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Trenger du hjelp med installa sjon  
bedrift eller privat? Vi har stor 
kompetanse og kan komme raskt!

elektro data tele alarm internkontroll

Telefon 33 06 10 20
post@altinstallasjon.no
altinstallsjon.no

LYS, VARME 
ELLER EKSTRA 
KONTAKTER?

Vi leverer alle type elektro- og svak-
  strømsinstallasjoner. Bare ta kontakt!

Siste nytt fra Re - sjekk ReAvisa.no 

Skal vi føre 
regnskapet ditt?

www.rosokonomi.no AnneKarina Ann Margaret
Tlf 33 06 46 40/ms@rosokonomi.no

Seier for Solerød skole blir feira i Undrumsdal. Hele bygda mobiliserte for å redde grendeskolen for fjerde 
gang - og de vant kampen. Nå satser bygda på videre vekst for å sikre skolen for framtida. 

Samtidig har jubelen stilnet i Vivestad. Bare to år etter at kampen om grendeskolen i Høyjord ble vunnet, 
sier Re kommune opp Vivestad-avtalen ved aller første anledning.
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Prøvespiller for 
Liverpool denne 
uka

20

- Hurra for Bibo!

10 - 11

Seier og tap i kampen 
for to små grendeskoler

TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

Personbil, bil med henger, moped, 
lett og tung motorsykkel, 

lastesikringskurs, med mer.

Nå over 3.000 lesere hver uke!



Om ReAvisa:

ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og 
omegn på papir og nett.

Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no. 
Over 3.000 lesere 
hver uke.

Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.500 / 8.800 i opplag 
sendes til alle husstander 
i Re og omegn / full-
distribusjon til hele 
Andebu og Hof i tillegg 
ved utvalgte utgivelser.
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Telefon: 488 69 444
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Annonse i ReAvisa:

ReAvisa sendes ut en gang i 
måneden til alle husstander 
i Re og omegn. Den daglige 
nyhetsformidlingen skjer 
på ReAvisa.no. Treff 
kunder i Re og omegn på 
en billig og bra måte med 
annonse i ReAvisa - på 
papir og nett.
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Annonse@ReAvisa.no
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Tips ReAvisa:

Har du tips til ReAvisa, 
ta kontakt på epost 
Tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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ReAvisa i Revetalgata 8.

Får du ikke 
ReAvisa?

Send din postadresse 
til Post@ReAvisa eller 
ring tlf 488 69 444.

Stian Ormestad
Redaktør og fotojournalist
Epost: Stian@ReAvisa.no

Telefon: 488 69 444

Synne Eggum Myrvang
Frilans ungdomsmedarbeider
Epost: Synne@ReAvisa.no

Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilans seniormedarbeider

Epost: Hakon@ReAvisa.no
Telefon: 930 89 577

Journalister i ReAvisa:

Video, bilder og nyheter fra Re  www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og 
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. 

Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener at du er rammet av urettmessig 
omtale. PFU behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 

Adresse: PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40, epost pfu@np-nr.no
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Frivillighet i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Michael Benjamin Dibley 
driver sammen med sin samboer 
Cathrine Walle 360 kiropraktor 
på Revetal. Michael er en av 
femti kiropraktorer som reiser 
til Haiti for å behandle 40 - 
50.000 fattige i løpet av denne 
uka, i regi av Mission Life 
International (MLI). Samboer 
Cathrine skulle så gjerne vært 
med, men på grunn av det de 
kaller elendig timing ble det 
forandring i planene - hun er 

Fra Revetal til Haiti for å hjelpe

gravid og har vært det en stund.
- Haiti er et fattig land, spesielt 
etter jordskjelvet. Mange har 
ingenting. Kiropraktikk er det 
mangel på, som så mye an-
net. Og kiropraktikk handler 
om livet - its about life, and its 
powerfull!

- Like viktig for fattige
Mister Dibley er en ivrig og 
energisk amerikaner, bosatt 
på Nøtterøy - med business på 

Revetal. I tillegg driver sam-
boerparet en klinikk i Bø og i 
Horten. Det går på engelsk og 
norsk om hverandre.
- Hvis ikke nervesystemet fun-
gerer, vil du ikke få til å spise, 
drikke, tenke, sove godt - alt 
sammen henger sammen. Det er 
like viktig for fattige folk som 
for alle andre. Michael forklarer 
at han er med på denne reisa 
fordi det er en utvekslingsordn-
ing, der mange fra hele verden 

bidrar gjennom hele året. Derfor 
sørger MLI for at det blir et fast 
tilbud til folk.
- Mange reiser på turer til 
utlandet for å hjelpe i fattige 
land. Så får folk hjelp i en uke, 
en måned, eller ett år. Så blir 
tilbudet borte igjen. Sånn er 
ikke dette opplegget, sånn er 
ikke kiropratikk. No way.
- Hvorfor reise til den andre 
siden av jordkloden og jobbe 
frivillig?

REVETAL/HAITI: Kiropraktor på Revetal Michael Benjamin Dibley er på Haiti for å rette opp rygger og 
justere nakker  - gratis. Hans gravide kiropraktor-kone Cathrine Walle fikk ikke bli med.
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ReAvisa.no - 5.982 lesere sist måned:

Sist måned:
1. Re FK-talent til Liverpool og Rosenborg
2. Økonomiplan 2014 - 2017, framleggelse
3. Tre biler i ulykke på Bispeveien
4. BlimE-dansen på Røråstoppen
5. Økonomiplan 2014 - 2017, formannskapet

ReAvisa september 2013

Så langt i år:
1. Re FK-talent til Liverpool og Rosenborg
2. Drukningsulykke på Trollsvann
3. 17. mai i Re 2013
4. Revårock 2013
5. Sjølbetjente kasser på Meny Revetal

www.Facebook.com/ReAvisa
- siste nytt, bilder, video, 

diskusjoner og avstemminger

ReAvisa blir lest!
* Over 3.000 lesere på nett hver uke!

* Opplag 5.500 på papir

Annonse@ReAvisa.no

- Kiropraktikk handler i bunn 
og grunn om å hjelpe. Thats 
why. Vi blir møtt med en så stor 
takknemlighet at det er lønn god 
nok for meg, forteller Michael.

Vil ha med seg flere fra Re
- Nå håper jeg at leger og andre 
som jobber med helse i Re leser 
om dette, og kanskje kan vi bli 
en større gjeng med bredere 
kompetanse som reiser til neste 
år?

Cathrine forteller at 
Revetal er et godt sted å 
drive, spesielt siden de fikk 
leie lokaler i Næringsbygget. 
Nå ser de seg om etter enda 
større lokaler.
- Dette er egentlig et stort 
helsehus, der vi sender folk 
mellom oss og kan hjelpe 
med det meste, sier Cathrine 
fornøyd. Michael er også 
begeistra:
- Revetal? I love it!

REVETAL? I LOVE IT! Michael Benjamin Dibley driver 
sammen med sin samboer Cathrine Walle 360 kiropraktor på 
Revetal.

Foto: Stian Ormestad

Re Røde Kors 
starter opp 
besøkstjeneste

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

REVETAL: Re Røde Kors ble 
stiftet 28. mai 2009 og har i dag 
aktiviteter og tilbud for barn og 
flerkultur. Nå ønsker vi å sette 
fokus på ensomhet. Re Røde 
Kors starter besøkstjeneste, 
melder lokallaget i en epost til 
ReAvisa.  
- Aldri har vi hatt flere vi kaller 
venner. Likevel plages en av 
fire nordmenn av ensomhet. 
Den nye ensomheten er ikke 
lett å få øye på i landet som år 
etter år kåres til verdens beste 
land å bo i. Men, i ethvert 
nabolag finnes mennesker som 
må kjempe alene med sine 
problemer og som blir syke av 
ensomhet. Tusenvis av frivillige 
i Røde Kors jobber landet rundt 
for et inkluderende samfunn. 
Det viktigeste vi gjør, er å være 
medmennesker for noen som 
har falt utenfor, enten det er å 
gå på besøk eller lage møtest-
eder. Re Røde Kors trenger flere 
frivillige. I Vestfold er det i dag 
ti kommuner som har besøk-
stjeneste i regi av Røde Kors. 
Det er cirka 600 aktive besøks-
venner som ukentlig besøker 
ensomme og eldre på sykehjem 
og i private hjem. Besøksvenner 
fyller et viktig rom i enkeltmen-
neskers liv. Omsorg handler om 
medmenneskelighet, om tilst-
edeværelse, respekt og samvær. 
Uansett hvordan vi organiserer 
de offentlige tjenestene vil det 
alltid være behov for frivillig 
omsorgstjeneste. En besøksvenn 
som kun er motivert av human-
itet og omsorg for enkeltmen-
nesket kan ikke erstattes av 
ren arbeidskraft. Det er den 
frivillige kraft i Røde Kors som 
er drivkraften bak Besøkstjen-
esten og som hindrer og lindrer 
ensomhet i Vestfold. Enten du 
trenger hjelp eller vil hjelpe an-
dre – bli med i Besøkstjenesten. 
Kontakt leder for besøkstjen-
esten i Re Røde Kors for mer 
informasjon, Mari Espetvedt på 
mobil 908 48 929, eller leder av 
Re Røde Kors Geir Varholm på 
mobil 900 43 852. Lokallagets 
epost er re@vestfoldrk.no.

 www.fjossystemer.no

Vi søker hyggelige  
«samboere»!

Vi har bygd nytt kontor på Svinevoll,  
og søker nå etter noen som vil dele  
kontorlokaler med oss.

Dere vil få 95m2 til rådighet,  
4 kontorer med 6 kontorplasser.  
Mulighet for leie av lagerplass.  
Møterom og spiserom deles med  
Fjøssystemers trivelige kollegaer. 

For mer informasjon, kontakt  
Harald Bore på tlf. 906 18 450  
eller sor@fjossystemer.no

w
w

w
.dialecta.no

Lik ReAvisa på Facebook:
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Fra ReAvisa.no:

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Gran VVS Revetal Bispeveien 1045, 3174 Revetal
Tlf 40 00 33 20
Epost revetal@comfort.as 
Nett www.granvvs.no 

Man-fre 07.30-16.00
Lør 10.00-14.00

 

Kort om 
speiderhytta på Sjøssfjell:

* Hytta ble oppført en gang under siste krig. Den eides av 
noen Ramnes-karer, og den ble blant annet brukt av hjem-
mefrontsfolk til våpenopplæring.

* Den ble oppført av nye materialer, hvilket ikke var tillatt 
under krigen. Men så sa guttene at de skulle rive framhuset 
til husmannsplassen på Tufteplassen, og da var det i orden. 
Imidlertid, lensmannen var nazist og hadde sett nye ma-
terialer bli fraktet forbi herredshuset og til Sjøssfjell. Han 
meldte saken til Horten politikammer, og to politifolk kom 
til Hans Ramm, en av eierne, og ville kontrollere dette. 
Det var dårlig vær den dagen, og politifolkene hadde bare 
sko på beina.
- Dere kan ikke gå dit opp med bare sko på, sa Ramm.
- Hytta er oppført av gamle materialer den.
Politifolkene trodde på Ramm og saken var henlagt.

* I 1947 ble bruksnr.4, ”Nissebu I”, utskilt fra Mellom Berg 
br.nr 1 og solgt til Anton Bogstad, Tufte, en av eierne. I 
samme år kjøpte han bruksnr. 8 ”Nissebu II” som ble utskilt 
fra Søndre Tufte, br.nr 3. De to partene har siden hørt sam-
men. 

* I 1952 solgte Bogstad den til speiderlederen Albert Holst 
fra Høyjord som ville ha den til speiderhytte. Albert Holst 
var typograf i Tønsbergs Blad. 

* Holst overdro den til speidergruppa i Høyjord, som ved-
likeholdt og drev den sammen med Ramnes speiderne inntil 
den ble solgt til Ingard Ramm i 2008.

* 20. august 2013 brant det som var igjen av hytta ned til 
grunnen. 

Kilder: 
Ramnes bygdebok og Anne og Tore Asplins 

bok ”40 trivelige turer i Tønsberg og omegn

En spennende speiderhytte-
historie gikk opp i røyk

SJØSSFJELL: På morrakvisten 20. august 
2013 gikk det som var igjen av speiderhytta på 
Sjøssfjell opp i røyk. 

Av Stian Ormestad / Håkon Westby
Stian@ReAvisa.no / Hakon@ReAvisa.no

Den gamle speiderhytta var et sørgelig syn da ReAvisa skrev 
om den for ganske nøyaktig to år siden. Hytta ble i mange år 
brukt av speidere, både til overnatting og utgangspunkt for 
speideraktiviteter. Ramnes-folk tok søndags- eller kvelds-
turen hit, og nøt medbrakt appelsin og annen turmat på ve-
randaen og satt og så utover landskapet. Et bed med dagliljer 
og takløk blomstret foran hytta og en hvitmalt flaggstang 
sto foran. Skoleklasser på Ramnes skole har hatt utflukter 
opp til Sjøssfjell. Men nå er det ikke hyggelig å komme dit 
lenger, sto det skrevet.

Oppført under krigen
Hytta ble oppført en gang under siste krig. Den eides av 
noen Ramnes-karer, og den ble blant annet brukt av hjem-
mefrontsfolk til våpenopplæring. I 1952 ble den solgt til 
speiderlederen Albert Holst fra Høyjord som ville ha den 
til speiderhytte. Senere samarbeidet speiderne i Høyjord og 
Ramnes om vedlikeholdet av hytta. Hytta er blitt ramponert 
av hærverk de senere åra. Nå er det over og ut for hytta med 
den idylliske plasseringen lengst sør på toppen av Sjøssfjell.

Mest sannsynlig påsatt
- Hytta var nærmest nedbrent da vi kom til stedet litt etter 
klokka ni, skriver Vestfold interkommunale brannvesen 
(VIB) på Facebook. Brannen ble meldt til 110 etter at folk så 
kraftig røyk på lang avstand. Det er ikke fare for spredning 
til skogen rundt hytta, melder brannvesenet. Brannårsaken 
er ukjent, og det skal ikke ha vært noen i eller rundt hytta da 
brannvesenet kom til stedet. Politiet utelukker derimot ikke 
at brannen kan være påsatt.
- Stedet er ikke tilknyttet strømnettet. Politiet kan ikke se 
bort fra at hytta er påtent. Det er gjort observasjoner av en 
person i området på tidspunktet for brannen, men det er for 
tidlig å si om dette har relevans, informerer politiet samme 
dag som brannen. Turgåere og andre som har gjort obser-
vasjoner i forbindelse med brannen bes kontakte politiet. 
Det ble søkt i området med politihund. Samme ettermiddag 
melder politiet at søket ikke ga noen resultater.

Tre biler i ulykke 
på Bispeveien
BISPEVEIEN: Trafikkulykke 
på Bispeveien rett før klokka 
halv fem onsdag ettermid-
dag 21. august med tre biler 
involvert, alle har kommet 
i retning fra Revetal. Vitner 
på stedet forteller til ReAvisa 
at den første bilen fikk 
motorstopp, hvor den neste 
stoppa for å hjelpe. Den tredje 
bilen klarte ikke å stoppe og 
sneia begge de to foran. En 
møtende bil klarte akkurat å 
unngå kollisjonen. Noen av 
de involverte skal ha klaga på 
vondt i nakken etter smellen, 
forteller flere vitner på stedet. 
Det oppsto kø begge veier, 
både fra Revetal og fra 
Linnestad. Bilberging var i 
gang rett før klokka fem. En 
times tid etter ulykka var det 
bedre framkomlighet forbi 
ulykkesstedet.
- To personer kjørt sykehuset 
i Vestfold med nakkesmerter, 
melder politiet som oppretta 
sak på forholdet.

Foto: 
Stian Ormestad

Angrep UP-betjent 
på Kirkevoll
KIRKEVOLL: Klokka halv ni på 
kvelden torsdag 12. september 
2013 fikk politiets operasjons-
sentral melding fra en av utrykn-
ingspolitiets tjenestemotorsykler: 
En UP-betjent hadde i forbindelse 
med stans av en motorsykkel med 
to personer på blitt slått og kløpet 
av passasjeren, står det skrevet 
i politiloggen. Motorsykkelen 
var påmontert falske kjennetegn. 
Fører innehar ikke gyldig fører-
kort og fremstod som påvirket av 
annet enn alkohol.

Kjørte ut i rund-
kjøring på Revetal
REVETAL: En 4-hjuling ramla 
ut av rundkjøringa på Revetal 
torsdag kveld 22. august. 
Trafikkuhellet skjedde rett over 
klokka halv elleve på kvelden, 
og både ambulanse og politi 
ble varslet. Føreren av 4-hjul-
ingen ble kjørt til legevakta for 
kontroll med minimale skader, 
melder politiet, som har op-
pretta en trafikksak på uhellet. 

Moped traff bil 
i Kåpekrysset
KÅPEKRYSSET: En 17 år 
gammel gutt ble sjekka for 
mindre skader av ambulanse-
personell på stedet. Nødetatene 
fikk melding om ulykka rett før 
klokka åtte på kvelden mandag 
26. august 2013. - En 17 år 
gammel gutt på moped over-
holdt ikke vikeplikten da han 
kjørte ut på Kåpeveien fra en 
privatbolig. Han traff en person-
bil i siden, heter det i politilog-
gen. Politiet oppretta sak.
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Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.

Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi tilbyr derfor 
bonden skreddersydde produkter til gunstige priser.

Assurance Senteret as har nå etablert forsikringskontor i samme 
bygg som Viken Skog holder til i på Revetal! Vi har representert 
Landbruksforsikring i mange år.

Kom innom oss i Industriveien 4 på  Revetal, eller ring tlf 33 06 00 01 
for en avtale med en av våre rådgivere. 

  
 

 

og forsikrer den gjerne for deg!

Kom innom oss i
Industriveien 4 
      Revetal 

Spesialister 
på landbruk, 
men tilbyr 

forsikring til alle  

 

– bondens eget forsikringsselskap

Fant bulka bil
- bilen var stjålet
VIVESTAD: Rett over klokka 
fem natt til lørdag 7. september 
ble det meldt om et trafikk-uhell 
i Vivestad. En bil lå i grøfra rett 
ved Vivestadlinna. Da politiet 
kom til stedet, var bilen forlatt. 
Det ble gjort flere forsøk på å 
komme i kontakt med bileier 
– en kvinne bosatt i Holm-
estrand. Da de til slutt fikk tak 
i henne, viste det seg at bilen 
var stjålet fra en låve i Andebu 
samme natt. Politiet oppretta 
sak og undersøkte bilen.

Travel natt for 
politiet på Revetal

REVETAL: Ruskjøring, 
fyllekjøring og narko-beslag 
natt til lørdag 7. september: 
Klokka 00.42 stoppa politiet to 
menn på 18 og 19 år fra distrik-
tet i bil på Revetal. 18-åringen 
som kjørte bilen erkjente å ha 
røyka hasj. Han ble også fram-
stilt for blodprøve. Det ble tatt 
beslag av litt hasj på både fører 
og passasjer, melder politiet. I 
tillegg reiste politiet til begge 
guttenes boliger, og det ble gjort 
enda noen beslag av narkotika.
To timer senere på natta, klokka 
02.40, pågrep politiet en 34 år 
gammel mann fra Våle, også 
han ble fremstilt for blodprøve. 
34-åringen er sikta for å ha kjørt 
bil i Revetal-området. Ifølge 
politiet blåste han til 
1,5 i promille.

Tips ReAvisa
Tips@ReAvisa.no

Tlf 488 69 444

Nettavisa www.ReAvisa.no
med nye, bredre løsninger
REVETAL: Nettavisa www.ReAvisa.no er oppgradert i 
løpet av sommeren. Lesertallet ligger nå på over 3.000 
lesere hver uke. Noe av det som er nytt er: Siste papir-
avis kan lastes ned gratis, stort og flott fotogalleri, ny 
løsning med blant annet Facebook-innlogging på 
kommentarfelt - som blir mye brukt allerede nå, og 
enklere navigering. Det vil fortsatt bli en god satsing 
på nett framover med nye, bedre løsninger. Lesertallet 
på nett viser at så å si halve den voksne befolkninga i 
Re leser nyheter på www.ReAvisa.no.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad

Bil over auto-
vernet og i grøfta
HENGSRØDVEIEN: Lørdag 
21. september klokka 16.20: 
Et enslig kjøretøy har kjørt i 
grøfta, rett etter en sving på 
Hengsrødveien i Våle. I bilen 
satt det to personer, en mannlig 
fører og en kvinnelig passasjer, 
begge i 30 årene, og begge hel-
digvis uskadde. Det er flaks, for 
bilen ble liggende på sida nedi 
ei grøft, etter å ha kommet seg 
over et autovern.  
- Førers førerkort midlertidig 
beslaglagt, melder politiet.

Tjuver på ferde 
på Revetal

REVETAL: To forskjellige inn-
brudd på samme dag. Det dreier 
seg om tjuveri fra en garasje 
og en bil, på to forskjellige 
adresser i Tykkemarkveien på 
Revetal. Fra bilen er det stjålet 
et stereoanlegg. Fra garasjen er 
det stjålet blant annet en projek-
tor og datautstyr. Sak opprettes, 
melder politiet. 
Forholdene ble oppdaga etter 
arbeidstid fredag 
20. september 2013.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I slutten av august ble Ramnes 
miljøstasjon overrakt til Asvo 
Revetal, og arbeidet med å 
bygge om lokalene starta med 
en gang. Lokalene skal være 
arena for  forberedelse til det 
ordinære arbeidslivet. Også 
navnet Ramnes miljøstasjon er 
historie, Asvo vil ha forslag på 
nytt navn. Beate Østrem står for 
navnekonkurransen. Østrem vil 
være en av to ansatte på Brår, 
sammen med Thea Lundevold.
I tillegg er daglig leder Glenn 
Ellefsen og Per Markus Strange 

fra Asvo Revetal tilstede under 
overrekkelsen. Fra Re kom-
mune kommer virksomhetsleder 
Arne Johnsen.

Salg av egne produkter
- Her vil folk som trenger å 
forberede seg til det ordinære 
arbeidslivet få et tilbud. Vi vil 
fokusere på gjenbruk, vil ta i 
mot og pusse opp eller rede-
signe gamle møbler, for så å 
selge dem, forteller Lundevold.
Men den røde låven vil ikke få 
akkurat samme funksjon som 

tidligere: - Vi vil være mer 
aktive ute for å finne det vi 
ser et potensiale i. Det vil bli 
informert nærmere om når og 
hvordan vi kan ta mot ting. Folk 
kan komme innom for å spørre 
om vi har lyst på ting, men de 
kan risikere å få et nei.

- Ingen gjenvinningstasjon
- Det blir ikke et sted for å 
levere avfall eller kondemnerte 
gamle møbler, men inventar og 
utsyr som vil ha en verdi for an-
dre. Etter hvert som bygning og 

Asvo har overtatt miljøstasjonen på Brår

BRÅR: Den røde låven på Brår bygges om og vil stå ferdig på forsommeren neste år. Til daglig får 16 
brukere og ansatte sitt daglige virke her.

konseptet blir ferdig vil vi ut å 
informere alle innbyggere i Re, 
forteller daglig leder Ellefsen.
- Vi vil også selge egenprodu-
serte produkter i blant annet 
tekstil og plexiglass. Her skal 
du kunne handle puter til alle 
høytider og årstider, løpere, 
duker og annet interiør. Vi kan 
sy for deg, eller muligens pusse 
opp et gammelt møbel på opp-
drag, ramser Ellefsen opp.
- Det vil være fokus på gjen-
bruk, men dette blir ingen gjen-
vinningstasjon, forteller Østrem. 

OVERREKKELSE: 
Beate Østrem og Thea 
Lundevold blir de to 
ansatte på Brår, som vil 
ha 14 deltakere i sving 
til daglig. Glenn Ellef-
sen, daglig leder, og Per 
Markus Strange fra Asvo 
Revetal får overrakt den 
røde låven på Brår fra Re 
kommune ved virksomhet-
sleder Arne Johnsen - som 
bare mangler å ta med seg 
skiltet på veggen.

Foto: 
Stian Ormestad

Invitasjon til bokprat med

BOKINSPIRATOR
LIV GADE

I REstauranten på Revetal mandag 7. okt kl 19
Påmelding i butikken innen 3. oktober 2013

REVETAL

Næringsliv i Re:
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A-meglerne
v/ Anders Eggum, Megler MNEF
Mobil: 450 44 102, E-post: ae@ameglerne.no

Nedre Langgate 39, postboks 2388, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 30 70 00

Revetal Vest AS
v/ Arild Johan Borge
Mobil: 908 94 323
E-post: arild@drommehytta.com

Industriveien 4, 3174 Revetal

18 nye leiligheter sentralt på Revetal
Alle leiligheter med vestvendte solrike terrasser. Heis til parkeringskjeller.

Fordelaktig beliggenhet med umiddelbar nærhet til ReTorvet kjøpesenter

Størrelser fra 70 til 122 kvm BRA
Pris fra kr 2.490.000,-

På utkikk etter ny bolig? Vi har bare 4 leiligheter igjen – så vær rask.
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat om mulighetene.

Leilighetene har umiddelbar nærhet til ReTorvet kjøpesenter, bank, vinmonopol, kommunehus, 
treningssenter og de fleste øvrige sentrumsfunksjoner. Kort vei også til skoler, barnehager, flotte 
skiløyper/turstier og golfbane. God kommunikasjon med Timeekspressen til Oslo. Revetal ligger i 

hjertet av Vestfold med omtrent like stor avstand til Tønsberg, Horten og Holmestrand.

Les prospektet online, eller få det tilsendt i posten. 
Se www.drommehytta.com/revetalvest
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LOKALPOLTIKK I RE: Både Undrumsdal og 
Vivestad kjempa for å redde grendeskolen - ikke 
for noen få år, men for framtida. Den kampen tapte 
Vivestad. Hva med Solerød skole? 

Hele bygda mobiliserte for å 
beholde skolen - for fjerde gang

... men er Solerød 
skole redda for framtida?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Tross et politisk flertall for å 
beholde Solerød skole i denne 
runden, er det er lite som tyder 
på at aksjonistene har klart 
det de satte seg som mål - å 
redde skolen for generasjoner. 
Vivestad-avtalten ble videreført 
for to år siden, etter mye bråk. 
En langsiktig skoleavtale, var 
kravet. To år senere blir avtalen 
foreslått oppsagt ved første 
anledning.
- Vi regna med det - vi så det 
komme, sier Anne Merete Sø-
rensen som var en av de ivrigste 
forkjemperne for grendeskolen i 
Høyjord for to år siden. Mange 
frykter at det samme kan skje 
med Solerød skole i Undrums-
dal.
- Som å pisse i buksa for å 
holde varmen, mener Heming 
Olaussen (SV) om løsningen for 
å beholde Solerød skole.
- Nå er det flertall for å beholde 
Solerød, men med en finansier-
ing som neppe er bærekraftig 
over tid – det er egentlig de 
ansattes pensjonsforsikring det 
spises av, mens man lukker 
øynene for konsekvensene.
Eneste løsning for å kunne satse 
på skole i Re er eiendomsskatt, 
mener Olaussen - øremerka 
skole. Til og med hovedut-
valgsleder for helse, oppvekst 
og velferd Margareth Horn (Sp) 
- fra Undrumsdal - innrømmer 

at det er et lite lurt sted å hente 
pengene fra for å bevare Sole-
rød skole. Det var Senterpar-
tiet, Arbeiderpartiet og Frem-
skrittspartiet som fant sammen 
og fikk med seg et enstemmig 
formannskap på et forslag om 
å hente pengene fra pensjons-
avsetninger og fra bufferen for 
uforutsette utgifter - stikk i strid 
med rådmannens og økonomi-
sjefens anbefalinger. Flere 
partier mener allerede i denne 
runden at løsningen ikke holder 
vann - nevnte SV gikk sterkest 
ut etter formannskapsmøtet, 
og Høyre kommer etter - etter 
at Høyre brøyt med felleslista 
Krf/H i denne saken. Høyre, 
som med under ett prosents 
margin holdt på å bli Res største 
parti i stortingsvalget, mener at 
Solerød skole bør legges ned, 
og Vivestadavtalen beholdes.
Les mer om kommunestyrets 
behandling av skolesaken på de 
neste sidene i denne ReAvisa.
Også utvalgsleder Horn 
poengterte i formannskapet at 
Senterpartiet ikke kan garantere 
for Solerød for all tid. Det er 
ikke en langvarig løsning våre 
folkevalgte har pønska ut. Det 
mener mange folkevalgte sjøl. 
Det mente de kanskje også for 
to år siden da Vivestad-avtalen 
ble videreført som en - såkalt - 
langsiktig skoleavtale?

UNDRUMSDAL/REVETAL: Folkemøter i kjellerstua på Dalheim, 
markering ved skolestart, aksjon på Revetal, med mye mer. Hele 
Undrumsdal-bygda har slått ring rundt skolen sin - på en positiv måte.

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Den aller største mobiliserin-
ga skjedde onsdag 4. septem-
ber på Revetal, i forbindelse 
med møte for hovedutvalg for 
helse, oppvekst og velferd: 
Barnehagen, nåværende og 
tidligere skoleelever, foreldre, 
besteforeldre, bygdekvinne-
laget og 4H stilte opp for å 
vise de folkevalgte i Re at de 

er glad i Solerød skole.
- Forhåpentligvis for siste gang. 
Det er derfor vi markerer så 
tydelig her nå, for å slippe å 
måtte gjøre det i neste runde, 
forteller Edel Marie Hiim.
Lokalpolitikerne fikk servert 
kake med bilde av alle 
skoleelevene og påskriften La 
Solerød skole leve! Alle barna 

marsjerte i tog og veiva med 
skilt som viser hvor glade 
de er i både skolen og bygda 
si. På CD-spilleren ble Jahn 
Teigens Optimist spilt. 
Hovedutvalget endte også 
med et nei til nedleggelse.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

VIVESTAD/REVETAL: For 
bare to år siden tok de folke-
valgte sjølkritikk og gjorde en 
helomvending og trakk oppsi-
gelsen av Vivestad-avtalen. 
Den den lille bygda hadde 
fått nok av usikkerheten rundt 
grendeskolen i Høyjord, som 
Vivestad deler med nabobygda 
i Andebu. Det ble søkt om 
grensejustering fra Re til Ande-
bu. Søknaden gikk helt til topps 
i kommunaldepartementet, men 
ble avslått - blant annet med 
begrunnelse i at Re og Andebu 
likevel kom til enighet om en 
skoleavtale: Formannskapet i 
Re ble våren 2011 enig om at 
forhandlingene med Andebu 
skulle tas opp igjen umiddel-
bart, "slik at Vivestad-elevene 

Vivestad-avtalen 
sagt opp ved første anledning

kan gå på Høyjord skole med en 
langsiktig skoleavtale på plass", 
het det i ReAvisas referat fra 
møtet. Det ble krevd en lang-
siktig skoleavtale, men avtalen 
ble bare fireårig med fire år 
oppsigelsestid.
- Det vil bare gjøre vondt 
verre. Da er det samme runden 
igjen om to - tre år, med mulig 
reforhandling, oppsigelse, med 
mer, spådde Odd Roar Sulu-
tvedt fra Vivestad i forumet på 
ReAvisa.no. Og han fikk helt 
rett. 
- Et godt miljø med sterkt sam-
hold på tvers av kommunegren-
sa i Vivestad og Høyjord vil bli 
røska opp ved rota, mener Anne 
Merete Sørensen, en av initia-
tivtakerne til grensejustering.

Les mye mer om lokal-
politikk i Re på ReAvisa.no

Lokalpolitikk i Re:
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no 

Det skriver en glad Therese 
Bruserud, en av initiativtakerne 
til folkemøter i kjellerstua på 
Dalheim.
- Håper politikerene tar oss med 
i sine løfter mot neste valg, 
det blir viktig for oss å lese 
valgløftene nøye og kanskje 
engasjere oss i politikken før vi 
går til urnene ved neste kom-
munevalg. Håper også at dette 
setter fart på vekst i bygda så 
elevtallet øker javnt framover.
- Håpet egentlig vi skulle 
beholdt Vivestad-avtalen og 
bygd ny ungdommsskole, da 
kunne vi slått oss på brystet og 
sagt: I Re her er det barna i hele 
kommunen som er viktigst, de 
er framtida så dem skal vi satse 
på! Kanskje etter neste valg, 
spør Therese Bruserud.
- I dag kom svaret på at vår tid 
er brukt vel. I dag kom resulta-
tet alle har kjempet for, kanskje 
ikke trodd på, men kjempet. 
Kjempet ved hjelp av leser-
innlegg, avisoppslag, positiv 

- Det er rett og slett et overgrep mot folk i Vivestad at det 
ses så forskjellig på Solerød og Høyjord skole.

Øyvind Jonassen, 
Re Høyre 

Jubel for grendeskolen i Undrumsdal

- Veldig bra, da er kampen vunnet - for denne gangen. Vi får 
legge fanene i skapet og håpe på at vi slipper å børste støv av 
dem om et par års tid! Bra jobba folkens! 

Espen Sande Larsen, 
innbygger i Undrumsdal

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Øyvind Jonassen (H) og 
Jon-Olav Knotten (H) fikk 
med seg Odd Gjerpe (Krf) 
på å legge ned Solerød skole. 
De kom likevel i mindretall, 
flertallet vil beholde Solerød 
skole. Høyre var også blant 
mindretallet når det gjelder 
å beholde Vivestad-avtalen, 
men glemte å stemme for 
det. Jonassen og Knot-
ten hang ikke helt med 
på voteringa, og stemte i 
Vivestad-saken mot sin egen 
argumentasjon, da SV frem-
met forslag om å videreføre 
avtalen. Forslaget om å 
beholde Vivestad-avtalen 
endte med seks stemmer for 
og flertallets 19 stemmer mot 
- forslaget falt. Ved voter-
ing stemte SV, Venstre og 
Arbeiderpartiet for å beholde 
avtalen, mens Høyres to 
representanter ble til fleres 
forvirring sittende. Det 
kunne med andre ord vært ni 
stemmer mot 16, fra Senter-
partiet, Frp og Krf.
- Det ble satt punkter opp 
mot hverandre som gjorde 
at det ble sånn. Det hadde 

uansett ikke hatt noen prak-
tisk betydning for utfallet, 
forklarer Jonassen.
Det gikk ei kule varmt, både 
i votering og i ordskiftet 
i forkant: - Det er rett og 
slett et overgrep mot folk i 
Vivestad at det ses så for-
skjellig på Solerød og Høy-
jord skole, mener Jonassen. 
- Hvis jeg hadde bodd i 
Vivestad, hadde jeg hatt 
minimal tillitt til denne kom-
munen. De er blitt elendig 
behandla, jeg synes ikke 
at det går an, sier Hem-
ing Olaussen (SV). Svein 
Holmøy (Sp) ville ta en 
ekstra runde med Andebu: 
- Kanskje Andebu strekker 
seg lenger nå når det gjelder 
pris? Det er viktig at Andebu 
får sjansen til det hvert fall. 
Også dette forslaget falt. 
Med oppsigelsen fra Re 
ligger ballen hos Andebu 
kommune. En innsparing på 
to millioner kroner på oppsi-
gelse av Vivestad-avtalen vil 
slå inn fra og med skoleåret 
2017/2018. Elevene vil gå 
på Ramnes skole.

LOKALPOLITIKK I RE: Et splitta kom-
munestyret vedtok tilslutt å beholde Solerød 
skole og å si opp Vivestad-avtalen. 

Ja til Solerød  
Nei til Høyjord

demonstrasjon og så videre, 
skriver Rolf Kullander. 
- Jeg sitter igjen med en følelse 
av at alle har bidratt, men det er 
noen som har bært vårt lys mot 
positivt resultat. Jeg vet ikke 
hvem dere alle er, men den som 
føler seg truffet skal ha en stor 
og varm takk. Skulle spøkelset 

LOKALPOLITIKK I RE: - Utrolig stolt av den fantastiske innsatsen!

dukke opp igjen, håper jeg dere 
atter en gang er beredt på å 
tenne fakler og lede vei!
- Veldig bra, da er kampen vun-
net - for denne gangen. Vi får 
legge fanene i skapet og håpe 
på at vi slipper å børste støv av 
dem om et par års tid, skriver 
Espen Sande Larsen.

Les mye mer om lokal-
politikk i Re på ReAvisa.no

Nye førsteklassinger 
i Re skoleåret 2013/2014:
45 førsteklassinger på Kirkevoll skole

38 førsteklassinger på Røråstoppen skole

26 førsteklassinger på Ramnes skole

13 førsteklassinger på Sølerød skole

2 førsteklassinger fra Vivestad på Høyjord skole
Kilde:

Re kommune
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- Hurra for Bibo!

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

LOKALPOLITIKK I RE: Et 
klart ja til at Re kommune 
skal bidra med penger til 
oppgradering av Bibo i kom-
munestyremøtet 17. september 
2013. Av en kostnad på totalt 
over ni millioner kroner, søkte 
idrettslaget om to millioner kro-
ner fra Re kommune. Beløpet 
politikerne gikk inn for er 1,5 
millioner kroner, gitt over to år.
- Når vi vet hvor mye det er 
investert for at folk i Re skal 
få utfolde seg der, er dette 
småpenger det er snakk om, 
mener Jon Olav Knotten (H).
- Det er mange som nyter godt 
av anlegget på Bibo: Barne-
skolen, basen og idrettslagene, 
blant annet, nevner Morten 

Bibo blir oppgradert 
for over ni millioner kroner

LOKALPOLTIKK I RE: - Nå står vi her for å 
prøve å få ny kunstgrassbane på Bibo, forteller 
Kristoffer Wergeland (til venstre på bildet) og 
resten av G13-laget til IL Ivrig. 

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Guttelaget kunne tilslutt 
juble over vedtaket om 
å støtte oppgradering av 
idrettsanlegget på Bibo, 
sammen med alle de andre 
lagene, trenerne og frivil-
lige fra IL Ivrig som hadde 
møtt opp på Re-torvet i 
forbindelse med kommune-
styremøtet 17. september 
2013: 70 - 80 Ivrig-medlem-
mer hadde møtt opp med 
bannere og Ivrig-drakter.
- Nå er vi veldig fornøyde. 
Vi hadde en god følelse for 
dette, men spenninga er 
der helt til det blir stemt, 
forteller Øivind Kjær, leder i 
fotballgruppa etter et klart ja 
fra de folkevalgte. Idretts-
laget fikk flere ganger skryt 
for den gode jobben de har 
gjort, med ildsjeler som har 
peiling på både økonomi, 

bygging og drift. Gjennom-
arbeida planer, storstilt lobby-
ering der alle partienes grup-
pemøter ble oppsøkt i forkant 
av kommunestyremøtet, og 
en mobilisering med barn og 
voksne til en markering foran 
kommunehuset, med mer.
- Vi la vekt på å gjøre en god 
jobb i forkant. Det er viktig for 
å kunne levere et prosjekt som 
er mulig å realisere, sier en stolt 
Kjær. - Men vi er ikke ferdig. 
Det er nå vi begynner, og vi 
har en stor jobb foran oss! Det 
krever en veldig mobilisering 
for å få til dugnad, men sånn 
som det så ut her på Re-torvet 
i dag ser det ut til at mange er 
veldig ivrige på å bidra.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Stordalen (Frp). 
- Jeg veit ikke om noe annet 
idrettslag som har gått foran i så 
mange år uten noe kommunalt 
tilskudd å snakke særlig om.
Tallet som er blitt nevnt, er litt 
over 250.000 kroner i kom-
munal støtte. De folkevalgte er 
enig i at det er småtteri i forhold 
til de 12 millioner kronene 
idrettslaget sjøl har stått for.
I praksis ble det ikke et 
spørsmål om det skulle bevilges 
penger til kunstgrass eller ikke 
på Bibo - men hvor de skulle 
hentes fra: Kutt i Re middel-
alderdager på inntil femti 
prosent, foreslått av Per Asbjørn 
Andvik (Sp), eller inndekning 
i form av av forventa reduserte 

rentekostnader, foreslått av 
Morten Stordalen (Frp). Idrett 
ble satt opp mot kultur. Eller et 
litt mindre vondt sted å hente 
penga fra, hvert fall på kort sikt: 
Satse på fortsatt lav rente.
Stordalens forslag får flertall. 
De folkevalgte krysser med 
andre ord fingrene for fortsatt 
lav rente framover.
Hele Senterpartiet, bortsett fra 
ordfører Thorvald Hillestad, 
støtter Andviks forslag om å ta 
fra kutt i middelalderdagene. 
Forslaget falt.
Utbedring av fotballbanen for-
ventes påbegynt høsten 2014. 
Allerede nå begynner søknads-
prosessene, forteller Øyvind 
Kjær. leder i fotballgruppa.

ReAvisa er en uavhengig nyhetsformidler 
for Re og omegn på papir og nett.

Den aller første ReAvisa ble gitt ut 
i oktober 2008, og i løpet av 5 år har 
det meste doblet seg: Antall sider, 
gode saker, annonser, med mer.

VVi feirer 5 år denne høsten :)
Gode jubileumstilbud!

ReAvisa 5 år!

(2008 - 2013)

Du finner ReAvisa der folk møtes: Skyss-stasjonen på Revetal, servicetorget på kommunehuset, Mix-kiosken på Re-torvet, Revetal gamle stasjon, Rema,1000, med flere steder.
ReAvisa har kontoradresse Revetalgata 8, 3174 REVETAL. Tipstelefon 488 69 444 / epost tips@ReAvisa.no. Du finner oss på nett: ReAvisa.no / på Facebook: www.Facebook.com/ReAvisa

Lokalpolitikk i Re:
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Les mye mer om lokal-
politikk i Re på ReAvisa.no
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Hvor skal vi hente pengene fra?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Heming Olaussen (SV) gikk til 
valg på å innføre eiendomsskatt 
i Re. Han har stått helt alene på 
det, både i valgkamp og i kom-
munestyret - fram til nå. Men 
Olaussen får med seg stadig 
flere på et ja til eiendomsskatt 
- for å satse på skole: Venstre, 
Arbeiderpartiet og SV stemte 
i siste kommunestyremøte for 
eiendomsskatt.
Frp, felleslista H/Krf og 
Senterpartiet stemte i mot 
eiendomsskatt ved å sitte under 
voteringa.
- Jeg sitter som bare det, sier 
ordfører Thorvald Hillestad (Sp) 
- veldig tydelig på at det ikke 
skal bli innført eiendomsskatt i 
Re, som han lovet i lokalvalg-
kampen 2011. Fortsatt ikke 
flertall for eiendomsskatt - sjøl 
om flere er på glid.

Kutt i Re middelalderdager?
To forskjellige forslag til kutt 
i Re middelalderdager ble 
fremmet - men ingen av dem 

LOKALPOLITIKK I RE: Mange kutt foreslått, men ikke vedtatt: Det ble ja til Solerød skole, ja til Bibo, 
ja til Re middelalderdager, og nei til eiendomsskatt - men flere er på glid i spørsmålet om eiendomsskatt.

fikk flertall: Kåre Solberg (Krf) 
fremmet på vegne av felleslista 
H/Krf forslag om å redusere 
støtten med 200.000 kroner fra 
og med 2015, og fjerne støtten 
helt fra og med 2016. 
- Vi vil redusere kommunens 
involvering gradvis, for så 
at Re middelalderdager kan 
videreføres i privat eller frivillig 
regi, sier Solberg (Krf).
Forslaget fikk ti stemmer og 
falt, felleslista H/Krf henta bare 
støtte fra Frp.
Per Asbjørn Andvik (Sp) setter 
Re middelalderdager direkte 
opp mot kunstgrass på Bibo. 
Andivk vil ikke fjerne det kom-
munale bidraget til Re mid-
delalderdager helt, som Solberg 
vil på sikt. Andvik foreslår en 
inndekning av bidraget til IL 
Ivrig som kutt i Re middel-
alderdager: Ressurser på 
personellsiden til Re middel-
alderdager reduseres med inntil 
femti prosent. Dette forslaget 
falt også, bare med Senterparti-

- Ingen kan bare fokusere på kutt

ets åtte av ni stemmer i kom-
munestyret. Ordfører Thorvald 
Hillestad (Sp) bryter ut av 
Senterpartiet.

Splitta Senterparti - igjen
- Jeg sitter som bare det, sier 
Hillestad (Sp) nok en gang, 
Hillestad er en trofast forsvarer 
av Re middelalderdager - og 
gikk mot resten av sitt eget 
parti i denne saken - en mot åtte 
stemmer fra Senterpartiet.
Hillestad (Sp) støtta sammen 
med flertallet Stordalens forslag 
om at inndekning skjer ved for-
ventet reduserte rentekostnader 
på flytende rente i forhold til 
rådmannens forslag. 

- Risikosport å vedta dette
Kommunestyrets mange ja og 
et nei til eiendomsskatt, betyr 
at mye av penga til de gode 
formålene blir henta fra buffer 
for uforutsette utgifter. Og de 
uforutsette utgiftene kan fort 
komme, når gode formål blir 

finansiert ved å satse på lavere 
renter. Re kommune har også 
et bygg som reiser seg på 
jordet på Revetal. Den store 
investeringa til omsorgsbygg 
påvirker alt som skjer i kom-
muneøkonomien nå og i årevis 
framover - det er ikke til å 
komme utenom.
Andvik (Sp) mener flertallets 
støtte til Frps forslag er risiko-
sport. 
- Hva hvis renteutviklinga 
går andre veien? Da sitter vi i 
saksa, mener Andvik (Sp).

Hardere prioriteringer
Re kommune har lite å gå på 
framover - bokstavelig talt. 
Bufferen for å takle dårligere 
tider blir spist litt av nå og da. 
Stikk i strid rådmannen og 
økonomisjefens råd. Det går 
mot et spennende lokalvalg 
i 2015, der partiene kan bli 
tvunget til å ta inn omdisku-
terte og noen ganger upop-
ulære saker i sine program. 

LOKALPOLTIKK I RE: Å beholde Solerød skole er 
en lur investering i ei bygd i vekst, mener flertallet av 
våre folkevalgte. Å bidra med kommunale kroner på 
Bibo, er bra for folkehelsa. Man må satse for å vinne.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Desverre for folk i Vivestad nådde ikke alle gode argument for 
Høyjord skole opp, men det var også et av de færreste forslaga til 
kutt som ble vedtatt i kommunestyrets behandling av økonomiplan 
2014 - 2017. Våre folkevalgte skal ellers ha skryt for å klare å ha 
to tanker i hodet på en gang. Hvis man kutter, går det ut over noe. 
Hvis man ikke bevilger penger til gode formål, kan vi risikere at 
frivilligheten og det flotte idrett- og foreningslivet i Re stopper 
opp. Det ville vært en krise, for på mange måter er det dugnads-
folka som holder Re i gang - også på kommunale arrangement som 
Re middelalderdager, der halvparten av innsatsen som legges ned 
er fra frivillige. Rådmannen er tvunget til å foreslå kutt i en trang 
kommuneøkonomi, mens de folkevalgte argumenterer i mot - og 
det gjør de på en god måte. Godt sagt, fra Undrumsdal: 
- Det er umulig å øke inntjeningen uten å gjøre investeringer. Å 
beholde Solerød skole burde sees på som en investering, en inves-
tering i framtidas vekst i Undrumsdal. Ved å legge ned skolen, blir 
bygda automatisk mindre attraktiv å etablere seg i. 
- Jeg ønsker å bo i ei bygd i utvikling. Ei flott bygd med masse 
potensiale for å gi mange nye innflyttere gode levevilkår og 
arbeidsplasser i nærmiljøet  - og skattekroner til kommunen.

GIKK I MOT SINE EGNE: Ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) er en trofast forsvarer av Re middelalderdager - og 
gikk mot resten av sitt eget parti som ville kutte i Re 
middelalderdager for å få penger til Bibo.

VILLE KUTTE I RE MIDDELALDERDAGER: 
Kåre Solberg (Krf) foreslår å først kutte, så fjerne bidrag-
et helt fra kommunekassa slik at Re middelalderdager går 
fra kommunal til privat regi. Resten av kommunestyret 
gikk ikke med på det.

BEKYMRA FOR ØKONOMIEN: De gode tiltaka går 
utover reservene i Re kommunes budsjetter, konstaterer 
økonomisjef Ivar Jostedt - her i full gang med over-
slagene etter kommunestyremøtets vedtak. 

VILLE KUTTE I RE MIDDELALDERDAGER: Per 
Asbjørn Andvik (Sp) prøver å få med seg resten av kom-
munestyremøtet på å kutte i Re middelalderdager for å 
finansiere bidraget til Bibo-oppgradering. Det ble bare 
åtte av ni Senterparti-stemmer for forslaget.

Foto: 
‘Stian Ormestad.

Lokalpolitikk i Re:

ReAvisa.no
tips@ReAvisa.no

tlf 488 69 444
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Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk, 
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass, 

energi spareglass, sikkerhetsglass, 
interiør, bad, dusj med mer

Interiørglass
Glass på bad og dusj 
Glass på kjøkken

Les mye mer om lokal-
politikk i Re på ReAvisa.no
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... men Arbeiderpartiet får 
størst oppslutning i Re - igjen

Høyre gjør et brakvalg i Re: 
Dobbel så stor oppslutning på to stortingsvalg

Av Stian Ormestad og 
Synne Eggum Myrvang 

ReAvisa møter Øyvind Jonas-
sen og Jon Olav Knotten fra Re 
Høyre på valgvake i Tønsberg i 
valgnatta.
- Vi sitter bare og fordøyer 
tallene, sier Jonassen. Høyre 
får 24,3 prosent oppslutning i 
Re, mot rett under 15 prosent 

i stortingsvalget 2009. Går vi 
tilbake til stortingsvalget 2005, 
var krisetallet rundt 12 prosent. 
På åtte år har Høyre mer enn 
doblet sin oppslutning i Re, 
og er det nest største partiet i 
Re i stortingsvalget 2013, med 
under en prosents margin til 

Arbeiderpartiet - som fortsatt 
er det største partiet i Re. I 
lokalpolititkken i Re har Høyre 
gått sammen med Kristelig 
folkeparti om en fellesliste for 
begge partiene - derfor finnes 
det ingen sammenliknbare tall 
for lokalvalget i 2011.

Av Stian Ormestad og 
Synne Eggum Myrvang

ReAvisa møter Lars Jørgen 
Ormestad og Thordis Skallist 
Hovet, leder og nestleder i Re 
Arbeiderparti, på valgvaken i 
Tønsberg i valgnatta. Begge er 
skuffa over et borgerlig flertall 
på Stortinget, men kan nok en 
gang juble over å være størst i 

STORTINGSVALGET 2013: Høyre går nesten ti prosent fram i Re. På åtte år 
har de mer enn doblet oppslutningen etter krisevalget i 2005. 

STORTINGSVALGET 2013: - Vi er fornøyd med å 
være størst i Re - og i landet.

Re i et stortingsvalg. Arbeider-
partiet får en av fire stemmer 
i Re, nøyaktig 25 prosent - en 
tilbakegang på nesten tre 
prosent i forhold til 2009 
- også da var Arbeiderpartiet 
det største partiet i Re ved et 
stortingsvalg.

RE-POLITIKERE MØTES PÅ VALGVAKE I TØNSBERG: Frode G. Hestnes (Frp) og Lars Jørgen Ormestad (Ap).

FORDØYER TALLENE: Øyvind Jonassen og Jon Olav Knotten fra Re Høyre tror nesten ikke sine egne øyne i valgnatta.

IKKE FIRE NYE ÅR: Lars Jørgen Ormestad og Thordis Skallist Hovet, leder og nestleder i Re Arbeiderparti, på valgvake i Tønsberg.

Foto: Stian Ormestad

Les mye mer om Stortings-
valget 2013 på ReAvisa.no

Stortingsvalget 
2013, tall fra Re:
Arbeiderpartiet - 25 %
(tilbake 2,9 % ift 2009)

Høyre - 24,3 % 
(fram 9,7 % ift 2009)

Fremskrittspartiet - 18,5 %
(tilbake 7,2 % ift 2009).

Senterpartiet - 14,4 % 
(tilbake 0,1 % ift 2009)

Kristelig folkeparti - 7,8 %
(tilbake 0,3 % ift 2009)

Venstre - 3,5 % 
(fram 0,9 % ift 2009)

SV - 2,9 % 
(tilbake 2,1 % ift 2009)

Miljøpartiet DG - 1,5 %
(fram  1,3 % ift 2009)

Rødt - 0,4 %
(fram 0,1 % ift 2009)

Stortingsvalget 2013 i Re:
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Av Stian Ormestad og 
Synne Eggum Myrvang

STORTINGSVALGET 2013:
Klokka 01.53 i valgnatta tik-
ker det inn en kort SMS til 
ReAvisa: Hei. Da har Re fått en 
stortingsrepresentant :) 
 - Jeg er utrolig letta og glad! 
Det har vært en tøff kveld med 
små marginer, sier Stordalen 
til ReAvisa straks etter resul-
tatet er endelig talt opp. Tross 
et nytt katastrofevalg for Frp i 
Re med en tilbakegang på over 

Nok en valg-thriller for Morten Stordalen

Av Stian Ormestad og 
Synne Eggum Myrvang

Morten Stordalen (Frp) blir 
historiens første stortingsrepre-
sentant fra den relativt nye Re 
kommune. Ikke nok med det 
- han blir den første represen-
tanten som er født og oppvokst 
i gamle Ramnes og Våle på 
101 år, talte ordfører Thorvald 
Hillestad da Stordalen fikk 
blomster og gratulasjoner i det 
første kommunestyremøtet etter 
valget: - Sist gang en innfødt 
reing var på stortinget, er 101 år 
siden. Det var Jørgen H. Gun-

nestad fra Våle i 1912, forteller 
Thorvald Hillestad, som gjorde 
et nummer ut av at en ektefødt 
reing kommer inn på tinget. 
Totalt har gamle Ramnes og 
Våle hatt åtte representanter 
på tinget, med Stordalen som 
den niende. Den siste som var 
født i Ramnes eller Våle var 
Gunnestad - alle som har vært 
innvalgt etter det har vært in-
nflyttere fra andre kommuner. 
Den siste representanten fra 
Re var Eva Lian som ble valgt 

STORTINGSVALGET 2013: - Sist gang en innfødt reing var på stortinget, er 
101 år siden. Det var Jørgen H. Gunnestad fra Våle - i 1912.

HISTORISK: 
Nok en 

thriller gjen-
nom valgnatta 

med Morten 
Stordalen 

(Frp) i 
hovedrollen. 

Denne 
gangen var 

marginene på 
Stordalens 

side - og 
Re har sin 

første mann 
på tinget 

noensinne - 
og den første 

represen-
tanten som 
er født og 

oppvokst her 
på 101 år.

Foto: 
Stian 

Ormestad

inn i 1993, hun var opprin-
nelig fra Hof. Teller man med 
møtende varaer, har Re hatt 17 
representanter på Stortinget, der 
Stordalen var den siste i forrige 
periode. Morten Stordalen er 
best kjent her hjemme som 
folkevalgt for Frp i kommune-
styret og varaordfører i flere 
perioder tidligere. Den siste 
perioden har Stordalen vært 1. 
vara på Stortinget, og vikariert 
i flere runder på tinget - les mer 
om det i ReAvisa, mars 2013. 

sju prosent i forhold til forrige 
stortingsvalg, ser Stordalen noe 
positivt i de lokale tallene:
- Årets stortingsvalg er en sterk 
forbedring fra lokalvalget for to 
år siden.
For fire år siden rapporterte 
ReAvisa om en skuffa Stordalen 
som så tinget forsvinne i det 
blå, som 3. kandidat på Frps 
liste. Med en 2. plass på lista 
denne gang, virka setet på tinget 

“Det er 101 år siden sist vi hadde en stortings-
  representant som er født og oppvokst i Re”

godt innenfor rekkevidde.
Men Frps oppslutning synker, 
både i Re, i Vestfold og i landet 
forøvrig. Så sjøl om Stordalen 
har rykka oppover på Frps 
Vestfold-liste og burde vært 
sikra stortingsplass, kjempa han 
nok en gang for sete gjennom 
valgnatta - som sist. I løpet av 
kvelden og natta var Stordalen 
inne og ute av stortinget mange 
ganger.

Rekordstor valgdeltakelse i Re
STORTINGSVALGET 2013: ReAvisa.no kunne fortelle 
om høye tall for e-stemmer og forhåndsstemmer totalt i Re 
ei snau uke før valget: En av fire hadde allerede stemt før 
valgdagen 9. september 2013. - Det lover godt for valg-
oppslutningen, ble det spådd - og det stemte godt: Tallet ble 
for stortingsvalget 2013 totalt 5.190 stemmer, av disse var 
forhåndsstemmer totalt 2.105 - herav e-stemmer 1.663 Re har 
6.495 stemmeberettigede - så dette blir en valg-deltakelse på 
nesten 80 prosent. - Høyeste valgdeltakelsen vi har hatt i Re, 
forteller rådmann Trond Wifstad til ReAvisa. I forrige stor-
tingsvalg i 2009 var antall stemmer totalt 4.913 - av dette 
bare 849 forhåndsstemmer. Valgdeltakelsen i prosent var ett 
par prosent lavere enn i 2013-valget. I lokalvalget i 2011 ble 
det avlagt 4.349 stemmer totalt, 1.274 av disse forhåndsstem-
mer - herav 968 e-stemmer. Valgoppslutningen da 63 prosent.

Hvem vant hvor i Re?

Revetal:  Høyre fikk flest stemmer.

Våle: Arbeiderpartiet fikk flest stemmer.

Ramnes: Høyre og Arbeiderpartiet er så å si like store.

Fon: Senterpartiet fikk klart flest stemmer.

Vivestad: Senterpartiet og Arbeiderpartiet er så å si like store.

Undrumsdal: Arbeiderpartiet fikk noen få stemmer flere 
enn både Høyre og Senterpartiet.

Krf får størst oppslutning i Undrumsdal. 
SV, Venstre og Miljøpartiet DG i Ramnes.
Frp og Rødt i Vivestad.
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STOR GRATIS 
PARKERINGSPLASS

P

ÅPENT: 9-20 (18)
 MENY 8-21 (20)

WWW.RE-TORVET.NO

33 06 26 33

 

- ditt kjøpesenter 
på veien!

Utvalg som i by’n 
–  service som på landet!

PARFYMERI & VESKEBUTIKK

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET

 

 

 

98 81 74 86  
 

 

    – Yes vi leker
    – foto
    – gaver og interiør
   
ELLERS FINNER DU:
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Jobb og utdanning i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ferdig utdannet som piloter, er 
Re-guttas mål å fly kommersielt 
i Europa.
- Vi har mange drømmer: Alt 
i fra å fly mindre fly som i 
Widerøe, til større fly som i 
Norwegian, SAS, eller enda 
større fly som i Emirates Qatar. 
Kanskje business-jet for rike 
russere eller sjeiker? Vi kan jo 
søke jobber i hele verden og 
hvem vet hvor vi ender opp? 
Det er umulig å spå hvor man 
ender opp til slutt, forteller Lars 
Gunhildstad, Knut Eivind Rygh 
og Tommy Ravnås - alle tre 23 
år og fra Re.

- Gutta, jeg blir med jeg også!
- Knut Eivind og jeg prata lenge 
om å finne en utdannelse som 
passet oss begge. Vi vurderte 
økonomistudier en god stund, 
men fant vel ut at det ble litt 
for kjedelig for oss, forteller 
Tommy.  - Vi kom over en del 
hjemmesider med info om sivil 
flygerutdanning og begynte mer 
eller mindre å dagdrømme om 
yrket. En dag vi satt og søkte 
på skolene, hadde jeg besøk av 
Lars som da var under utdan-
ning til rørlegger. Han var vel 

mer eller mindre lei, så han sa 
plutselig: Nei, gutta - jeg tror 
jeg blir med på det her jeg også!

Besto med glans
Først tok gutta privatflyger-
sertifikatet på Jarlsberg for å 
se om dette var noe for dem. 
Så gikk turen til USA, fordi 
utdannelsen er rimeligere der 
enn her hjemme, og det er bedre 
mulighet til å være instruktør 
for å samle timer etter endt 
utdanning.
- Etter mangfoldige timer med 
research og mange forumtråder 
lest på en hel haug med nett-
sider, kom vi over skolen 
Ari Ben Aviator i Fort Pierce 
Florida. Denne skolen virket 
interessant, både billig og bra. 
August 2010 satte vi oss på flyet 
til USA etter å ha fått visum 
og banklån med mye mer som 
måtte til, forteller de til ReAvi-
sa, vel hjemme i Norge igjen. 
Re-gutta delte et hus i Fort 
Pierce og trivdes godt, forteller 
de. Alle tre ble ferdige utdan-
net som kommersielle piloter 
og instruktører i 2011, det vil si 
med amerikanske sertifikater. 
Da begynte de som instruktører 

på samme skole. 
- Da vi kom hjem måtte vi 
konvertere sertfikatene over 
til europeisk standard. Det er 
ganske omfattende med en god 
del teori. Fjorten eksamener ble 
avlagt i England. Den praktiske 
delen av konverteringa skjedde 
på Island - det er rimeligere der 
enn her hjemme i Norge.
- På Island var vi litt over en 
måned, før vi alle besto med 
glans og kunne dra hjem stolte 
som fullverdig ferdig utdannet 
som sivil trafikkflyger.

Omfattende studieløp
Re-gutta har vært gjennom to-
talt 28 skriftlige eksamener og ti 
oppflygninger hver. Alle tre har 
bestått alt på første forsøk - det 
er det ikke mange prosentene 
som klarer. 
- Det som har drevet oss hele 
tiden er spenningen, utfordrin-
gene, muligheten til å reise og 
utforske verden. Og god utsikt 
fra cockpit ikke minst, sier de 
og ler. De peker også på et 
arbeidsmiljø som krever mye
- med det ansvaret man sitter 
med som kaptein på et stort fly.

RE / FLORIDA: Kameratene fra Re ville finne en utdannelse de kunne ta 
sammen. De vurderte økonomi, men det ble for kjedelig. De sikta høyere 
enn som så - bokstavelig talt.

GODE UTSIKTER FOR PILOTER FRA RE:
Lars Gunhildstad, Knut Eivind Rygh og Tommy Ravnås 
- alle tre 23 år og fra Re - er nyutdannede piloter og jakter 
nå på pilotjobber over hele verden. Spenningen, utfordrin-
gene, muligheten til å reise og utforske verden, er grunner 
for å satse på en lang og krevende pilot-utdannelse, - Og en 
god utsikt fra cockpit!

Foto: Privat

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

Ny meny!
Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19

Re-gutter sikter høyt
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Historiens siste bilcross-seier på Lyngåsbanen

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Jubel og tårer om hverandre i 
historiens siste bilcrossfinaler 
på Lyngåsbanen i Lier utenfor 
Drammen - et avslutningsløp 
den legendariske banen verdig. 
Mange fartsglade fra Re har 
regna banen som sin hjemme-
bane, som den nærmeste, bare 
en snau time unna.

Raske reinger i hovedrollene
Også i avslutningsløpet var det 
raske reinger i hovedrollene, 
deriblant Kristoffer Gutu Holt 
(30) fra Fon. Han måtte gå 

veien via B-finalen - som han 
vant. Dermed var Gutu Holt 
klar for A-finalen i det aller siste 
bilcrossløpet på Lyngåsbanen.

Feira 40 år med fart og moro
Fartsfesten var lagt til første 
helga i september, med godte-
dryss til barna i pausene - som 
en liten trøst for at de aldri får 
kjøre landets mest kjente og 
kjære bane. Arrangøren NMK 
Drammen som nå står uten 
bane å arrangere løp på, som så 
mange andre klubber - fokuserte 

heller på å feire 40 år med fart 
og moro, enn å sørge over at 
banen nå går over i historien. 

- Vil sette Saaben i stua
Stadig nye begrensinger i 
bruken av banen har gjort at 
banen ikke er drivverdig, med 
mulighet for aktivitet bare noen 
få helger i året. Dermed har en 
av Europas mest kjente bilbaner 
fadet ut og blir nå plukket ned 
og bygd om til søppeldynge. 
- Godt det finnes masse bilder 
og film derfra! Jeg syns det er 

BILSPORT I RE: Etter over 40 år med fart og moro på den legendariske Lyngåsbanen blir banen lagt ned etter denne sesongen. Banen 
var lenge arena for EM-runder med 30.000 mennesker på tribunen.  Aller siste bilcross-seier gikk til Kristoffer Gutu Holt fra Fon.

veldig synd at Lyngåsbanen blir 
lagt ned, men vi får heller tenke 
på all moroa vi har hatt der, sier 
Gutu Holt som kjørte sitt første 
løp på Lyngåsbanen for snart 15 
år siden som juniorkjører. Den 
gang som nå i Saab.
- Hadde jeg hatt plass nok 
skulle jeg satt vinner-Saaben 
fra det siste løpet på Lyngås i 
glassmonter i stua.

- Stort rett og slett
-.At jeg vil bli huska som den 
siste som vant bilcrossløp på 

Lyngåsbanen er veldig stort rett 
og slett. Jeg hadde en drøm om 
å klare det, men ikke hadde ikke 
trua på at det skulle gå - men 
med litt flaks så gikk det jaggu! 

- Huske så lenge jeg lever
- At det skulle klaffe på siste 
løpet er jo veldig moro. Det var 
en av mine favorittbaner som 
jeg kommer til å huske så lenge 
jeg lever, sier foningen med 
miksede følelser etter tidenes 
siste bilcross-triumf på den 
legendariske Lyngåsbanen.

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

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

Bestill time

    i dag!

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Åpent hver dag, 
hele året, 

kl 08.00-20.00
Ring oss!

Små og store lagerboder til leie. 
Lager for folk flest! Kr 550,-Fra pr. mnd.

REVETAL   7 - 22 (8 - 21)
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FARTSFEST MED FONING TIL TOPPS: Godtedryss til barna 
- som en trøst til barna som aldri får kjøre landets mest kjente 
og kjære bane. Kristoffer Gutu Holt (30) fra Fon satsa alt i sin 
Saab 99 og tok tidenes siste bilcross-seier på den legendariske 
Lyngåsbanen. Til venstre ser vi Tor Kristian Ormestad fra Brår - 
som var nære på å bli sistemann på taket i sin VW Golf.

Foto: 
Stian Ormestad

Resultater 
Lyngåsbanen 1. september 2013:
1. plass - Kristoffer Gutu Holt, Fon
15. plass - Reny Eliassen, Hauan (rallycross)
16. plass - Jørn Heum, Undrumsdal
32. plass -Tor Kristian Ormestad, Brår
33. plass - Hans Larsen, Skjeggestad
41. plass -  Marius Bøe, Fon

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Flere reinger kjører 
klubbløp til helga

BILSPORT I RE: Den nærm-
este banen for Re-kjørere blir 
i framtida banen Basserudåsen 
utenfor Kongsberg - og her 
kjøres også klubbmesterskapet 
for 2013-sesongen til helga, 
søndag 29. september 2013. Fra 
Re på startlista foreløpig: Krist-
offer Gutu Holt, Tor Kristian 
Ormestad, Terje Flåten, Kjetil 
Flåten, Erik Gustavson og 
Svend Skjeggestad. Første start 
går klokka ti på formiddagen 
søndag 29. september 2013.
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Tobias Gran prøvespiller i Liverpool denne uka

BERGSÅSEN: - Det er veldig gøy, men jeg prøver å ikke tenke så altfor mye 
på det, forteller Tobias Gran (14) til ReAvisa.no - som var først ute med ny-
heten som ble linka fra et titalls nettsider, alt fra NRK til Liverpool.no. 

Av Synne Eggum Myrvang - Synne@ReAvisa.no

14-åringen har allerede spilt flere landslagskamper for gutter 15 og 
gutter 16. I uke 39 skal han prøvespille for Liverpool, fikk ReAvisa 
bekrefta torsdag 5. september. Nå er unggutten på plass i Liverpool. 
Neste uke reiser Re-talentet til Rosenborg for å prøvespille der. 
Men foreløpig planlegger Tobias å bli i Re FK. - Vi har vært veldig 
kritiske til bytte hele veien, og foreløpig har utviklinga vært god 
nok i Re. Han har utvikla seg hele veien, forteller spillerutvikler i 
Re FK Tore Flaatnes. Tobias forteller at han trener fotball to ganger 
om dagen. Både med A-laget, med talentgruppa, og med toppidretts-
gruppa på Re. Ungdomsskolen fortjener skryt: Tre tiendeklassinger 
trener med toppidrettsgruppa for fotball på Re VGS i utdanningsvalg-timene. - Det er flott at de ser 
verdien i dette, mener Flaatnes. Et eventuelt klubbskifte vil derfor ikke være aktuelt før neste høst: 
Ungdomsskolen skal i alle fall fullføres hjemme i Re. Dersom Re FK rykker opp til 3. divisjon er det 
heller ikke utelukka å bli i Re neste sesong, fikk ReAvisa opplyst før turen gikk til storklubbene.

FOTBALLTALENT FRA RE: Tobias Gran (14) skal gå fer-
dig ungdomsskolen på Revetal - etter det blir det spennende 
å se hvor fotballtalentet bringer ham.

Foto:
Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Det ble en travel dag for Tobias Gran (14) etter at 
ReAvisa.no skrev om prøvespilling for Liverpool og 
Rosenborg. “Alle” ville ha tak i fotballtalentet fra Re, 
og derfor måtte det lempes på mobiltelefon-reglene på 
Revetal ungdomsskole.
- Vi får egentlig ikke lov til å ha mobil på skolen, men 
jeg måtte få et unntak den dagen, forteller Gran om opp-
styret etter oppslaget på ReAvisa.no.
Forrige uke var Gran på landslagssamling med G15, der 
de spilte dobbel landskamp mot Sverige. 
- Jeg spilte 55 minutter i kampen på torsdag, som vi vant 
2 - 0, forteller Gran til ReAvisa. I tillegg til turnering i 
Østerrike og talentleir i sommer har noen av spillerne på 
G15 også spilt nordisk cup med G16-landslaget, deri-
blant Tobias Gran. Mer om Tobias Gran og 
Liverpool-oppholdet finner du på ReAvisa.no.

- Vi får egentlig ikke lov til å ha   
  mobil på skolen, men jeg 
  måtte få et unntak den dagen

Re FK på topp igjen
BERGSÅSEN: Erkerivalen Sem måtte 
se seg slått for første gang i Bergsåsen 
torsdag 12. september. På tross av at 
Sem ligger langt ned på tabellen og 
Re i toppen, ble det en hard match på 
kunstgrasset. Sem har alltid et ekstra 
gir å sette inn i nabooppgjør mot Re.
Begge laga kjemper til siste slutt, 
men Sem taper med ett mål når fløyta 
blåses. Det kunne blitt to mål i favør 
Re, men målet ble annulert etter en 
omdiskutert offside. Re FK ligger 
øverst på tabellen og nå går våre menn 
under Hein Irgens Henriksens ledelse 
for opprykk og 3. divisjonsspill neste 
sesong. Les mye mer om høstens 
hjemmekamper på nettavisa 
ReAvisa.no. Se også bilder av Re FK 
på hjemmebane i fotogalleriet. 
Neste hjemmekamp er torsdag 
17. oktober mot Fram Larvik 2.

Sport i Re:
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Kort om 
Ramnes IF håndball 
2013/2014-sesongen:
Ramnes IF håndball 
stiller i år med følgende lag: 
Jenter 7 
Gutter 6 / 7
Jenter 8
Jenter 9
Jenter 10
Jenter 11
Jenter 12
Jenter 13
Jenter 14
Jenter  15
Jenter  16 
Damer 3. divisjon
Damer 2. divisjon

Damelaget består av:
Hilde Edland Bergan
Ellen  Hjelmtvedt
Tone  Hjelmtvedt
Andrea  Holten
Siv  Holtung
Vilde Eia Holtung
Nina Irene Kettilsen Horntvedt
Katinka Stange Kjølstad
Ann-Berit Marthinsen
Desiree  Olsen
Siv  Petersen
Bukurije  Rama
Stine Kjos Sletterød
Vilde Brenne Solli
Silje  Strange
Elin  Svele
Mari  Svele
Andrea  Torp
Madelen  Ulfsten
Julie Bering Wiik
Trener Gjermund Hulbak
Trener Pål Andrè Kristiansen
Oppmann Trond Sletterød
Oppmann Liv-Berit Brenne Solli

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Til 1. NM-runde kom 1. divisjonslaget Bekkelaget fra Oslo på 
besøk. Det ble en god sesongstart med javnspilt 1. omgang - 
før Bekkelaget dro i fra og viste at de ligger en divisjon over 
Ramnes. Kampen blåses av til et 11-målstap: 33 - 22 til Bek-
kelaget, og Ramnes er ute av NM i første runde. Keeper An-
drea Holten blir hjemmelagets beste spiller. Første seriekamp 
for sesongen var hjemme i Ramneshallen søndag 15. septem-
ber 2013. Marginene var ikke på Ramnes sin side, og gjestene 
Fram dro i fra. To mål foran til pause, sju mål foran snaut ti 
minutter inn i 2. omgang. Stang ut for Ramnes - bokstavelig 
talt - i hele den første halvdelen av siste omgang. Men med 
en gang Fram treffer stanga og kløner litt, drar Ramnes innpå 
igjen. Fra sju mål bak, til bare tre mål bak da Line Ugulen 
Nilsen setter ballen i nettmaskene bare drøyt ti minutter før 
slutt. Nilsen blir også hjemmelagets beste spiller. Fem minut-
ter før slutt er det fortsatt bare tre mål som skal hentes inn, og 
sluttresultatet blir et 29 - 25-tap. Les mer om kampene på 
nettavisa ReAvisa.no. Neste hjemmekamp er lørdag 19. okto-
ber, da kommer Gjerpen 2 på besøk til Ramneshallen.

Tøff sesongstart 
for Ramnes-jentene

Se flere bilder på ReAvisa.no

RAMNESHALLEN: Tap i de to første hjemme-
kampene denne sesongen for 2. divisjonsjentene.

TØFF FIGHT I 1. NM-RUNDE (STORT BILDE): 
Ramnes-jentene kjempet med nebb og klør mot 
1. divisjonslaget Bekkelaget. Det ble tap og NM-exit.

BANENS BESTE (LITE BILDE, ØVERST): 
Line U. Nilsen får blomster etter å ha blitt kåra til beste 
spiller i første seriekamp for sesongen. J10-spillere var 
kampens maskoter. 

FINN EN FEIL (LITE BILDE, NEDERST): 
Tone Hjelmtvedt må se 2. omgang av første seriekamp 
fra tribunen etter å ha fått servert et rødt kort. 

Foto: Stian Ormestad
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Rekord-sesong for Re golfklubb

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Klubbmesterskapet for 2013 gikk siste helga i 
august med 38 deltakere. Re golfklubbs pro Frank 
Tømmervik viste hvem som er sjef: Med ny 
banerekord, 59 slag - fire under par, sikrer han seg 
klubbmestertittelen. Andremann Bjørn Andersen 
og tredjemann Geir J. Holm spiller god golf hele 
helga og gjør kampen om tittelen spennende helt 
til nest siste hull. 

Klippekort på klubbmestertittelen
I dameklassen var det ikke like spennende, der 
Britt Alsterberg sikrer seg sin første klubbmester-
tittel i åpen klasse ganske så suverent. Torill Holt 
har hatt klippekort på klubbmester-tittelen, men 
må finne seg i en andreplass i 2013-oppgjøret, 
Inger Nedre-Flo ender på tredjeplass. I senior dam-
er imponerer Britt Alsterberg med 76 slag, Inger 
Nedre-Flo tar sølv og Else Ann Mevold bronse. 
I senior herrer vinner Tore Finnerud på 80 slag, 
bare ett slag foran Helge Stangeland og fire foran 
Bjørn G. Nordahl. Junior-klubbmester ble Marcus 
Breivik Moen med 87 slag. 

Stor sportslig suksess
- Re golfklubb har også stor suksess i seriespillet 
denne sesongen, forteller Jan Gunhildstad i Re 
golfklubb. 
- NGF lag- NM ble årets høydepunkt: Etter glim-
rende spill over to dager på Kongsberg golfbane 
ble Re nummer to i vår avdeling i 2. divisjon og 
rykker dermed opp til 1. divisjon for første gang i 
klubbens historie, sier Gunhildstad til ReAvisa.
- I NGF serie 1. divisjon endte Re på andreplass 
i vår avdeling, knepent slått av et lag fra Vestfold 
GK. I NGF serie 2. divisjon vant Re vår avdeling 
og gikk ubeseiret gjennom seriespillet. 
- I Norsk seniorgolf lagserie vant vi vår avdeling 
i 2. divisjon med tre seire og ett tap. I lag-NM 
senior deltok Re for første gang, og ble helt sist i 
3. divisjon, men en meget god erfaring å ta med til 
neste sesong, oppsummerer Gunhildstad.

REINE: Med to lag i toppen av hver 
sin divisjon har dette vært tidenes beste 
sesong for Re golfklubb. 

- Golf er jo veldig god trim da!

REINE: For de godt voksne damene som gikk hele 36 hull i 
klubbmesterskap-helga, er det like mye det sosiale som teller 
som det sportslige.
- Det er bra trim, og du verden så fint det er her, forteller 
damene fra Sandeåsen, Hof og Vear: Wenche Walmestad, 
Kirsten Seeberg og Else-Ann Mevold. 
- Dere kommer fra flere steder i Vestfold - hvorfor medlem-
skap i Re golfklubb?
- Det er kanskje litt rimeligere her enn ellers, men mye mer 
sosial hygge. Vi har damegruppe hver tirsdag med 10 - 12 
damer i snitt, og der kjenner alle alle, forteller Seeberg.
- Også har vi en time undervisning med pro hver uke - det 
tror jeg ingen andre klubber har, sier Walmestad. 
Undervisningen er det årets klubbmester FrankTømmervik 
som står for.

Foto: 
Stian Ormestad

Klubbmestere 2013,
Re golfklubb:

Junior gutter:                     
1. Marcus Breivik Moen                   

Senior damer:
1. Britt Alsterberg                             
2. Inger Nedre-Flo                             
3. Else Ann Mevold                                                                               
4. Grete Kirkerud             
5. Kirsten Seeberg                            
6. Else B. Jacobsen                          
7. Wenche Walmestad                   
8. Elsa Karlsen                                   

Senior herrer:
1. Tore Finnerud
2. Helge Stangeland                           
3. Bjørn G. Nordahl                              
4. Jan Gunhildstad                                
5. Arvid Vesetrud                                  
6. Gunnar Walmestad                          
7. Jørn Hagen                                         
8. Per J. Mevold                                    
9. Thor Jacobsen                                  
10. Lars Linnestad                                  
11. Svein Karlsen                                    
12. Roy Lund                                          
13. Kjell Holm

Topp ti åpen klasse, herrer:
1. Frank Tømmervik
2. Bjørn Andersen 
3. Geir J. Holm
4. Stig Krystad
5. Helge Stangeland
6. Rune Venås
7. Jan Olaf Gunhildstad
8. Daniel Nedrevåge
9. Marcus B. Moen
10. Bjørn G. Nordahl

Topp tre åpen klasse, damer:
1. Britt Alsterberg
2. Torill Holt
3.  Inger Nedre-Flo   

KLUBBMESTER: Re golfklubbs pro Frank Tømmervik viste 
hvem som er sjef: Med ny banerekord, 59 slag - fire under 
par, sikrer han seg klubbmestertittelen.

Foto: 
Stian Ormestad 

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Full rulle på Rulleskifestivalen

Rulleskifestivalen 2013, 
Ivrig- og Ramnes-løpere:

Bakkesprint:
G12, Martinius Hage Gunnerød, 19. plass
G13, Axel Mender, 8. plass
G13, Linus Bild, 12. plass
G14, Erlend Gran Lunder, 4. plass
G14, Tor Anton Pedersen, 13. plass
G14, Markus Grytnes, 15. plass
G16, Kristoffer Liset, 10. plass
G15, Emil Åberg, 15. plass
J12, Anne Sofie Kalager, 3. plass
J13, Tiril Kristine Knotten, 4. plass
J16, Henriette Kaale Olsen, 8. plass
K17, Karoline Elise Kalager, 3. plass
K18, Mette Liset, 2. plass

Langrenn:
G13, Axel Mender, 6. plass
G13, Linus Bild, 8. plass
G14, Erlend Gran Lunder, 11. plass
G14, Tor Anton Pedersen, 12. plass
G14, Markus Grytnes 13. plass
G16, Kristoffer Liset, 4. plass
J12, Anne Sofie Kalager, 4. plass
J13, Tiril Kristine Knotten, 4. plass
J16, Henriette Olsen Kaale, 6. plass
K17, Karoline Elise Kalager, 1. plass
K18, Mette Liset, 1.plass

Turrenn:
K41-45, Kristin Bruserud, DNF
K26-30, Randi Damgaard, 1. plass
M31-35, Thomas V. Langedrag, 2. plass

Skiskyting gutter/menn:
G12, Ole Tafjord Suhrke, 4. plass
G13, Arne Hangerhagen, 2. plass
G13, Olav Sletten, 3.plass
G15, Tobias Tafjord Suhrke, 5. plass
G15, Emil Åberg, 7. plass
G15, Magnus Mørk, 8. plass
G16, Markus M. Unneberg, 4.plass
M17-21, Elias K. Stokland, 5. plass

BIBO: Bare blide fjes, tross surt vær. 
Ivrig sørga for en strålende Rulle-
skifestival 2013.

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Bakkesprint, langrenn, skiskyting og turrenn var 
kombinasjonen - fire grener på en dag, som sjelden 
kombineres på et og samme arrangement. Rennet 
teller også som kvalifisering til World Cup i Dram-
men i vinter. Både elite og bredde samla på Bibo 
søndag 15. september 2013 - totalt 400 deltakere. 
Cirka 40 av disse var lokale deltakere, i alle aldre.
- Vi har satsa på alle de forskjellige rennene for 
samholdet sin skyld. Nå kan klubbene reise sam-
men på tvers av de forskjellige grenene, og både 
barn, foreldre og besteforeldre kan delta sammen. 
Det er det som er trivelig med dette arrangementet, 
forteller Olav Hana fra IL Ivrig. Arrangørstaben 
vurderer festival over to dager til neste år.

- Det er gøy med rulleski!
Blant de lokale deltakerne er Tor Anton Pedersen 
(14) og Erlend Gran Lunder (14) som begge stiller 
i gutter 14-klassen.
- Jeg kom på 13. plass i bakkesprinten. På renn 
som det som kommer nå pleier jeg å havne midt 
på, så jeg håper på en åttendeplass, forteller Tor 
Anton fra IL Ivrig få minutter før langrennsstart. 
Erlend rulla inn til en fjerdeplass i bakkesprinten, 
med tida 03:07, 36 sekunder etter førstemann.. 
Gutta er i godt humør når de prater med ReAvisa 
like før langrennsløpet starter. 
- Det er stas med så mye folk og liv og røre på 
hjemmebane. 
Andrine Skavhellen (12) aner ikke hvem plass hun 
kom på, og samme kan det være. 
- Det er gøy med rulleski!
De færreste holdt ut i ruskeværet, men tre ivrige 
publikummere holdt stand langs løypa og heier 
på Arne Nymoen, 77 år fra Kvelde. Heiagjengen 
består av Inger Lindhjem, dama hans, søstra til 
dama Karin Rustad og mannen hennes Jan Rustad 
- de er fra Vivestad.
- I tillegg har vi en bror og to nevøer i løypa!
Flere resultater av lokale løpere finner du i 
faktaboksen til venstre, og på nettavisa 
ReAvisa.no kan du lese mer om Rulleskifestivalen 
2013 og se massevis av bilder i fotogalleriet.

FULL FOKUS (STORT BILDE): Tiril Kristine Knotten (12) 
går for seier i jenter 13-klassen. Det blir to fine fjerdeplasser. 

GØY MED RULLESKI! Andrine Skavhellen (12) aner ikke 
hvem plass hun kom på, og samme kan det være. - Det er 
gøy med rulleski! 

FIRE GRENER PÅ EN DAG: Bakkesprint, langrenn, 
skiskyting og turrenn var kombinasjonen - fire grener på en 
dag, som sjelden kombineres på et og samme arrangement. 

HEIAGJENG: Tre stykker som holder ut langs løypa i 
regnværet: Inger Lindhjem, Karin Rustad og Jan Rustad fra 
Kvelde og Vivestad. De heier på Arne Nymoen (77).
 

Foto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no
 
O-løpere i alle aldersklasser 
kunne stille. Et av løpene 
var runde fire i MOT.TV-
cupen for aldersgruppa 
13-16 år, som totalt har fem 
runder pluss finale. 
- Vi fant et gammelt kart 
over baksida av Gretteåsen 
fra 1975 som vi fikk 
revidert, så det var moro å 
kunne tilby det til løperne. 
Inkludert etteranmeldte, 
var det omtrent 200 som 
deltok i løpet på lørdag. 
Rundene var halvannen 
til fire kilometer, pluss en 

Småtroll-løype for de aller 
minste, forteller Arne Nåtedal 
fra OL Trollo. 
 
- Et godt miljø har alt å si
- De som starta opp MOT.TV 
(miljø, orientering og trivsel 
Telemark/Vestfold) ville ha 
større oppslutning blant unge 
i orientering, og lage et bedre 
miljø. Da er det et visst antall 
samlinger i løpet av året for 
ungdom i 13-16-årsalderen, 
i tillegg til en cup, forteller 
Nåtedal. I forbindelse med 
Trolloløpet, hadde MOT.TV 

overnatting på Dalheim. Totalt 
40 ungdommer og ledere hadde 
først ei treningsøkt på fredagen, 
før det var pizza og foredrag om 
orientrings-teknikk.
- For denne aldresgruppen har 
miljøet alt å si, og det er tydelig 
at det funker. Under hovedløpet 
i orientering var det 35 stykker 
fra Vestfold og Telemark som 
stilte, mens det bare var fire fra 
Oppland.
 
- Masse tid 
til å finne på tull og tøys
Bare to av jentene på samlinga 

var fra OL Trollo. På grunn av 
få deltakere i hver klubb, samles 
ungdommene i alle klubbene 
javnlig på slike samlinger. 
- Vi har blitt veldig godt kjent 
med de andre fra Vestfold og 
Telemark, og det som er så 
bra er at det er masse fritid på 
kveldene, så vi kan finne på tull 
og tøys, forteller Miriam Holtan 
Buhl (14) og Sara Roberg 
Ghabeli (14) fra Våle. 
- På samling er alle sammen på 
tvers av alder. Sånn er det ikke 
på skolen, da er man bare sam-
men med de som er like gamle, 

forteller jentene. 
Sara har holdt på med 
orientering i to år, mens 
Miriam begynte i mars, etter 
å ha vært med Sara på en 
samling.
- Det er litt rart å bli med 
nå siden de andre her satser 
så høyt, men jeg tar alt som 
trening, forteller Miriam. 
- Jeg satser på å ikke komme 
sist, og å ikke bryte, sier Sara 
på fredagskvelden, dagen før 
løpet. Miriam endte på en 
flott femteplass, og Sara på 
en flott sjuendeplass. 

Orienteringshelg i Undrumsdal

UNDRUMSDAL: Nesten 200 deltakere på Trolloløpet i Undrumsdal, med overnatting på 
Dalheim. En god anledning til å finne på masse tull og tøys, mener Miriam Holtan Buhl (14) og 
Sara Roberg Ghabeli (14), begge fra Våle og OL Trollo.

BARE MORO MED OL TROLLO (STORT BILDE): Miriam Holtan Buhl (14) og Sara Roberg Ghabeli (14) er de eneste fra Trollo på overnattinga på Dalheim, men 
det er ikke noe problem for Re-jentene. - Vi har blitt godt kjent med de fra andre klubber på samling før. I sta for eksempel, satt vi nesten tjue stykker og spilte kort. 

LIV OG RØRE HELE HELGA (SMÅ BILDER): 200 orienteringsløpere kom til Undrumsdal og inntok skogen bak Gretteåsen lørdag 14. september 2013. 
Foto: 

Synne Eggum Myrvang/ Per Einar Strøm / Arne Nåtedal



Inviterer til åpning av turløype

REVETAL/BREKKÅSEN: Sjøl om helårsløypa ikke er 
offisielt åpnet enda, er den allerede i bruk. Vegard Aarvåg 
(31) fra Kirkevoll bruker løypa til både trening og til å 
sykle med vogn etter til butikken på Revetal. I vogna sitter 
Olav (2) og på sykkel ser vi Johan (6).
- Det er ei veldig flott løype, med grus hele veien. Nå kan 
du sykle til Revetal i skauen,  og ikke langs Bispeveien 
med masse biler - trygt og godt for hele familien, og kjapt 
ned til Revetal fra Våle, skryter Aarvåg. I bakgrunnen ser 
vi litt av den store dugnadsgjengen bak prosjektet, som 
får sin offisielle åpning søndag 13. oktober. Skigruppa i IL 
Ivrig og Re sykkelklubb inviterer til en seremoni som vil 
finne sted klokka ett på søndagen, ved velteplassen til Per 
Aksel Linnestad, Skaug gård - rett sør for Brekkåsen.
- Det blir kaffe og grilling, høytidelig åpning av løypa ved 
ordfører, takketale til grunneiere og økonomiske bidrags-
ytere, som for eksempel Sparebankstiftelsen i DNB, med 
flere, forteller Axel Damgaard i IL Ivrig til ReAvisa.

Foto: Stian Ormestad
Kart: IL Ivrig
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- De gamle er fortsatt eldst på Bibo

BIBO: IL Ivrig arrangerte høstens første idrettsmerkedag on-
sdag 21. august 2013. Det var godt oppmøte og hele ni per-
soner ble ferdig med alle øvelsene og fikk utdelt sitt idretts-
merke. Fire av merkedeltakerne var over 70 år, eldstemann 
er 82 år. Merketakerne var: Alf Brekke, Nils HusabøAsbjørn 
Bugge, Mary Kjølstad, Grete Holen, Ole Tangen, Frode 
Hestnes, Laila Kottum Hestnes og Torbjørn Lia.

Foreslå Årets idrettsnavn i Re 2013
ÅRETS IDRETTSNAVN I RE: Hvem mener du er Årets idrettsnavn i Re 
2013? ReAvisa vil ha forslag til navn på Post@ReAvisa.no.

Pressemelding - Post@ReAvisa.no

Idrettslivet i Re myldrer av aktivitet. Vel så viktig som elite, er bredde. Så når ReAvisa 
etterlyser kandidater til Årets idrettsnavn i Re 2013, regner vi med mange velbegrunnede 
forslag - både utifra sportslige prestasjoner, men også for samspill, god sportsånd og fair play. 
Sportslig utvikling, pågangsmot og utradisjonelle valg kan også virke inn, kandidatene bør 
nødvendigvis ikke ha stått på toppen av seierspallen i alt og ett. Det er ganske utrolig hvor 
mange flotte idrettstalender Re fostrer opp, i så mange vidt forskjellige idretter og disipliner. 
ReAvisa melder ved hver utgivelse om nye edle medaljer til Re-utøvere. Det bør ikke mangle 
på kandidater. - Send inn forslag allerede nå, oppfordrer ReAvisa-redaksjonen. Husk å sende 
med en kort begrunnelse for hvorfor du mener akkurat din favoritt skal bli Årets idrettsnavn 
i Re 2013. ReAvisa kårer vinneren etter avstemming, mer informasjon om kandidater og 
avstemming kommer på nettavisa ReAvisa.no. Forslag sendes til Post@ReAvisa.no.

Salto-samling 
i høstferien
TURN: Ungdommer mellom 13 
-18 år inviteres til å være med 
på Salto-samling i høstferien, 
informerer IL Ivrig turngruppa. 
- Det kommer til å bli en lærerik 
og sosial helg hvor man har 
muligheten til å bli kjent
med mange nye mennesker, og 
selvfølgelig å bli en enda bedre 
turner! Mer info på IL Ivrigs 
nettside www. ivrig.no.

Fotballskole 
i høstferien
 
FOTBALL: Ramnes IF fotball-
gruppa arrangerer fotballskole i 
Meny Arena i Bergsåsen de fire 
første dagene i høstferien for 
barn fra 6-14 år. Mer info finner 
du på idrettslagets hjemmeside 
www.Ramnesif.no, forteller 
RIF, fotballstyret i en epost til 
ReAvisa.

For tørt til å kjøre 
på Ødegården
MOTOCROSS: - Vi har 
dessverre ikke fått nok vann i 
dammen til å vanne banen. Vi 
er avhengig av å vanne banen 
for at den skal sette seg, og 
støvproblematikk i forhold til 
naboene. Vi beklager dette og 
vil komme sterkere tilbake se-
nere, melder Re motorsport som 
har utsatt kjøring på Ødegården 
flere ganger i september 2013.
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30 MØTTE TIL INFOMØTE I VÅLEHALLEN: 
Det lille møterommet i Vålehallen ble nesten litt for lite, men 
30 interesserte fikk trøkt seg sammen for å høre om planene 
og si sin mening om dem. 

Foto: Stian Ormestad

Sterke følelser for idrettslaget

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Onsdag 28. august 2013 invi-
terte IL Ivrig til infomøte om 
prossessen som er satt i gang, 
som kan ende med sammen-
slåing av idrettslagene i Re til 
ett lag for hele kommunen.

Gode eksempler på samarbeid
ReAvisa har fulgt saken helt 
fra den spede start, og tok turen 
til Vålehallen på sykkel i den 
flotte helårsløypa fra Revetal til 
Våle - som er kommet i stand 
som et samarbeidsprosjekt mel-
lom IL Ivrig skigruppe og Re 
sykkelklubb. Ett av mange gode 
eksempler på godt samarbeid 
mellom idrettslag i Re - og et 
eksempel som kan brukes som 
argument både for og i mot 
sammenslåing:
* For sammenslåing: Hadde vi 
fått til så mye bra i Re hvis ikke 
flere lag hadde gått sammen - 
som ski og sykkel her har gjort?
* Mot sammenslåing: Må vi 
slå sammen idrettslag for å få 
til noe, når det viser seg at vi 
allerede samarbeider godt - 
tross at det heter Ivrig i Våle, 
Hauk i Undrumsdal, Ramnes, 
Vivestad og så videre?

En av tre i Re 
er medlem i en idrettsforening
Det ble en ordveksling der 
klubbfølelsen lå utenpå drakta 
til flere godt voksne Ivrig-gutter 
og ett par fra Ramnes. Ellers 
virka de fleste som positive 
til samarbeid, og langt ifra 
fremmed for sammenslåing.
- Vi må uansett ha under-
avdelinger for hver gren, på 
hver plass. Folk trengs rundt 
omkring i kommunen, samme 
hva vi gjør med organiseringa 
på toppen, poengterer Knut 
Svendsen fra Ramnes IF. 
- Er det vanskelig å skaffe folk 
til styre og stell i dag, blir det 
hvert fall ikke lettere å hente inn 

dyktige folk som skal styre over 
en så stor organisasjon, mener 
Svendsen. Slår alle seg sammen 
blir det snakk om et lag med 
2.821 medlemskap, som i dag 
fordeler seg på 11 forskjellige 
idrettslag. Alt fra ball, ski, skyt-
ing, motor, golf, turn, med mer.
Fordelen er at det kan bli et 
så stort lag at det er mulig å 
ansette folk i administrasjonen. 
Men vi vil fortsatt trenge ildsje-
lene - over hele kommunen.
Ulempen er at mange ildsjeler 
kan forsvinne hvis klubbfølels-
en blir borte.

Følelser eller fornuft?
- Så er spørsmålet, skal man 
styre etter følelser eller fornuft, 
spør kretsens utsendte, som har 
lovet å bistå i prossessen som 
er satt i gang. Idrett er følelser, 
det er ikke til å komme utenom. 
Dagens idrettslag er en del av 
lokalmiljøet, mener Asbjørn 
Bugge, som snakker om lokal-
patriotisme - og da mener han 
ikke Re, han mener Våle. 
Bugge utgjør sammen med 
Svein Bettum og Svein Kjær en 
ivrig - bokstavelig talt - trio på 
den ene enden av bordet. Skulle 
IL Ivrig legges ned og gå inn 
i ett felles idrettslag i Re, spør 
Bugge om mulighetene til å 
starte et Ivrig-lag på nytt.
Ivrig-patriotene viser til alt det 
positive som skjer på Bibo, med 
hundrevis av unger på poeng-
langrenn blant annet. - Det går 
så det suser i Ivrig! 
Svein Olsen tar ordet: - Ivrig 
hadde ikke vært det vi er i dag 
uten hjelp fra Ramnes. Samar-
beid er positivt, understreker 
Olsen, som også representerer 
Ivrig og har gjort det i flere tiår.
Ivrig-patriotene setter så 
spørsmålstegn om motivene 
til sammenslåing, men Bugge 
blir stoppa av Ivrig-leder Frode 

ETT IDRETTSLAG I RE? Idrettslaget er en del av lokalmiljøet i hvert sogn i Re. 

Hestnes.

Surmaga, gammel sutring
- Ikke drep prossessen nå med 
surmaga, gammel sutring. Pros-
sessen går uansett videre, sier 
Hestnes og viser til årsmøteved-
tak i klubben. Alfred Ringdal, 
med en mannsalder bak seg i 
Ramnes IF, er enig i at samar-
beid kan være bra, og at man 
kan utnytte hverandres ressurser 
bedre, - men det kan vi få til 
uten å slå oss sammen?
Henning Larsen, leder i 
Idrettsrådet i Re og aktiv på 
flere fronter i idrettslivet, 
blant annet Ramnes IF og Re 
sykkelklubb, tilhører flertallet 
i møterommet - som ikke er 
fremmed for en en sammen-
slåing.
- Hvis Ramnes trenger en 
grassklipper, og Ivrig trenger 
en - da kan vi kjøpe hver vår 
møkka-klipper og slite med 
dem. Eller vi kan gå sammen 
om å kjøpe en skikkelig bra 
klipper som vi deler på. 
- Det er tross alt bare åtte 
kilometer mellom Bergsåsen og 
Bibo, poengterer Larsen. - Vi vil 
få til mer, med mindre kroner. 
Så enkelt er det.

Tar debatten videre internt
Møtet ble avrunda med en app-
laus, og de tredve oppmøtte går 
nå hjem til hver sitt idrettslag 
for å ta debatten videre internt; 
IL Ivrig, Ramnes IF, Re FK, Re 
golfklubb og Re sykkelklubb. 
Re motorsport møtte ikke, men 
har signalisert at de er posi-
tive til prossessen. Hauk takka 
nei, og e-post til Vivestad kom 
neppe fram på grunn av feil 
adresse på ei utdatert liste. 
OL Trollo har ikke svart på 
invitasjonen, forteller Ivrig-
leder Hestnes.

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Ja

Kanskje på sikt

Nei

Vet ikke

Ett stort felles idrettslag for hele Re kommune
- hva mener du?

Stem på www.facebook.com/ReAvisa     
Les mer om saken på ReAvisa.no

Meninger i Re:

Om IL Ivrig skal leve i 113 år til vet jeg ikke, men i denne 
runden håper jeg respekten for idrettslaget er så stor at vi 
ikke bytter rødt med sort. HUSK , INGEN ER VIKTIGERE 
ENN LAGET. 

Jan Helge Karlsen, Våle

“Ivriggutt hei”, “Ivriggutt” hei”, “Ivriggutt”, hei, hei, hei...!!

Rune Hansen, Våle

Jeg er overbevist om at ressursene blir best brukt til barn og 
unge hvis man samarbeider istedenfor konkurrerer.

Trond Ekstrøm, Ramnes

Ett rungende ja for sammenslåing til ett Re idrettslag 
- for et best mulig tilbud til barn og unge! De gamle lokal-
patriotene er for opptatt av seg og sitt!

Cornelia Mender, Ramnes

Sport i Re:
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ETT IDRETTSLAG I RE? IL Ivrig var i sin tid et resultat av en sammenslåing 
av idrettslag. Men både OL Trollo og Re motorsport er et resultat av det mot-
satte. I forslaget fra IL Ivrigs hovedstyre vises det til at idrettslaget er basert 
på sammenslåing mellom de to tidligere lagene Uredd og Fram. Et enstemmig 
årsmøte mener det er lurt å utrede muligheter for å slå sammen flere idrettslag:

Aktiviteten trekker folk - ikke den lokale tilhørigheten 
- Siden den gang har lokalmiljøene våre forandret seg kraftig og vi ser at våre 
medlemmer er villige til flytte mer på seg nå enn bare for noen år siden. Vi ser 
at medlemsgrunnlaget vårt sprer seg utover et større område og det er mer 
aktivitetene som trekker medlemmer enn den lokale tilhørigheten, står det skre-
vet i saksframlegget. Men ser vi bakover i historien, er det vel så mye splittelse 
som sammenslåinger i den lokale idrettshistorien:
* OL Trollo ble dannet i 1969, da O-løperne gikk uv av Ramnes IF og danna en 
spesialklubb for orientering.
* Re motorsport ble dannet i mye nyere tid, som et resultat av at motorsykkel-
gruppa med tilhold på Ødegården i Re brøt ut av Norsk motorklubb, avdeling 
Tønsberg.

Manglet felles tilholdssted - brøt ut av storklubb
En av dem som er positive til sammenslåing i Re motorsport, var også 
initiativtaker til å bryte ut av den tidligere storklubben de var en del av. 
Sverre Grytnes sitter i dag som leder av Re motorsport, og satt ved splittelsen 
av NMK Tønsberg som nestleder. Han forklarer det slik:
- Hovedgrunnen var at Norsk motorklubb samlet inn medlemskontigenten og 
betalte bare 40 prosent tilbake til klubben. De forskjellige undergruppene 
manglet et felles tilholdssted, og da ble kostnadene med å være medlem i Norsk 
motorklubb for høy for motorsykkel-gruppa. 

Vet du mer om idrettshistorien i Re? Tips ReAvisa på Tips@ReAvisa.no!

Både splittelse og sammen-
slåinger i idrettshistorien i Re

HURRA!

VELKOMMEN TIL 
HYGGELIG HANDEL 
MED SERVICE OG  
SYKKELVERKSTED.

Vi feirer 30 gode år på  

Revetal med jubileumstilb
ud 

på alle varer i b
utikken!

30-50%

Torsdag - fr
edag - lø

rdag

1983

2013

5
0

%

SUPERTILBUD:  

Restlager av  

MTB 29” sykler  

og Landveis  

sykler.

 
K
o
lo
n

 re
kl

am
e 

A
S 

· N
øt

te
rø

y

   KAMIK BLOWOUT
  Vinterstøvel til barn. 
Uttakbar Zylex® innerstøvel.  
Nedre komfort-temperatur
-320C. Str. 25-38.

STORT UTVALG AV

2999,-

2399,-

2999,-

Tur/trening - klassisk

SKIPAKKEPRIS

Fischer Superlight NIS: 
Allround racingbelegg med Race Finish, sidekant-
forsterkninger, pro  lert midtrand og pro  lert over  ate. 
Lengder: 177-207cm. Veil fra 2699,-
Rottefella exercise Classic NIS: 
Lav vekt, bred styreplate for kontroll. Veil 589,-
Fischer Cruiser: Lett støvel for klassisk stil. 
Str: 36-48. Veil 1299,-

SKISETT CARVING 
ELAN Champ Green/Little Spice: 
Lettkjørt barneski med jevn, myk  eks og 
god stabilitet. Lengder fra 70-150cm. 
Veil. fra 1799,-
ELAN EL45 / EL 7: Sikker barnebinding. 
DIN 1-4,5/ DIN 2-7,5
Tecnica rj 2/ rj 3/ rj 4: Komfortabel 
alpinstøvel med  eks, tilpasset barnas 
vekt. Str: 15,5-25,5. Veil. fra 1099,-

BERGANS DOWN JACKET / 
DOWN LADY JACKET Dunjakke. 
Ytterstoff 100% polyester.

BERGANS DOWN JACKET / 
DOWN LADY JACKET Dunjakke. 
Ytterstoff 100% polyester.

799,-

FOTTØY-SKØYTER

ABILICA 
HEAVY ROCKER
Gir økt styrke. Kulene 
på ringen gir en kraftig 
massasje. Ø: 100 cm. 
Vekt 1,5 kg.

TRIM-TRENING
ABILICA 
BOXING SET
Slaghansker str. L 
og ca 18 kg sekk 
i PU materiale fylt 
med tekstil. 
H: 80 cm. 
Ø: 30 cm.

700,-

, ggg

500,-

Alpin junior/barn

Åpningstider: 9-20 (9-18)
Telefon: 33 06 26 00 

Retorvet

persbu@sport1.no      www.sport1.no

500m2  med

NORDIC 235 SPINNER
Spinningsykkel med 
19 kg tungt 
svinghjul.
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KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

299,-
KAMPANJEPRIS

349,-

Jakker - bukser - luer -
hansker - fl eecejakker m.m.

KJØPT LØST FRA 2898,-

1599,-
SKIPAKKEPRIS

FRA

KJØPT LØST FRA 4573,-

CANADA HOCKEY-
SKØYTER JR
Skøyte for hockey 
og moro. Stabil 
overdel. Str. 28-38.

TURSKI-SLALOMSKI

COLUMBIA SPORTSWEAR  
BUGABOOT OMNI-HEAT
  Varm, vanntett vinterstøvel. Nedre  
     komfort-temperatur -32 0C Slimtech® 
        og ThermaShield. Gummiert fot.   
 Semsket skinnoverdel. Herre 
     str. 41-47. Dame str. 36-42.

 SCOTT SCALE  910 MTB  VEIL PRIS  
 15 950,-SCOTT CRI  

TEAM XL  
VEIL PRIS  

 
10 990,-
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Revetal-elektriker 
er med på å gi bort 
en million kroner

REVETAL: - Alle lag, 
foreninger og organisasjoner 
som trenger elektriske utbed-
ringer kan søke, forteller Jan 
Arild Gjersøe, daglig leder 
Re-El i Revetalgata. 
Elektrikerkjeden Norgeseliten 
gir bort elektrikertjenester til 
verdi av en million kroner. Fris-
ten for å søke er 30. november 
2013. Av alle søkerne vil det 
bli valgt ut opptil 20 prosjek-
ter som støttes, heter det i en 
pressemelding.
- Nesten halvparten av alle 
branner i Norge er forårsaket 
av elektrisitet og utrangerte 
elektroinstallasjoner. Vi vet at 
det er mange organisasjoner, 
lag og foreninger som sliter 
økonomisk, men som trenger 
store elektriske utbedringer. Nå 
har de muligheten til å få gjort 
noe med det, sier Fred Martin 
Langøy, kjedesjef i Norges-
eliten.
Nå håper Gjersøe at så mange 
som mulig søker, det kan være 
alt fra idrettslag, ungdomsk-
lubber og korps, til frivillige 
hjelpeorganisasjoner.
- Det hadde vært utrolig gøy om 
et lokalt prosjekt ble valgt ut.

Solstudio opp-
graderes og blir en 
del av Beauty Zone

REVETAL: Mange lurer på 
hva som skjer med solstudio 
på Revetal når nye krav om 
bemannede solstudio trer i kraft. 
Randi Kjær på Beauty Zone 
helse og velvære kan bero-
lige alle som frykter for at det 
forsvinner - hun har kjøpt det 
og bygger for tida om lokalene. 
- Myndighetene har bestemt 
at alle solstudioer fra 2014 
skal være bemannet og ha 18 
årsgrense for soling. Derfor må 
konseptet gjøres helt om, og det 
krever nytenking, forteller Kjær. 
De gamle fem sengene er hivd 
ut, og to nye flotte senger er på 
plass. 
- Åpningstidene blir naturligvis 
ikke så fleksible som før, men vi 
skal få til en god ordning så de 
fleste får en mulighet til å bruke 
solstudio utover ettermiddag og 
kveld.
Kjær driver allerede velvære-
senteret og ultratone figurform-
ingsklinikken Beauty Zone, som 
i dag ligger bak solstudioet. 
Dette vil integreres i solstudio, 
og få butikk og fasade mot Re-
vetal ungdomsskole, Kåpeveien. 
- På denne måten kan vi ta imot 
hver kunde, veilede, hjelpe og 
registere kunder, og håndheve 
18 årsregelen, sier Kjær.

NYBYGG

SKJEGGESTADÅSEN -
REVETAL
Tomtefelt B11, B16-1 og B162
Flotte og solrike tomter uten byggeklausul med kort
avstand til Revetal sentrum.

Skjeggestadåsen Tomtefelt B11, B16-1 og B16-2

Kontakt megler for omvisning på tomtene.

Kontakt:
DNB Eiendom / Vestfold Nybygg
Megler: Anne Handegaard tlf. 90 28 97 50
Megler: Trond Holsvik tlf. 91 88 51 95

dnbeiendom.no

TOMTER TIL 
SALGS!

Nystarta firma 
vil hjelpe travle 
bedriftsledere
REVETAL: Denne høsten 
starta Kontorforvaltning Tore 
Henden opp på Revetal. Tore 
Henden har bred erfaring med 
administrativ ledelse i flere 
selskap og tidligere jobb som 
salgskoordinator, regnskaps-
fører, IT-ansvarlig, backoffice 
og kundeservice med mer.
Henden sier han  vil hjelpe 
travle bedriftsledere i en hektisk 
hverdag.
- De fleste ledere i små og mel-
lomstore bedrifter sliter med å 
få tid til alle typer kontorrela-
terte oppgaver. Det er gjerne 
fritida som må ofres for at man 
skal rekke alt. Arbeidstid bør 
helst gå med til å selge bed-
riftens konsept eller produkter, 
holde trykket oppe og samtidig 
tenke videre vekst. Da er det lett 
å forstå at andre gjøremål blir 
utsatt. Mange ansetter kontor-
medarbeider eller kontorleder, 
som samtidig skal ta hånd om 
regnskap og økonomi. Men 
for de som ikke vet om det kan 
lønne seg å ansette, eller som 
ønsker en fleksibel person, kan 
jeg tilby bistand til alle typer 
administrative og kontorrelat-
erte oppgaver, enten på fast ba-
sis eller ved behov, sier Henden 
til ReAvisa. 

Liv Gade kommer 
til Restauranten 
for en ny bokprat
REVETAL: Liv Gade har jobba 
som bokinspirator i over ti år 
og reiser rundt i hele landet for 
å inspirere og motivere små og 
store lesehester.
- Det er en opplevelse å høre 
henne, forteller Jarle Magnus-
sen ved Libris Revetal, som har 
invitert henne til en ny bokprat 
på Restauranten 7. oktober 2013 
- en gjentakelse av fjorårets 
suksess over samme lest.

Næringslivet i Re:

Ny Åpen scene 
på Restauranten
REVETAL: Fredag 11. okto-
ber blir det nok en gang Åpen 
scene, over den samme, nye 
fredagslesten: Med mer utstyr 
tilgjengelig enn torsdags-
versjonen, det blir satt opp 
trommer, keyboard, mikro-
foner, to gitaramper, og det er 
selvfølgelig muligheter for å 
koble til det du måtte ha med 
deg. Det skulle med dette være 
godt tilrettelagt for band også, 
forteller Audun Kalleberg.
- Forrige versjon ble på alle 
måter en suksess med mye folk 
både på og utenfor scenen.

14 leiligheter solgt 
på Revetal vest 
- fire igjen

REVETAL: Det gode salget for 
Revetal vest-prosjektet betyr 
byggestart i disse dager.
- Vi har opplevd stor interesse 
fra dag en i salgsprosessen, og 
er strålende fornøyd med både 
salget og alle positive tilbake-
meldinger fra kundene våre. 
Vi hadde både håpet og forven-
tet bra salg, men litt positivt 
overrasket er vi nok så langt. 
Det at bygget blir liggende 
vestvendt med utsyn vekk fra 
sentrum, og med store grøntom-
råder rundt, har vært viktige ele-
menter for mange av kundene. 
Vi har nå bare fire leiligheter 
igjen, forteller Arild Borge i 
Drømmehytta AS som står bak 
Revetal vest. Dermed går alt 
etter planen med utbygginga i 
Gamleveien med byggestart i 
månedsskiftet september/ok-
tober. To gamle hus skal rives 
for å gi plass til et stort, nytt 
leilighetsbygg, som du kan lese 
mer om i ReAvisa august 2013.

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt. Send over en 

kort tekst med info, logo, bilder og fargeønsker.

Ta kontakt på epost annonse@ReAvisa.no, 
tlf 488 69 444

www.ReAvisa.no

REVETAL: Flere har nok allerede rukket å handle vafler, kaffe og kjøpe et 
lodd eller to i den nye vaffelbua på Re-torvet.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kjøpmann Sjur Gran har alltid 
latt foreningslivet slippe til på 
Revetal så de kan spe på inntek-
tene litt. Med campingbord, 
vaffeljern tatt med hjemmefra 
og plakater som blåser avgårde 
har det vært en kjærkommen 
plass å stå, midt i løypa for de 
handlende på Re-torvet. Nå blir 
det enda enklere for forenings-
livet, med ei vaffelbu som 
kom til ved siste utvidelse av 

Re-torvet. Vaffelbua er utstyrt 
med strøm, varme, vaffeljern 
og kaffetrakter til gratis bruk 
for frivillige lag og foreninger 
i Re. Nå kan dugnadsfolket stå 
under tak i ei tørr og varm bu 
og selge sitt til inntekt for gode 
formål. Blant de mange som er 
takknemlig for bua, er damene 
i Våle sanitetsforening. De kan 
ikke få fullrost kjøpmann Sjur 
Gran. 

Foreningslivet i Re takker for ei flott vaffelbu

Wenche Førsund, leder i Våle sanitetsforening, Kirsten Ormestad, sekretær Våle santitetsforening 
og kjøpmann Sjur Gran. 

Foto: Privat

- Dette gjør salg av vafler, lodd 
og fastelavensris mye enklere 
for oss. Vi slipper å stå utendørs 
og fryse, vi blir ikke våte når 
det regner og vi slipper å dra 
med oss masse utstyr hver gang 
vi kommer hit. Fantastisk! 
Det sier leder av Våle Sani-
tetsforening Wenche Førsund 
og sekretær Kirsten Ormestad 
til ReAvisa, en kald og våt 
høstdag. 

FOTBALLSKOLE I HØSTFERIEN!
 
Ramnes IF, fotballgruppa, arrangerer fotballskole i 
Meny Arena i Bergsåsen de fire første dagene i høst-
ferien, dvs mandag 30.09 – torsdag 03.10. Alle fire 
dager kl 09.00 – 15.00. Gjelder barn fra 6-14 år.
 
For mer informasjon og påmeldingsskjema: 
Gå inn på vår hjemmeside www.Ramnesif.no. 
Klikk på Fotball i venstremenyen og du finner 
aktuell informasjon!
 
Evt spm til: 913 49 531.
Hilsen RIF, fotballstyret.

Re megleren! Industriveien 4, 3174  REVETAL
Tlf: 33062050 / eiendom@agios.no

www.agios.no   

GNILGEMSMODNEIE
SOIGASelge bolig?

Velkommen innom for en hyggelig eiendomsprat!

STORT LOPPEMARKED!

VåRa-koret arrangerer stort 
loppemarked på 
Revetal ungdomsskole:

Helga 5 - 6. oktober 2013: Lørdag 10 – 16 
Søndag 11 – 15 / auksjon søndag kl. 11.30

Kafeteria og kakelotteri.

TRAFIKKSKOLE
Revetal

Trafikkalt grunnkurs - Personbil
Personbil med henger - Lastesikringskurs

Moped - Tung og lett MC

Kurs denne høsten:

* Lastesikringskurs B96 - BE torsdag 3. oktober kl 17

* Trafikkalt grunnkurs m/ mørkekjøring tirsdag 15. oktober kl 15

* Trafikkalt grunnkurs m/ mørkekjøring tirsdag 19. november kl 15

* MC-kurs - så er du klar til våren! Onsdag 16. oktober kl 16 

Velkommen som elev ved 
RE TRAFIKKSKOLE!

Kontakt Geir Myrvoll - tlf 413 87 372 / 905 45 558
www.retrafikkskole.no / post@retrafikkskole.no

Tlf 413 87 372
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Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no

- Det er rekorder hele veien nå. 
Enda flere med i brødbaking-
skonkurransen til og med - hele 
15 stykker, forteller Pål-Arild 
Simonsen, strålende fornøyd 
med ei flott sensommer-helg 
på Våle prestegård helga 31. 
august - 1. september.

Vandrefjøl til vinneren
Dette var andre året med 
brødbakingskonkurranse. Alf 
Kramer og Kathrine Kleve-
land var i juryen for å kåre det 
beste brødet. Kramer hadde 
lørdag kveld foredrag om øl 
på prestegården, som nå har 
fått sitt eget lille minibryggeri. 
Her har også noen fra bryggeri-
gjengen demonstrert ølbrygging 
av typen Porter både lørdag og 
søndag.
- Dette er virkelig en av de 
morsomste dagene på jobb, 
mener Kathrine Kleveland fra 
Hillestad, som til daglig er 
leder i Norges bygdekvinnelag, 
men nå driver valgkamp som 
1. kandidat fra Senterpartiet i 
Vestfold.
- Jeg heier på frivillige ar-
rangementer som dette, og 
brødbakinga ligger hjertet mitt 
nært. Hele 19 prosent av Norges 

Sol og sensommer-stemning på Våle prestegård

kornareal ligger her i Vestfold, 
så denne konkurransen kunne 
ikke vært et bedre sted enn her, 
forteller Kleveland. Brøda ble 
bedømt etter lukt, smak, skorpe, 
skjærefasthet, kreativitet og 
utseende. På andre- og tredje-
plass kom henholdsvis Borg-
hild Søyland og Jorun Ouff, 
begge lokale damer som også 
er engasjerte i arrangementet på 
prestegården. 
- Vinnerbrødet hadde en spesiell 
karakter. Både utseende, smak 
og aktiv fargebruk. Vinneren 
er Ellen Verde, kan Kramer 
opplyse. Men ingen Verde er 
tilstede, og vandrefjøla Mary 
Kjølstad fikk i fjor, må overrek-
kes ved en seinere anledning.
- Jeg snakka med vinneren på 
telefon. Hun hadde tatt turen 
helt fra Veierland og hit på 
morgenen i dag for å levere 
brødet, forteller Simonsen. 

Mye moro for barna
Flere utenfra tok turen til 
prestegården søndag etter-
middag.
- På Facebook-gruppa til klas-
sen til sønnen vår blir det posta 
alt mulig som skjer rundt om, 
så det var der vi fikk vite om 

1.500 på åpen 
gård på Brår

BRÅR: Bygdetunet Brår 
bada i sol hele helga, og i 
overkant av 1.500 reiste på 
gårdsbesøk helga 24 - 25. 
august 2013. Både ute og 
inne var det selgere som 
solgte egne varer. I hoved-
bygningen hadde Charlotte 
Hellum Wedel Jarlsberg 
pene linoltrykk av hester 
og fugler. I aulaen var det 
utstilt skolebøker og utstyr 
som ga mange gjensyn med 
sin skolegang for mange år 
siden.  Det var smed i smia, 
hopping i høyet, dyr og trak-
torer. Det ble demonstrert 
tresking ved hjelp av heste-
vandring, og på søndag var 
det tjærebrenning. På bildet 
ser vi Ine Merete Hansen 
som spinner ullgarn på en 
moderne rokk. Arrangørene 
Ramnes historielag, Ram-
nes bondelag og Ramnes 
bygdekvinnelag er fornøyd 
med samme antall besøk-
ende som i fjor.

Foto: 
Håkon Westby

dette, forteller André Pedersen 
fra Tønsberg som sammen med 
datteren Emma Olsen Pedersen 
koser seg på sensommerfestival. 
De vasker klær på gamlemåten, 
fra å bruke vaskebrettet til 
å skylle og presse. Sensom-
merfestivalen på prestegården 
trekker særlig barna, som flyr 
fra den ene aktiviteten til den 
andre. Støpe tinnsoldater, hoppe 
i høyet, gå på musejakt, ri på 
hest, tove smykker eller gå med 
metalldetektor er bare noen av 
aktivitetene ungene kan være 

med på - alt helt gratis.
Det var som vanlig også 
utegudstjeneste søndag 
formiddag, kortesje med 
T-Forder, Linjentenes 
demonstrasjon fra dyrking 
av lin til ferdig lintråd, boder 
med lokale og ikke-lokale 
produkter, salg av baker-
ovnsbrød og annen mat, med 
mye mer. DIS Slektsforskn-
ing hadde også en egen bod, 
og informerte om slektsfor-
sknings-kurs som skal foregå 
på Våle samfunnshus.

VÅLE PRESTEGÅRD: Ei knallhelg for både liten 
og stor - og damer med fine brød.

GÅRDSIDYLL I VÅLE: 
Mange trakk til Våle 
prestegård helga i 
månedsskiftet august - 
september 2013.
På bildet til venstre, fra 
venstre: Brød-jury Alf 
Kramer og Kathrine 
Kleveland, videre brød-
konkurrenter Borghild 
Søyland og Jorun Ouff. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Se flere bilder på ReAvisa.no

Marked i Re:
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Tidobla folketallet med Vivestad høstmarked - på en dag
VIVESTAD: Ny publikumsrekord: 4.000 innom på en dag. Da gjorde det ingenting med regnvær 
og dårligere tall for søndagen. - Vi har solgt mer på den ene lørdagen enn vi har gjort på begge de 
forrige markedene til sammen, forteller Maria Magdalena Holth i sin krims-krams bod med leker, 
smykker, bøker - litt av hvert. Karin Siebenlist fra Vivestad maler ansikter til barn, og får hvile 
handa litt i ruskeværet. Lørdag var det en lang, konstant kø - i sju sammenhengende timer.
- Aldri opplevd makan, forteller Siebenlist om folkemengden i Vivestad lørdag 17. august 2013. 
4.000 på en dag er ny rekord, men totalt for helga ble det i overkant av 5.000 besøkende - det 
er noe lavere tall enn rekordåret med 6.500, men da var det strålende solskinn hele helga, begge 
dager. På bildet ser vi Karin Siebenlist sammen med Vivestad- og Høyjord-jentene Madicken 
Sulutvedt og Sonja Smidsrød, som blir forvandla til to søte kaniner. 

Foto: 
Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

Opplevde å kjøre Eidsfossbanen
HILLESTAD: På bussturen langs Eidsfossbanens spor fra 
Tønsberg til Eidsfoss tredje lørdag i august var det med seks 
deltakere som hadde kjørt med banen. På bildet står de foran 
kopien av Ramnes stasjon som Museumsforeningen Vest-
fold Privatbaner har bygget ved Reidvintunet i Hillestad. Fra 
venstre: Helge Bøe, Lars Røisgård. Inger Johanne Evensen, 
Aslaug Gjelsås,Arnhild Hvitsten og Arnt Hvitsten. Det var 
35 deltakere på turen som foregikk i nydelig vær. Histori-
elagene i Våle og Ramnes sto for turen som var en buss for 
tog tur langs banen som ble nedlagt i 1938.

Foto: 
Håkon Westby

Annonse i ReAvisa?
Ta kontakt på epost annonse@ReAvisa.no, 

tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no

Strikkecafe på Brårsenteret

Café Lykke og Re bibliotek inviterer alle som vil komme til 
uformell strikkekafe. Den første kvelden var torsdag 
5. september, den neste blir torsdag 3. oktober, og videre
torsdag 7. november.
- Ta gjerne med påbegynt håndarbeid, oppfordres det.
Kaffe og kaker kan kjøpes i kaféen.

KONTORFORVALTNING TORE HENDEN

Sliter bedriften med å rekke over alt papirarbeid?

Vi tilbyr bistand til alle kontorrelaterte oppgaver.

Ring tlf 924 43 183 for en hyggelig prat.
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OVERREKKELSE: Kulturlandskapsprisen 2013 til Hauan gård i Våle, ved Preben Fossaas og 
Anne Kirsti Nilsen. Prisen overrekkes av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.
Vinnerne fikk mange godord for deres innsats for vedlikehold av kulturlandskapet gjennom 
beiting og rydding, som på Borrehaugene i Horten og flere av øyene i Færder nasjonalpark. De 
driver også økologisk produksjon på sin gård på Hauan. 

Foto: Håkon Westby

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

HAUAN GÅRD: Den nasjonale 
kulturlandskapsprisen for 2013 
gikk til Hauan gård, overrakt 
av landbruks- og matminister 
Trygve Slagsvold Vedum. Vin-
nerne fikk mange godord for 
dere innsats for vedlikehold av 
kulturlandskapet gjennom beit-
ing og rydding. 
- Det er gjennom bruk det beva-
res, ble gjentatt av flere talere. 

Økologisk produksjon
Prisen består av en gavesjekk på 
50.000 kroner pluss et innram-
met grafisk trykk av kunstneren 
Hans Normann Dahl. I begrun-
nelsen for tildelingen står det: 
”Den nasjonale kulturland-
skapsprisen for 2013 er tildelt 
Hauan gård i v/Preben Fossaas 
og Anne Kirsti Nilsen for deres 
store og mangfoldige innsats i 
pleie av kulturlandskapet samt 
ivaretakelse og formidling 
av norsk kulturarv. Driften 
på Hauan gård er økologisk 
produksjon basert på gammal-

norsk spælsau som brukes 
mange steder på beite i områder 
med verdifullt kulturlandskap 
eller kulturminner, som Bor-
rehaugene i Horten og flere av 
øyene i Færder nasjonalpark. 
Juryen legger vekt på “Inn 
på tunet”-virksomheten med 
Grønt arbeid der ungdom deltar 
i både gårdsdriften og kultur-
landskapspleie i flere verdifulle 
områder. 

Gratulantene sto i kø
Statsråd Slagsvold Vedum sa at 
prisvinnerne ble valgt ut blant 
33 verdige kandidater. Det var 
mange gratulanter som sto i 
kø for å overrekke blomster, 
gaver og hilsener: Fylkesman-
nen, ordføreren i Re, NAV 
Vestfold, Bondelaget, Bonde 
og småbrukerlaget og spelsau-
laget. Til slutt takket Jan Lindh 
fra Kulturetaten i Vestfold for 
godt samarbeid: - Det har satt 
spor etter seg, sa han.

Kulturlandskapspris 
til Hauan gård i Våle

Når mørket senker seg og temperaturen faller 
er det mye koseligere å være innendørs og fyre i ovnen, 

tenne lys og gjøre det koselig.

Vi har �lotte dekorerte lys, lykter, gave- og interiørartikler!

Alt fra 

-25 % ut september!
Puslespill fPuslespill fra 15,- til 29,-

Vi får inn masse nyheter framover, 
så ta turen innom!

MØRKT, KALDT OG DYSTERT -  ELLER LYST, VARMT OG KOSELIG?

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

Primærnæringa i Re:
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EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

H A N S E N
B Y G G  OG  A N L E G G
THOMAS HANSEN
TLF 950 53 216

Lokalopplæring
Ulf, mob. 90 58 75 74

Prosjektleder Jacobsen: - Glad for å bli kvitt skrotet!
Jernbane-entusiast Westby: - Dette er museumsgjenstander!
SLAGENE PÅ RE: Snakk om vinn-vinn-situasjon: Under leitinga etter slagene på Re ble det 
funnet masse jernbaneskrot på Klopp. Skrotet er verd sin vekt i gull for jernbane-entusiaster.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kassa er full av rustne 
metallbiter, noen kølrester 
og annet ubestemmelig sk-
rot, viser Kjersti Jacobsen, 
prosjektleder for Slagene på 
Re, fram. Godt å bli kvitt, 
mener hun, mens Håkon 
Westby, jernbane-entusiast 

og utsendt fra Museumsforenin-
gen Vestfold privatbaner, nesten 
ikke kan vente med å kikke 
gjennom kassa. Det som for Ja-
cobsen er skrot og helt uinteres-
sant for Slagene på Re-prosjek-
tet, er noe helt annet for Westby 
og hans museum-kamerater:

- Det er veldig flott at vi kan ta 
over dette, nå skal vi prøve å 
konservere det så det ikke ruster 
enda mer. Vi vil stille ut gjen-
standene på vårt museumsom-
råde i Hillestad, og henvise til at 
det er funnet under utgravinger i 
Re. Det må vi gjøre litt vesen ut 

av, veit du.
Jacobsen og Westby 
er enig i at dette er det 
perfekte eksempel på 
en vinn-vinn-situasjon.

Foto: 
Stian Ormestad

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

VÅLE/FON: Eldredagen 
arrangeres 1. oktober 2013: 
Det blir arrangement på Våle 
samfunnshus på tirsdagskvelden 
med følgende program: Fore-
drag ved Tor Bjørvik, under-
holdning ved Hans og Svein 
fra Sande, ordfører Thorvald 
Hillestad vil være tilstede. 

Det er bevertning og alle er 
hjertelig velkommen, forteller 
Magot Krøglid i Re kommune 
på vegne av Eldrerådet som står 
som arrangør.
Det blir også arrangement på 
Krakken i Fon og Re sykehjem 
i Våle på dagtid, også i regi av 
Eldrerådet.

Eldredagen markeres 1. oktober i Re

Samarbeider for å 
styrke korpsene i Re
RAMNES/REVETAL/VÅLE: De 
to korpsene i Re kommune, Ram-
nes og Røråstoppen skolekorps og 
Våle skole-korps, har inngått et 
enestående samarbeid for å styrke 
begge korpsene, heter det i en 
epost til ReAvisa. 
- I et helt år skal vi ha øvelser, 
turer og konserter sammen! Begge 
korpsene er inne i en vekstperiode, 
og for å gjøre hverandre sterkere 
og samtidig øke spillegleden, øn-
sker vi å samarbeide. Kommunen 
vår har mer enn rom nok for to 
skolekorps, så samarbeidet er ikke 
begynnelsen på en sammenslåing, 
presiseres det. 
Eposten er signert Randi Gunhild-
stad, leder i Våle skolekorps, og 
Tove Danielsen, leder i Ramnes 
og Røråstoppen skolekorps.

Slagene på Re:
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ReAvisa blir lest!
Over 3.000 lesere på nett hver uke
Opplag på papir 5.500 / 8.800 eks

Husk frist for neste ReAvisa:16. oktoberavisa ligger i postkassene onsdag 23. oktober

Stort og smått fra Re:

Døpte:

Våle kirke
11.08 - Nathalie Kaspara 
Haraldsvik
01.09 - Kristian Emilian 
Hedlund
08.09 - Linnea Kjær-
Endrerud
08.09 - Olivia Ommedal
08.09 - Otilie Ommedal

Fon kirke
18.08 - Hanne 
Wilhelmsen Thorin

Undrumsdal kirke
15.09 - Alex Andrè 
Hellevangsdal

Vivestad kirke
25.08 - Hillevi Maria 
Vettestad Olsen

18.08 - Kristiane Bøen 
Hansen - døpt i Høyjord 
stavkirke

18.08 - Adele Sofie 
Freitag - døpt i Nøtterøy 
kirke

24.08 - Line Victoria Hyt-
ten Skauge - døpt i Slagen 
kirke

24.08 - Ida Linea Hytten 
Skauge - døpt i Slagen 
kirke

25.08 - Michelle Våge-
Eyolfsdottir - døpt i Botne 
kirke

Vigde:

Ramnes kirke
17.08 - Olianne Lauritsen 
og Vegard Sogn
14.09 - Janne Øren 
Antonsen og Kim Stefan 
Andreassen

Våle kirke
24.08 - Vigdis Rikstad og 
Tor Ivar Johansen
31.08 - Marianne Jon-
stang og Kristoffer Juell
06.09 - Gunn Laila 
Hansen og Lasse Alfheim 
Sanner

Døde: 

23.08 - Marit Bakken
30.08 - Lars Nese
11.09 - Annfrid Nancy 
Pedersen
12.09 - Ottar Skalmeraas

Kilde: 
Re kommune, 
kirkekontoret

Slekters gang:

Høsten er her og løvene faller

Priser:
Bøk: 900 kr for 1.000 liter
Bjørk: 900 kr for 1.000 liter
Gran: 500 kr for 1.000 liter

Prisene er inkl mva. Selger i 1.000 liters sekker på europall
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Tips ReAvisa
tips@ReAvisa.no

ReAvisa for 5 år siden:
Re fotballklubb blir danna

FRA ARKIVET: Høsten 2008 bragte 
ReAvisa nyheten om dannelsen av Re FK, 
og følgende sto skrevet: Det historiske 
stiftelsesmøtet vil finne sted 24. november 
2008. Det er først da klubbens endelige navn, 
draktfarger, leder, hjemmebane og budsjetter 
blir avslørt. IL Ivrig og Ramnes IF ønsker 
å presisere at sammenslåingen kun gjelder 
gutte- og jentelagene fra 15/16-års klas-
sen og opp til seniornivå. Dette skal ikke 
påvirke de yngre lagene, de vil fortsatt være 
i Ramnes og Ivrig som før. På seniornivå er 
det søkt om at den nye klubben skal overta 
plassene til Ramnes IF og IL Ivrig i divis-
jonssystemet fra sesongen 2009 (foreløpig 4. 
og 6. divisjon). Den nye klubben skal bruke 
de flotte idrettsanleggene i Bergsåsen og på 
Bibo idrettspark. Bildet er henta fra ReAvisa-
arkivet og er fra en jente-cup damelaget 
arrangerte.

Arkivfoto:Stian Ormestad
Faksimile: ReAvisa 2008

Klemmetsby-Firing

Ved til salgs!
Bjørk- og blandingsved 

i 1000-liter sekker.

Tufte Gård, tlf 909 29 117

SERVICE/REP PÅ 
DIN SYMASKIN

fra kr.450,-
Husqvarna, Singer, Bernina, Pfaff, Brother +++
Parkering rett ved døren.

30 år i bransjen!

resymaskinsenter.no - 938 23 368

Annonse i ReAvisa?
E-post annonse@ReAvisa.no

Telefon 488 69 444
www.ReAvisa.no

Trappebutikken as
Tlf 91 33 33 35  Revetalgata 6, 3174 REVETAL  
jostein@trappebutikken.no  www.trappebutikken.no
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Sist, men ikke minst:

BlimE-
dansen på Røråstoppen

REVETAL: Røråstoppen skole på Revetal er en av fem skoler i hele landet som ble plukka ut til å få NRK Super på besøk.
- Skolen fyller ti år i år og vi søkte om å få bli med, og det fikk vi, får ReAvisa opplyst av ivrige elever. 
Benker skal bæres, elever, lærere og en stolt rektor skal på plass for TV-innspilling i storefri fredag 6. september 2013. 
Med en kameramann på skoletaket og hundrevis av blide Re-barn som synger og danser i skolegården må dette bli bra når 
lokale barn blir å se på NRK Super. TV-teamet skryter av elevene, - de var selvfølgelig de aller beste til å danse av alle 
skolene!

Foto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no


