobb. Det er jaggu 
ikke langt ifra at dette tar all 
min tid. Det går også mye tid på 
opplæring. Også sitter jeg vel 
stort sett hele tida og pønsker ut 
ideer, uansett hvor mye jeg skal 
slappe av. Så blir det å bygge og 
konstruere utifra nye ideer og 
teste de ut. Jeg prøver å ligge i 
forkant av utviklingen hele tida.

Hjelper gjerne det 
lokale næringslivet
MollanMedia har en full 
produksjonslinje i 4K, alt fra A 
til Å kan han fikse. - Jeg har litt 
tid hjemme mellom oppdragene 
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“Norge reklamerer med frisk luft og reint vann, også forurenser vi som bare det. 
Det er ille å se på. Naturvern ligger kanskje i bunn for alt jeg gjør”.

Arnt Mollan, naturfotograf

og da vil jeg utvide feltet 
til mer enn naturfotografer-
ing. Som presentasjonfilmer, 
reklame-oppdrag og andre 
filmoppdrag, forteller Arnt. 

Bildeutstilling i Re
Nå gleder Arnt seg mest til 
han er ferdig med et prosjekt 
han har jobba med lenge sam-
men med en kamerat: “Laks i 
Lærdal”. Der har han i kjent 
stil laga alle undervannskame-
rene sjøl, med kamerahus, 
fjernstyring, tilt og sving. 
- Det er egentlig en seks år 
gammel konstruksjon, men 
med forskjellige modifisering-
er opp i gjennom. Det funker 
greit, viser han. Arnt går også 
med et ønske om å få til en 
bildeutstilling i Re. 
- Det hadde vært gøy!

1

2 3

4 5
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Re Lions arrangerer 
Det lille Ridderenn i Vivestad 
søndag 1. mars 2015.
Velkommen til aktiviteter for alle 
- uansett vær og føre. Kjøring med 
hest og vogn og premier til alle.



19ReAvisa februar 2015

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ramnes IF melder at det har 
vært vanskelig å få folk til å 
stille opp for klubben de seinere 
åra, og at aktivtetsnivået er blitt 
begrensa til drift av Re-løypene 
i Ramnes og Langevann-
området, pluss lysløyperenn i 
Bergsåsen, forteller Thomas V. 
Langedrag, leder i Ramnes IF 
skigruppe, til ReAvisa. 

Full fres i IL Ivrig
På den andre sida av den gamle 
kommunegrensa er det full fres 
i IL Ivrigs skigruppe.

- Vi har de seinere årene vokst 
både i medlemsmasse og aktiv-
itstilbud. Med et flott nytt an-
legg på Bibo, med snøproduk-
sjon og fine løyper, ligger alt til 
rette for en aktiv skigruppe med 
mange aktive løpere. Skigruppa 
er godt organisert og har opp-
arbeidet seg mange ressursper-
soner som drar lasset sammen, 
både fra gamle Våle, men også 
mange fra gamle Ramnes - både 
i organisasjon og blant de ak-
tive. Poenglangrenn på Bibo har 
de seineste åra samla over 250 

barn gjennom vinteren, forteller 
Espen Liset, leder i IL Ivrig 
skigruppe.

Initiativ fra Ramnes IF
- Med dette som utgangspunkt 
ble det fra Ramnes sin side i 
januar 2015 tatt kontakt med 
skigruppa i Ivrig for å se på et 
mulig samarbeid eller sammen-
slåing, heter det i saksbeskriv-
elsen til årsmøtet. 
- Det er enighet i gruppene 
om at dette vil være fornuftig 
under parolen «Skiaktivitet 

for hele Re kommune». Det 
vil for årsmøtet for Ramnes IF 
skigruppe 3. mars legges fram 
et forslag om at skigruppa inn-
lemmes i IL Ivrig skigruppe. 

Viktig å beholde løypene
Et veldig viktig poeng for Ram-
nes sin del er fokus på å fortsatt 
skape skiaktivitet i nærmiljøet i 
Bergsåsen. Derfor skal lysløy-
perennet videreføres som 
tidligere. Det andre fokuset er å 
ivareta de populære skiløypene 
i Ramnes og Langevann-

området. Det operative skal 
driftes videre av Re skiløypelag 
underlagt IL Ivrig skigruppe ad-
ministrativt og økonomisk. Det 
skal til enhver tid sitte en person 
i styret i IL Ivrig skigruppe med 
tilknytning til Ramnes som kan 
ha et spesielt fokus på Ramnes-
delen av kommunen.
- Vi har begge parter stor tro 
på at man kan skape en stor 
og sterk skigruppe som hele 
kommunen føler seg hjemme i, 
forteller Langedrag og Liset til 
ReAvisa.

Vil slå sammen skigruppene 
i Ramnes IF og IL Ivrig

RAMNES/VÅLE: Et godt samarbeid har gjort at skillene så å si er viska ut mellom skigrup-
pene i Ramnes IF og IL Ivrig. En sammenslåing er blitt diskutert i ett par år, og det endelige 
vedtaket blir mest sansynlig fattet på årsmøtet til skigruppa til Ramnes tirsdag 3. mars 2015.

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

- Bli løypevenn!
VÅLE: IL Ivrigs ski-
gruppe anlegger og drifter 
helårsturløyper fra Ryk-
såsen i nord til Linnestad 
i syd. Bibo idrettspark 
med helårs lysløype 
ligger midt mellom og 
er utgangspunktet for 
mange turgåere og aktive 
utøvere. - Det jobbes kon-
tinuerlig med å forbedre 
turtraseene. Sjøl om mye 
blir gjort på dugnad trengs 
det penger til nedbetaling, 
service, drivstoff og annet 
vedlikehold av løype-
maskinen, og til maskinelt 
utstyr for sommerrydding, 
kostnader til utbedringer 
av eksisterende turløypen-
ett og nyanlegg, for-
teller Espen Liset i Ivrigs 
skigruppe. - Derfor håper 
vi at så mange som mulig 
støtter arbeidet som blir 
lagt ned - sommer som 
vinter - og blir løypevenn! 
Av cirka 170 medlemmer 
er halvparten superløype-
venner, som gir gode 
rabatter i sportsbutikken 
på Revetal blant annet.

SAMARBEIDER TETT ALLEREDE: Espen 
Liset, leder i IL Ivrig skigruppe, og Thomas 
Langedrag, leder Ramnes IF skigruppe.

Foto: 
Stian Ormestad

Sport i Re:
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Vår lokalkunnskap - din fordel!
Ta kontakt med Truls Bøhle eller Thor Fredrik Hanssen 
Solberg i banken på Revetal eller på telefon 47 67 55 00

Eiendom Re/Andebu

- Endelig kom vinteren til Re!
RAMNES/VÅLE: I jula gikk snøkanonene for fullt i 
kulda, og det sørga for ei hvit jul med skiløyper - med litt 
dugnadshjelp i IL Ivrig. Ei løype på 500 meter holdt seg 
tross en periode med mildvær på nyåret og det har vært 
poenglangrenn hver tirsdag på Bibo. Da kulda kom og 
snøen lava ned i slutten av januar ble det skiløyper også i 
Ramnes, og der er det lysløyperenn hver onsdag. Ramnes 
IF skigruppe fikk før jul en flunkende ny løypemaskin for 
bruk i Re-løypene. På bildet ser vi Johanne Solli Hegg 
(5) som har gått på ski halve livet sitt allerede. Det er noe 
av det beste hun vet, forteller mamma Hanne Solli som 
prøver å sette av hver tirsdag til poenglangrenn på Bibo. 
- Hun har det travelt og går så fort at mammaen bare må 
prøve å henge på så godt man kan! Truls Klepp Grytnes 
(11) går poenglangrenn sammen med klassekameratene 
Mikael Himberg (11) og Marius Himberg (11). - Vi blir 
med hver gang i år, som i fjor, forteller de til ReAvisa som 
var på besøk på poenglangrenn på Bibo tirsdag 13. januar 
2015. - Det er gøy å gå ski. Vi har ikke et mål om å bli 
verdensmester akkurat, men det er veldig gøy å konkurrere 
med hverandre og andre vi kjenner. Etter skituren sjek-
ker de tidene sine. - Det er veldig forskjellig hvem som er 
best, derfor er det så spennende!

Foto: Stian Ormestad

FOTBALLSKOLE I VINTERFERIEN
 
Ramnes IF fotballgruppe arrangerer fotballskole 
i Meny Arena i Bergsåsen 
mandag 16.02 – onsdag 18.02, kl 08.30 - 15.30.

For gutter og jenter 6-14 år 
For evt spm: 913 49 531  -  901 92 188
eller se www.ramnesif.no/fotball
 
RIF fotballgruppa

Imponerende 
innsats av Ivrig
STOKKE/VÅLE: Ivrig stilte 
hele 11 stafettlag med til 
sammen 33 løpere i langrenn 
i Stokke i januar 2015. På 
bildet til høyre ser vi noen 
av de yngre stafettlagene 
fra IL Ivrig: Sivert Othilius 
Husemoen, Ingrid Tuft Søy-
land og Sander Jørnsen. 
For de litt eldre klasser telte 
rennet som kretsmesterskap. 
Ivrigs junorjenter gikk alle 
et kjempeløp og vant KM 
for junior og slo også beste 
lag i senior kvinner. Ivrig-
laget besto av Mette Liset, 
Karoline Kalager og Hen-
riette Olsen Kvaale, alle i 
klassen for 17-åringer. Ivrigs 
unge herrelag gjorde det 
også veldig godt og tok sølv 
i herreklassen. Dette laget 
besto av Simen Gunhildstad, 
Kristoffer Liset og Håkon 
Norseng. IL Ivrig har flere 
bilder fra rennet på sin net-
tside www.ivrig.no.

Foto: Privat

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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For nærmere informasjon om tomteområdet kontakt:
Anne Handegaard
Telefon: 902 89 750
anne.handegaard@dnbeiendom.no

Truls Bøhle
Telefon: 991 07 296
truls.bohle@dnbeiendom.no

Send Skjeggestadåsen 
til 09999Telefon: 48 06 44 44

www.skjeggestadaasen.no

Livskvalitet for alle
- hele året

SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM 
Fortsatt ledige tomter i Skjeggestadåsen. Nå har vi lagt ut solrike 
tomter på felt B11 og B12, uten byggeklausul. 

Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt boligområde med flott utsikt 
over et rolig kulturlandskap. 

Her legges det stor vekt på å bevare nærheten til naturen med mange grønne lunger 
i boligområdet. Rett utenfor døren finner du et stort turterreng og gode skiløyper 
for mosjon og rekreasjon i en hektisk hverdag eller for en hyggelig søndagstur med 
familien. Det er kort vei til Revetal sentrum med skoler og sentrumsfunksjoner som 
kjøpesenter, vinmonopol, apotek, bank og post.

Her har du muligheten til fritt å velge husleverandør til tomten eller om du ønsker å 
engasjere arkitekt til drømmehuset.

TOMTEFELT 
B11 og B12 
I SALG NÅ!

TOMTEVISNING

8. februar

kl. 13.00–15.00
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sande-ordfører Karl Ei-
nar Haslestad (Ap) inviterte 
3K-kameratene Re, Hof og 
Holmestrand til felles for-
mannskapsmøte første onsdagen 
i januar 2015. Møtet fant sted på 
Nordre Jarlsberg brygge, og det 
var også navnet flere frammøtte 
brukte på den nye og foreløpig 
fiktive 4K-kommunen: Nordre 
Jarlsberg kommune.

Samarbeider allerede tett
- i flere retninger enn 3K
Sande-ordfører Haslestad for-
teller at det ikke akkurat er noe 
folkekrav om sammenslåing i 
Sande. - Men jeg merker en økt 
bevissthet rundt spørsmålet om 
kommunestruktur også her hos 
oss. Også Sande har hatt en inn-
byggerundersøkelse, der det var 
et flertall for kommunesammen-
slåing. Men det var flertall for å 
gå mot Drammen og Buskerud, 
ikke mot 3K og Vestfold. 
Nå skal den endelig beslut-
ningen om retningsvalg for 
Sande opp i styre og stell, og til 
sjuende og sist avgjøres i et ek-
straordinært kommunestyremøte 
i mars. Per nå er det ikke 
klart hva kommunestyret vil 
lande på. - Men hvis vi går 
sørover håper jeg at også Re 
åpner dørene sine for oss, sier 
Haslestad med referanse til 
siste kommunestyrevedtak i Re: 
Der vedtok kommunestyret en 
utredning som inkluderer bare 
3K, men døra står på gløtt for 
alle andre som vil snakke med 
Re - Tønsberg, Horten, og også 

- Det er ikke akkurat noe folkekrav om 
kommunesammenslåing, men folk blir 
mer og mer bevisst på spørsmålet

Sande eventuelt. For å inkludere 
andre må det opp som egen sak 
i kommunestyret i Re.
Sande-politikerne setter det å 
bli slukt av Drammen opp mot å 
få en større innflytelse i en sam-
menslåing med 3K. Innfytelse 
er også noe politikerne i Hof er 
bekymra for. Som minstemann 
i selskapet kan Hof ha mest å 
tape, men også mest å vinne. 
Senterparti-politiker i Hof Guro 
V. Evju minner om at alle, også 
Hof, gikk inn i 3K-samarbeidet 
for nettopp å samarbeide, ikke 
slå sammen kommunene. Hun 
forteller at Hof samarbeider 
bredt på tvers av både kom-
munegrenser og fylkesgrenser, 
både i Buskerud og Vestfold. 
- Som et eksempel kan sam-
arbeidet i over 50 år med 
brannstasjon i Hvittingfoss 
nevnes. Vi samarbeider godt, 
men det er fortsatt langt igjen til 
en sammenslåing. Det er ikke 
bare en underskrift som skal til, 
for det er mye gammalt som må 
ryddes opp i først. Jeg sover litt 
dårlig om natta, må jeg inn-
rømme.  Jeg føler det er veldig 
mye vi kan miste, forteller Evju 
og forklarer: 
- Vi trenger sårt at det er lys i 
lokalene i Hof, for det begynner 
å bli veldig tomt i sentrum. Jeg 
er redd for en sentralisering som 
kan gå enda mer utover Hof.

Ny stor “landkommune”
Hof-ordfører Ragnar Lindås 
(H) er for sammenslåing: - Vi 
er helt avhengig av å bli større 

for å møte framtida, mener han 
og får støtte fra de fleste folke-
valgte fra de fire kommunene. 
Holmestrand-ordfører Alf Johan 
Svele (H) går lengst. Han er til 
og med villig til å kalle byen sin 
et tettsted for å gi Re-ordfører 
Thorvald Hillestad (Sp) rett i 
at det er snakk om en ny stor 
landkommune.

Bare positivt å si 
om 3K-samarbeidet
- Dette er en reform der inn-
byggerne står i fokus, som 
skal gjøre at innbyggerne skal 
komme bedre ut av det. Min-
stekravet er at dagens tjenest-
etilbud skal opprettholdes, helst 
øke det som man har klart med 
3K-samarbeidet, påstår Svele. 
- Jeg har bare fått gode tilbake-
meldinger på 3K-samarbeidet. 
Utelukkende positvt, forteller 
Svele. - Men vi er ikke gode 
nok på å informere befolknin-
gen. Vi må minne folk om at vi 
har mange samarbeid allerede. 
Vi må få til å forklare folk 
hvordan disse samarbeidene har 
gjort tjenestene bedre!
Utfordringen med info til 
folk flest blir kalt “voksen-
opplæring”. - Vi må ha respekt 
for at ting tar tid. Vi må tillate 
oss sjøl å bruke mer tid ute 
blant folk og forklare folk så de 
skjønner at dette er til det bedre.
Svele innrømmer at prossessen 
fram til nå har vært topptung. 
- Dette har vært en ordførerstyrt 
prossess, nå må den bli bredere 
politisk forankret.

SANDE: Hadde bare de folkevalgte vært flinke nok til å fortelle hvor bra 3K-
samarbeidet funker, så hadde alle og enhver vært for kommunesammenslåing, 
mener Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H). 

Inviterer til debatt 
om kommune-
sammenslåing

VÅLE: - Det blir politiker-
debatt på Våle samfunnshus 
3. september 2015 med start 
klokka 18, informerer Delta Re. 
Tema for debatten blir kommu-
nesammenslåing. Debatten er 
blitt arrangert foran alle valgene 
i Re, både stortingsvalg og 
kommune-valg - som det er til 
høsten. Det har vært godt opp-
møte og muligheter for innspill 
fra salen, der lokale tema 
ofte kommer opp. 

Politikk i Re:

SAMMENLIKNER MED 
SAMMENSLÅINGEN TIL RE: 
Re-ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) sammenlikner det som skjer 
nå med sammenslåingen av Ram-
nes og Våle til Re i 2002. - Der 
hadde vi også mange samarbeid på 
kryss og tvers. Jeg kjenner igjen 
det nå, talte ordføreren på felles 
formannskapsmøte for 4K i Sande. 
- Jeg har bodd i Vestfold siden 
70-tallet, og dette er tredje gangen 
jeg er i Sande, sier Olaussen og 
mener det viser hvor mye Re og 
Sande har med hverandre å gjøre. 
Det var noe helt annet med Ramnes 
og Våle, mener Olaussen. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

ReAvisa.no 
sjekk siste nytt fra Re

tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

- Vi folkevalgte i Re 
  lever i vår egen 
  lille boble
LOKALPOLITIKK I RE: - Vi 
trodde vel at innbyggerunder-
søkelsen skulle bekrefte at 
veien videre går mot Hof og 
Holmestrand. Sånn ble det 
ikke, innrømmer varaordfører 
Trude Viola Antonsen (Ap). 
Flertallet for å gå i retning 3K 
vakler etter tilbakemeldingen 
fra folk flest i innbyggerunder-
søkelsen som ble gjennomført 
på tampen av 2014. I siste 
kommunestyremøte måtte flere 
innrømme at de ikke hadde hatt 
så god kontakt med folkemen-
inga i Re. - Vi folkevalgte i Re 
lever i vår egen lille boble her, 
taler Trude Viola Antonsen (Ap) 
fra kommunestyrets talerstol.  
Trond Ekstrøm (Frp) mener 
innbyggerundersøkelsen viser at 
det er for tidlig å utelukke andre 
retningsvalg for Re. - Byen for 
meg er Tønsberg, ikke Holme-
strand, sier Ekstrøm og viser til 
støtte i innbyggerundersøkelsen. 
Øyvind Jonassen (H) mener vi 
må se mot Horten, og håper de 
kjenner sin besøkelsestid. - Vi 
trekker mot kommuner som 
har ganske mye av de samme 
problemene som vi sliter med 
her i Re, da er det heller bedre 
å se mot Horten med et sterkt 
næringsliv og høyskole, blant 
annet, taler Jonassen. Kåre 
Solberg (Krf) mener at innbyg-
gerundersøkelsen ikke gir noe 
entydig svar. - Det anbefales 
kommuner med 15 - 20.000 inn-
byggere. Men like viktig som 
innbyggertall er næringsliv og 
arbeidsplasser i egen kommune. 
Der er jeg redd for at 3K alene 
kan bli for liten, mener Solberg. 
Undersøkelsen viser klart størst 
tilhørighet til Tønsberg, stor 
tilhørighet til Horten, og liten 
tilhørighet til Holmestrand. Av 
landkommunene scorer Andebu 
klart sterkest. Det er så å si in-
gen tilhørighet til Hof og Sande.
Frode Hestnes (Frp) stusser på 
at Sande ved en hver anledning 
kommer inn fra sidelinja. 
- Jeg finner ingen tilhørighet til 
Sande. De får altså null prosent 
i innbyggerundersøkelsen. Det 
finnes ingen indikasjoner på 
at vi vil i den retningen. Men 
likevel - de skal være med? 
Ulf Lund Halvorsen, uavhengig 
Venstre-utbryter, mener debat-
ten om kommunesammenslåing 
har tatt en helt feil vending, 
med Senterpartiet og ordfører 
Thorvald Hillestad ved roret.
- Vi diskuterer ikke hvordan vi 
skal sikre innbyggerne best mu-
lig tjenester for framtida og om 
kartet stemmer med terrenget. 
Debatten er heller blitt begrensa 
til et ja eller nei til sammen-
slåing med Hof og Holm-
estrand. Les mer om debatten i 
kommunestyret på ReAvisa.no.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re-ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) sammenlikner det som 
skjer nå med sammenslåin-
gen av Ramnes og Våle til Re 
i 2002. - Der hadde vi også 
mange samarbeid på kryss og 
tvers. Jeg kjenner igjen det nå, 
talte ordføreren på felles for-
mannskapsmøte for 4K i Sande. 

- Elendig sammenlikning
Den sammenlikningen er ikke 
Heming Olaussen (SV) enig i. 
Han mener den er elendig.
- Jeg har bodd i Vestfold siden 
70-tallet, og dette er tredje 
gangen jeg er i Sande, sier 
Olaussen og mener det viser 
hvor mye Re og Sande har 
med hverandre å gjøre. Det var 
noe helt annet med Ramnes og 
Våle, mener Olaussen. Også 
når man sammenlikner med 
bånda til Holmestrand og Hof. 
Tilhørigheten er lik null til Hof 
og forsvinnende liten til Holme-
strand. Ulf Lund Halvorsen, 
uavhengig kommunestyrerep-
resentant, stusser på at alt som 
skal til er å informere folk bedre 
om alle fordelene ved å slå sam-
men Re med Hof, Holmestrand 
og Sande. - Da vil alle si ja til 
kommunesammenslåing, bare 
de vet bedre? Lund Halvorsen 
er ikke overbevist sjøl. 

For tidlig å være skråsikker
- Nei, men det er jo det vi skal 
finne ut av i utredningens fase 2 
som vi starter på nå. Det er for 
tidlig å være skråsikker i sin sak 
allerede nå.

SANDE: Ordføreren sammenlikner det som skjer nå med det som 
skjedde med Ramnes og Våle. Heming Olaussen er uenig. - En 
elendig sammenlikning. Re har vel ingenting med Sande å gjøre?

- Går ikke an å sammen-
likne sammenslåingen av 
Ramnes og Våle med 3K
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Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

Thorvald Hillestad (63) har 
sviktende tillitt i eget parti. En 
tredjedel av medlemmene val-
gte å stemme blankt i mangel på 
motkandidat til ordførervervet. 
Ved forrige lokalvalg i 2011 
sto mange nye, unge navn på 
lista, men ingen av de yngste vil 
fortsette. Bare under halvparten 
av dagens folkevalgte for 
Senterpartiet fortsetter. Mange-
len på folk ble helt tydelig på 
nominasjonsmøtet mandag 19. 
januar 2015. Hva gjør vi i Re 
Senterpartiet galt, ble det spurt 
flere ganger. Les mer om dette 
på nettavisa ReAvisa.no.

På tide å slippe nye krefter til
Hillestad ble nok en gang valgt 
til Re Senterpartis ordførerkan-
didat med 10 stemmer, mot 7 
blanke. Margareth Horn mener 
antallet blanke stemmer er et 
tydelig tegn på at flere tenker 
som henne. - Både avstemming 
og debatt bærer preg av at flere 
mener det er på tide å slippe 
nye, yngre krefter til og tenke 
mer langsiktig i Re Senterparti, 
sier Horn til ReAvisa. 
- Det er første gang det ikke står 
et samla nominasjonsmøte bak 
meg ja, forteller Hillestad til 
ReAvisa.
- Merker du sviktende tillit i 
eget parti?
- Ja, det kan jo ha noe for seg å 
kanskje satse på noe nytt? Men 
nå har det seg sånn at vi ikke 
hadde noen nye å satse på, så da 
ble det til at jeg sa ja.
Han mener sjøl grunnen til de 
blanke stemmene kan være 

skolesaken før jul, der skuffels-
en fortsatt henger i. Hillestad 
ville legge ned Ramnes og flytte 
ungdomsskolen dit.
- Det er greit, jeg bomma der og 
ombestemte meg når det kom 
til stykket. Men det er nok litt 
av kimen til misnøyen likevel, 
tror Hillestad. Også et klart ja til 
kommunesammenslåing møter 
motstand i eget parti.

Kommunesammenslåing 
halvveis i neste periode?
Da Hillestad skulle fremme sitt 
kandidatur som ordførerkandi-
dat forsvarte han sitt positive 
syn på kommunesammenslåing. 
- Jeg må innrømme at jeg telte 
en del på knappene i forhold til 
det å fortsette som ordfører. 
- Men det som trigger meg er 
kommunereformen. Der kan 
det jo tenkes at erfaringen fra 
snekringen av Re kommune kan 
være greit å ha med seg inn i 
snekringen av en ny kommune.
Fortsetter Hillestad som ord-
fører i den neste fireårsperioden 
- eller to år som han håper at 
det blir med en kommunesam-
menslåing halvveis i den nye 
perioden - signaliserer han 
tydelig at han vil jobbe for at Re 
kommune blir historie, bare 15 
år etter den ble opprettet.
Topp fem på Re Senterparti-lis-
ta til lokalvalget høsten 2015 er: 
1. Thorvald Hillestad, 2. Lise 
B. Firing, 3. Svein Holmøy, 4. 
Heidi Myhre, 5. Ragnar Kirke-
vold. De tre øverste på lista er 
kumulert.

LOKALPOLITIKK I RE: Thorvald Hillestad er 
ivrig på å fortsette som ordfører i Re, men opplever 
sviktende tillitt i eget parti.

“Kommunereformen trigger   meg til å ville fortsette som 
  ordfører. Det kan tenkes at   erfaringen fra snekringen 
  av Re kommune kan være   greit å ha med seg inn i 
  snekringen av en ny stor-  kommune.”

Tove Øygarden 
valgt til ordfører-
kandidat i Høyre 
REVETAL: Re Høyre varslet 
i fjor høst at de bryter samar-
beidet med Krf. I felleslista 
har Høyre i praksis hatt to rep-
resentanter i kommunestyret 
denne perioden. Tove Øygar-
den (50) ble valgt til Høyres 
ordførerkandidat på nominas-
jonsmøtet før jul. Videre på 
lista finner vi Øyvind Jonassen 
(44), Kjartan Hansen (43), 
Anita Kristiansen (48) og Lars 
Solli (58) på topp-fem. Høyre 
ble med minimal margin det 
nest største partiet i Re under 
stortingsvalget for to år siden, 
like bak Arbeiderpartiet. Histo-
risk sett sliter Høyre med langt 
dårligere oppslutning i kom-
munevalg enn stortingsvalg.

Re KrF med Odd 
Gjerpe på topp

REVETAL: Kristlig Folkeparti 
i Re stilte sammen med 
fellesliste med Høyre i for-
rige valg, men har brutt ut av 
samarbeidet. Ordførerkandidat 
ved forrige valg Kåre Solberg 
(61) varslet tidlig at han ikke 
stiller på lista til lokalvalget i 
2015. Odd Gjerpe er blitt valgt 
til partiets ordførerkandidat, 
videre på lista står Benedichte 
Lyngås, Anna Solberg, Johan 
Aleksander Johansen og Randi 
Anne Skårdal på topp fem. 
- Gjennomsnittsalderen for de 
ti første er 45 år, så dette blir 
en liste med bredde, erfaring 
og nytenking i en god miks, 
forteller Odd Gjerpe.

Venstre har mista 
listetoppen fra for-
rige valg til Miljø-
partiet De Grønne
REVETAL: Dato for Re 
Venstres nominasjonsmøte 
er ikke satt i skrivende stund.
Venstre mista sitt eneste kom-
munestyremedlem i løpet av 
perioden da Ulf Lund Hal-
vorsen meldte seg ut i protest 
mot regjeringssamarbeidet 
med Frp. Han toppa også lista 
foran forrige lokalvalg i 2011 
som Venstres ordførerkandidat 
i Re.
Lund Halvorsen meldte seg 
inn i Miljøpartiet De Grønne i 
Re, som for første gang stiller 
liste i kommunevalget 2015. 
Det ferske partiet har ikke lis-
tene klare, og heller ikke dato 
for nominasjonsmøte i 
skrivende stund.

ORDFØRERKANDIDAT: 
Re KrFs listetopp Odd 
Gjerpe.  

Foto: 
Stian Ormestad / privat

ORDFØRERKANDIDAT: 
Arbeiderpartiets ordfører-
kandidat er den samme 
som for fire år side: Trude 
Viola Antonsen.

ORDFØRERKANDIDAT: 
Høyres ordførerkandidat 
er helt fersk i politikken: 
Tove Øygarden.

Politikk i Re:

Nytt styre i Re Venstre
REVETAL:- Det nye styret ser fram til å gjøre en innsats for 
innbyggerne og miljøet i Re, og til å ta fatt på mange interes-
sante oppgaver i valgåret, heter det i en pressemelding fra Re 
Venstres årsmøte. Nytt styre består av leder Kristin Hjelle, 
vara Kari Linnea Henriksen, styremedlem Ole Hans Lunde 
og Bent Sørsdal, nestleder og sekretær Elin Berg Schmidt, 
kasserer Anita Egenæs. 

Foto: Privat

Ber partiene 
i Re diskutere 
premissene for 
folkeavstemming
LOKALPOLITIKK I RE: 
Tirsdag 12. februar 2015 
trer Formannskapet i Re 
sammen for å diskutere 
premisser for folkeavstem-
mingen om kommunesam-
menslåing. “Det skal 
gjennomføres en rådgivende 
folkeavstemning. Det vil 
si at uansett resultat står 
kommunestyret i prinsippet 
fritt til å fatte det vedtak de 
vil”, heter det i innstillingen 
fra rådmannen. “Kom-
munestyret kan ikke binde 
de politiske partiene til 
hvordan de skal forholde 
seg til et resultat fra en 
folkeavstemning. De poli-
tiske partiene kan eventuelt 
bli enige om noen kriter-
ier, eller at saken danner 
grunnlag for drøftinger og 
konklusjoner i det enkelte 
politiske parti. Rådman-
nen mener det uansett vil 
være en fordel at partiene 
på forhånd klargjør hvordan 
de stiller seg til resultatet av 
folkeavstemningen”, står det 
skrevet videre. Kommune-
sammenslåing vil bli en het 
valgkampsak i Re. ReAvisa 
vil ta for seg programmene 
til alle partiene som stiller 
til valg her i Re. ReAvisa 
dekker også lokalpolitik-
ken i råd, utvalg og kom-
munestyre. Til uka - uke 7 
- er det møte i alle hovedut-
valg og råd i Re kommune, 
før kommunestyremøte i 
uke 9, tirsdag 24. februar 
2015. Les mer på nettavisa
ReAvisa.no.
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- SV har et mål om å fortsatt 
ha en representant i kom-
munestyret. Oppslutningen om 
partiet sentralt er ikke større enn 
at vi må gjøre jobben skikkelig 
her hjemme, taler partiets 1. 
kandidat Heming Olaussen.

Vil satse på lokal kultur
- Nei, ambisjonene ikke større 
enn som så, sier Olaussen til 
ReAvisa etter at han har fått 
fornyet tillit som partiets 
toppkandidat. - Men vi tar i 
mot alt vi kan få, så gjerne to 
representanter.
Olaussen har tross SVs ene 
kommunestyrerepresentant 
skaffa partiet mye oppmerk-
somhet i denne perioden. Han er 
langt ifra en anonym folkevalgt.
- Det er hyggelig med fornya 
tillit i eget parti. Jeg håper også 
velgerne ellers har lagt merke 
til hva lille SV har fått til i den 
siste perioden, og ikke minst 
hva vi har stått opp mot. Som 
3K-toget. 
- Ofte har SV stått mer eller 
mindre alene i begynnelsen, 
men etter hvert med støtte fra 
flere. Kravet om folkeavstem-
ming om kommunesammen-
slåing, blant annet. Og eien-
domsskatt, for å styrke skolene.
SV vil satse på Re kommune, 
med ny ungdomsskole blant an-
net. Fortsatt satsing på Re mid-
delalderdager, Slagene på Re og 
annen lokal kultur er også viktig 
i det lokale partiprogrammet.

Redd for en storkommune
- Ett punkt skiller oss fra alle 
de andre: Ja til et sjølstendig 
Re, forteller Olaussen. Det var 

“SV er det eneste partiet som stoler på vår  
  egen kommune og Res styrke som sjøl- 
  stendig kommune. Vi vil satse på Re  
  middelalderdager og annen lokal kultur”

LOKALPOLITIKK I RE: Ett punkt skiller fortsatt SV 
fra alle de andre partiene i Re: Ja til et sjølstendig Re.

kampsaken ved forrige valg i 
2011, og er det fortsatt:
- Vi er det eneste partiet som 
stoler på vår egen kommune 
og Res styrke som sjølstendig 
kommune. Det viser historien 
at vi har vi stått fast på gjennom 
alle år, ikke bare nå for å fiske 
stemmer fram mot valget. 
- Folk kan stole på SV, mener 
Olaussen som har et flertall av 
folket i Re bak seg i spørsmålet 
om et sjølstendig Re. Kanskje 
følger noen av de andre partiene 
etter?
- Et stort flertall av innbyg-
gerne er enig med SV og ser 
ikke behovet for en kommune-
sammenslåing, ifølge innbyg-
gerundersøkelsen fra november 
2014, siterer Olaussen fra det 
ferske partiprogrammet.
- Vi har enda ikke sett noen 
overbevisende dokumentasjon 
på at tjenestene eller økonomien 
i Re vil bli styrka av å bli slått 
sammen med nabokommuner, 
som er i omtrent samme økono-
miske situasjon som oss.
- Derimot er vi redd for at færre 
vil engasjere seg i en større 
kommune som kan bli topp-
tung og mer byråkratisk, med 
lenger avstand mellom folk og 
folkevalgte.
Olaussen siterer videre, i sams-
var med partiprogrammet: - Vi 
stiller spørsmål om den gode 
utviklinga for Revetal vil bli 
prioritert i en ny kommune 
der senteret ventelig vil ligge i 
Holmestrand. 

Ung og kvinnedominert liste
Før valget redegjør Elisabeth 
Sann og Jan Jensen for nomi-

nasjonskomiteens arbeid:
- Det er ei kvinnedominert 
liste, med flere nye navn blanda 
med gamle, kjente navn. Det er 
mange unge på lista som drar 
snittalderen ned, så det er ei ung 
liste. 
- I tillegg har vi vært så heldig 
å få med oss ett par innflyttere 
til Re med politisk erfaring fra 
andre kommuner, forteller Sann.
Forslaget fra nominasjonskomi-
teen ble enstemmig vedtatt på 
nominasjonsmøtet 20. januar 
2015: 1. Heming Olaussen, 
2. Anna Marie Frost, 3. Jord 
Herheim, 4. Elisabeth Sann, 5. 
Magnus Theiste Østlie.

“Kommunereformen trigger   meg til å ville fortsette som 
  ordfører. Det kan tenkes at   erfaringen fra snekringen 
  av Re kommune kan være   greit å ha med seg inn i 
  snekringen av en ny stor-  kommune.”

Topp fem 
på listene foran høstens valg:
Re Senterparti
1. Thorvald Hillestad 
2. Lise B. Firing
3. Svein Holmøy
4. Heidi Myhre
5. Ragnar Kirkevold

Re Arbeiderparti
1. Trude Viola Antonsen 
2. Lars Jørgen Ormestad 
3. Tordis Skallist Hovet 
4. Daniel Gusfre Ims
5. Hawri Yousef

Re Høyre
1. Tove Øygarden 
2. Øyvind Jonassen
3. Kjartan Hansen
4. Anita Kristiansen 
5. Lars Solli

Re Fremskrittsparti
Nominasjonsmøte 
er ikke avholdt

Trude V. Antonsen 
enstemmig valgt til 
ordførerkandidat i 
Re Arbeiderparti
REVETAL: I Re Arbeiderparti 
er dagens varaordfører enstem-
mig valgt til partiets ordfører-
kandidat i lokalvalget 2015: 
Trude Viola Antonsen (45). Lars 
Jørgen Ormestad (34), Tordis 
Skallist Hovet (43), Daniel Gus-
fre Ims (39) og Hawri Yousef 
(18) står på de neste plassene 
på topp fem. Arbeiderpartiet har 
fire kommunestyrerepresentan-
ter i denne perioden. Lokal-
laget har ei nøtt å knekke i Re: 
Arbeiderpartiet er det største 
partiet i stortingsvalg, men får 
under halvparten av stemmene i 
kommunevalg.

Re Sosialistisk 
Venstreparti
1. Heming Olaussen
2. Anna Marie Frost
3. Jord Herheim
4. Elisabeth Sann
5. Magnus Theiste Østlie

Re Kristlige Folkeparti
1. Odd Gjerpe
2. Benedichte Lyngås
3. Anna Solberg               
4. Johan Aleksander Johansen                             
5. Randi Anne Skårdal   

Miljøpartiet De Grønne:
Nominasjonsmøte 
er ikke avholdt

Re Venstre
Nominasjonsmøte 
er ikke avholdt

Kystpartiet 
stiller ikke liste i Re
REVETAL: Kystpartiet stilte 
liste i forrige kommunevalg i 
Re, uten å få nok stemmer til 
representasjon i styre og stell. 
Det er ikke varslet at de stiller 
liste i 2015.

Fremskrittspartiet 
har ikke lista klar
REVETAL: Re Frp skal ha sitt 
nominasjonsmøte 23. februar 
2015. Nominasjonskomiteen 
har ikke sitt forslag klart enda. 
Frp har fire representanter i 
dagens kommunestyre.
Halvveis i perioden ble Frps 
ordførerkandidat ved for-

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

rige kommu-
nevalg valgt 
inn på Stort-
inget, Morten 
Stordalen. 
Han sitter ut 
denne peri-
oden, men 
har varslet 
at han neppe 
stiller igjen.
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- Vi hadde en kjempekveld, 
og det var utrolig hyggelig å 
være på Stasjon igjen, forteller 
Roger Bergan etter lanserings-
festen lørdag 24. januar 2015. 
Det lokale coverbandet Wrong 
Direction varma opp publikum 

REVETAL: Det var full fres på lanseringsfest med 160 innbetalte på Revetal gamle stasjon. 
Nå finner Roger Bergans musikk nok en gang veien ut i den store country-verden.

som fikk servert cowboy-meny; 
bacon og bønner. CD-en “Sky-
diver” ble spilt inn i sommer 
i Nashville, Bergans andre tur 
sammen med Frank Wedde til 
country-hovedstaden. Turen 
resulterte i Roger Bergans andre 

album. - Skiva gnager seg ut i 
verden, og tilbakemeldingene 
fra bransjen og publikum er 
utelukkende positive. Flere låter 
blir allerede spillt på radio i 
Europa, og låten "Learn" gikk 
ut på radio i Australia forrige 

søndag. Det har også kom-
met et tilbud om promotering 
fra en veldig annerkjent aktør 
i USA, forteller Bergan til 
ReAvisa. - Så til å være låter 
snekra av to karer fra Re, må 
vi vel si oss fornøyd!

Roger Bergans løse kanoner fyra av

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hele 250 gjester fikk se et hel-
lokalt selskaps- ball- og brude-
show på Våle samfunnshus 
lørdag 24. januar 2015. Bak 
arrangementet står to Re-firma 
og på catwalken gikk lokale 
modeller. 

Lokale jenter på catwalken
Salong Camilla ved Camilla 
Wilhelmsen Thorin i Revetal-

feltet og Min kjole ved Betine 
Sandland fra Skjeggestadåsen 
sto bak showet. De hadde fått 
med seg mange sammarbeids-
partnere, som Espen Winther 
fra Winpics Photography, 
Kreativ Fryd fra Holmestrand, 
Dj-booking og utstillere som 
Tilbords og Patricia's lille hjem-
mebakeri. Modellene var tjue 
lokale Re-jenter. Line Barstad 

VÅLE: - Oppmøtet var supert, det er gøy å få til sånt som dette i Re! 

åpnet showet i brudekjole og 
med en gitar på fanget. Hun 
sang og spilte Fields of gold før 
hun som første modell inntok 
catwalken. Som brudepiker 
kom Alvilde Wilhelmsen Riis 
og Emilie Sofie Samland. Det 
var også tre herrer med på cat-
walken og en brudesvenn ved 
Kristian Elias Samland. Helt 
fram til showstart var det kø ved 

inngangen. 

Planen klar for neste år
- Neste år har vi lyst til å ha 
med flere utstillere, blant annet 
en gullsmed, baker og stentøy, 
glass eller liknende. Vi håper 
å gjenta suksessen neste år i jan-
uar- eller februar-tider, forteller 
Camilla Wilhelmsen Thorin til 
ReAvisa.

Ramnes bygde-
kvinnelag har 
programmet klart
 
RAMNES: - Vi ønsker medlem-
mer og ikke-medlemmer 
velkommen til et variert 
møteprogram også denne våren, 
skriver Mona Røisgård Kirkev-
old i en epost til ReAvisa på 
vegne av Ramnes bygdekvin-
nelag. Tirsdag 10. februar
blir det felles avreise fra skyss-
stasjon på Revetal til konsert på 
Hjertnes Kulturhus. 
- Vi hører ungdommer fra 
musikk, dans og drama-linja 
i Sandejord tolke Sting. De er 
kjent for svært høy standard på 
forestillingene sine og vi tror 
dette blir en flott kveld. 
Onsdag 25. februar blir det den 
første av flere strikkekafeer i 
Lukasstua på Brår Bygdetun. 
- Kom med eller uten et håndar-
beid og ha en avslappende og 
hyggelig kveld. Ta gjerne med 
en nabo eller venninne.
Torsdag 26. februar blir det 
møte med tema beredskap – et 
aktuelt tema. Tidligere ord-
fører i Ramnes kommune Johan 
Christian Haugan vil informere 
om beredskap. Hvor godt 
forberedt er vi på en krise? Det 
blir også en orientering om Re 
helsehus - møtet finner sted der.   
Tirsdag 28. april er det tid for
Avleggerauksjon. - Ta med deg 
avleggere fra hagen din om du 
har. Her blir det mulighet for 
å kjøpe noen nye og spennede 
arter du kanskje ikke har i 
hagen din fra før. Dette finner 
sted hjemme hos Lulli Sam-
nøen i Bergsåsen. Lørdag 6. 
juni går turen til Oslo. - Vi får 
omvisning i ”Oldemors hage”  
i Botaninsk hage på Tøyen, 
som har mange flotte stauder. 
Bygdekvinnene samarbeider 
også med Re Røde Kors om 
Internasjonal møteplass. Disse 
møtene er som regel lagt til 
første tirsdag i måneden, der 
folk fra forskjellige land og 
kulturer kan møtes i Re.

Lokale modeller på catwalken

Kultur i Re:

HELLOKALT SHOW: 
Salong Camilla ved Camilla 
Wilhelmsen Thorin og Min 
kjole ved Betine Sandland 
sto bak showet med lokale 
modeller.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

LANSERINGSFEST: Stor 
stemning under Roger Bergans 
lansering av ny CD lørdag 
24. januar 2015. 

Foto:
Stian Ormestad
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Ny messe på 
Hjerpetjønn
HJERPETJØNN: Tre år 
etter suksessen da over 
2.000 besøkende kom til 
landbruk- og fritidmesse på 
Hjerpetjønn sommeren 2012 
er det klart for en ny messe: 
- Vi sa allerede den gangen 
at det ikke kom til å bli hvert 
eneste år, men at vi heller 
gjør det skikkelig når vi først 
gjør det. Så nå er vi klare 
igjen, lover Robert Klausen 
som tar i mot påmeldinger. 
Datoen blir helga 6 - 7. juni 
2015. 
- Vi satser på show og god 
underholdning som sist. Det 
var litt action her da, det 
trur jeg folk syns var moro. 
Vi fikk mange gode tilbake-
meldinger, sier Klausen. Vel-
foreningen har 76 medlem-
mer. De tar vare på et 
gammelt forsamlingslokale 
som trenger oppussing. Alle 
inntekter fra messa går til det 
formålet. - Vi fikk inn nesten 
100.000 kroner i overskudd 
som ble brukt på taket 
sist. Det å skaffe penger til 
lokalet er drivkraften bak å 
lage i stand en messe igjen. 
Vellet på Hjerpetjønn er vi 
glad i, også folk utenfor 
Hjerpetjønn.

Arkivfoto:
Stian Ormestad

Åpner hvalfangst-
rommet på Våle 
prestegård
VÅLE: Våle historielag inviterer 
til årsmøte på Våle prestegård 
onsdag 18. februar 2015. - Tre 
hvalfangere forteller sine historier, 
og vi åpner det nye Hvalfangst-
rommet på prestegården, forteller 
Mia Olsen på vegne av historielag-
et i en epost til ReAvisa. I tillegg 
blir det ordinære årsmøtesaker og 
bevertning.

Bibbi Tvinde Øberg
Gullsmed

Tlf: +47 928 53 849

bibbi@gullsmeddesign.no
www.gullsmeddesign.no

www.facebook.com/BibbiDesign
Bibbi Design

Designer det  du ønsker deg

Vi starter opp med gårdsskafé igjen 
torsdag 5. februar, kl. 11-19. 

Vi har åpent hver torsdag kl 11-19 og hver  
1. søndag i måneden kl. 13-17 (1/3, 5/4, 3/5, 7/6).

Vi serverer lunsj og enkel middag. Hjemmelaget, 
kortreist og økologisk mat. Intimt og sjarmerende lokale.

Torsdag 12. februar: Indisk aften med bilder og fortell-
inger fra reisen og hjelpeprosjektet India. Entré kr. 50 
- pengene går til skolen i Pangantabi. Velkommen! 

Denne våren vil vi annonsere arrangementene 
fortløpende. Følg med i ReAvisa og vår Facebook-side. 

REVETAL: Andreas Bull-Gundersens Minnefond ønsker 
forslag på kandidater til årets stipend på 30.000 kroner.
Fondets formål er å bidra til å forebygge vold mot eller blant 
barn og unge. - Vi deler ut et stipend hvert år til en person, 
organisasjon eller institusjon, primært i Vestfold, som gjør et 
viktig arbeid med å forebygge slik vold, forteller Elisabeth 
Sann, styreleder og mamma til avdøde Andreas Bull-Gunders-
en. Tidligere vinnere er Voldtektsmottaket i Vestfold (2011) for 
deres opplysningsarbeid i skoler, Krisesenteret i Vestfold (2012) 
for deres arbeid i forhold til barn av voldsutsatte kvinner, for å 
hindre at volden skal gå i "arv", "Ola-senteret" i Re (2013) for 
deres arbeid med utsatt ungdom og Gatemeklerne, Røde Kors 
Tønsberg, for deres arbeid med å lære folk andre måter å løse 
konflikter på enn ved vold. - Vi understreker at stipendet gjerne 
kan gå til enkeltpersoner eller frivillige, men også til offentlige 
instanser eller ansatte. Forslag på kandidater kan sendes inn 
allerede nå, men absolutt seinest innen fristen 1. mars 2015 til 
fondets sekretær på epost hemingo@online.no. - Du trenger 
ikke sende med en begrunnelse, men det er selvsagt fint om du 
gjør det, forteller styrelederen.

Arkivfoto: 
Synne Eggum Myrvang

Andreas Bull-Gundersens Minnefond 
tar i mot  forslag til kandidater

Åpent møte i Ramnes historielag:
Anders Jahre - hans liv og virksomhet

REVETAL: Forfatter og journalist Audun Tjomsland foredrar 
over temaet ”Anders Jahre – hans liv og virksomhet” torsdag 
19. februar 2015 på Seniorsentret i Re helsehus. Tjomsland ga 
i 2013 ut sin biografi om forretningsmannen Anders Jahre. Inn-
ledningen vil dreie seg om Anders Jahres Ramnes-tilknytning, 
skriver Erik Bjune i historielaget i en epost til ReAvisa.

Vestfold Bygdekvinnelag ønsker forslag 
på kandidater til Spiskammersprisen
VIVESTAD: Spiskammersprisen deles i år ut for 17. gang på 
årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag i Kjose 14. mars. Matprisen 
skal gå til person(er), bedrift, organisasjon eller institusjon som gjør 
en spesiell innsats for å ivareta kvalitet, kultur og tradisjon i arbeid 
med mat og måltider i Vestfold, forteller Anne Kathrine Munkejord 
fra Vivestad som tar i mot forslag på telefon 92 22 86 81.

www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

Kileveien 77, 3175 Ramnes
Telefon: +47 33 39 62 66 | E-post: post@kjellfoss.no

Revetal
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Møteplasser i Re:

50 år med læring, lek 
og moro på Ramnes skole

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

I år kan Ramnes skole feire sitt 
femtiårsjubileum. Skolen ble 
tatt i bruk 16. august 1965 og 
høytidelig innviet 25. november 
står det i Ramnes bygdebok. 
Ramnes kommune kjøpte tomta 
av Anton Bogstad. Byggear-
beidet startet sommeren 1964 
etter tegninger av arkitekt Ole 
Bjønnes, Tønsberg. Bygnin-
gen er på 1.385 kvadratmeter 
i to etasjer og oppført i be-
tong og mur. Den erstatta de 
tidligere skolene på Ramnes, 
Linnestad, Brår, Solheim på 
Hjerpetjønn og Holtung. Fon 
beholdt småskolen til 1967 og 

ny småskole på 70-tallet. Den 
ble nedlagt i 2007 og elev-
ene ble overført til Kirkevoll. 
Vivestadelevene ble overført til 
Høyjord skole. Fra 2017 skal 
Vivestadelevene gå på Ramnes 
skole.

Prisbelønt Ramnes skole
Ramnes skole ble bygget som 
en ”kompaktskole” med en 
gymnastikksal i midten og 
undervisningsrom rundt. Nye 
krav ble løst ved hjelp av 
ombygninger og nye bruk av 
rommene, men i1985 måtte et 
nytt bygg til, og der holdt 1. til 

3. klasse til. Alle klasserom har 
egne innganger med garderobe 
og toaletter og med et mediatek 
med dør fra alle klasserom. 
I underetasjen var det nytt 
musikkrom og skolekjøkken. 
Her var det også tilfluktsrom 
som ble innredet til filmrom, 
keramikkrom og fotorom.
Ti år seinere kom det krav om at 
6-åringene skulle inn i skolen. 
Ramnes kommune bygde enda 
et nybygg som rommet de nye 
1. klassingene og SFO. Det ble 
tatt i bruk før ordningen var 
lovpålagt. Ramnes skole var 
pionerskole og drev SFO på 

forsøksbasis de første åra.
Ramnes skole har en fin be-
liggenhet med skog og natur 
i sin nærhet. Sammen med 
stort uteareal med fotball og 
håndballbaner, 60-meters bane 
med tartandekke, akebakke og 
skiløype som passerer gjennom 
skolegården, ligger forholdene 
til rette for aktive timer og frim-
inutter. Skolen har i mange år 
satset på utedager i skogen, med 
faste bålplasser og en lavvo i 
gåavstand fra skolen.  
I tillegg til læring, har det vært 
mye lek og moro i Ramnes 
skole sin 50 år lange historie. 

Karneval er blitt arrangert med 
javne mellomrom. Flere store 
forestillinger med forskjellige 
temaer som danseforestilling, 
sang, skuespill og sirkusopp-
visning. Ved sistnente ble 
gymsalen ombygd til manesje. 
Dyredager, hårdager, skodager, 
balldager, skidager, skogtur-
dager, mattedager, juleverksted, 
snøskulpturkonkurranser og 
mer til er arrangert. Ett år ble 
det dekket langbord i korri-
doren utenfor klasserommene 
og servert risengrynsgrøt. I 
mange år ble aktivitetsdagen 
med idrettsmerkeprøver og 

RAMNES: Ramnes skole fyller 50 år. Skolen var pioner med SFO-forsøksprosjekt i sin tid, og i 2006 gikk Bård Skolemester-prisen til    Ramnes skole for godt arbeid med “Ramnesmodellen”. 
Like viktig som læring, er lek og moro - både for elever og lærere.

RAMNES SKOLE 50 ÅR
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fotballkamper mellom voksne 
og elever arrangert på uteare-
alet ved skolen, med grillpause. 
De senere årene har man hatt 
samarbeid med idrettslinja på 
Re videregående skole. Skolen 
har vært med på flere holdn-
ingsskapende opplegg. 

“Ramnes-modellen”
De senere årene ble ”Ramnes-
modellen” jobba fram, hvor 
man i tillegg til å slå ned på 
uønsket adferd fremhever og 
roser det positive. I 2006 fikk 
skolen ”Bård Skolemester-pris-
en” for sitt arbeid. I dag henger 

bildet av Bård Skolemester i 
trappa opp til annen etasje i 
1965-bygget. En av Ramnes-
lærerne, Willy Andrassen 
skreiv en ny sang til gamle 
Ramnes kommune: ”Ramnes, 
Ramnes”. Den ble sunget inn 

Ringdal over som 
rektor etter å ha 
vært undervis-
ningsinspektør. 
Marit Flatø rykket 
opp fra undervis-
ningsinspetør da 
Alfred Ringdal 
sluttet i 2010. 
Marit Flatø ble et-
terfulgt  av  Kjel-
laug Lien i 2014. 
Hun forteller at 
jubileet skal mark-
eres, men hvordan 
og når vil hun 
komme tilbake til.

RAMNES: Ramnes skole fyller 50 år. Skolen var pioner med SFO-forsøksprosjekt i sin tid, og i 2006 gikk Bård Skolemester-prisen til    Ramnes skole for godt arbeid med “Ramnesmodellen”. 
Like viktig som læring, er lek og moro - både for elever og lærere.

SKOLEJUBILEUM FOR 25 ÅR SIDEN (OVER): Sentrale personer under 
markeringen av 25-årsjubileet ved Ramnes skole. Bak fra venstre åtte elever fra 
1965: Rune Langeland, Hanne Holtan, og Øyvind Flåteteigen. 3. rekke: Marte 
Bergan, Bente Haug og Sverre Svendsen. 2.rekke: Nils Riis, Ragnhild Ringdal, 
skolestyreformann Morten Kihle, ordfører Eva Lian Takle og elevrådsleder Elin 
Skuggedal. Sittende foran: Daværende rektor Alfred Ringdal, lærer Guri Riiser 
og første rektor ved Ramnes skole Sven Nyhus.

LEK OG MORO I FELLESTIME: Lattermusklene fikk trimma seg 
mest i gymsalen med fellestime der lærerne satte opp “I Dovregub-
bens hall”. På bildet, fra venstre: Kari Skobba, Håkon Westby som 
trehodet Dovregubbe, Laurence Østlie, Ellen Kjæreng, Kari Chris-
tensen som Peer Gynt, Mariut Bue Kompala halvt skjult, Inger 
Gladhaug Sandnes som hoff-troll og Aud Neverdalen.

AVSKJED MED SKOLESJEFEN: Sven Nyhus blir takka av i 
februar 1989 av elevrådsformann Andreas Gran og Kjetil Venås.

SYKKELTUR OVER VIVESTADÅSEN (OVER): Turen gikk fra 
Ramnes skole til Askjer bru, Sjue i Høyjord, Vivetstad, Holtung og 
tilbake til skolen en vakker dag i 1978. Vi ser forfra Ole Kristian 
Bagstevild, Bosse Kristiansen, Roger Bjune og Arve Bjune. Bak 
Kristiansen triller Vidar Holtung. 

RAMNE SKOLE I DAG (UNDER): Femtiåringen ligger vakkert 
til i flott natur, dette bildet er knipsa en fin januardag i år.

BUSSTREIK: I mars 1978 var det busstreik og elevene som måtte sykle lengst 
til skolen var Ole Kristian Bakstevold fra Sjuve i Fon. Han sykla 3,2 mil hver 
dag. På bildet ser vi fra venstre Svein Bjune, Bjarne Henry Johansen, Trond 
Jahre og nevnte Ole Kristian Bakstevold.

og utgitt på plate i 1980 med 
et opplag på 800, hvorav 600 
var forhåndssolgt. Sven Nyhus 
ble ansatt som første rektor 
ved Ramnes skole. Han var 
også skolesjef i Ramnes, eller 
inspektør som det het til å begy-
nne med. I tillegg var han også 
rektor for Fon skole da den var 
på Vonheim. I 1989 tok Alfred 

FOTBALLMESTERE: Vinnerne av Ramnes skoles store fotballturnering i 
1978, foran fra venstre: Asbjørn Holt, Pål Eliertsen og Rune Brygmann. Bak fra 
venstre: Thomas Anthoniesen, Roger Bjune, Vidar Holtung og Hugo Sørensen.

Alle foto: Håkon Westby
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Stort og smått i Re:

Klemmetsby-Firing

FRA ARKIVET: Journalistkurset for ungdom i alderen 12 til 15 år 
gikk over fire kvelder og to prosjekt-helger med tre timer intensiv
journalist-jobbing på Re bibliotek. Synne Eggum Myrvang i 
åttendeklasse på Revetal ungdomsskole liker at alle på kurset kan 
få sin sak på trykk i ReAvisa. - Jeg har lyst å bli journalist. Jeg 
lærer hvert fall mye om hvordan det er å være journalist nå, så jeg 
kan få mer greie på om det er noe jeg vil fortsette med, forteller 
hun. - Jeg liker godt å skrive, sier Carina Flåten som også går i
åttendeklasse. Hun håper på noen tips til å skrive enda bedre og 
forbedre karakterene på skolen. - Morsomt å se hvordan en journal-
ist jobber, sier Thea Henden og Maria Lynne. Alle deltakerne har 
funnet hver sin interessante sak som kursholder Stian Ormestad 
i ReAvisa mener holder for en god sak i ReAvisa. - Her jobber 
alle med gode redaksjonelle saker som absolutt holder vann. Med 
kursing og veiledning underveis regner jeg med at den journalis-
tiske innsatsen til elevene blir til glede for ReAvisas lesere i løpet 
av våren. På bildet ser vi bak, fra venstre Viktoria Erdahl, Johanne 
Orerød Torheim, Mia Axelsen og Marie Nathalie Kirkerød Solberg. 
Foran, fra venstre ser vi Thea Henden, Carina Flåten, Maria Lynne 
og Synne Eggum Myrvang.

 Faksimile: 
ReAvisa, februar 2010

ReAvisa for 5 år siden: 
Nysgjerrige journalistspirer fra Re

Slekters gang:
Døpte:

Ramnes kirke
14.12 Håkon-Matheo Svendsen. Døpt i Høyjord kirke

Våle kirke
14.12 Leander Mysen Hansen

Fon kirke
18.01 Olea Katinka Sanner Borge

Døde

Ramnes kirke
03.12 Unni Bru Huseby
03.12 Grethe-Karin Engen
17.12 Bjarne Brenne
09.01 Jørdis Bredine Ødegård

Undrumsdal kirke
13.01 Phillip Limjirawattana Fredriksen

Våle kirke
10.12 Astrid Lovise Olsen
02.01 Liv Gjelstad
16.01 Anne Karin Green Hansen

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Etter tre år med fellestog for 
Ramnes og Røråstoppen skoler 
på nasjonaldagen, blir både 
Våle og ungdomskolen med i 
2015. 

Stor uenighet i grendene
- Det har vært snakka om i 17. 
mai-komiteen i Re i flere år at 
skolene samles i tog på Re-
vetal når helsehuset ble ferdig, 
forteller Siv Ellen Kristiansen 
fra kulturkontoret i kommunen. 
Hun er sekretær for komiteen 
som består av representanter 
for alle FAU-rådene på skolene 
i Re. Varaordfører Trude Viola 
Antonsen er leder av komiteen.
Da komiteen satte seg sammen 
i høst viste det seg likevel at 
det ikke er selvsagt for alle å gå 
i tog på Revetal, på tross av at 
helsehuset nå er oppe. 
Det resulterte i spørreunder-
søkelser fra FAU-rådene på 
både Kirkevoll og Solerød skol-
er, samt fra ungdomslaget i Fon. 
Undersøkelsene har også gått til 
de som har barn i barnehage.

Ungdomsskolen blir med
- Dette med 17. mai er veldig 
viktig for folk, mener Kristians-
en. - Jeg håper bare de voksne 
snakka med barna før de har 
svart på undersøkelsen. 

For både Undrumsdal og Fon 
ble svaret et klart nei til felles-
tog. På Kirkevoll derimot, ble 
det fire stemmer overvekt for å 
gå i tog på Revetal. Av 3-400 
utsendte spørreark, kom det 124 
svar tilbake, hvorav 60 stemte 
nei til fellestog og 64 stemte ja.
Ungdomsskolen ved rektor 
Mona Elisabeth Larsen har 
tatt kontakt med komiteen og 
ønska å være med, så nå får 
ungdomsskolen en egen plass i 
toget for de elevene som ønsker 
det. - Det var utrolig morsomt at 
de tok kontakt. Det er jo den en-
este ungdomsskolen vi har her 
i Re, og det blir bra at de får en 
plass i toget mener Kristiansen 
og Antonsen. De har stor tro på 
et større arrangement. 
- Fire korps og enda to skoler 
med, det kommer til å bli kjem-
pestemning!

Alle samles i parken
Fredag ettermiddag 23. januar 
2015 prøvegikk damene togets 
nye trase.Starten er i Revetal-
gata, opp i Revetal 1 forbi 
ungdomskolen og via sløyfa i 
byggefeltet ned til Revetal, før 
toget skal gå gjennom alle fire 
rundkjøringer og ha en stopp 
på helsehuset. Her blir det 
nasjonalsang, før alle samles i 

REVETAL: - Nå er det slutt på avslappende og koselig 17. mai-feiring på 
Kirkevoll, blir i stedet stress og mas for å komme seg til Revetal, mener en 
ReAvisa-leser fra Våle. Mens en fra Undrumsdal mener det er helt sprøtt at ikke 
Solerød er med i fellestoget. - Spennende med et skikkelig 17. mai-tog og masse 
liv, også på bygda.

Delte meninger om et 
felles 17. mai-tog på Revetal

parken. 
- I parken skal en representant 
fra hver 7. klasse holde en tale 
de har samarbeida om. Den 
skal videooverføres til helse-
huset, forteller Kristiansen.

- Spennende å se responsen
Etter toget reiser skolene hvert 
til sitt for leker og videre feir-
ing. - Det blir spennende å se 
responsen, jeg har inntrykk 
av at ikke så mange har fått 
med seg resultatet av spør-
reundersøkelsen på Kirkevoll, 
forteller Kristiansen og Anton-
sen. Og tilbakemeldingene lot 
ikke vente på seg på nettavisa 
ReAvisa.no:
- Nå er det slutt på avslap-
pende og koselig 17. mai-feir-
ing på Kirkevoll, blir i stedet 
stress og mas for å komme 
seg til 
Revetal, mener en ReAvisa-
leser fra Våle. Mens en 
undrumsdøl mener det er synd 
at ikke alle samles på Revetal: 
- Helt sprøtt at ikke Solerød er 
med i fellestoget! Spennende 
med et skikkelig 17. mai-tog 
og masse liv, også på bygda.
Les flere reaksjoner i kom-
mentarfeltet på nettavisa 
ReAvisa.no og på ReAvisas 
Facebook-side i grønn boks.

PRØVEGIKK RUTA: Varaordfører Trude Viola Antonsen er leder av komiteen. - Det har vært snak-
ka om i 17. mai-komiteen i Re i flere år at skolene samles i tog på Revetal når helsehuset ble ferdig, 
forteller hun og kulturkonsulent Siv Ellen Kristiansen, sekretær for 17. mai-komiteen.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale
- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Våle Ungdomslag for utleie 
v/vaktmester, tlf: 330 60 718

Idrettsbygget Bergsåsen idrettspark
- møterom/festsal m/stort kjøkken, kjølerom
Kontakt Ramnes IF for utleie:Kontakt Ramnes IF for utleie: Alfred Ringdal, 
tlf 913 49 531, epost alf-rin@online.no

Underetasjen i Ramneshallen
- møterom/festsal, (nylig pusset opp), kjøkken
Kontakt Ramnes IF for utleie: Alfred Ringdal, 
tlf 913 49 531, epost alf-rin@online.no

Grendehuset i Kleiva
- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Kleven Velforening på tlf 95 94 61 92

Hjerpetjønn Vel
Hyggelige lokaler, stort uteareal og p-plass
Stor- og liten sal, kjølerom, kjøkken, garderobe
Tlf 41 50 31 73 / utleie@hjerpetjonnvel.no

Vonheim i Fon
- møterom, selskaps- og festlokale- møterom, selskaps- og festlokale
Scene, storesal, lillesal og kjøkken
Ring Irene for avtale på tlf 41 00 07 64

Bygdehuset Sagatun i Vivestad
Storsal med scene, møterom, kjelleretasje, 
kjøkken, stort uteareal og p-plass.
Tlf 333 97 781

Sverretun på LinnestadSverretun på Linnestad
Møterom/festsal m/kjøkken. Kontakt Tunsberg 
Leikaring ved Arvid Bråten tlf 913 77 894

Elverhøy kulturhus i Ramnes
Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken. 
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879

Klubbhuset Bibo Idrettspark
TTrivelig lokale for de hyggelige anledningene, 
god plass ute og fin veranda. Opptil 45 pers. 
Kontakt: post@ivrig.no eller se www.ivrig.no

Kort om reaksjoner 
på saken på ReAvisa.no:
- Flott. Hele 4 stemmer flertall, pinlig få som leverte inn sin stemme. Da kan ikke folk klage 
heller. Nå er det slutt på avslappende og koselig 17. mai-feiring ved Kirkevoll. Det blir i stedet 
stress og mas med å komme seg til Revetal sammen med samtlige 9.000 andre innbyggere. 
Gleder meg vilt og hemningsløst. Og ja, jeg stemte. Imot. 

Ann Helen Østmann 
 
Endelig. Det var på tide. Sånn er det da i byene også, parkeringsplasser ordner det seg med skal 
du se. 

Ingunn Nordø Barth
 
Ordner seg? I byene blir det gjerne satt opp busser. Tviler på at det skjer i Re.

Monica Rehn-Erichsen
 
I Hof har vi hatt felles tog iallefall siden 1972. Men for vår del, som er fra Vassås, har vi gud-
stjeneste klokka 15 og tog og samling på “lokkalet” etterpå. Veldig hyggelig, og ikke minst rolig. 

Elin Auen

Foreløpig står Solerød utefor dette tog-fellesskapet, men det varer vel ikke lenge. Og da er jeg 
redd det bare blir de som har barn/barnebarn på barneskolen som møter. På Solerød (og sikkert 
på de andre skolene også) møtes jo “hele” bygda på 17. mai for å se toget og treffe sambygding-
er. Ja til levende bygdesamfunn! 

Lene Bergan 

Trist at bare de med barn på Kirkevoll skole og Brekkåsen barnehage har fått anledning til å 
være med på avstemming om hva Våle vil, det berører jo alle som bor i Våle. Hvorfor ikke 
sende ut et skriv til alle i Våle med mulighet for å gi sin stemme, fysisk eller elektronisk? Trist 
og litt udemokratisk, 17. mai er for flere enn bare ungene! 

Hanna Grethe Langeland
 
Avstemming har ikke vi hørt om...pussig!! Men det er vel på grunn av alle innflytterne dette her. 
De har vel ikke samme tilhørighet som vi som har bodd her stort sett hele livet!!

Harald Sanner 
 
Kjempeflott for oss som kjenner noe her og der i kommunen. Da får vi mulighet til å se alle i 
toget. Jeg gleder meg til et stort, flott tog i år. 

Anne Mette Hegg
 
Helt sprøtt at ikke Solerød er med i fellestoget! Spennende med et skikkelig 17. mai-tog og 
masse liv, også på bygda! 

Monica Ormestad
 

Eg skulle veldig gjerne gått i tog på Revetal, men heller seinare på dagen, etter at programma i 
dei ulike grendene er avslutta! Treng vel ikkje rive opp ting som fungerer slik ein ynskjer, berre 

fordi toget på Revetal må gå tidleg på dagen? 

Ingrid Plingrid

Kilde:
Kommentarfeltet på 

ReAvisa.no og Facebook.com/ReAvisa

Kanskje ikke nettbutikk var så lurt likevel?

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

ReAvisa
ReAvisa vil fortsatt være gratis, men setter du såpass 
pris på ReAvisa at du har lyst til å betale? Flere har 
spurt om å få gi et bidrag til lokalavisa. Bruk i såfall 

konto 1594.47.87167, merk “Gave”.

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt:

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no
eller tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no
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www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no

09-20 (18)

   itt kontor
- vår ekspertise og service

NYHET! 

Stak deg innom vår topp moderne sportsbutikk 
og opplev vår ekspertise og service!

Spesialist innen:     Fotball   -   Håndball   -   Løp   -   Ski   -   Sykkel

NYHET:  SPENNMÅLER, SLIPING, SMØRING, KUNNSKAP
VÅR NYE SMØREBU GJØR DIN SKITUR TIL EN GOD OPPLEVELSE!

Sport1/Ditt Klubbhus er i familie med

Med DITT GULLKORT  får du 

gode tilbud på alle varer hele året!GULLKORT

Åpningstider: 09-20 (18)www.dittklubbhus.no

OLA NORDMANN, NORGE IL

-30%
på ski & 

vinterutstyr!
(ekskl. skipakker)

-50%
på 1/2 

butikken!

-70%
på alt av

alpinutstyr

ALLE FOTBALLSKO

ÅRET RUNDT

VI ØNSKER Å BLI STØRST OG BEST PÅ 
FOTBALLSKO, OG KJØRER DERMED 

30% FAST RABATT!

RE MIDDELALDERDAGER 
ONSDAG - TORSDAG

FREDAG - LØRDAG


