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LYS, VARME
ELLER EKSTRA
KONTAKTER?
Trenger du hjelp med installasjon
bedrift eller privat? Vi har stor
kompetanse og kan komme raskt!
Vi leverer alle type elektro- og svakstrømsinstallasjoner. Bare ta kontakt!
elektro s data s tele s alarm s internkontroll
Telefon 33 06 10 20
post@altinstallasjon.no
altinstallsjon.no

Reinger gir mest - igjen
Bak disse dørene bor noen av landets mest gavmilde mennesker. Igjen gir reinger mest i Vestfold, og vi er
blant dem som gir mest i hele landet. Det er tallenes tale fra årets TV-aksjon sent søndag kveld.
Så mange ville gå med bøsser at det var ikke ruter nok til alle. Maiken Hov (14) og Iselin Mikalsen (13)
var tidlig ute og fikk ruta på Revetal med blant annet Bondeheimen.
Har du en jobb å gi til flott Re-ungdom, er det alt du trenger for å støtte enda ett par gode saker. Til uka er
det både Operasjon Dagsverk for ungdomsskolen og Prosjekt Peru for Re VGS.
2-3-4-5

Nå over 3.000 lesere hver uke!

Invitasjon til inspirasjon
Vi i Huseby vet at vi har markedets bredeste sortiment
av møbelkjøkken, derfor ønsker vi å inviterer deg til en
inspirerende omvisning i vår forretning.
Liker du nostalgisk, moderne, formfullt eller enkelt, eller
kanskje noe helt annerledes, så kan du se det hos oss.

HUSEBY-SENTERET VÅLE
Gjelstadveien 38 B, 3178 Våle
Tlf. 33 06 12 40

Siste nytt fra Re - sjekk ReAvisa.no
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ReAvisa oktober 2013
Frivillighet i Re:

Re VGS-elever
jobber for Prosjekt Peru

Om ReAvisa:

RE VGS: Tirsdag 28. oktober jobber 675 Reelever for å drifte barnehjem og skole i Peru.

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

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

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

Fram til 2005 var Re VGS
med på Operasjon Dagsverk,
men etter et foredrag fra Thor
Heyerdahl valgte de å bli med
på Prosjekt Peru i steden.
- Det som er så bra med dette
prosjektet er at vi har kontakt
med de pengene går til: Et
barnhjem og en skole i Peru,
forteller Perukomiteen ved leder
Henriette Eriksen, Halvard H.
Skarpmoen og Karoline Lie. I
løpet av året har de kakesalg, og
sørger for at film om prosjektet
blir vist i alle klasser.

Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.200 / 8.800 i opplag
sendes til alle husstander
i Re og omegn / fulldistribusjon til hele
Andebu og Hof i tillegg
ved utvalgte utgivelser.
Utgiver: Ormis Media
Distrubisjon:
Edda Distribusjon
Trykk: Edda Trykk

Tett kontakt med Peru
- Det at vi støtter det samme
prosjektet hvert år gjør at vi
kan følge med på utviklinga,
siden vi også er i kontakt med
både barnehjemmet og skolen,
forteller representantene fra
komiteen. Thor Heyerdahl var
med på prosjektet fra starten,
mens Re ble med for åtte år
siden, og Holmestrand ble med
senere. Både barnehjemmet og
skolen driftes av pengene disse
tre videregående skolene tjener
på aksjonsdagen en gang hvert
skoleår. Elevene må skaffe seg
jobb og tjene minst 350 kroner.
- Den klassen som får inn mest
penger premieres, forteller
Eriksen.
- Vi er nå 675 elever på skolen, så vi håper at bedrifter er
positive hvis elever kommer og
spør om jobb. Nytt av året er at
skolen stiller med ti bøsser noen
elever kan gå med. Skolen tilbyr
også ti jobber. De aller fleste
jobber hjemme, noen jobber i
en jobb de allerede har og andre
benytter sjansen til å prøve ut
et yrke.

Kontakt ReAvisa:
Telefon: 488 69 444
E-post: Post@ReAvisa.no
Adresse: ReAvisa,
Revetalgata 8,
3174 Revetal

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.
Send epost til
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.

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

deregående skolene til sammen ble det tjent inn nesten
850.000 kroner. Sammen
med bidrag fra næringslivet
dekker dette skole-utstyr,
strøm, lønninger og annet
som trengs på barnehjemmet og skolen. I forkant av
hver aksjonsdag vises en
film fra Peru-prosjektet til
alle elevene, der noen fra en
av de videregående skolene
er på besøk. Mari Abrahamsen, tidligere Re-elev, jobba
frivillig på barnehjemmet
og skolen i tre måneder
da hun hadde et friår etter
videregående. På Prosjekt
Peru sin facebookside kan
man følge med på hva pengene brukes til.

PERUKOMITEEN: Leder
Henriette Eriksen, Halvard
H. Skarpmoen og Karoline
Lie.
Foto:
Synne Eggum Myrvang

Konkurranse om å tjene mest
- I blant velger folk å legge
litt ekstra innsats i det. Noen i
tredjeklasse gjorde det i fjor, så
snittinntekten på deres trinn var
450 kroner, forteller Eriksen.
Skolen tjente til sammen inn
206.000 kroner på fjorårets
aksjonsdag. For alle de tre vi-

Får du ikke
ReAvisa?
Send din postadresse
til Post@ReAvisa eller
ring tlf 488 69 444.

Journalister i ReAvisa:
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

Video, bilder og nyheter fra Re		

Håkon Westby

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

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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“Fordelen med å støtte samme prosjekt hvert år,
er at vi kan følge utviklinga og se at
pengene kommer til nytte”
Perukomiteen ved Re VGS

OD-dans som morgentrim
REVETAL: Forrige uke var det samme rituale på morgenkvisten på
Revetal ungdomsskole: OD-dansen til tyske strofer på musikkanlegget.
Hele skolen skulle danse med, som en del av den internasjonale uka som
tradisjonen tro forbereder elevene til Operasjon Dagsverk. Kanskje er
noen elever på leit etter jobb enda, arbeidsdagen til inntekt for en god
sak er 31. oktober. Presseansvarlig Annika Løbig i klasse 9D oppfordrer
butikker og næringsliv om å ta ungdommene vel i mot. Konseptet er
som før: Ungdom jobber for ungdom. I år går inntektene til Guatemala,
Honduras og Mexico, som alle tre er blant verdens farligste land å leve i.
Tusenvis av ungdommer er drept de siste åra, heter det på ODs nettsider.
- Operasjon Dagsverk mener ikke at oss ungdommer i Norge skal ha
dårlig samvittighet for hvordan det står til med verden, vi skal heller
ikke ta alle dens problemer på våre skuldre. Men vi har en, i et globalt
perspektiv, sjelden mulighet til å engasjere oss i hva vi vil, og de valgene
vi tar former morgendagen. Vår morgendag. Et forsiktig valg i riktig
retning kan være å jobbe på OD-dagen 31. oktober, står det skrevet om
årets prosjekt.
Foto: Stian Ormestad

ReAvisa.no - 5.468 lesere sist måned:
Sist måned:
1. Ylvis spilte inn musikkvideo i Re
2. Tvillingmamma-blogger fra Re
3. Tobias Gran i Liverpool
4. Målfest sikra Re FK-opprykk
5. To innbrudd på samme dag

Så langt i år:
1. Ylvis spilte inn musikkvideo i Re
2. Tobias Gran prøvespiller for Liverpool
3. Drukningsulykke på Trollsvann
4. 17. mai i Re 2013
5. Tvillingmamma-blogger fra Re
KAMPANJEPERIODE
FRAM TIL 30.10. 2013
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ReAvisa oktober 2013
Frivillighet i Re:

Næringslivet i Re:

Boligmarked i Re
mot strømmen
REVETAL: - Ser man på skriveriene i media den siste tiden,
er det tydelig at det er lokale
forskjeller og at vi i Re fortsatt
har et stabilt og velfungerende
boligmarked, forteller Thor
Fredrik Hanssen Solberg, eiendomsmegler ved DNBs kontor
på Revetal. Her går prisene opp,
og boligene selges enda kjappere enn før.
- Snittprisen har gått opp 3,3
prosent så langt i år. Omsetningshastigheten er gått ned fra 64
dager til 34 dager.
- Vi opplever at det er interesse
for så godt som alle eiendommer vi har for salg og at
området vårt er populært både
for lokale og folk utenbygds
fra, sier Hanssen Solberg til
ReAvisa.

Bedre BSU haster
for 105 reinger
REVETAL: Høye boligpriser
og økte krav til egenkapital gjør
det umulig for mange unge å
komme inn på boligmarkedet
uten hjelp. Vi krysser fingrene
for at den nye regjeringa innfrir
BSU-løftene raskt, sier Kristin
Finsdal, leder for DNB Revetal
og Holmestrand. - For mange er
BSU-ordningen eneste mulighet
til å spare opp egenkapital til å
komme seg inn i boligmarkedet.
I Norge er gjennomsnittsalderen
på førstegangskjøperen cirka
25 år. I dag er det cirka 64.000
25-åringer her til lands, og i Re
kommune er det 105 av dem,
ifølge SSB. Noen av disse bor
fortsatt hjemme hos foreldrene,
noen leier, de heldige eier
allerede.
- Historisk sett har det lønnet
seg å eie bolig fremfor å leie,
og nedbetaling av boliglån er
en veldig gunstig spareordning
for mange. Dagens boligspareordning (BSU) gir ikke rom for
å spare nok. Egenkapitalkravet
på 15 prosent betyr at du for å
få et huslån til for eksempel 2
millioner kroner, må ha cirka
300.000 kroner i egenkapital,
mens dagens BSU-ordning gir
mulighet for å spare kun 20.000
kroner i året og maksimum
150.000 kroner før fylte 34 år.
- Dagens BSU-ordning er rett
og slett utgått på dato. DNB har
foreslått følgende justeringer
for at BSU-ordningen skal bli
romslig nok: Det årlige sparebeløpet økes til 50.000 kroner,
og det totale sparebeløpet i
BSU økes til 300.000 kroner.
På vegne av de 105 25-åringene
her i Re håper jeg politikerne
prioriterer å øke beløpsgrensene
i BSU-ordningen. Vi venter i
spenning, sier Finsdal.

Står bilen inne
i garasjen eller
på utsiden?

“Vi har allerede sendt hjem flere
vi ikke har noen å jobb å gi til.
Luksusproblem!”
Ordfører Thorvald Hillestad

LINNESTAD: Etter en lang
og deilig sommer er det bare
å innse at tiden er inne for å
klargjøre for vinteren. Men hvor
setter du hagemøbler, partytelt,
båtputer og annet utstyr som
ikke tåler sludd og snø når
boden allerede er full? Blir det
nok en lang vinter med å
skrape is av bilen og medfølgende neglesprett? Mange
kjenner seg nok igjen i situasjonen hvor familiens bil bokstavelig talt må stå ute i kulda
fordi garasjen allerede er fylt
opp. Men fortvil ikke, skriver
Minilageret i en epost til ReAvisa. De har lagerboder til leie på
Linnestad, som fungerer som et
et «lagerhotell» for folk flest.
Ved disse sentrene benytter man
seg av gjør-det-selv prinsippet,
der kunden selv har tilgang til
og håndterer sitt eget lagerrom. Et ganske vanlig konsept i
USA, men en relativt ny trend i
Norge. I tillegg til Minilager på
Linnestad, er det lager i Arendal, Hamar, Horten, Fredrikstad,
Larvik, Kristiansand/Lillesand,
Kongsvinger og Skien.

Vestfold Blad dropper
distribusjon i Re
RE/VESTFOLD: Gratisavisa som dekker
hele Vestfold fylke har siden 2010 gått med
et samla tap på 11,7 millioner kroner, står
det skrevet på www.vestfoldblad.no. En ny
ledelse ved daglig leder Runar S. Lia har
denne høsten tatt flere grep, blant dem er at
avisa ikke lenger kommer til postkassene i
Re kommune, i tillegg til Holmestrand, Andebu, Tjøme og Lardal. Marianne Henriksen, redaktør i Vestfold Blad, forteller i egen
avis at de tar mål av seg fortsatt å dekke
hele fylket redaksjonelt. Avisa er fortsatt
tilgjengelig som nettavis, og papiravisa kan
lastes ned på nett. Tidligere droppa Byavisa
Tønsberg å distribuere sin avis i Re. Fra å
ha hatt tre gratisaviser i postkassene våre
her i Re går vi tilbake til en gratisavis ReAvisa.

Åpningstider:

Mandag - fredag 10 - 17
Lørdag stengt

Gratulerer ReAvisa

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

Se
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e flere bilder på ReAvisa.no

Kort om TV-aksjonen i Re:

- Det er flott at det er
så mange som vil gå på
dørene - da husker vi jo å gi!

* I snitt ga Re nesten 60 kroner per innbygger.
* Re gir mest penger per innbygger i Vestfold,
og vi er på topp hundre-lista i landet.
* Bidrag fra næringslivet i Re er rekordstort
- over 180.000 kroner har kommet inn. Det er noen
tusenlapper mer enn forrige rekord som ble satt i fjor.
* Når det gjelder bidrag fra næringslivet har Re tradisjon for
å ligge i toppsjiktet i landet. I år er vi best i Vestfold og på
33. plass i landet i skrivende stund.
* Saken er skrevet utifra tall som var klare sent søndag kveld.

TV-AKSJONEN 2013: Maiken Hov (14) og Iselin
Mikalsen (13) gikk for TV-aksjonen på søndag. De
fikk skryt av gavmilde reinger som lukket opp.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Søndag ettermiddag 20. oktober
var det klart for bøssebæring for
årets TV-aksjon, der inntektene
går til Nasjonalforeningen for
folkehelsen og deres arbeid med
demens. Mens andre kommuner
sliter med å få nok bøssebærere,
har vi et luksusproblem i Re:
- Vi har allerede sendt hjem
flere vi ikke har noen å jobb å gi
til, forteller ordfører Thorvald
Hillestad.
70 åttendeklassinger i sving
Maiken Hov (14) går sammen
med Iselin Mikalsen (13) som er
en av rundt 70 åttendeklassinger

som går for TV-aksjonen. Pengene går til Nasjonalforeningen
for folkehelsens arbeid med
demens. Årlig rammes 10.000
mennesker i Norge. Jentenes
rute er rundt på Revetal, og i
Bondeheimen åpner blant annet
Knut Arne Danielsen døra for
jentene:
- Jeg må jo støtte engang i blant,
sier Danielsen, - i hvert fall når
to søte jenter som dere kommer
og banker på. Det er bra at det
er så mange som går på dørene,
da husker jeg å gi!

TV-AKSJONEN 2013: Maiken Hov (14) og Iselin Mikalsen (13)
skal gå fra dør til dør i Bondeheimen.
Foto: Stian Ormestad
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Solstudio
på Revetal
klar til bruk!

Revetalgata 6, Revetal - tlf . 97602220 - www.beautyzone.info

Vi har nye ﬂotte solsenger, med gode åpningstider og drop-in.
Hos oss ﬁnner du også en ﬁn butikk med smykker fra
NORA NORWAY, PERLENE OG PEARLS FOR GIRLS!
Skjer
Skjerf, hansker, vesker og assesoarer - alt på ett sted!
Nytt er også tannbleking i salong: Flott hvitt smil på kun 30 minutter.

GRATIS solkrem til alle
solkunder ut måneden!

Åpningstider:
Man-tors 10 - 20
Fredag 10 - 17
Lørdag 10 - 15

'PSTMBHTFOEFTUJM
,VMUVSUKFOFTUFOJ3FW*EB+PISF
1# 3&7&5"&MMFSQÌFQPTU
SFNJEEFMBMEFSEBHFS!SFLPNNVOFOP
.FSLEJUUGPSTMBHNFEi3JEEFSBW3Fw

3F.JEEFMBMEFSEBHFS

3JEEFS
3JEEFSBW3FWJMCMJLÌSFUVOEFS
ÌQOJOHFOBW3F.JEEFMBMEFSEBHFS

BEAUTY ZONE, DER SOLEN ALLTID SKINNER!
Ny inngang i det gamle solstudio, der finner du oss!
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Sport i Re:
Se

”Det er alltid køddent å ha kniven på strupen og
måtte vinne den siste kampen. Det vet vi godt,
så dette var sinnsykt deilig”
Hein Irgens Henriksen, trener

Bestill time

i dag!

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
www.re-el.no

33 06 24 34

Bispeveien 1518, Våle (Gamle Hegg bruk) tlf 33 38 09 20
Åpningstider: Mandag - fredag 9 - 16
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flere bilder på ReAvisa.no

Re FK er klare for 3. divisjon
- satser videre med en lokal spillerstall
BERGSÅSEN: En ny jubelsesong med opprykk for Re FK. Hein Irgens
Henriksen sto for sitt åttende opprykk i trenerkarrieren, og det andre
opprykket med Re FK. Denne gangen lover han å bli i klubben.
Av Synne Eggum Myrvang
og Stian Ormestad
Forrige gang trener Hein Irgens
Henriksen løfta Re FK fra 4. til
3. divisjon forsvant han. Det var
i oppkjøringa til 2011-sesongen.
Det ble med en sesong i 3.
divisjon før det bar rett ned i 4.
divisjon igjen. Nå er det på’n
igjen, men denne gangen fortsetter suksesstreneren i Re FK.
- Det er bestemt at jeg blir. Det
meste var klart ett par uker før
siste hjemmekamp, forteller
han til ReAvisa. Spillerutvikler
og assistenttrener kom på plass
samme dag som opprykket var
i boks. Det skjedde med en real
målfest på hjemmebane torsdag
17. oktober 2013.

vinne den siste kampen. Det vet
vi godt, så dette var sinnsykt
deilig!
Vidunderfoten til Harald Fredrik Heian sørger for at gutta
går til pause med 3 - 2-ledelse.
De to neste målene kommer
fra Marius Anthonisen. Heian
putter sitt tredje mål, og lagets
sjette. “Seieren er vår, Hein er
legende, og det finnes bare eeen
Heian” runger det fra juniorlaget som sammen med en full
tribune heier fram Re til
opprykk. Det ble 6 - 2-seier
over Fram og drømmen om å
avgjøre foran hjemmepublikummet gikk i oppfyllelse for
Re-gutta.

Deilig å avgjøre hjemme
- Det er alltid moro når opprykket er sikra, forteller trener Henriksen. Dersom Re hadde tapt
hadde de vært nødt til å vinne
siste kampen. Det har han vært
med på før, og er glad for at han
slapp det igjen.
- Det er alltid køddent å ha
kniven på strupen og måtte

Aldersspenn fra 14 til 36 år
Lagets yngste spiller Tobias
Gran (15) scora sitt aller første
A-lagsmål som 14-åring tidligere denne sesongen. Han ble
med det tidenes yngste A-lagsscorer, og han har også notert
seg som Re FKs første landslagsspiller denne sesongen.

Etter prøvespilling i Liverpool
og Rosenborg rakk han hjem igjen for å være med på å avgjøre
opprykk på hjemmebane - og
putta ett av seks mål for Re.
Lagets eldste spiller Audun
Kalleberg (36) har spilt for
samme A-lag i 20 sesonger, og
dette var det fjerde opprykket
han har vært med på - minst.
- Tja, det må vel bli fire, jeg
er faktisk ikke helt sikker på
tallet, sier Re FK-veteranen til
ReAvisa.
- Skal bare bli bedre
Etter siste seriekamp på bortebane som blir en rein formalitet
skal laget ha en kort pause, før
de gjør seg klare for
3. divisjonsspill.
- Det blir ikke store forandringene. Vi rykker opp, men satser
fortsatt med en lokal stall, pluss
et par - tre nye spillere som kan
løfte oss enda mer.
Planen er enkel: - Vi skal bare
fortsette å bli bedre, sier trener
Henriksen.

SJAMPISEN SPRUTER: Re FK-gutta fikk drømmen oppfylt:
Opprykket ble avgjort foran et stort hjemmepublikum i Bergsåsen.

Gode tilbakemeldinger fra Liverpool og Rosenborg
RE/LIVERPOOL/TRONDHJEM: Tobias Gran (15) har
fullført prøvespilling for både
Liverpool og Rosenborg denne
høsten. Hva han gjør neste år, er
han ikke sikker på. Men tidligere har Re-talentet sagt at han
blir i Re FK til ungdomsskolen er fullført på Revetal - det
betyr minst en halv sesong til
for Re FK i 3. divisjon. Tobias
Gran har fått prøve seg i både
Liverpool og Rosenborg denne
høsten, men foreløpig har han

ikke fått tilbud fra noen av klubbene.
- Pappa og jeg snakker mye om
det hjemme, men jeg har ikke
bestemt meg helt for hva jeg vil.
Rosenborg var veldig bra - de
har tolv hybler for spillere som
kommer langveisfra, og har et
veldig bra opplegg som frister,
forteller Tobias om oppholdet i
Rosenborg. Liverpool imponerte
ikke like mye som han håpa:
- Det var ikke så imponerende
som de ga uttrykk for, men det

Ny meny!

Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19

var litt uheldig fordi sjefen der
var borte under mitt opphold,
så det ble litt surr. Jeg vet jo
at det er et av Englands beste
akademier, og det var mer
profesjonelt enn i Rosenborg.
Man blir tatt veldig godt vare
på der, forteller Tobias. Tilbakemeldingene etter oppholdet var
positive og konstruktive, og
klubbene forteller de følger med
på Re-talentet videre.
Foto:
Stian Ormestad

Fotball-Vestfold
snudd opp-ned?
BERGSÅSEN: Alt er
mulig i fotball. Det ser vi i
høst, med nok et opprykk
for våre naboer i Andebu,
som rykker opp til 4. divisjon. Re FK kunne risikert
å spille i samme divisjon
som Andebu til neste år.
Det sku tatt seg ut! Det
fikk Re-gutta til å legge
inn et ekstra gear. Derimot
reiser bønda til byen neste
år når Re FK møter FK
Tønsberg som rykka ned
fra 2. divisjon. Det er nok
ikke like mye sjampis i
Tønsberg om dagen. Re
FK har rykka opp før,
senest i 2010-sesongen.
Da ble det en kort visitt i
3. divisjon, med en ganske
elendig statistikk fra første
halvdel av sesongen, men
med mange lysglimt fra
andre halvdel. Denne
gangen skal Re FK legge
grunnlaget for å bite fra
seg i 3. divisjon og befeste
sin plass der - så vi slipper
å rykke ned og gå på den
smellen det er å spille i
samme divisjon som Andebu. Hurra for knivingen
mellom to flotte innlandskommuner i Vestfold. Nå
skal bylagene i 3. og 4.
divisjon se opp for bønder
i by’n - både fra Re og
Andebu.
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Sport i Re:
Se flere bilder på ReAvisa.no

Fantastisk opphenting
av håndballjentene
RAMNESHALLEN: Tålmodigheten var slutt for hjemmelagets beste spiller
Vilde Brenne Sollie da Ramnes havna fem mål bak. Her brenner hun av en av
flere kanoner i en fantastisk opphenting - som endte med ettmålsseier til slutt.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

FÅ FOLK, MEN STOR STEMNING: Spennende oppgjør
hjemme i Ramneshallen sist lørdag, 19. oktober 2013.
Foto:
Stian Ormestad

Ett mål under til pause ble litt ut
i 2. omgang hele fem mål under.
Det så mørkt ut for Ramnesjentene mot Gjerpen 2 lørdag
19. oktober 2013.
Merkelig dommeravgjørelse
Plutselig var tålmodigheten
over for Vilde Brenne Sollie.
Hjemmelagets beste spiller
putta tre kjappe mål, før Tone
Hjelmtvedt tok over stafettpinnen og satte to til. Desverre
får Ramnes flere rare dommeravgjørelser mot seg, blant annet

da Siv Aagård blir løpt ned.
Merkelig nok får Aagård gult
kort og to minutter på benken til store protester. Dette til tross,
Ramnes er inne i kampen igjen.
Da Aagård kommer på banen,
markerer hun seg med en gang
med en scoring - det er likt med
21 - 21 med ti minutter igjen
å spille. Brenne Sollie brenner
av nok en kanon og Ramnes er
i ledelse, men gjestene utlikner
kjapt. Sånn går det, med et bittelite overtak til Ramnes - som
tilslutt klarer å sikre seieren

med ett eneste mål.
Brenne Sollie tok ansvar
Få folk på tribunen, men de
kokte blant dem som hadde
tatt turen til Ramneshallen. Et
spennende oppgjør som ender
27 - 26, med Vilde Brenne
Sollie som banens beste spiller velfortjent etter å ha tatt ansvar
da det så mørkest ut og løfta
Ramnes inn i kampen igjen med
flott spill.

Foreslå Årets idrettsnavn i Re 2013

Høytidelig åpning av turløypa
VELTEPLASSEN: Re sykkelklubb og IL Ivrig har jobba
med ei flott tur-og sykkelløype i ett års tid. Løypa er en del
av den eksisterende blåløypa som går fra Bibo idrettspark.
Åpningen ble holdt på Velteplassen ved Skaug gård, rett sør
for Brekkeåsen, søndag 13. oktober 2013. Det var offisiell
åpning ved varaordfører Trude Antonsen. Det ble i talene
gitt en stor takk til grunneiere og andre bidragsytere. Det var
møtt opp mange reinger som hygget seg med bål, pølser og
kaffe med mer. Flere fikk seg en flott tur i løypa etterpå i et
flott høstvær.
Foto: Privat

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE: Hvem mener du er Årets idrettsnavn i Re 2013? ReAvisa vil ha
forslag til navn på 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. Mer
informasjon om kandidater og avstemming kommer på nettavisa ReAvisa.no. Forslag sendes til
Post@ReAvisa.no.

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

REVETAL 7 - 22 (8 - 21)
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Fotballmoro hele helga
MENY ARENA: Sjøl om Ramnes gikk på et 8 - 0-tap i kampen som ReAvisa
overvar, var optimismen like stor i spillerstallen: - Dette var bare oppvarming!
Neste kamp eier vi! Marcus Larsen (11) kommer på et flott løp og setter et godt
skudd - men det blir null mål. Ingen sure miner av den grunn. - Det var veldig
gøy, mener Marcus om den store fotballcupen på Meny Arena i Bergsåsen.
Ramnes IF arrangerte stor fotballcup hele sist helg 19 - 20. oktober 2013.
Marcus og kompisene Agry Ali (10), Kenan Alic (11) og Sigve Gunleiksrud
(11) er enig om at de spilte bedre i denne kampen enn den forrige.
- Også blir det premie uansett, forteller gutta.
Foto:
Stian Ormestad

Idrettsmerketakere i Ramnes

Nye idrettsmerketakere i Våle

RAMNES: - Siste etternøler har
nå avlagt prøver til idrettsmerket i Ramnes, og til sammen har
rundt 25 personer tatt idrettsmerket i år, forteller Ramnes IF
i en epost. I tillegg har Ramnes
IF vært med på Re VGS sin
aktivitetsdag, der de arrangerte
idrettsmerkeprøver for de elevene som ville prøve seg der.
- 15 – 20 elever tok idrettsmerket, de fleste for første gang. En
funksjonshemmet elev var blant
de mest ivrige. Det var gøy!
Til tross for strålende vær alle
mandager i høst må idrettslaget
dessverre registrere en nedgang i forhold til i fjor. Mange
veteraner holder ut og kommer år etter år: Kjell Holm har
tatt merket 59 ganger. Eldste
merketaker er Helge Bøe med
sine 83 år. Prøvene starter opp
igjen i slutten av mai og varer
til cirka 1. oktober.

BIBO: Følgende har tatt idrettsmerket på Bibo siden sist:
Inger Lian, Hanne Grøtterud,
Randi Gunhildstad, Annika
Langslet, Inge Hestnes, Eva
Bonde, Knut Nåtedal, Hege Kalager, Harald Bjerknes, Signe L.
Trolldalen, Ole Anton Flugund,
Arne R Bekken, Anita Flugund,
Ketil Fagerheim, Heidi Torp,
Connie Prosvik, Karin Hofstad
og Morten Kjølstad.
- Vi har avslutta sesongen for i
år, men hvis noen vil prøve så
kan de fortsatt kontakte oss på
post@ivrig.no så prøver vi å få
det til, rapporteres det fra Våle.

ReAvisa.no
tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Stortingsvalget 2013:

DUGNAD I RE-LØYPENE
Lørdag 2. november klokka 10.00
Oppmøte ved Ramnes skole.
Vel møtt til en fin høstdag i skogen!
Ramnes IF Skigruppe

“Regjeringa vil vingeklippe Fylkesmannen
og deres innsigelsesrett i miljøsaker. Det
er en katastrofe, siden det er her mange
miljøfiendtlige avgjørelse blir stoppa i dag”

OKTOBERFEST PÅ VONHEIM
LØRDAG 26. OKTOBER 2013
Snipp og snapp spiller. Dørene åpner kl 20.
CC: 200 kr før kl 21.30 / 250kr etter.
Aldersgrense: 18 år.
Husk bingo samme lørdag, fra kl 12 - 15!
Arr. Fon Ungdomslag

STORTINGSVALGET 2013: - Regjeringens politikk vil føre til en betydelig svekkelse av norsk natur og naturforvaltning, mener Hallvard Holtung
fra Fon. Han er biolog og jobber som konsulent der han kartlegger områder med verdifull natur.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Velkommen til

HALLO VENNER
Torsdag 31. oktober klokka 18 - 20
på Våle samfunnshus
Gøyale aktiviteter, glade kostymer, for hele familien!
Gratis inngang, salg av vafler og kaffe.
Arr: Våle Normisjon og Menigheten Oasen

MUSIKALSK KAFÉ PÅ ELVERHØY
Vå-Ra koret, dir. Inga Kjæraas Evensen, og Ramnes
& Våle orkesterforening, dir. Magnar Heimdal. Gjester:
Anna Klasson (svensk folkemusiker), Steinar Brenna
(saksofon), Bjørn Norvall (piano), Asbjørn Meen (visesang) og kulturskoleelever. Det bys på bl.a. kjent og
kjær svensk (all)sang og musikk – og svensk mat.
Elverhøy, Ramnes, søndag 10. november kl. 18.00.
Entré kr. 100 – inkl. bevertning. Barn gratis.

Hallvard Holtung har
tidligere jobba tett på
miljøverndepartementet
og naturforvaltningen. På
spørsmål fra ReAvisa viser
han skepsis til mye i den nye
regjeringsplattformen, men
han ser også noen lyspunkt.
Frivillig skogvern
- Heldigvis har samarbeidet
med KrF og Venstre ført
til at Lofoten, Vesterålen
og Senja er freda for denne
regjeringsperioden. Det er
også positivt at regjeringa
øker satsing på frivillig
skogvern. Klimaendringer
og tap av biologisk mangfold er to av de største
utfordringene verden står
overfor, likevel er de ikke
med blant de åtte satsn-

ingsområdene som er nevnt i
regjeringsplattformen. Det sier
en del om regjeringas miljøfokus.
Vil vingeklippe fylkesmannen
- Regjeringa vil vingeklippe
fylkesmannen, og deres innsigelsesrett i miljøsaker. Det
er en katastrofe i miljøpolitikken fordi det er her mange
miljøfiendtlige avgjørelse blir
stoppet i dag. Den kommunale
forvaltningen mangler i mange
tilfeller ressurser, kompetanse
og objektivitet til å ta upopulære, men viktige avgjørelser
i slike saker. Såkalte INONområder, inngrepsfrie områder i
Norge, er de få og små restarealene med inngrepsfri natur
og villmark som finnes i Norge.
Disse områdene har inntil nå

hatt en egen status i forvaltningen, og vært vanskelige
å bygge ned. Regjeringa vil
fjerne INON-begrepet fra
arealforvaltningen.
Vann- og vindkraft
- Videre vil regjeringa blant
annet gjøre det enklere å gi
konsesjon til vann- og vindkraftverk, gjøre det enklere
å bygge i strandsonen, tillate mer motorisert ferdsel
i utmark, og gjennomgå
praksis av Naturmangfoldloven. Kort sagt vil de gjøre
det enklere for kommuner og private eiere å ta
avgjørelser som påvirker
naturen - uten at lovverk
eller sentral forvaltning har
innsigelsesrett.
Foto:Privat

Lenger sjenking nå enn noen gang før på Revetal
LOKALPOLITIKK I RE: De folkevalgte korta inn sjenketida, men i praksis har
det hatt lite å si: Det tappes øl lenger utover Re-natta nå enn noen gang før.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

FORNØYD MED LENGER SJENKING: - Det er klart det
har mye å si for omsetninga her hos oss, sier Roger Noren på
Restauranten på Revetal.
Foto: Stian Ormestad

Da kommunestyret behandlet
saken, var bakgrunnen at flere
av de faste sjenkesteder i Re
hadde søkt om utvida sjenketider - også Restauranten på
Revetal. Resultatet ble derimot
innskrenking av sjenketidene.
For Restauranten sin del betydde vedtaket en halvtime kortere sjenketid, fra klokka halv to
til ett. Restauranten-sjef Roger
Noren har imidlertid søkt og fått

innvilget utvida sjenketid både
for Re minifestival i august, og
foran Åpen scene fredag 11. oktober. Det betyr en time lenger
sjenking, til klokka to. Det er en
time lenger enn det flertallet av
de folkevalgte ville ha det til,
og en halvtime lenger enn det
Restauranten kunne sjenke før
de folkevalgte stramma inn.
- Det er klart det har mye å si
for omsetninga her hos oss, sier

Noren på Restauranten.
Han anslår en økt omsetning
på 10 - 20.000 kroner.
- Vi har en god dialog med
kommunen og lensmann.
Det viser seg at hvis vi
driver ryddig og greit så går
det an å lempe på bestemmelsene. Det er flott, mener
Noren.
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Ulf Lund Halvorsen (V):
Vurderte å melde seg ut i protest

Kåre Solberg (Krf):
- Vi har et utmerket samarbeid i Re

STORTINGSVALGET 2013: Hadde det blitt en
firepartiregjering, ville det fått følger for sammensetninga av kommunestyret i Re.

STORTINGSVALGET 2013: Opposisjonskameratene til Venstre i Re ser ingen dramatikk i utspillet
fra Venstre-mannen Ulf Lund Halvorsen.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Rykter har svirra siden resultatet av stortingsvalget 2013 ble
klart: Folkevalgte i Re vurderer
å melde seg ut av partiet sitt i
protest mot en firepartiregjering
med Høyre, Frp, Krf og Venstre.
ReAvisa har fått dette bekrefta
fra kommunestyrerepresentant
Ulf Lund Halvorsen (V).
Samarbeid er helt ok
- Ja, for meg er avstanden mellom Venstre og Frp for stor til
at jeg mener vi kunne regjere
sammen. Med et regjeringssamarbeid ville jeg vurdert mitt
medlemskap i Venstre, bekrefter
Ulf Lund Halvorsen (V) til
ReAvisa.
- Men det ble altså ikke en aktuell problemstilling å vurdere nå,
sier Lund Halvorsen etter at det
ble klart at det blir en blå-blå
regjering med Høyre og Frp uten Krf og Venstre.
Venstre har en representant
i kommunestyret i Re, og en
representant i hovedutvalg for
helse, oppvekst og velferd. Ved
utmelding stiller fortsatt den
folkevalgte, men som uavhengig representant. Venstre ville i
så fall ikke være representert i
kommunestyret i Re i det hele
tatt. I Re har vi etter lokalvalget 2011 et rødgrønt styre og
stell med Senterparti-ordfører

og varaordfører fra Arbeiderpartiet. Her har Venstre flagga
tilhørighet til opposisjonen,
sammen med felleslista Krf/
Høyre, Frp og Venstre. Så samarbeid med Frp er ikke ukjent
for Lund Halvorsen - men å
gå i regjering med Frp hadde
vært for sterk kost for Venstremannen.
Større gjennomslag nå
- Jeg har lest meg opp på samarbeidsavtalen mellom Venstre
og de andre partiene. Jeg har
ikke noe problem med å stille
meg bak denne avtalen: Venstre
har gjennom denne avtalen
fått større gjennomslag for sin
politikk enn på åtte år med
rødgrønn regjering. - Men, det
er fortsatt en for stor ideologisk
avstand mellom Venstre og Frp
til at partiene kan regjere sammen - som også ble resultatet
av sonderingen, mener Lund
Halvorsen.
- Virker det som om flere tenker som deg? Har det vært en
protest fra grasrota og de lokalt
folkevalgte med krav om å ikke
gå inn i en regjering med Frp?
- Det har jeg ingen formening
om. Men jeg har inntrykk av at
den løsningen som ble presentert mandag kveld 30. september 2013 blir godt mottatt.

Heming Olaussen (SV): Tja, Ulf.....
STORTINGSVALGET 2013:
- Venstre er med dette fødselshjelper for at det partiet dere
ikke kan sitte i regjering med
faktisk for første gang får
regjeringsmakt i Norge. Synes

denne samarbeidsavtalen likner
et fikenblad. Keiseren hadde
som kjent ingen klær på, kommenterer Heming Olaussen
(SV) Lund Halvorsens utspill på
nettavisa www.ReAvisa.no.

Sjøl om Høyre og Krf ikke
fant sammen i en ny regjering,
holder de pent sammen i ei felleliste her i lokalpolitikken i Re.
- Vi har et utmerket samarbeid
mellom Høyre og KrF i Re
- det fungerer godt, forteller
Kåre Solberg, gruppeleder for
felleslista Krf/Høyre i kommunestyret i Re.
- Når det ikke lykkes med en
firepartiregjering sentralt, så
har Erna og kompani fått til en

godt parlamentarisk grunnlag
som bør gi en styringsdyktig
regjering. En samarbeidsavtale
med sentrum er viktig for oss,
noe som betyr at sentrum er
førstevalget i alle større saker,
inkludert budsjett.
- Når det gjelder mulige utmeldinger på grunn av et mulig
samarbeid med Frp så tror jeg
personlig ikke det ville blitt
mange, det viktigste må tross alt
være de politiske resultatene.

Stordalen (Frp):
- Døra står på gløtt

Jonassen (H):
- Viser ansvarlighet
fra alle parter

STORTINGSVALGET 2013:
Res nyvalgte mann på Stortinget, Morten Stordalen (Frp),
mener at avtalen om en regjeringsplattform var viktig å få på
plass, sjøl om det resulterte i
at bare to av fire partier henger
med i en ny regjering.
- Døra står på gløtt, hvis de
vil inn på et senere tidspunkt,
minner Stordalen om. Det er
arbeidet i Stortinget det handler
om, - der kan vi ikke gå utenom
hverandre, minner Stordalen
om.
At Krf og Venstre ikke blir
med i regjering er en ærlig sak,
mener Stordalen som har vært
folkevalgt i Re i hele Re sin
historie.
- I Re har vi et godt samarbeid,
og det rokkes ikke ved. Vi
samarbeider med dem som vil
samarbeide med oss, så enkelt
er det, sier Stordalen på vegne
av Frp - både lokalt og sentralt.

STORTINGSVALGET 2013:
- Min første kommentar er at
det hadde vært ønskelig med en
firepartiregjering. Stabilitet er
uansett nøkkelordet, og avtalen
som er gjort mellom de fire
borgerlige partiene viser ansvarlighet fra samtlige parter. For
Høyre sin del antar jeg at det at
man strekker seg så langt som
man gjør, med tanke på langsiktig samarbeid og bygging av
relasjoner mellom partiene, kan
være fundament for fremtidige
konstellasjoner, kommenterer
Øyvind Jonassen i Re Høyre.
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Stordalen valgt
til talsmann for
familie og kultur
STORTINGSVALGET
2013: - At jeg har blitt
valgt av stortingsgruppa
som Frps fraksjonsleder
og partiets talsperson på
fagområdet familie og
kultur ser jeg på som en
enorm tillitserklæring.
Dette er jeg ydmyk for,
ikke gitt at en ny representant blir nummer en i
en fraksjon, sier en stolt
Morten Stordalen fra
Brekkeåsen til ReAvisa.
- Min rolle blir nå å
forhandle med de øvrige
partier på Stortinget for å
skaffe flertall for regjeringens politikk innenfor
dette saksfeltet. Mange
tunge og viktige saker
kommer til behandling
her.
Nå skal Stordalen sette
seg inn i hele fagfeltet og
budsjettet under Familie- og kulturkomiteen,
forteller han - Stordalen
gleder seg stort til mange
nye utfordringer i sin nye
hverdag som stortingsrepresentant. På bildet ser vi
Morten Stordalen i prat
med partileder og fersk
finansminister Siv Jensen.

Arkivoto:
Stian Ormestad
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Fra Kr 575,- pr. mnd.

Åpent hver
dag 08 - 20
hele året
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Fra ReAvisa.no:

En kjørt til sjukehus etter ulykke

Tvillingmamma
fra Hauan på blogg-toppen

Sprer godt bondevett på nett

HAUAN: 5.000 lesere følger bloggen til Stine Skoli
(22), tvillingmammaen fra Hauan i Våle.

LANDBRUKET I RE: Re-bonden Hans Edvard
Torp bidrar til mer åpenhet rundt et fortsatt
tabubelagt problem.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Stine Skoli (22) er student, har
jobba i klesbutikk og i barnehagen på Solerød i Undrumsdal, blant annet. Samboer
Bjørn Tore Ommedal (24) er
entreprenør i familiebedriften
Ommedal og sønner. Sammen
fikk de to jenter i april i år, og
i midten av september starta
Stine opp bloggen
www.speiltvillingene.blogg.no.
Får stor støtte etter utblåsing
Stine skriver om livet som ung
tvillingmamma: Tvillingfødsel,
tvillingutfordringer - som hvordan amme to barn på en gang.
- Dobbeltamming, kaller Stine
det. Og forklarer i bloggen om
hvordan det løses i praksis. For
det er utfordringer når et ungt
par får dobbelt opp i første
forsøk. Men - Stine forteller
om hvor flott de synes det er å
bli mamma og pappa til to barn
samtidig.
- NEI, vi synes ikke det er tøft
å være tvillingforeldre! NEI, vi
synes ikke det er slitsomt! NEI,
vi skulle aldri ønske at vi bare
hadde en av gangen! Det som
er tøft og slitsomt er alle dere
som lurer på hvor ille det må
være og som selv er så fryktelig
glad for at det ikke er dere som
ble foreldre til to samtidig! Nå
har vi forsvart oss selv og tvillingene siden graviditeten og vi
vil bare fortelle dere: Vi er de
HELDIGE:
- Dobbelt opp av alt
- Vi feller dobbelt så mange
gledestårer, vi får dobbelt så
mange smil, vi får dobbelt så
mye lykke og vi får dobbelt så
mye kjærlighet i våres liv!
Innlegget forteller også om folk
som kommer bort og sier: Å, du
har tvillinger, så heldige dere er!
Utblåsingen har fått mange
positive tilbakemeldinger, og
blitt mye lest. I kommentarfeltet
kan vi lese:
- Vil bare si hvor mye jeg setter

pris på at du tar opp dette tema.
Jeg kjenner meg så godt igjen,
og føler mye av svangerskapet
mitt har vært tungt og deprimerende, mye på grunn av andres
meninger og kommentarer.
- Takket være deg så har jeg
begynt å glede meg til guttene mine kommer. Du er mitt
forbilde!
- For noen er det faktisk tøft å
få to barn på en gang. Det siste
de trenger er alle disse negative
kommentarene. Opplevde også
mye av dette - og det gjorde helt
klart noe med meg...
- Er det rart jeg gleder meg
sånn som du skriver om jentene
dine?! Du er faktisk en reddende engel. Min mor også er
skeptisk av natur, så til og med
henne har jeg vært nødt til å
fortelle at dette skal gå bra, selv
om jeg ikke vet det sikkert selv
engang.
- Veldig mange spørsmål
Tvillingbloggen kom til på oppfordring fra andre på sosiale
medier, både på Facebook og
Instagram.
- Det er veldig mange spørsmål
om det å få to samtidig. Hvordan jeg får til det ene med det
andre, og hvordan hverdagen
fungerer, forteller Stine til
ReAvisa.Det er nok av tema å ta
av. En ung tvillingmamma har
mye på hjertet.
Re kommune er en god kommune å stifte familie i, også når
det kommer to på en gang.
- Helsestasjonen er jeg veldig
fornøyd med. De ordner og
styrer veldig.
- Eneste er at butikkene skulle
hatt en tvillinghandlevogn.
Det er faktisk en del butikker
som har det, så det burde også
komme i butikkene her i Re.
Bloggen finner du på
www.speiltvillingene.blogg.no.
Foto:
Privat

Nettsida GodtBondevett.no
forteller om psykisk helse
i film og tekst: Fra bonden
med egne erfaringer med
psykisk sykdom, via fagpersoner i Rådet for psykisk
helse og Mattilsynet, og til
bønder som gir sitt perspektiv på hva som kan gjøre en
forskjell i hverdagen. Blant
bøndene i filmen er bondelagsleder i Vestfold, Hans
Edvard Torp fra Våle. Han
mener det er en viktig nettside som nå er lansert.
- Bonden er landbrukets
aller viktigste ressurs. Men
hvordan står det egentlig til
med bonden, spør Torp. - Vi
i landbrukets organisasjoner
må gå foran og sette dette
viktige temaet på dagsorden.

Terskelen for å snakke om
bondens psykiske helse må
bli lavere.
- Landbruket vil spre godt
bondevett i en unik satsning for økt kunnskap og
åpenhet om psykisk helse.
Et initiativ som kan påvirke
andre yrkesgrupper også
håper eksperter, heter det i
en pressemelding fra Norges
bondelag.
- Dette er et godt eksempel
på hvordan en yrkesgruppe
tar smarte grep for å øke
bevisstheten hos sine egne
og deres nettverk, sier generalsekretær Tove Gundersen i
Rådet for psykisk helse. Hun
roser initiativet.
Foto:
GodtBondevett.no

Bil av veien
på gamle E18

Flere innbrudd på
Revetal

UNDRUMSDAL: Trafikkulykke klokka halv fem natt til
søndag 20. oktober 2013:
- Et enslig kjøretøy kjørte ut av
veien. Ambulanse og politipatrulje rykket ut til stedet. Fører,
kvinne 27 år, var alene i bilen,
melder politiet. Hun ble kjørt
til sjukehus med ambulanse
med ukjent skadeomfang, men
trolig ingen personskade. Fører
mistenkes for kjøring i beruset
tilstand og nødvendige prøver
er sikret. - Sak opprettes og hun
fikk sitt førerkort beslaglagt,
melder politiet.

REVETAL: Ett av flere boliginnbrudd i Revetal-området den
siste tida ble meldt til politiet
lørdag kveld 19. oktober 2013.
- Det var sett personer løpe fra
stedet. Politiet søker i området,
heter det i politiloggen fra Re
samme kveld.

Front mot front
på Bispeveien
BISPEVEIEN: Mandag morgen
7. oktober 2013 dunka to biler
borti hverandre på Bispeveien i
Våle. En person fikk et mindre
kutt på en hånd. Politiet
oppretta sak på ulykken.

Re-mann
omkom i Horten
HORTEN: 20. september 2013
meldte AMK om en syklist
som hadde veltet med hjertestans. Også luftambulansen ble
varslet. Politiet sendte patruljer
til stedet. Ambulansepersonell holdt på med livreddende
førstehjelp på stedet, men
klokka 16.30 ble personen erklært død av lege på stedet.
Syklisten var en mann i 50årene, bosatt i Re.

BISPEVEIEN: To biler hadde
kjørt i hverandre, og politiet
rykket ut til ulykka rett før klokka halv fem mandag ettermiddag 14. oktober 2013.
Da politiet kom til stedet viste
det seg at en av bilene ikke
hadde overholdt vikeplikten.
Fører av den ene bilen, en
kvinne i 70-åra, er kjørt til
sjukehus med ukjent skadeomfang, melder politiet som har
opprettet sak.

Kjørte av veien
med 2,2 i promille
ANDEBU:Politiet rykka ut til
Andebu klokka 02.47 natt til
søndag 13. oktober 2013.
Ulykka skjedde på Askjemveien, der en bil traff autovernet. Fører var en 23 år gammel
mann fra Ramnes.
- Fører blåste til 2,2 i promille,
nødvendige prøver er sikret,
melder politiet.

To skadet i
bilulykke på Freste
BISPEVEIEN: En kvinne i 40årene og en gutt i tenårene ble
kjørt til sjukehus i Tønsberg etter trafikkulykke på Bispeveien
i halv seks-tida på ettermiddagen onsdag 9. oktober 2013.
- En bil har kjørt av veien og
inn i et tre. Foreløpig uvisst
skadeomfang, lød den første
meldinga fra politiet. Fører og
passasjer var ved bevissthet og
kom seg ut av bilen. Ulykka
skjedde på Bispeveien ved
Freste. Det oppsto noe kø,
fortalte folk på ulykkestedet.

Politijakt endte
med et smell
REVETAL: Rett over klokka
fire natt til tirsdag 8. oktober
2013 melder en politipatrulje
at en bil ikke ville stoppe for
rutinekontroll. Etter en liten
forfølgelse kjørte bilen ut i en
rundkjøring på Revetal, ifølge
politiets logg fra hendelsen.
Fører, en mann på 28 år, ble
pågrepet. Han framsto som påvirket og ble framstilt legevakt
for nødvendige prøver. Han
innehar ikke gyldig førerkort.
Passasjer, en kvinne på 23 år,
ble også pågrepet, men begge
ble noe senere løslatt. Begge
kom fra hendelsen uten skader.
Saken anmeldes av
politipatruljen.
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Ylvis spilte inn musikkvideo i Re
GRORUD GÅRD/REVETAL: Mens millioner ser Ylvis lure
på hva reven sier, lurer pressen i Vestfold på hvor musikkvideoene er spilt inn. ReAvisa kunne avsløre: Det var i Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
“Gjett hvor disse gutta spilte inn video”, spør Tønsbergs blad med bilde av
Ylvis-brødrene som har kjempesuksess
med sine musikkvideoer og TV-program om dagen. Svaret var ifølge avisa
Andebu, uten at journalisten kunne
si akkurat hvor det var. Det var helt
ukjent for ordføreren i nabokommunen
da Tønsbergs blad var på tråden.
- Hva? Har de spilt inn musikkvideo
her? I Andebu, spør Andebu-ordfører
Bjarne Sommerstad.
Svaret var nei. Re-ordfører Thorvald
Hillestad vet bedre, og han slår på
tråden til ReAvisa.
- Nå skal du høre her: Det er en fyr
her på servicetorget og forteller at
Ylvis var på gården hans for å spille
inn musikkvideo. Med masse utstyr og
greier. I Re. Det er jo ganske flott, med
mange hundretusen visninger.

ganske øde til, så jeg måtte kjøre
utstyr for dem ut dit med traktor.
Som takk for hjelpa fikk Gamborg
lov til å ta bilde av Vegard Ylvisåker
foran framhuset, sammen med den
eldste hesten på gården - kanskje
også i landet: En 38 år gammel shetlandsponny, pluss ett par bikkjer.
- Det med bildet var flaks, mener
Gamborg. Nå kan bildet fungere som
bevis for at det var på gården hans
innspillingen fant sted. Bonden sjøl
ler litt av oppstyret.
- Produksjonsfolka skrøyt veldig,
forteller Gamborg: Landlig og fint,
med ei hytte uten vann og uten
strøm, og med kjempeflott utsikt til
Grorudvannet. I løpet av en solskinnssommer i Re var videoen spilt
inn - som snart er sett av en million
på YouTube.

Bonden sjøl ler litt av oppstyret
Fyren ordfører Hillestad snakker om er
Hans-Petter Gamborg (33), som for to
år siden kjøpte Grorud gård sammen
med kona Annie (30) - begge fra Oslo.
På Grorud gård har de stifta familie; en
sønn på tre år og to tvillinger på bare
noen uker har kommet til. Gamborg
var på Revetal med tvillingene som
skulle til sjekk på helsestasjonen på
kommunehuset. Der ble det snakk om
Ylvis-saken på Tønsbergs blads nettavis. Det stemte jo ikke.
- Jeg sa i fra på vei ut på servicetorget, og da fikk jeg beskjed om at det
er rådmann eller ordfører som tar seg
av mediehåndtering. Ingen sak er for
stor eller for liten for ordføreren vår,
tydeligvis. Det er jo bra. Det er vel
et tydelig tegn på lokalpatriotismen i
denne kommunen.
Grorud gård ligger idyllisk til ved
Grorudvannet. Gårdsdrifta består av
rideskole, katte- og hundepensjonat,
litt skog til vedhogst og alle jordene
brukes til beite.
Idyllen var nok det som også lokket
TV-teamet til Re. Musikkvideoen til
The Cabin ble spilt inn i og rundt ei
hytte som var lagt ut til salgs i sommer.
- De spurte om å filme der. Den ligger

Re er en god landbrukskommune
Hytta ble solgt rett etter innspillingen til noen som ville ha et stille
sted å trekke seg tilbake for fred
og ro. Det får de nok, - Det er ikke
hver dag vi får TV-team og Ylvisbrødrene på besøk her.
- Det er kanskje ikke så rart at
Tønsbergs blad ble vippa av pinnen,
mener Re-ordfører Hillestad. - Det
er litt tråklete å forklare hvor denna
gården er.
Grorud-bonden sjøl forklarer:
- Gården ligger i Re, men vi har
gårdsvei fra Stokke, og postnummer
til Andebu. Men vi ligger i Re - vi
skatter til Re, vi får tilskudd fra Re,
vi stemmer i Re, og vi liker Re kommune godt.
- Re kommune er et funn for
bønder, med rask saksbehandling
ved søknader og spørsmål - veldig
behjelpelige på landbrukskontoret,
mener Gamborg.
Det store ønsket fra Grorud gård er å
få åpna veien gjennom skogen, som
går fra Grorudvannet og kommer ut
ved Ramnes prestegård.
- Da hadde vi hatt noen få kilometer
til Revetal, istedenfor mil som i dag.
Foto: Privat

Førjulskonsert på kulturlåven i Høyjord
I kulturlåven på Herre-Skjelbred i Høyjord
serverer vi risengrynsgrøt og en konsert
med prisbelønnet juleoratorium.
Se nettsiden vår for innbydelse:
www.herre-skjelbred.no
Velkommen til kulturlåven i Høyjord!
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Lokalpolitikk i Re:

- ditt kjøpesenter
på veien!
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ReAvisa oktober 2013
ReAvisa fyller fem år!

TEMA: VI FEIRER FEM ÅR!

Fem år med ReAvisa feires med kake og kaffe, mimring og gode historier fra en innholdsrik lokalavis-historie så langt.
Den aller første ReAvisa lå i postkassa di i oktober 2008, og mye har skjedd siden den gang.
På de neste sidene får du et gjensyn med noen av de sakene som har høsta mest oppmerksomhet - både her hjemme i Re
og noen ganger langt utenfor kommunegrensa.
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ReAvisa fyller fem år!

Kort om ReAvisa:
* ReAvisa er ei lokalavis for Re og omegn, ei innlandsavis i
et fylke som ellers er dominert av aviser med base i byene.
ReAvisa skal være nysgjerrig, skikkelig og stolt.

- Fem år allerede!?
REVETAL: Tida flyr fort i godt selskap!

* Redaksjonen består av ett årsverk pluss to frilansere:
Stian Ormestad, Synne Eggum Myrvang og Håkon Westby.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

* Daglige oppdateringer på nettavisa ReAvisa.no, med
3.000 lesere hver uke.

ReAvisa-redaksjonen har spandert på seg kake, drukket kaffe,
og dukka ned i avisbunkene for
å mimre tilbake på fem innholdsrike år. Den aller første
ReAvisa kom i oktober 2008.
Siden den gang er det blitt over
1.500 nyhetssaker på nett og
mer enn 50 papiraviser. Dette er
ReAvisa nummer 53 på papir.

* Månedsmagasin på papir, med et opplag på 5.200 / 8.800
Siden første utgivelse har avisa vokst fra 20 sider til opptil
40 sider. Opplaget øker med flere husstander i Re og
omegn, det er flere utgivelser som går til nabokommunene,
og stadig flere vil ha ReAvisa tilsendt per post sjøl om de
ikke bor her i Re.
* Etablert høsten 2008 av Disain AS ved Vetle Hagbartsen,
med første papirutgivelse oktober 2008. Solgt til Ormis
Media ved Stian Ormestad sommeren 2009, med lansering
av nettavisa ReAvisa.no sensommeren 2009.
* ReAvisa er i dag hovedgesjeften i Ormis Media, som i
tillegg driver flere nettsider, leverer film, foto, tekst og
stemme til andre medier, kjører undervisningsopplegg,
med mer.
* ReAvisa har gått med overskudd hele veien. Årlig
omsetning ligger på rundt en million kroner.

Meninger om ReAvisa:
- ReAvisa er bare flott å ha! Dekker lokalstoffet meget bra!
Ulf Arne Lauridsen
- Skulle gjerne hatt den oftere. Den leses fra perm til perm!
Jo også kanskje dere kunne være litt mer kritiske, mer undersøkende? Slik at avisen ikke bare blir kose-lesing?

Ei avis i vekst
- i et område i vekst
Store og små saker har engasjert
både i Re og noen ganger langt
utenfor kommunegrensa.
ReAvisa er blitt sitert i NRK,
VG, Dagbladet med flere ved
flere anledninger, både ved
gladsaker som sist da ReAvisa
kunne fortelle om Re-talentet
Tobias Gran som prøvespilte for
både Liverpool og Rosenborg.
Eller da ReAvisa avslørte
kritikkverdige forhold på Re
sykehjem, med blant annet
muselort i matheisen. Lokalpolitikken dekkes, der alle
kommunestyremøtene følges fra
sidelinjen. Skolesaken er den
siste lokalpolitiske saken som
har engasjert mest den siste tida.
Det er blitt mange kaffekopper
og en og annen gratis journalistvaffel i Ramneshallen, Vålehallen, i Re-løypene og på mange
andre idrettsarrangemet. Mange
sene kvelder med konserter
og festivaler - det myldrer i

kulturlivet i Re og det kommer
godt fram i ReAvisas spalter.
Næringslivsstoff blir godt lest,
vi er patrioter i Re og støtter
opp om butikkene våre her i
kommunen. Næringsaktørene
pløyer pengene inn i nye lokale
investeringer, for å gi et enda
bedre tilbud til kundene som
kommer i stadig større horder
til Re. En av de mest leste
næringslivssakene på nettavisa
var om sjølbetjente kasser på
Meny Revetal. Nok en gang er
kjøpmansslekta Gran tidlig ute
med å prøve noe nytt - som så
mange ganger før. Hva hadde
Revetal vært uten flinke folk
som Gran-familien? Og alle
de andre som har slengt seg på
og har samme mål om service
i sentrum? Boligstoff blir også
godt lest, vi bygger nye hus
og hjem og blir flere reinger
for hver dag som går. ReAvisa
skrev i fjor om reing nummer
9.000. Vi vokser oss større med
flere spennende boligprosjekter,
med Skjeggestadåsen på Revetal og Rødsåsen i Undrumsdal som de største i skrivende
stund. Hvordan Revetal skal se
ut i framtida, er en spennende
gjenganger. Hvordan vi tar hele
Re i bruk er også et viktig tema.
Re er mye mer enn Revetal.
Noe du savner å lese om i
ReAvisa? Tips oss gjerne!
Epost Tips@ReAvisa.no.

Torill Sundhaug
- Synes ReAvisa er kjempebra og informativ. Kommentarfelt
og debatt kan bli mye bedre og mere brukt enn det er. Stå på
videre!
Anne Trine Smidsrød
- ReAvisa är en lokaltidning, med många små och stora
nyheter, och annat av intresse! Jag har varit jättenöjd med
upplägget och innehållet i tidningen!
Karl-Axel Herbert Ilo Nilsson
- ReAvisa er god å ha!

Solveig Hovet

- Koselig med ReAvisa en gang i måneden. Fortsett å stå på.
Inger Lise Gran
- Den blir bare bedre og bedre, særlig det siste året. Bildene
har en tendens til å være for mørke, noe jeg synes er litt synd.
Gleder meg hver gang jeg finner ReAvisa i postkassa .HIPP
HIPP HURRRAAA for dere og ReAvisa..gratulerer med 5
års dagen ♥ :-D
Lise Østli

FEM ÅR MED LOKALAVIS I RE: På det
Westby, Synne Eggum Myrvang og Stian O
mimring og gode historier fra en innholdsri

DET HAR SKJEDD MYE PÅ FEM ÅR: P
venstre: Stian Ormestad på Slottsfjellfestiva
Tønsberg sommeren 2013, journalistkurs i r
Eggum Myrvang i arbeid foran ReAvisa-ve
sving med å forevige Re middelalderdager
kelsen av Re kommunes etablererpris ved o
Stian Ormestad.
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“Vi skynder oss sakte. Forandringene har aldri vært store fra avis til avis - men
tar du de første avisene og sammenlikner med de siste, ser du en stor forskjell”
Stian Ormestad, ReAvisa

store bildet ser vi, fra venstre Håkon
Ormestad. Fem år feires med kake og kaffe,
ik lokalavishistorie så langt.

På resten av bildene ser vi, øverst fra
alen 2012, hele redaksjonen på Hoys i
regi av ReAvisa på nyåret 2010, Synne
eggen vinteren 2011, Håkon Westby i full
2013, og til sist nede i hjørnet overrekordfører Thorvald Hillestad til ReAvisa ved
Foto: Kristin Eggum Myrvang
Arkivfoto er henta fra ReAvisa-arkivet
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ReAvisa fyller fem år!

Politikerne tetta pengesluket
med enda flere millioner
BARNEHAGE-SAKEN: Drøyt to år med saksbehandling - “mange uheldige omstendigheter” og millioner
av kroner sløst bort - ny barnehage i Vivestad var en betent sak da ReAvisa skrev om den ved flere anledninger
i 2009. - Det verste var at vi tegnet en tegning spesielt
til en tomt vi ikke hadde skaffet oss enda, sa ordfører
Thorvald Hillestad. En samlet lokalpolitikerskare tok
kollektiv sjølkritikk i kommunestyremøte, og vedtok å
bevilge nye fem millioner kroner for å tette et vidåpent
pengesluk. Barnehagen kom tilslutt på 18 millioner
kroner - et merforbruk på rundt fem millioner kroner
på grunn av tabben med tomta kommunen ikke hadde
likevel.

Gavekontoene
i Re kommune under lupen
GAVEKONTO-SAKEN: ReAvisa fikk mange tips fra
folk som lurte på hva alle gavepengene ble brukt til.
ReAvisa kunne avsløre at gavekontoene teller nesten
en million kroner - penger gitt av brukere og pårørende
som takk for god hjelp. - Vi snakker med pårørende som
lurer på om vi har fått kosa oss for penger som er gitt,
men det er veldig vanskelig å svare på. Vi ser lite til
gavepengene, sa Anne Lise Lauritzen, omsorgsarbeider
i Re kommune. Hun og resten av de ansatte ville feire at
Vestjordet er ti år og fikk 6.800 kroner på deling. Det ble
en feiring på sparebluss: Underholdninga ble avlyst, de
hadde med egenbakt kake til dessert, og mye av gildet
måtte de betale sjøl, fortalte de til ReAvisa. Resultatet av
skriveriene ble at kommunen lovet å lage bedre rutiner
rundt hvem som bestemmer hva pengene skal brukes til,
der de ansatte skulle få være med på å bestemme og få
mer åpenhet rundt gavekontoene.

Lekeplass-saken rullet
og gikk i ReAvisas spalter
LEKEPLASS-SAKEN: Tre forskjellige byggefelt, med
tre forskjellige planer for lekeplasser - og hvem som
skulle betale for opparbeidelse av dem. - Forstå det den
som kan, sa Bjørnar Tallakstad Lie og resten av beboerne i Forpakterveien på Krakken til ReAvisa.
Kommunen ville ikke bygge lekeplasser i de kommunale feltene i Forpakterveien og Gretteåsen syd. Samtidig fikk en privat utbygger på Hengsrudkollen varsel
om tvangsmulkt på 500 kroner dagen for akkurat det
samme - manglende lekeplass. Lekeplass-saken ble en
gjenganger i ReAvisas spalter, men enden på visa var
at kommunen trakk varsel om tvangsmulkt ovenfor den
private utbyggeren, og tok sitt ansvar som utbygger i de
to kommunale byggefeltene.
- Dette hadde vært vanskelig å få til uten ReAvisa, sa
Hallvard Holtung i Forpakterveien da saken var oppe og
avgjort med likebehandling av alle tre byggefeltene.

Ulykkesveien gjennom Re
BISPEVEIEN-SAKEN: Noen ganger kan statistikk
si mer enn tusen ord: En skadet eller drept annenhver
måned på de ganske nøyaktig to milene Bispeveien går
gjennom Re kommune. Det var den dystre statistikken
ReAvisa fikk tilgang til for de ti siste åra, da vi skrev om
det høsten 2009. Trafikanter som hadde opplevd marerittet på Bispeveien var bekymret, NAF var bekymret,
og lensmann var bekymret. Det skjer fortsatt ulykker på
Bispeveien, og ReAvisa har fortsatt fokus på saken.

Kommuneoverlegen i Re
måtte rydde opp i egne rekker
ETIKK-SAKEN: En ung dame oppsøker et legekontor i Re på grunn av
hodepine, og får medisinske råd hun aldri har fått før - blant annet å gå til
en navngitt behandler. Uten at det blir opplyst av legen, er legen i et forhold med spesialisten som anbefales. ReAvisa får bekreftet at det samme
har skjedd med flere pasienter. Legen det dreier seg om legger seg helt flat,
og kommuneoverlegen i Re beklager. - Det er etisk uheldig siden det kan
svekke tilliten til legekontoret, sa han i ReAvisa, mai 2012.

Muselort i matheisen og kritikkverdige forhold på Re sykehjem
SYKEHJEM-SAKEN: - Jeg opplever at bekymringene ikke blir tatt på
alvor. Først når ReAvisa står i kopifeltet får man svar på eposten, mener en
av flere sykepleiere ReAvisa snakka med i forbindelse med sykehjemssaken, som først sprakk på nettavisa ReAvisa.no. Varsleren ble strøket av vakt
dagen etter at kritikkverdige forhold ble kjent. Blant annet var det bilder av
muselort i matheisen og musefeller utover et avdelingskjøkken på Re sykehjem. Det ble en skikkelig oppvask - bokstavelig talt. Rikspressen plukka
opp saken og NRK sendte direkte fra kommunestyremøtet i Re. ReAvisa
har publisert flere saker med kritikkverdige forhold i tekst og bilder, men
også gladsaker fra omsorgssektoren i Re. Resultatet av sykehjemssaken
var at ReAvisa er nekta inngang på Re sykehjem uten å ha spesifikt avtalt
det på forhånd, og et sitat fra rådmannen der han sier at “vi får prøve å
holde skuta flytende fram til det nye omsorgsbygget står klart”.

Re-familie midt i
jordskjelv-drama
JORDSKJELV-SAKEN: Flere
ganger har verdensnyhetene
i de store nasjonale og internasjonale mediene også preget
ReAvisa, som da en Re-familie
havna midt oppi jordskjelvdrama på New Zealand. Da
askeskyene spredde seg fra
Island og lammet all flytrafikk,
ble ungdomsskolelærerne nødt
til å ta buss til Tyskland. Lokalt
fokus på de store sakene - også
de internasjonale sakene.
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Stinn bakke
på Revårocken
Sommeren 2009 meldte
ReAvisa som stinn bakke på
Revårocken, som var et av de
tidlige og etter hvert mange
ordspillene i ReAvisas spalter.
Overskrifta skal leses slik:
Stinn bakke - uten R.

Siste nytt:
Banken skal
ikke legges ned...
“Alle” trodde at banken på
Revetal skulle legges ned da
det ble post, bank og det meste
i butikk. Men sånn var det ikke,
og det la grunnlaget for en litt
artig overskrift: Banken på
Revetal skal ikke legges ned.
Sånne saker kan dukke opp i ei
lokalavis - og den ble også godt
lest. Banksjefen kunne fortelle
at Revetal er et satsingsområde,
så selvfølgelig skulle kontoret
bestå. Reingene kunne puste
lettet ut.

Annonsering
som funker
Revetal park ville annonsere
sine nye leiligheter, og booka
en annonsekampanje i ReAvisa
over flere utgivelser. Alle leilighetene var solgt etter første
innrykk, og dermed var det
ikke behov for flere annonser.
Tilbakemeldingene fra annonsørene er klar: Annonsering i
ReAvisa er en billig og bra investering, som gir mye tilbake.
Alle annonsene er lokale og
relevante for folk, så det blir
ikke noe leserne blar forbi, men
heller noe som legges merke til.
IL Ivrig rykket inn ei helside
tidligere i høst, og opplevde
straks større interesse rundt
både idrettsmerketaking og
andre aktiviteter, fikk ReAvisa
tilbakemelding om. Vivestad
høstmarked kjøpte over fem
sider av august-utgaven som en
del av sin markedsføring, og det
ble ny publikumsrekord med
over 4.000 mennesker innom på
en dag. Næringslivet er flinke til
å bruke ReAvisa. Blant dem er
glassmesteren på Revetal, som
har hatt eksakt samme annonse
i alle fem åra - nesten. Først
denne høsten ble det en forandring på utformingen, der det i
tillegg til bilglass reklameres for
glass til hjem og bygg.
- Du må hilse og si fra meg
at annonse i ReAvisa funker.,
forteller Magne Pedersen på
Revetal glass.
- Det var folk innom med en
gang etter avisa kom ut, som
refererte til den nye annonsen.
Derfor ser jeg at det funker!
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Verdens viktigste avis – i Re
Kommentar av
Stian Ormestad
Jeg hadde det som de mange
andre reinger: Kom fra
Re, men studerte og jobba
utenfor Re. Jeg ante lite om
hva som rørte seg i min egen
kommune – men jeg fant det
interessant å lese om Kongsberg der jeg studerte, eller
Horten der jeg jobba.
Men Re?
Det er godt vi har ReAvisa.
Så vi veit litt mer om hva
som skjer, før vi ser et svært
høl på Revetal-jordet.
Det sto skrevet i en epost til
ReAvisa om det nye omsorgsbygget på Revetal. Vi
trenger ei avis i Re. En kommune i vekst.
- ReAvisa holder oss skjerpa,
har både de folkevalgte og
administrasjonen i Re kommune, næringslivet i Re, med
flere uttalt flere ganger.

vi krysser kommunegrensa, som
sist på valgvake i Tønsberg i
forbindelse med stortingsvalget.

spør bekymret om det går an å
leve av ReAvisa, i dårlige tider
for mange aviser ellers.

Vi har vært på mye lengre reiser
– helt til midt inni Afrika, for
eksempel. To ganger!

Til de mest skeptiske kan jeg si:
Jeg er sikra uansett hvor dårlig
det går, med kontor midt mellom legekontoret og begravelsesbyrået. Og ikke nok med det,
denne høsten flytter prestekontoret inn rett over plassen her.

- Vi må ikke glemme at vi
befinner oss på den grønne
grein i Re, minner ordfører
Thorvald Hillestad om på den
første videosnutten som ble lagt
ut på nettavisa ReAvisa.no. Den
ble filmet i Katwe, vennskapskommunen vår i Uganda,
Afrika, sommeren 2009. To år
senere reiste ungdomsredaksjonen ved Synne.
Ved lansering av nettavisa i
2009 ville mange ha en bit
av den lille lokalavisa i Re:
Fagblader, lokalavisene i byene
rundt Re, Radio Tønsberg, med
flere.

Kriteriet for hva vi skriver
om er enkelt: Det skjer i Re,
eller det skjer med folk fra
Re.

Tønsbergs blad-journalisten
lurte veldig på om det var nok å
skrive om i Re?
- Det skal jeg love deg, var
svaret den gang - og det løftet
kan jeg stå ved.

Men vi må ikke bli for navlebeskuende. Sjøl om Re er
verdens viktigste kommune
for oss, blir ikke ReAvisa
verdens viktigste avis - i
Re - uten å se ut over kommunegrensa. Vi har internt i
redaksjonen sagt at vi skal på
utenriksreportasje hver gang

Erfaringen sålangt viser at det
går an å få det til å gå rundt reint økonomisk også. Vi skynder
oss sakte. Forandringene har
aldri vært store fra avis til avis
- men tar du de første avisene
og sammenlikner med de siste,
ser du en stor forskjell. Mange
er blitt glad i ReAvisa og flere

Vetle Hagbartsen ga ut den
første ReAvisa i oktober 2008.
Han rakk å gi ut åtte aviser
før den ble solgt fra Disain til
Ormis Media.
Sommeren 2009 gikk jeg fra en
trygg, fast journalistjobb - i et
yrke med et veldig trangt nåløye
- til en usikker framtid som
avis-eier, redaktør, fotojournalist, annonseselger, kort sagt en
alt-mulig-mann som gjør alt fra
A til Å.
Heldigvis var bakgrunnen min
veldig variert: Frilanser helt
siden ungdomsskole-tida i alt
fra lokalradio til NRK.
På nyåret 2010 holdt ReAvisa
journalistkurs for kulturskolen.
Blant kulturskoleelevene var
Synne Eggum Myrvang. Hun
imponerte stort og hadde sin
første sak på trykk mars 2010,
bare 14 år gammel. Ungdomsredaksjonen var etablert.
Pensjonert barneskolelærer og
Tønsbergs blad-frilanser i flere

Truet med maskingevær
fra kommunestyrets talerstol

Stor hasjplantasje
i Blomsterlåven

MASKINGEVÆR-SITATET: Petter Solheim fikk hele
rikspressen etter seg etter maskingevær-sitatet på
nettavisa ReAvisa.no: - Hvis ikke det er gjort noe innen
skolestart, da kommer jeg tilbake hit. Da tar jeg med maskingeværet, sa Solheim fra talerstolen til sterke reaksjoner
fra både folkevalgte og tilhørere i kommunestyresalen.
Saken dreide seg om manglende utbedringer av ungdomsskolen. Sjøl om hovedpersonen beklaget det hele,
bruker Solheim ordet barnslig om alt oppstyret. Alle
medier fra VG og Radio Norge til Tønsbergs Blad siterte
ReAvisa.no.- Jeg syns det er barnslig at folk henger seg
opp i det ene ordet og ikke saken i seg sjøl. Jeg angrer på
det ene ordet, ellers står jeg for alt jeg har sagt.
- Jeg ville ikke tatt med en sprettert engang, sa Solheim
til VGs reporter da han ringte samme morgen som saken
var lagt ut på ReAvisa.no. Den engasjerte foreldrerepresentanten, som også satt i kommunestyret for Høyre helt
fram til lokalvalget 2011, var mer opptatt av tilstanden på
ungdomsskolen enn maskingevær-sitatet, men beklaget
ordbruken i et brev til ordføreren og de folkevalgte.
Utbedringene på ungdomsskolen ble gjennomført
senere samme sommer.

HASJ-SAKEN: Det skulle vise
seg at de nye brukerne av Blomsterlåven også hadde grønne
fingre, skrev ReAvisa juni 2012.
De nye leietakerne satte i gang
produksjon av cannabis-planter
i stor skala. Det krevde ombygging av låven og skjerming for
vinduene, siden de ferske foningene satte opp store varmelamper
og et avansert timer-system for
vanning, gjødsling og lufting.
Men den gamle låven var ikke
tettere enn at lyset skinte ut mellom plankene. Det, sammen med
merkelig oppførsel på tider av
døgnet som ikke samsvarte med
skalkeskjulet som sko-lager for en
Oslo-butikk, fikk naboer til å reagere. Politiet ble varslet, og satte
låven under oppsikt. Sju personer
ble pågrepet i saken.

tiår Håkon Westby slutta seg
til rekkene samme år.
Redaksjonen har i dag en
spredning fra 17 til 70 år i
alder, representert ved alle
kjønn. Det er ikke verst i en
redaksjon på bare tre stykk.
Vi jobber etter mottoet «Nysgjerrig, skikkelig og stolt».
Nysgjerrighet skaffer oss
saker i massevis, gladsaker
og litt mindre glade saker.
ReAvisa dekker det som
skjer i Re på godt og vondt,
vi er ikke redd for å ta tak i
de vanskelige sakene - det
har vi flere eksempler på i
vår fem år lange historie.
Men uansett hvor leit og
vrient det kan være for noen
involverte, skal alle behandles skikkelig.
Mediene kan ofte sette parter
opp mot hverandre og noen
ganger bidra til å øke konflikten. ReAvisa vil gjerne
være en del av løsningen.
Til sjuende og sist er det lov
å være stolt. Det er hvert fall
vi som jobber med ei avis
vi håper er verdens viktigste
avis – i Re.
Takk til alle lesere, annonsører og patrioter, og takk for
alle gratulasjoner!
Mvh
Stian Ormestad. ReAvisa
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ReAvisa fyller fem år!

Tipstelefonen gløda: Julegran i hardt vær
REVETAL: Det var ikke lett å være første julegran ut i den nye parken: Grana
gikk i bakken flere ganger, og det var en skakk og sliten julegran som sto der da
jula endelig ringtes inn - med knekte greiner og spjelka opp med stålrør.
Tipsene strømmet inn fra Bondeheimen hver gang grana flata
ut. Men julegrana holdt ut, helt
til jula 2011 var ferdig feira. Da
en kranbil løfta kongesteienen
på plass før jula 2012, var det

kanskje ikke så rart at noen
trodde det var forberedelser til
ei ny julegran skulle på plass.
- Skal det være et bedre fundament til julegrana, er det passe
råflott - med signatur fra Kon-

Dverg-drama i Bergsåsen
FRA ARKIVET: Det er lov å bli smått forbanna når
noen er så smålig, mente lensmann Gulliksen.

gen og Dronninga, rapporterte
ReAvisa. Kongen og Dronninga
signerte steinen som pryder
parken da de var på besøk i
Re 19. juni 2012. Det er en av
tidenes mest leste saker på nett.

Det var uti de små timer at noen
småkriminelle stjal småtassene:
Dverger som var hagepynt som
prydet en residens i Bergsåsveien. Signalementet var enkelt:
Cirka 30 centimeter høye, tre
borte, fire står igjen, ifølge
beskrivelsen. Soppen som også
ble stjålet er cirka 15 centimeter
høy med hvit stilk og rød topp.

- Det dreier seg om små verdier
i kroner og øre, men stor
affeksjonsverdi, skrev damen
som anmeldte tjuveriet. Etterfulgt av et stort smilefjes.
- Ingen sak er for liten og ingen
sak er for stor for lensmannskontoret på Revetal, kunne
lensmann Hans-Petter Gulliksen
fortelle i ReAvisa, april 2011.

Svensker på ville veier i Re
FRA ARKIVET: Den utrolige
historien ble først omtalt på
ReAvisa.no, og spredde seg fort
til redaksjoner i inn- og utland:
En lattermild lensmann HansPetter Gulliksen sliter med å
holde seg seriøs da ReAvisa
spør om trafikale problemer
på Bispeveien. Det ble lang
kø mens en mørk Volvo med
bilhenger etter ble redda opp
fra grøfta rett nord for Fossan.
Turen hadde starta 14 timer før.
Det svenske ekteparet i 40åra hadde kjørt hele natta. De
fortalte at de kvelden før hadde
reist fra Tønsberg, men aldri
fant fram til E18. Aldri har
uttrykket “ut på tur, aldri sur”
stemt dårligere.
- Hvor er den fordømte E18, var
den første strofa til politiet.
I fly forbannelse hadde kona
stoppa bilen på Hengsrød, og
tatt beina fatt. Mannen etter, og
dro kona inn i bilen igjen. Det
så dramatisk ut for et vitne som
fikk hele opptrinnet med seg.
Politiet ble varslet, og lensmannen sjøl la seg etter den mørke
Volvoen da den svingte nordover på Bispeveien. Han satte på
blålys, og da svensken skulle
svinge av veien endte bilen i
grøfta. - De var veldig slitne,

Tell antall gravemaskiner...
REVETAL: Grei illustrasjon på en rivende utvikling på Revetal.
Dette bildet er knipset fra
rådmannens kontor på kommunehuset på Revetal, og sendt

over til ReAvisa høsten 2010.
En grei illustrasjon på den
rivende utviklingen på Revetal.

På bildet mangler blant annet
Revetal park som står ferdig i
disse dager med trinn to.

Mange tips om gamle møteplasser i Re
ReAvisa ved Håkon Westby
har skrevet om mange gamle
møteplasser i Re, og tips om
flere steder å skrive om kommer
stadig vekk. - Det er mye mer å
ta av, med mange tips - men jeg
tar gjerne i mot enda flere tips,

bilder og historier. Et av tipsene
er om Bjunebukken, som vi
desverre mangler bilde av. Det
er det jeg ønsker meg mest av
alt nå. Det var en stor, overbygd
melkebukk på Bjune, som i
tillegg fungerte som danseplass

der ungdommen hadde med
seg trekkspill eller platespiller
på lørdagskveldene, forteller
Håkon Westby - som alltid
er på en evig jakt etter gamle
bilder og historier fra Re.

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

og veldig uvenner, forteller
lensmann Gulliksen. - Trolig
har de vært i Drammen, men det
er ikke godt å si hva som stemmer og ikke stemmer av det de
fortalte. De var hvert fall ikke
klar over at de var rett nord for
Tønsberg, 14 timer etter at de
reiste fra samme sted. Hvordan
de har klart å unngå E18 på sin
tidkrevende ferd fra Tønsberg
til Re, er en gåte. De kjørte
i retning fra E18, på en av tilførselsveiene til E18, da krangelen
toppet seg på Hengsrød.
- Det måtte en del rygging
til, etter kraftig veiledning fra
undertegnede, sier lensmannen
med stramme lepper. Han har
aldri hørt om noe liknende, og
innrømmer at det var vanskelig
å holde maska midt oppi det
hele. Svenskevitsene sitter løst
på lensmannskontoret dagen
derpå. Og hvordan ender
denne svenskevitsen?
- Det kom en patruljebil fra
Horten som viste veien ned til
ferga. Nå har de i det minste
kommet seg over til Østfold.
Fra Moss bør det være mulig
- sjøl for det svenske ekteparet
- å finne fram til E6 eller E18
og komme seg til Sverige,
mener en optimistisk lensmann.

Gran VVS Revetal Bispeveien 1045, 3174 Revetal
Tlf 40 00 33 20
Epost revetal@comfort.as
Man-fre 07.30-16.00
Nett www.granvvs.no
Lør 10.00-14.00
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Veldig lang lunsj....
ReAvisa spurte om å få skolerapporten oversendt så
snart den var klar. Rådmann Trond Wifstad svarte at
den kom etter lunsj. Klokka nærmet seg fire, og det
var på tide å purre opp en rapport som ikke kom:

Ofte blir ReAvisa runda av med lettere lesestoff, tegneserie og artige bilder på de siste sidene. Dette
bildet pryda baksida på en av de første avisene, der noen kreative moroklumper hadde gitt halmballene
ved Kåpeveien på Revetal et ansikt.
Foto: Stian Ormestad

Veldig ung A-lagsspiller...
Re FK lar ReAvisa klippe og lime fra sine kamprapporter. Noen ganger er det greit å dobbeltsjekke
fakta:

Dette bildet pryda først baksida på ReAvisa, juni 2013. Etter den tid er det blitt delt på det store internettet - også til flere Opel-veteran-sider. Ja, det er en gammel Opel.
Foto: Stian Ormestad

Da ReAvisa var på reportasjereise til hovedstaden og Stortinget, var det ikke tvil om hvilken dør vi
valgte.....
Foto: Stian Ormestad

ReAvisa tipsa om en gylden mulighet om å finne ei skattekiste i enden av regnbuen, som så ut til å
lande et sted ved Horvedt gård. Ingen fant skattekista den gangen heller - kanskje ligger den der enda?
Foto: Stian Ormestad

Ikke veldig lang vip-liste...
Det er blitt mange konserter, og noen ganger er viplista ganske enkel og grei:
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Flere jubileum i Re:

Kort om
Gran VVS, Comfort Revetal:
* Gran VVS ble etablert på Revetal i 1983 av ekteparet
Georg Gran og Bergljot Woll
* Har i dag rundt 30 ansatte og ti innleide
* Setter omsetningsrekord i jubileumsåret med
45 millioner kroner
* Andre Revetal-gesjefter ekteparet har vært involvert i opp
gjennom åra: Nips og tips, Restauranten, Re consult,
Revetal jernvare og etterpå Jernia, en hel haug med
utvikling- og byggeprosjekter som Torvparken, Revetal
park, Skjeggestadåsen, med flere.

Sport 1 Revetal feirer også 30 år
- og annonserer butikken for salg
REVETAL: Persbu, eller Sport 1 Revetal, ble også etablert for
30 år siden. Etter 30 års drift har Per Aage Hansen (68) lagt
butikken ut for salg denne høsten.
Foto: Stian Ormestad

Tiåring står sterkere enn noen gang
REVETAL: Synsam på Revetal føyer seg inn i rekka
av bursdagsbedrifter på Revetal denne høsten.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Jubilanten forteller at de står
sterkere enn noen gang, med
nytt sikkerhetssystem og
medlem i en ny kjede. I sommer
ble det som tidligere var Alliance optikk Revetal en del av
kjeden Synsam.
- Synsam er riksdekkende og
har hundre butikker i Norge,
og totalt fire hundre i Skandinavia, så profilen på butikken
er enda sterkere nå. Vi syntes
det var viktig å bli en del av
en stor kjede, sier daglig leder
Sven Erik Hatleskog. Butikkens utvikling har vært brillefin
på de ti åra som har gått siden
de etablerte seg på Revetal.
Etter to innbrudd har butikken
også installert tåkealarm, så
de ansatte kan føle seg trygge.
Kundespekteret strekker seg fra
Tønsberg og Sem til Svarstad,
Andebu og Hof.
- Sannsynligvis på grunn av

distriktes beste dagligvarebutikk og gratisk parkering, mener
Hatleskog. Han sjøl og May
Zannas er de som har vært med
fra start. Da hadde de lokaler
der apoteket ligger nå. For fem
år sida flytta de ned der de er i
dag, i 1. etasje på Re-torvet.
Optikerforretning, ur og gull
- Vi er ikke bare Synsam, men
også Revetal ur og gull. Nylig
har vi fått en urmaker her, Heidi
Øren Ektvedt. Vi har også eget
gullsmedverksted, så vi kan
utføre gullsmedreperasjoner,
forteller optiker Elin Holtung
og Hatleskog. Omsetninga er
femti-femti på ur og gull og
optikertjenester. De to optikerne
i butikken har kompetanse på
kontaktlinser også, og utstyret
på synsprøverommet er avansert - noe ikke alle optikerforretninger har. Gullsmeden er en

FEIRER TI ÅR: Denne gjengen feirer ti år, fra venstre: Heidi Øren Ektvedt, urmaker, Monica
Øiseth, May Zannas, optisk servicetekniker, Ranveig Lie, optiker, Elin M. Holtung, optiker og
Sven Erik Hatleskog, daglig leder.
Foto: Synne Eggum Myrvang

VIP-gullsmed, noe det finnes
omtrent en av i hver by.
Kake og et glass gratis
I morra torsdag 24. oktober
skal Synsam ha en markering
i butikken, med nattåpent og
kakeservering klokka tolv på

dagen.
- I et av stykkene ligger det en
diamantring til en verdi av fire
tusen. I tillegg vil du få et brilleglass gratis ved bestilling av
ny brille denne dagen, forteller
Hatleskog om tiårs-feiringa. Det
vil ikke bli noen store foran-

dringer for butikken som
akkurat har blitt en del av
Synsam-kjeden. - Men vi
er fortsatt i vinden. Revetal
har ikke akkurat sagt at
det skal slutte å vokse, så
vi skal være med på denne
utviklinga.
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“Revetal var en utkant i gamle Våle kommune. Sørby var verdens navle for Våle-folk, mens Revetal
var mer mot Ramnes enn Våle. Vi fra Revetal var alltid underdogs. Vi fikk et nesten fandeninnvolsk
konkurranseinstinkt ovenfor resten av bygda. Vi ville vise at det var mulig å få til ting på Revetal”
Georg Gran, Gran VVS Comfort Revetal

FEIRER 30 ÅR: Gran VVS Comfort Revetal ved Georg Gran Bergljot
Woll feirer 30 år med omsetningsrekord i jubileumsåret.
PASSER PÅ BUTIKKEN: Ikke noe problem å ta ferie når vi har så flinke
folk til å passe på butikken, mener ekteparet Gran og Woll - deriblant
Joakim Weik som passer på butikken med stor utstilling på Revetal.
FIRMATURER: Rørleggeren på Revetal er stadig ute og farter - på siste
firmatur ble Rune Venås hedret med Norges Vels medalje for lang og tro
tjeneste etter 30 år på Gran VVS.
Foto: Stian Ormestad / Privat

30 år med rør
- pluss veldig mye mer....
REVETAL/KILE: Ekteparet Georg Gran (56) og Bergljot
Woll (58) satsa alt da de etablerte Gran VVS for 30 år siden.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
I 1983 pakka det unge ekteparet Georg Gran og Bergljot
Woll sammen studentlivet i
Oslo, kjøpte seg tomt på Kile i
Ramnes for å bygge hus, og tok
over smia og snekkerverkstedet
på Revetal som far, onkel og
bestefar Gran hadde drevet i
nesten 70 år.
- Folk trudde vi var gærne. Vi
gjorde alt på en gang – bygde
hus og starta firma, med ei rente
på 20 prosent. Jeg skal si deg
vi betalte! Men vi jobba som
besatt, fra sju på morgen til elleve på kvelden – hver dag. Når
vi ser tilbake på det, må vi jo si
vi er enig med dem som mente
det var galskap.
Ga opp Oslo-livet for Revetal
Georg vokste opp på Revetal,
og sjøl om Oslo-livet var både
fint og flott ville 26-åringen
tilbake til hjemstedet. Bergljot var fra Solør og hadde
ingen tilknytning til Revetal.
Planen hennes var egentlig å
reise hjem til Solør for å drive
familiebruket videre. Det ble
ikke noe sagbruk på den unge
Woll. Det ble bare rør. Eller,
det vil si: Ekteparet har hatt
en finger med i spillet når det
gjelder mye av utviklingen på
Revetal, og da snakker vi om

mye mer enn Gran VVS, eller
Comfort Revetal som er den
rette benevningen i disse dager.
Akkurat som det å handle på
Arve Gran i dag heter å handle
på Meny Revetal. Persbu er blitt
til Sport 1 Revetal.
- Jeg sier fortsatt at jeg skal
bort å fylle på BP, sier Georg
og humrer. Det er lenge siden
BP ble til Noroil og nå Statoil,
men han med flere holder på de
gamle bedriftsnavna i dagligtalen.
- Utkant i gamle Våle
- Vi regner oss som ekte
revetalianere. Vi brenner for å
bidra til utviklingen her, sier
Bergljot og ramser opp Revetalgesjefter de har vært involvert i
opp gjennom åra: Nips og tips,
Restauranten, Re consult, Revetal jernvare og etterpå Jernia,
en hel haug med utvikling- og
byggeprosjekt som Torvparken,
Revetal park, Skjeggestadåsen,
med flere.
- Revetal var en utkant i gamle
Våle kommune. Sørby var verdens navle for Våle-folk, mens
Revetal var mer mot Ramnes
enn Våle. Jeg husker at da vi
gikk på Berg skole og møtte
Kirkevoll skole i skistevner
og andre konkurranser, var det

alltid et mål å være best. Vi fra
Revetal var alltid underdogs,
forteller Georg. - Det tror jeg
nok vi har dratt med oss videre
da flere av oss ville satse på
Revetal som et handelssentrum.
Nesten et litt fandeninnvolsk
konkurranseinstinkt ovenfor
resten av bygda. Vi ville vise
at det var mulig å få til ting på
Revetal. Det var ikke et godt
grunnlag for å drive butikk på
Revetal for 30 år siden. Det
ligger mye jobb bak det vi har
her i dag.
- Gira opp hele veien
Det er ingen skadefryd å spore
nå som Revetal er sentrum i en
ny kommune. Det er heller ikke
snakk om å hvile på laurbærene.
I jubileumsåret setter Gran VVS
enda en ny omsetningsrekord.
- Lenge lå vi på 15 – 20 millioner kroner, så økte det til 30
– 35 millioner som vi har ligget
på de siste åra. I år vil vi få en
omsetning på rundt 45 millioner
kroner, forteller Bergljot.
- For 20 – 25 år siden var det
ett par år med underskudd, men
det er 20 år siden sist vi hadde
røde tall, forteller Georg. I dag
er de tredve ansatte og rundt ti
innleide i arbeid.
- Det tok mange år før vi hadde

hodet over vannet. Vi har hatt et
skikkelig kjør på investeringer
hele veien, og vi tok over en
gammel bygningsmasse som
krevde sitt. Vi la lista så høyt
at vi måtte gire opp hele veien,
forteller Georg.
- Det var ikke før rundt årtusenskiftet at vi kan si at vi
var på helt trygg grunn, sjøl om
vi mener vi har drevet en god
butikk hele veien.
- Men nå er det stopp, skyter
Bergljot inn. Så ler begge to
godt. - Det skjer aldri. Dette er
blitt en livsstil. Det dukker alltid
opp nye prosjekter.
- Ble beordret til giftemål
Georg og Bergljot har holdt
sammen i tykt og tynt siden
giftemålet i 1979.
- Jeg ble beordret, sier Georg
og ler. Bergljot sitter to stoler
lenger bort, på et stort møterom
i bygget mot Bispeveien. Det
ligger papirer utover hennes del
av bordet, telefonen rister i ett
sett med folk som vil ha tak i
den travle dama.
- Og du har ikke hatt noe særlig
valg siden heller, sier Bergljot.
- Ingen av oss hadde råd til å
splitte opp med gjeld på firma,
hus og hjem. Vi måtte jobbe
sammen for å få dette til!

Sjøl om det har vært mye jobb i
mange år, har de ikke møtt noen
vegger. De forteller at de fikk
tid til familie og hverandre, en
sønn på 23 år har flytta ut og
studerer i Oslo. De er priviligerte som kan glede seg til
hver nye arbeidsdag - sammen.
- Vi har flaks, mener Bergljot, vi lever sammen, vi jobber sammen, vi har fritida vår sammen.
Jeg har ikke grua meg til en
eneste dag på jobb. Ja, bortsett
fra hvis det har blitt en sein
kveld på byen dagen før, da kan
det være litt vanskelig å komme
i gang på morgenen etter. Men
sånt var det mer av før, da vi var
yngre. Kundepleie, vet du. Og
buisiness-møter.
Nyter også fritida sammen
Sjefene er også flinke til å ta
vare på den store arbeidsstokken. - Vi har vært i London, på
Island, i Latvia og Litauen på
firmaturer, ramser Bergljot opp.
Fritida brukes til elgjakt og
reiser – de er blitt flinke til å ta
seg fri for å oppleve verden.
- Det blir mest langhelger, men
også en langtur over ett par uker
hvert år. Det er null problem å
få til å ta fri når vi har så mange
flinke folk til å passe på butikken mens vi er borte.
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Flere jubileum i Re:

“Å ha et sted der de ansatte kan samles,
binder oss tettere sammen.
Det gir et bedre
fagmiljø”
Anders-Gustav Holt,
Ditt kontor

Fem år på Revetal
- feirer med omsetningsrekord
REVETAL: Det er fem år siden Ditt kontor flytta ut fra kjelleren i Ramnes til
nytt, flott kontorbygg på Revetal.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Feirer ett travelt år på Revetal
REVETAL: Nå jobber trioen
på Ditt grafisk for Shell,
der en stor konferanse skal
foreberedes. Det lille landlige
reklamebyrået feirer ett travelt år i disse dager.
- Alt av video, web- og
grafisk materiell produseres
her på huset, forteller gutta:
Ronny Gudvangen, Thomas
Jørgensen og Vetle Hagbartsen. I februar skal alt
være klart til en stor Shellkonferanse i Grieghallen.
Samtidig som reklame-gutta
satser stort, vil de også bidra
lokalt.
- Vi brenner litt ekstra for
å løfte det lokale næringslivet i Re opp på et nivå
der vi kan bli enda mer
konkurransedyktig utenfor
kommunegrensa. Der har
mange noe å gå på, når det
gjelder å presentere seg på en
god måte – og samtidig få til
å skille seg ut fra mengden,
forteller Gudvangen.
Økonomisk går det så det

suser, med alt under ett tak i
første etasje på Ditt kontor i
Revetalgata er det investert
store summer i drifta med en
stor maskinpark tilgjengelig.
- Økonomisk sett har det gått
over forventa, det vil si godt
over det vi budsjetterte ved
oppstart 1. oktober 2012. Det
er rom for investeringer, og vi
klarer oss fint som et landlig
reklamebyrå.
- Vi kunne kanskje reist til
Oslo og drukna i mengden av
reklamebyrå, men vi valgte å
etablere oss på Revetal – på
landet. Vi har det til og med
i slagordet vårt: Et landlig
reklamebyrå! Det krever
litt ekstra å drive på landet.
Her sprer det seg fort om du
har gjort en god eller dårlig
jobb. Da kan vi ikke gjøre
noe halvveis og jakte neste
oppdrag i reklamejungelen,
sånn som det ofte er i de store
byene.
Foto:
Stian Ormestad

Anders-Gustav Holt angrer ikke
et sekund på at han la hovedkontoret til Revetal for fem år
siden. I jubileumsåret setter Ditt
kontor ny omsetningsrekord
med 70 millioner kroner.
- Å ha et sted der de ansatte kan
samles, binder oss tettere sammen. Det gir et bedre fagmiljø,
forteller Holt som har 29 ansatte
i sving. Det er selgere, serviceteknikere, logistikk-, økonomiog kontormedarbeidere, renhold
og miljø.

oppsummeres til kopi og
print, kaffe og vann, møbler
og grafiske tjenester. Det er en
stabil og erfaren arbeidsstokk,
blant dem er Tore Nilsen som i
forrige uke ble feira med kake,
presanger og diplom til 60-årsdagen, og for fem år i jobb for
Ditt kontor på Revetal.
- Han er kåra til Årets humørspreder flere ganger, forteller
Holt, - Tore er en ung 60-åring
og en typisk god ambassadør
for Ditt kontor.

En utfordrende visjon
- Vi har en utfordrende visjon:
Å være bransjens forbilde. Vi
skal gjøre ting annerledes skille oss ut.
Kjernevirksomheten kan

Presser priser som importør
I løpet av åra på Revetal har
Ditt kontor blitt importør av
kontormaskiner, og på den
måten kan prisene presses enda
mer. - Vi kutter ett til to ledd,

forklarer Holt. I tillegg til kontorbygg på Revetal, er det også
investert i et lagerbygg i bygda
der det kommer et trailerlass
med kontormaskiner fra Tyskland en gang i måneden. - Re
ligger godt plassert, mener Holt,
med byene rundt Re og Oslo
rett i nærheten.
Satser fortsatt lokalt
På Revetal er det bygd opp en
utstilling og showroom. Holt
forteller at det er viktig å levere
lokalt sjøl om Ditt kontor ekspanderer og leverer til stort sett
hele landet. Holt takker alle som
bruker Ditt kontor på Revetal.
- Re vil alltid være et viktig
marked for oss, det er klart. Vi
vil være best lokalt også!
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Slagene på Re:

Film om Slagene på Reprosjektet får støtte fra banken
REVETAL: Banksjefa er imponert over utviklingen
i Re og på Revetal, og den identitetsbyggingen som
kulturetaten og politikerne her gjør.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Tirsdag 3. september var det en
hyggelig markering i Re kommunes kantine. Der overrakte
Kristin Finsal, leder for DNB i
Re og Holmestrand, en gave på
175.000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Pengene skal gå til å
ferdigstille en film om Slagene
på Re-prosjektet.
Leide inn fotograf fra starten
Finsal sa hun var veldig glad for
å kunne overrekke denne gaven.
Hun var imponert over utviklingen i Re og på Revetal og den
identitetsbyggingen som kulturetaten og politikerne her gjør.
Før overrekkelsen orienterte
Kjersti Jacobsen om prosjektet
fra det startet opp i 2007 med
Lena Fahre som prosjektleder,
og om hvordan de sirklet inn
1163-slaget på Linnestad hvor
de hadde funnet pilspisser,
kniver og hestemateriell innen-

for et begrensa område. Hun var
glad for at de allerede i 2009
leide inn filmfotograf for å følge
utgravningene. Senere har et
Tønsberg-selskap filmet.
Den kulturelle skolesekken
I tillegg til utgravningene
vil filmen også inneholde
en fiksjon om slaget med de
samme skuespillerne som har
vært med på skuespillet under
Re middelalderdager. Filmen
blir på ett kvarters tid, fortalte
Jacobsen. Filmen skal brukes i
Den kulturelle skolesekken og
ved formidling og foredrag om
prosjektet. Det var en meget
førnøyd prosjektleder som
tok imot gaven sammen med
varaordfører i Re Trude Viola
Antonsen. Til stede var også
rådmannen og kulturetaten.

Kort om tildelinger
fra Sparebankstiftelsen:
I løpet av de siste åra har blant annet
disse fått penger:
* Ramnes Ungdomslag kr. 50.000
* Våle Ungdomslag kr. 25.000
* IL Ivrig skigruppen kr. 300.000
* Re Skateklubb kr. 130.000
* Slagene på Re kr. 175.000

OVERREKKELSE PÅ KOMMUNEHUSET:
Fra venstre ser vi varaordfører Trude Viola
Antonsen, prosjektleder Kjersti Jacobsen og
Kristin Finsal, leder for DNB i Re og Holmestrand, som overrekker en gave på 175.000
kroner. Pengene skal brukes til å ferdigstille
en film om Slagene på Re-prosjektet, som
skal brukes i foredrag og til formidling - og
den skal legges i Den kulturelle skolesekken
i Re.
Foto:
Håkon Westby

Vil du jobbe med Re middelalderdager?
RE MIDDELALDERDAGER:
Re middelalderdager arrangeres
for sjuende gang i februar 2014.
Festivalen skal i hovedsak
formidle vår kulturarv til den
oppvoksende generasjon. I
løpet av to skoledager har middelalderdagene i overkant av
tusen barnehage- og skolebarn
på besøk. Det vil i tillegg bli
markedsboder, kveldsarrangementer og lørdagsåpent som før.
- For å få til dette store arrangementet ønsker vi å jobbe
sammen med frivillige lag,
foreninger og enkeltpersoner i
kommunen, sier leder av kulturtjenesten Ida Johre.
- Vi trenger blant annet hjelp

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

til å pynte området i forkant, vi
trenger festivalverter, vakter,
billettselgere – ja til og med
frivillige som er gode på å spille
teater og kanskje til og med
gode på å slåss med sverd! Kulturvirksomheten inviterer alle
som ønsker det, å bli med å lage
Norges eneste middelalderfestival på vinterstid. Hvert år under
festivalen har vi jo vårt eget lille
slag som tar utgangspunkt i vår
middelalderhistorie og de kjente
Slagene på Re. Det er fullt
mulig å melde sin interesse hvis
noen har en liten skuespiller i
magen. Ta kontakt med kulturtjenesten i Re, oppfordres det.

MIDDELALDER-MAGI: Re middelalderdager arrangeres for sjuende gang i februar 2014. Sjøl
om festivalen arrangeres i kommunal regi, legges mesteparten av innsatsen ned av frivillige
dugnadsfolk. I fjor kom folk i tusentall til Re for å oppleve middelalderstemning midt på vinteren.
Festivalen skal i hovedsak formidle vår kulturarv til den oppvoksende generasjon.
Arkivfoto:
Håkon Westby

Kirkeviser på frifot

Musikalsk kafe på Elverhøy søndag 10. november

NØTTERØY KIRKE: Søndag
27. oktober skal Mezzosopranen Inga Christiane Kjæraas
Evensen og organisten Wenche
Henriksen framføre konserten
Kirkeviser på frifot. Det skjer i
Nøtterøy kirke. - Dette er ikke
bare salmer, mer et viseprogram, står det skrevet i en epost.

RAMNES: Det er igjen klart
for musikalsk kafé på Elverhøy
etter en stunds opphold. Denne
gangen blir det mye kjent og
kjær svensk sang og musikk
– og svensk mat, forteller
Thore Vang i Ramnes og Våle
orkesterforening. Vå-Ra koret
gjester foreningen, som skal

overraske med duettsang av to
fiolinister, og tillegg medvirker
Steinar Brenna på saksofon,
Bjørn Norvall Hoemsnes på
piano, Asbjørn Meen med
visesang, svensk folkemusiker
Anna Klasson kommer og kulturskoleelever bidrar til en flott
musikalsk opplevelse. Det blir

gjensyn med orkesterforeningens tidligere dirigent, Magnar
Heimdal, som stepper inn som
vikar. Og som vanlig blir det
allsang med blant annet. gamle
svenske slagere og viser av
Evert Taube – like populær hos
oss som hos søta bror, skriver
orkesterforeningen i en epost.
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Primærnæringa i Re:

“Det har blitt mange turer i skauen med bikubene og mange
gode diskusjoner og samtaler. Ikke minst ordlista
med 500 ord tok mer tid enn vi regna med”
Roar Ree Kirkevold, forfatter

Høster gode kritikker
for bok om Ingars bier
LUNDTEIGEN/LINNESTAD: - Bokprosjektet starta egentlig med at jeg skulle
lage ei lita, enkel bok om Ingar og biene hans, forteller Roar Ree Kirkevold fra
Linnestad. - Men det har balla på seg, forteller Roar, – det som skulle bli en enkel bok ble til en hel lærebok i birøkt på hele 384 sider.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Roar Ree Kirkevold har skrevet
ei bok om Ingar Tallakstad Lie
og hans stell av bier. Den tar
for seg arbeidet med biene og
honningproduksjonen gjennom
hele året. Boka er på 384 sider
og full av gode bilder og Ree
Kirkevold har gitt den ut på
eget forlag. Bak i boka er det en
egen ordliste med 500 ord og
uttrykk for birøktere. Så godt
er boka blitt tatt i mot at den
brukes som lærebok i birøkt av
Norges Birøkterlag på kurs for
både nybegynnere og viderekomne i birøkt.
- Det har balla på seg
I tillegg til egen birøkt holder
Ingar Tallakstad Lie kurs og har
ansvaret for dronningavlen i
Norges birøkterlag.
- Bokprosjektet starta egentlig
med at jeg skulle lage ei lita, enkel bok om Ingar og biene hans
og om Ingars forhold til naturen
med kjøring av tømmer i skogen med hest, forteller Roar Ree
Kirkevold, som til daglig jobber
i annonseavdelingen i Tønsberg
Blad og skriver i Birøkterbladet
ved siden av. Ree Kirkevold
har gitt ut bøker før om bienes

blomsterplanter og jubileumsboka om Honningsentralen.
- Men det har balla på seg,
forteller Roar, – det som skulle
bli en enkel bok ble til en hel
lærebok i birøkt på hele 384 sider, om den måten Ingar steller
sine bier på en enkel og rask
måte. Egentlig begynte det hele
da jeg sjøl begynte med bier.
Da trengte jeg en mentor som
kunne gi råd og veiledning. Det
fikk jeg hos Ingar. Siden, når jeg
skrev artikler til Birøkterbladet,
kunne jeg trenge en jeg kunne
spørre ”er dette sant?”
– Da var Ingar god å ty til.
Kubene blir fulle her i Re
Det har tatt fem år å bli ferdig
med boka.
- Det har blitt mange turer i
skauen med bikubene og mange
gode diskusjoner og samtaler.
Ikke minst ordlista med 500 ord
tok mer tid enn vi regna med.
ReAvisa fikk tatt sine bilder en
tidlig septemberlørdag i varmen
av en blek høstsol, mens Roar
og Ingar prata om bier og
honningproduksjon. Roar tok
enda flere bilder – for det kan
jo hende han kunne få et enda

skarpere og bedre bilde, mens
Ingar var glad for at han ikke
sendte biene på lyngtrekk i år –
for kubene ble fulle her i Re.
Kommer til hagelaget
Tilbakemeldinga på boka er
god, forteller begge. Ingar
bruker den når han holder
kurs. I Norge er det i dag 2.700
birøktere og Vestfold er godt
representer blant disse. I boka
får du vite det som trengs om
sement-honning, pollinering
av blomster, sammenhengen
i naturen med mer. Boka er
leseverdig også for de som ikke
har, eller har tenkt å ha bier.
Den er lettlest og skrevet med
humor, med flere gode historier.
I tillegg er det god folkeopplysning. Vil du høre mer om
biene til Ingar og om boka, så
kommer Roar og Ingar på Re
hagelagsmøte på Brårsenteret
19. november 2013.

BIE-BUDDIES: Roar Ree Kirkevold fra Linnestad har skrevet ei bok om Ingar Tallakstad Lie fra Lundteigen og hans
stell av bier. Den tar for seg arbeidet med biene og honningproduksjonen gjennom hele året.
Foto: Håkon Westby
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TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372
Trafikkalt grunnkurs - Personbil
Personbil med henger - Lastesikringskurs
Moped - Tung og lett MC

Kommende kurs på Revetal:
* Lastesikringskurs B96 - BE 6. november klokka 17
* Trafikkalt grunnkurs 19. november klokka 15
* Mopedkurs kommer!
* MC-kurs - kommer!

Velkommen som elev ved
RE TRAFIKKSKOLE!
Kontakt Geir Myrvoll - tlf 413 87 372 / 905 45 558
www.retrafikkskole.no / post@retrafikkskole.no

Ramnes historielag besøkte Gildehallen på Borre
BORREHAUGENE:
Torsdag 12. september 2013
hadde Ramnes historielag
tur til den nye Gildehallen
på Borre med Lena Fahre
som omviser. Etterpå gikk
turen til Borre historielags
gård Bruserød for omvisning
og bevertning. 20 medlemmer var med på turen. Lena
Fahre, leder for Midgard
og bosatt på Revetal, viste
rundt og fortalte om Gildehallen som åpnet i juli i år.
Ved åpningen var det 4.000
besøkende på to dager. Den
er en av tre gildehaller i
Norge og bygd i båtform,
slik som stolpehullene man
har funnet viser. Det er

hundre prosent håndverk, og
treskjæringene er etter Vestfoldstilen i Osebergfunnet.
Formen er etter rekonstruksjon
av arkeologiske registreringer
med blant annet georadar. Det
er funnet to enda større haller i
nærheten nylig, fortalte Fahre,
som la til at jo mer vi finner, jo
mer ser vi av et større maktsentrum på Borre. Gildehallen
er 36,6 meter lang, 8 - 9 meter
bred og har 12 meter innvendig
takhøyde. Den er en rekonstruksjon av en gildehall fra
800-tallet. Inne har hallen fire
stolper med utskjæringer som
forteller hver sin historie. Hallen er i sommerhalvåret åpen
for dagsbesøk og grupper. Turen

ble avslutta på Bruserød
Gård på Nykirke. Gården er
en gammel skysstasjon og
ble kjøpt av det nystiftede
Borre historielag i 1979 - 80,
fortalte sekretæren Audun
Karlsen. Gården er godt
ivaretatt og har en innrammet prisliste fra 1800-tallet
som forteller noe om den tids
forhold. For eksempel kosta
overnatting med oppvarming
for kondisjonerte 24 sk, mens
det for bønder og simple
reisende kostet 4 sk. Ramnes historielag-leder Helga
Bjerkø takka avslutningsvis
for gjestfriheten.
Foto:
Håkon Westby

Vestfold Muskelterapi
Styrk kroppen før pollensesongen
ved hjelp av akupunktur.
Stiv nakke skulder?
Prøv klassisk massasje eller kopping!
Ta kontakt for en time!
Tlf 930 38 936
Adr.: Næringsbygget på Revetal
Industriveien 2, 3174 Revetal
www.vestfoldmuskelterapi.no

Referat fra internasjonal møteplass i Re
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Hver første tirsdag i
måneden samarbeider
flerkulturgruppa i Re
Røde Kors og Ramnes
Bygdekvinnelag om en
internasjonal møteplass i Re,
som et ledd i arbeidet med
å skape ei åpen og inkluderende bygd.
Tirsdag 1. oktober 2013 var
det et nytt møte på
Brårsenteret:
Tidligere professor i historie, dr. Sølvi Sogner tok for
seg en lite kjent utvandring
fra Norge til Nederland på
1600-tallet. På grunn av
skipsfarten og eksport av
tømmer fra Norge til Nederland oppsto kontakt, og
tusenvis fra sør-vestlandet

utvandret til Nederland. Det var
en svært kunnskapsrik dame
som presenterte denne delen av
vår historie, og imponerende
vital tross sine 82 år. Det var
25 tilhørere fra fem forskjellige
land tilstede. Etter foredraget
var det åpent for spørsmål, noe
flere benyttet anledningen til.
Tilslutt var det servering av
fruktsalat, kjeks, te og kaffe.
Kveldens møteleder fra Re
Røde Kors, Peter W. Moe, takket foredragsholderen hjertelig
og overrakte en bokgave om Re.
Neste internasjonale møteplass
blir tirsdag 5. november. Da
kommer Anne Sender, tidligere
leder i det mosaiske trossamfunn i Norge. Hun fikk
«Brobyggerprisen 2013» og

er nå ute med boken ”Vår
jødiske reise”. Arrangementet skjer i samarbeid med
Re bibliotek og er en del
av litteraturuka i Vestfold.
Anne Sender vil fortelle
om hvordan det er å være
jøde i Norge, både nå og i et
historisk perspektiv, og sine
opplevelser i sitt nylige tre
måneders opphold i palestinsk område. Det tillyste
foredraget av professor i
historie ved universitetet i
Oslo, Knut Kjeldstadli, om
” Hvor kommer egentlig
nordmennene fra?” flyttes til
4. februar 2014.

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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Konfirmantjubilanter i Re:

Konfirmantjubilanter i Ramnes
RAMNES/REVEVETAL:
Søndag 22. september var
konfirmantene som sto til
konfirmasjon i Ramnes kirke
for femti år siden innbudt av
menighetsrådet til gudstjeneste
i Ramnes kirke. Etterpå var de
samlet til hyggelig samvær på
Restauranten på Revetal hvor
gamle minner ble frisket opp.
De hadde blitt konfirmert av
sogneprest Wilhelmsen. På
bildet ser vi konfirmantjubilantene fotografert på Revetal
før samlingen på Restauranten.
Foran fra venstre: Lisbeth
Brekke (født Kihle), Helene
Merete Rød (Bjune), Reidun
Gjersøe (Kjær), Berit Sommerstad (Ormestad), Main
Ree Rosnes (Ree) og Torunn
Halvorsrud. Bak: Lars Bjune,
Laurits Larsen, Svein Bruserød,
Ole Christian Langsrud og
Arild Bøe.
Foto:
Håkon Westby

Ved til salgs!
Bjørk- og blandingsved
i 1000-liter sekker.
Tufte Gård, tlf 909 29 117

NYBYGG

Annonsere?
Annonse@ReAvisa.no
Telefon 488 69 444
www.ReAvisa.no

Jord ønskes leid
til grass- og kornproduksjon i Re
Rolf Herman Askjer 90 67 06 76
eller Harald Lie 90 92 91 17

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!
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Lokalopplæring
Ulf, mob. 90 58 75 74

Konfirmantjubilanter i Våle
og Undrumsdal

Konfirmantjubilanter i Fon
FON: Søndag 15. september var konfirmantene som ble konfirmert i Fon kirke for 50, 60 og 70
år siden innbudt til gudstjeneste i Fon kirke. Til sammen sju jubilanter var til stede. Etterpå var
de samlet til kirkekaffe og hyggelig samvær på Vonheim. Det var Fon menighetsråd som sto for
arrangementet, som ble ledet av Harald Solberg, mens Truls Gran spilte før bevertningen. Jubilantene koste seg og mimret fra konfirmanttida. Forberedelsene var sammen med ungdommene
fra Vivestad som sykla over åsen annenhver gang. På bildet ser vi fra venstre 50-årsjubilantene:
Signy Kampenhøi (født Hjelmtvedt); Arne Solberg, Vigdis Mørken (Skrikestad), Tor Vilhelm
Bue, Jorunn Janshaug (Kyllingstad), 70-årsjubilant Reidar Moen og 60-årsjubilant Gerd Røisgård (Hovde).
Foto: Håkon Westby

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

VÅLE/REVETAL:
Søndag 22. september var
femtiårskonfirmantene
i Våle og Undrumsdal
innbudt til gudstjeneste
i Våle kirke. Etterpå var
de samlet til hyggelig
samvær på Restauranten
på Revetal hvor man
gjennomfrisket gamle
minner. ReAvisa fikk
høre at de hadde hatt en
hyggelig prest som var
flink med ungdommene.
Konfirmantjubilantene fra
Våle og Undrumsdal er
fotografert på Revetal før
tilstelningen på Restauranten. Foran fra venstre:
Åse Lund (Hunsrød),
Inger Marie Olsen (Solberg), Mildrid Marie Olsen (Kverneland), Thordis
Jørgensen (Gjelstad) og
Grethe Brunborg. Bak:
Dag Finn Erlandsen, Karl
Arthur Huseby, Martin
Danielsen, Klaus Rolf
Amundsen og Øyvind
Henry Schaug.
Foto:
Håkon Westby

7FMLPNNFOUJMHÌSETLBGÏ
NFEVUTUJMMJOHPHCVUJLL
7JIBSLVMUVSBSSBOHFNFOU
QÌMÌWFO PHnPUUFMPLBMFS
UJMMFJFGPSNUFWJSLTPNIFU
7JIPMEFSÌQFOUMSEBHFS
 TOEBHFS

,KOOFSEWO3BNOFT
5MG

'MPĨFMFJMJHIFUFSJ3ETÇTFOJ6OESVNTEBM
EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT
TELEFON 33 39 53 97

 

)KPSUFGBSFU
6OESVNTEBM
"OTWBSMJHNFHMFS
"OJUB3FS
UMG
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Sist, men ikke minst:

Slekters gang:
Døpte:
Ramnes kirke
22.09 Mathilde Hov
Klausen
22.09 Mathilde Oline
Brekke-Eriksen
22.09 Andreas
Johannessen Hole
22.09 Niklas
Berntinussen-Ormestad
22.09 Alexandra
Romøren Seppola
22.09 Ludvig Breyholtz
Røråstoppen skole
13.10 Ida Heum
Undrumsdal kirke
15.09 Alex André
Hellevangsdal
13.10 Josephine Henrikke
Sande Larsen
Vivestad kirke
25.08 Hillevi Maria
Vettestad Olsen
Våle kirke
22.09 Amalie Borge
06.10 Niklas Ortelli
Røren
06.10 Emil Sjue
06.10 Thea Sjue
06.10 Sophia Sjue
06.10 Trym Sjue

)ÌWBSEWJMMFESBQÌGFTU%FUCMFNFEUBOLFO

Vi vurderte å lage en enda større bursdagsfest - men det ble bare med tanken...

ReAvisa blir lest!
Over 3.000 lesere på nett hver uke

Vigde

Opplag på papir 5.200 / 8.800 eks

Ramnes kirke
05.10 Dolores Mariana
Garcia Sanchez og
Trond Himberg
Våle kirke
28.09 Rikke Heum og
Roger Bergan
Døde
Ramnes kirke
20.09 Svein Knutsen
08.10 Gunnar Kristoffer
Kristoffersen
Undrumsdal kirke
27.09 Hans Runar
Knapstad
Våle kirke
18.09 Sofie Mathilde
Åsen
25.09 Bjørg Opthun
02.10 Astrid Olea
Hvidsten
Kilde:
Re kommune,
kirkekontoret

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

Husk f
rist for
neste
ReAvis
a:

6. nov

ember

avisa l
igg
onsda er i postkass
g 13. n
ovemb a
er
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SERVICE/REP PÅ
DIN SYMASKIN
fra kr.

450,-

Husqvarna, Singer, Bernina, Pfaff, Brother +++

ReAvisa for 5 år siden:
- Vi har fått pol på Revetal!

Parkering rett ved døren.
30 år i bransjen!
resymaskinsenter.no - 938 23 368

FRA ARKIVET: ReAvisa fikk med seg
åpning av det nye vinmonopolet på Revetal
19. november 2008. Tilstede var blant annet
vinmonopolets distriktssjef Lise-Gro Ramdahl, butikksjef Ann Mari Guldbrandsen,
øvrige ansatte, ordfører Thorvald Hillestad,
sentereiere og interesserte innbyggere.
- Jeg har tro på at vi nå har fått en magnet til
Revetal som vil tiltrekke seg annen virksomhet, talte ordfører Hillestad. Om alle er
like fornøyde med den nye vinmonopolet, er
han imidlertid usikker på.
- Om det er noen som bør kondoleres i dag,
vet jeg ikke. Det er jo ikke alle som applauderer like høyt for at vi har fått pol på
Revetal.

#JMTUFSFP
)J'J
)KFNNFLJOP

"650%&4*(/
"VUPEFTJHOOP
5MG

Faksimile:
ReAvisa 2008

Ramnes ungdomslag
feirer 100 år neste helg
RAMNES: Ramnes ungdomslag er
100 år i år, og inviterer til 100-årslag
på Elverhøy lørdag 2. november.
Convoy spiller opp til dans, melder
ungdomslaget. Det blir en fest i
smørbrødfatets ånd, der alle tar med
sitt fat. På bildet ser vi et gammelt
bilde av Elverhøy fra 30-tallet.
Arkivfoto.

Klemmetsby-Firing

Spørsmål om diabetes?
Ring diabeteslinjen

815 21 948
kl. 09.00–15.00

Liten elektriker,
stor service

'LDEHWHVOLQMHQHU
'LDEHWHVIRUEXQGHWV
LQIRUPDVMRQVWMHQHVWH
9LJLUYHLOHGQLQJRP
GLDEHWHVWLODOOHVRP
¡QVNHUGHW

• Hva er diabetes?
• Hva kan jeg spise?
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