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Gratis lokalavis for Re og omegn på papir og nett

- Ved å ta tak i alle de små
tinga har store ting skjedd

Reinger med juleshow på Revetal
og i by’n

2-5

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

- Hva er det Ramnes skole gjør så riktig? Det ble spurt fra kommunestyrets talerstol da tilstandsrapporten
for skolene i Re ble lagt fram. Ramnes skole har snudd en elendig mobbe-statistikk de siste åra.
ReAvisa har sjekka ut hva Ramnes skole har gjort. Ved å ta tak i alle de små tinga, har store ting skjedd.
En av de små tinga er en hoppetau-konkurranse.
22 - 23

ReAvisa.no
- siste nytt fra Re!

HUSK julenummer av ReAvisa!
Annonsefrist 27. november: Annonse@ReAvisa.no
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ReAvisa november 2013
Juleshow fra Re:

Kort om
Blues Buddies

Om ReAvisa:

* Aktuelle med juleshow
på Quality Hotel Klubben i
Tønsberg fire helger på rad,
pluss en ekstraforestilling.

ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og
omegn på papir og nett.
Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no.
Over 3.000 lesere
hver uke.

* Ble stifta i 1991, basert
på filmen "Blues Brothers"
fra 1980. Var opprinnelig
et partyband som spilte på
fjellet.

Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.300 / 8.800 i opplag
sendes til alle husstander
i Re og omegn / fulldistribusjon til hele
Andebu og Hof i tillegg
ved utvalgte utgivelser.

* Mange Re-musikere har
vært med i bandet oppgjennom. I dag består bandet av
reingene Bjørnar Mikkelsen
på vokal, Tom Bjørnsen på
vokal og munnspill, Truls
Gran på keyboard, Asle
Tronrud på bass, Per Arne
Hansen på trommer, Line
Knudsen på vokal og Tom
Erik Rønningen fra Horten
på gitar.

Utgiver: Ormis Media
Distrubisjon:
Edda Distribusjon
Trykk: Edda Trykk

Kontakt ReAvisa:

Juleblues fra Re

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

REVETAL/TØNSBERG: - Dette blir det tøffeste showet
premiere på et stort julebordshow i Tønsberg om halv-		

Annonse i ReAvisa:

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

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.

PHOTOSHOOT PÅ REVETAL (STORT BILDE): Hele Blues
Buddy-gjengen fra Re var i fotostudio på Revetal sist uke.
ØVER, ØVER OG ØVER (LITE BILDE): Bjørnar Mikkelsen
og Line Knudsen, begge fra Bergsåsen, gir alt bak mikrofonene.
KLARE FOR BY-TUR (UNDER): Med Tom Bjørnsen og
Bjørnar Mikkelsen i spissen er Blues Buddys klare for å innta
Tønsberg. Bluesmobilen kjøres av Richard Sommerstad fra
Vivestad.
Foto: Stian Ormestad / privat.

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.

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

Blues Buddies Band hadde sin
start i Re i 1991, inspirert av
filmen Blues Brothers, som kom
ut på 80-tallet. Bandet besto i
starten av mange av de samme
gutta som spilte i Convoy, men
mange har rukket å være innom
bandet i dets tjue år lange historie – stort sett bare reinger. Nå
består bandet av Bjørnar Mikkelsen på vokal, Tom Bjørnsen
på vokal og munnspill, Line
Knudsen på vokal, Per Arne
Hansen på trommer, Asle Tronrud på bass og Truls Gran på
keyboard - alle fra Re. Hortensmannen Tom Erik Rønningen
spiller gitar. Juleshowet blir
første gang Knudsen er med på
spillejobb etter mange års
pause. Det en kabal bare å få til
øvinger for en gjeng på sju, alle
etablerte og opptatte med sitt.
Partyband i Hemsedal
– Vi ble egentlig laga for å
spille på fjellet, som Hemsedal
og Geilo, forteller Mikkelsen.

Der holdt de på i ti år. Han
mimrer om ei fin tid. Bandet tok
med seg resten av kompisgjengen i Re, lånte en buss som
ble svartmalt uten at eieren var
helt klar over det, og kjørte
rundt i Norge på spillejobber. De lagde fest uansett hvor
de kom, med et stort band,
PA-anlegg i bussen, og mange
kompiser på slep.
– Vi kom opp til Hemsedal,
og skulle spille på tusen meters
høyde. Jeg husker alle de 40
svartlakka Blues Buddies-skia
sto lina opp foran bussen. Med
like dresser og like ski, tok hele
gjengen stolheisen opp til der vi
skulle spille. Det må ha vært litt
av et syn.
Full fest på fjellet
En tunglasta Blues Buddiesbuss kunne bruke opptil tolv
timer opp til Hemsedal. De
fleste hadde med seg ett par
kasser øl hver, og bandet spilte
midt i bussen hele veien opp på

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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“Vi var ikke alltid booka til spillejobber, men rigga oss til og spilte
uansett. Det var tomt i baren rett ved, så de trygla og ba om vi ikke
kunne rigge oss til der inne isteden. Det ble stinn brakke det!”

95,Åpningstider: Mandag - fredag

vi noen gang har satt opp! Det lover Blues Buddies-gjengen fra Re som har
annen uke. Den rocka historien til Re-bandet spenner over 20 år tilbake i tid.

fjellet, før 40 gutter i begynnelsen av tjueåra ramla ut av
bussen vel framme, forteller
Mikkelsen, Asle Tronrud og
Truls Gran som sitter igjen og
forteller etter øving. - Da var
det bare å få seg en dusj, før
det var på’n igjen. Vi var ikke
alltid booka til spillejobber, men
rigga oss til og spilte uansett.
En gang leide vi ei rekke med
småhytter ved siden av afterskibaren i bånn av bakken. Vi bar
alle hytte-møblene ut og lagde
langbord utenfor, og spilte i den
ene enden. Folk kom ut, og det
ble full afterski ute istedenfor.
Sjefen i baren trygla og ba oss
om vi ikke kunne rigge oss til
inne isteden, så det gjorde vi.
Det ble stinn brakke det!
- Det var kanskje storhetstida,
men vi har holdt på jevnt og
trutt siden det. Sjøl om det kan
ha gått ett år mellom spillejobbene, holder vi på enda. Vi har
den samme humoren, har det
moro, og passer egentlig bra

sammen hele gjengen.
Nerver med Blues-dressen på
ReAvisa møter Blues Buddies
Band i studio hos fotograf Janne
Vettestad på Revetal. I mørke
solbriller og dress tar de bilder
til seinere anledninger.
– Vi tar ikke bilder til
juleshowet nå, akkurat. Det er
jo utsolgt. Men vi er skikkelig
gira, spillenervene kommer bare
vi får på oss dressen.
- Vi bestemte oss i mai for at vi
hadde lyst til å ha dette juleshowet, og snakka med Quality
Hotel Klubben i Tønsberg. De
er veldig spente. På tidligere
julebord har de hatt band eller
artister som er landskjente.
Julebord er kanskje det viktigste
de arrangerer i løpet av året og
noe det også er stor konkurranse
om i byen, så vi måtte gå noen
runder med dem for å få det
til. Etter dette billettsalget er de
storfornøyde, forteller Mikkelsen. Han har hundre prosent

tro på eventet de har satt opp.
– Det er ikke noe juletema over
showet, men det blir full rock’n
roll.

Husk jule-avisa!
* ligger i postkassa di
4. desember
* annonsefrist er
27. november!

1.200 billetter revet bort
Om dette showet slår an – noe
bandet har stor tro på at det
gjør, legger de ikke skjul på at
det kan være starten på noe nytt.
Hele eventet i seg sjøl, med
musikk- og lysshow, og hele
Blues Buddies-konseptet godt
ivaretatt, kan bli en greie som
selges videre, forteller Mikkelsen. Allerede en måned etter billettslipp er fire av fire juleshow
utsolgt – 1.200 billetter er revet
bort, og Quality Hotel Klubben
i Tønsberg har satt opp ekstraforestilling. Gjengen har hatt et
lignende arrangement på
Oseberg tidligere, med buffet og
hele pakka, og det var det som
ga mersmak. – Men i forhold
til lys og show blir dette likevel
det tøffeste showet vi noen gang
har satt opp!

ReAvisa.no - 5.639 lesere sist måned:
Sist måned:
1. Lensmann: - En innbruddsbølge
2. Flere katter forgifta til døde
3. Foreslå kandidater til Årets idrettsnavn i Re
4. Målfest sikra Re FK-opprykk
5. Enda et innbrudd på Revetal

Så langt i år:
1. Ylvis spilte inn musikkvideo i Re
2. Tobias Gran prøvespiller for Liverpool
3. Lensmann: En innbruddsbølge
4. Drukningsulykke på Trollsvann
5. 17. mai i Re 2013

10 - 17

E-post Annonse@ReAvisa.no
Telefon 488 69 444
Revetalgata 8, 3174 Revetal
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Fra ReAvisa.no:
Juleshow
fra Re:

Snekrer et nytt show på låven i Ramnes
RAMNES/REVETAL: Straks er denne gjengen tilbake med julebordshow på
Revetal - med en ekstra mann på scenen. Dårlig mobilforhold på Freste får
skylda for det.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
I tillegg til Harald Bjerkesti
Løken (30) fra Undrumsdal,
Tommy Anderson (36) fra
Stokke og Atle Sogn (32) fra
Revetal, inntar André Klausen
(27) fra Høyjord scenen.
- André var med og hjalp oss
i kulissene i fjor. Da vi skulle
starte på et nytt show, ble det en
misforståelse. Jeg var på Freste
og jobba, og der er det jo forferdelig dekning, forteller Harald
som til daglig jobber som fjellsprenger hos Kjell Foss AS.
André jubla på andre enden og
trudde han var med. Og sånn
ble det visst. - For å gi showet
mer tyngde, sier André sjøl og
stryker seg over magen, - og for
å få mer kjøtt på beinet.
Gjør absolutt alt sjøl
Humortruppen Sønner av mødre

tok Revetal med storm i julebordsesongen for to år siden. Nå
er de klare for den vanskelige
oppfølgeren, to år etter. Trioen,
som er blitt til en kvartett siden
sist, forteller at årets show blir
laget over samme lest: Galskap
hele tida, tempo, tempo. Sceneskiftene gikk så kjapt for to år
siden at parykken blir hengende
på halvt hold til langt inn i neste
sketsj. Noen karakterer får vi se
igjen i år - kjærringa i Haralds
skikkelse er ikke blitt ett eneste
hakk bedre på to år. Ho som ba
mannen ta med seg søppelposen
ut da han ikke orka mer og ville
gå og henge seg.
- Vi vet jo mer om hva vi går
til nå, både vi og publikum,
forteller gutta. Alle sammen
har julebord-engasjementet
ved siden av full jobb. Ganske

imponerende, når vi veit at alt
er skrevet sjøl fra bunn av - på
fritida.
Hellokal aften på Revetal
Første runden for to år siden
var deres aller første forsøk på
julebord-show, og det ble en
stor suksess. Det merkes nå
som en ny runde skal sparkes
i gang. Billettsalget går så det
suser, med bare 80 billetter
igjen i skrivende stund. I tillegg
kommer eventuelle ekstraforestillinger. Første forestilling
er 22. november 2013, deretter
går det slag i slag hver fredag
og lørdag. Etter showet spiller
Dagfinn Ellingsen, vår lokale
pianomann fra Brekkeåsen.
Nok en gang en hellokal
helaften på Restauraten på
Revetal.

Julegrantenning på Revetal
REVETAL: Søndag 1. desember innledes adventstiden
tradisjonen tro med fakkeltog og tenning av juletreet i parken
på Revetal. Det blir salg av fakler i skolegården på ungdomsskolen, før toget går klokka halv fem til parken. Der
tennes juletreet før det blir gang rundt juletreet mens Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller. Det blir også salg av
gløgg og kaker, får ReAvisa opplyst i en epost fra arrangøren
Ramnes og Røråstoppen skolekorps. - Ta med hele familien
til en koselig start på adventstiden, oppfordres det.
Arkivfoto:
Stian Ormestad

Julemarked for 25. året på rad
VIVESTAD: Det blir den 25. utgaven av julemarked i
Vivestad lørdag 30. november og søndag 1. desember 2013.
Hobbyglade damer i Vivestad ville vise fram hva de holder
på med, og ideen kom om å arrangere julemarked. Siden den
gang har markedet vokst og vokst, og nå er det utstillere fra
fjern og nær som kjemper om plassene. Overskuddet går til
bygdehuset Sagatun, der markedet arrangeres.
- Intensjonen har alltid vært å presentere godt håndverk og
egenproduserte varer, slik blir det i år også, forteller damene
bak arrangementet. I tillegg blir det julemiddag å få kjøpt i
kjellerstua, med mye mer i kioskene. Utlodning blir det også
tradisjonen tro.

Bergsåsen-jente
reiser verden rundt som skuespiller
BERGSÅSEN/OSLO: Stine Fevik (29) fra Bergsåsen har stått på
scenen i Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, med mer. På nyåret
spiller hun i London. I forrige uke sto hun en hel uke på scenen
her hjemme i Vestfold, på Nøtterøy kulturhus. Stine reiser fra by
til by, fra land til land. Hun sammenlikner det med en sirkusjobb. Hun spiller sjøl, skriver skuespill, regisserer og har mange
ideer. Scenen på Elverhøy i Ramnes var den første Stine drømte
om. Før om åra var det barneteater javnt og trutt med Ramnes
ungdomslag. - Jeg fikk med meg alt på Elverhøy. Jeg ble med
på barneteateret og følte meg veldig heldig som hadde en pappa
som var lærer på Re VGS - så jeg fikk lov å være med og se på
russerevyene, forteller Stine, datter av Hogne Fevik, idrettslærer
på Re VGS. - Jeg skjønte ingenting av poengene, men elska det.
- Dette yrket krever å være der det skjer - alltid. Da blir ikke bare
Re lite, men også Oslo og Norge blir kanskje litt for lite. Jeg reiser dit jeg må reise for å få jobber, sier Stine til ReAvisa.no - les
mer om Stine på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Carolina Malbran
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Storbandet Fokus
swinger jula inn

BERGSÅSEN/VÅLE: Det nærmer seg Storbandet
Fokus sin aller første swingtime med juletema.
– Det vil bli kjente og kjære julesanger i både ny og
gammel drakt!
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Onsdag 27. november swinger
Storbandet Fokus jula inn med
Christmas swingtime på Våle
samfunnshus. Swingtime har
de hatt åtte år på rad – men
denne konserten kommer i ny
drakt. Kjente julesanger står på
repertoaret.

GLEDER SEG TIL JUL:
Formann Tor Lid Wåle
sørger for at alt er på stell i
Storbandet Fokus sammen
med blant andre Anne Karine Skredegård. De gleder
seg til jul - og første gang
storbandet har jul som tema
på sin konsert.
Foto:
Synne Eggum Myrvang

Fra korps til storband
Storbandet Fokus fyller straks
40 år, som skal markeres i 2015.
– Vi lærte oss først å krabbe
og så gå, står det skrevet på
storbandets nettside. Ramnesmannen Thor Ole Johnsen er
blant dem som har vært med fra
starten.
– Fokus starta som et korps
i Re, men etter hvert var vi
mange som ville at det skulle
bli et storband. Noen falt fra da,
men nå har vi vært et storband
i mange år, forteller Johnsen.
Nå er de en gjeng på nesten
tjue, to tredeler av dem fra Re.
Spillejobbene har vært mange
oppgjennom – både innlands og
utenlands, og de har spilt inn

både kassett og to CD-plater.
Tor Lid Wåle har vært med i
tre år, og ble valgt til formann
i år. Bandets yngste er Magne
Rosnes (15), som ble med i år.
– Vi har øving hver onsdag i
kantina på Re VGS. Nå har
vi holdt på med julekonserten
siden i høst. Vi har ikke spilt
noe særlig julemusikk før.
Det er ikke alltid vi har noe
spesielt vi øver til heller, men
vi blir leid inn til arrangementer noen ganger i året,
forteller Wåle, som sammen
med Anne Karine Skredegård sørger for styre og stell i
storbandet. I sommer spilte de
i Foynhaven i Tønsberg. Med
bare tre uker til julekonsert
finjusterer gjengen tonen og
satser på fullt hus.
- Knut Høydahl skal være
konferansier, våre faste sangere Line Knudsen og Erik
Salminen er med, og det blir
god julestemning. Nå håper vi
mange kommer for å swinge
seg på samfunnshuset!

Kom innom oss i

og forsikrer den gjerne for deg!
Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.
Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi tilbyr derfor
bonden skreddersydde produkter til gunstige priser.
Assurance Senteret as har nå etablert forsikringskontor i samme
bygg som Viken Skog holder til i på Revetal! Vi har representert
Landbruksforsikring i mange år.
Kom innom oss i Industriveien 4 på Revetal, eller ring tlf 33 06 00 01
for en avtale med en av våre rådgivere.

Industriveien 4

Revetal

Spesialister
på landbruk,
men tilbyr
forsikring til alle

– bondens eget forsikringsselskap
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Fra ReAvisa.no:

“Kattene har det vondt, veldig vondt. Det er
vanskelig å forstå for en treåring som
bare vil kose med pusen sin”

Les mer på ReAvisa.n

Søndagsåpent på Re-torvet
- vil vi virkelig ha det sånn?
REVETAL: Martin Gran på
Meny Revetal har delte meninger om den blå-blå regjeringens
forslag om søndagsåpne butikker. Men blir det søndagsåpent
andre steder, blir det søndagsåpent på Re-torvet.
- Vi kan jo ikke stenge hvis
naboene holder åpent. Men er
det sånn vi vil ha det?
Reint kommersielt er svaret
kanskje ja, for det viser seg
at søndag er blitt den største
handledagen i land som har
hatt søndagsåpent en stund. Da
må Revetal henge seg på. Men
kanskje nettopp derfor bør vi
holde hviledagen hellig - for å
unngå at hviledagen blir den
største handledagen? Med kjøpmannsslekta Gran i spissen har
Revetal vært tidlig ute med nye
løsninger og vist vei, men her
setter Martin Gran bremsene på.
- De aller fleste har fri på

søndag, det er bare de som må
jobbe i en del viktige yrker som
går på jobb. Jeg er skeptisk til at
det skal flyte ut. Vi må ikke ha
butikkene oppe på søndager? Vi
klarer oss fint sånn som vi har
det i dag, mener Gran.
Det kom aldri noen Brustad-bu
på Revetal. Det er ikke tilfeldig.
- Søndagen er den ene dagen i
uka som er til for å gjøre noe
helt annet - gå tur i skauen,
være med familien, drive med
idrett, slappe av, ramser Martin
Gran opp. - Kople ut fra hverdagen - hvert fall ikke gjøre
unna helgehandelen. Men blir
det søndagsåpent på butikker
og senter rundt oss, har ikke
Revetal råd til å la være. Da blir
det mest sannsynlig søndagsåpent på Re-torvet også.
Foto:
Stian Ormestad

ReAvisa-leserne mener:
Vil vi ha søndagsåpne butikker i Re?
- Nei. Enkelte yrkesgrupper må jobbe søndager, men la oss
ta vare på denne dagen, nok muligheter ellers i uka.
Line Lerbo
- Slik jeg har forstått det kan eierne bestemme det sjøl!
Loven gir alle kjøpmenn ett valg. Gjør som byer i England
da vel, og sett av en vilkårlig dag i løpet av uka til fri. De
gjorde det sånn allerede i 1975 . Funka godt, det jeg fikk
med meg.
Anne Trine Smidsrød
- Ja, da er det i gang.. det maset etter MER penger i kassa..
for det er det det er... og ikke noe annet.. handelstanden ser
seg ikke berga.. og snart er det ikke noe forskjell på søndag
og mandag lenger pga handelstanden..profitt ..profitt.. kom
ikke å fortell meg noe annet.. sørgelige greier..!!
Harald Sanner

PÅ LEIT ETTER SJUKE KATTER I NABOLAGET:
Katter pleier å gjemme seg for å dø når de blir sjuke. De fleste av de ni kattene
som er blitt forgiftet til døde i Bergsåsen har blitt funnet ved en tilfeldighet. Nabolaget i
Bergsåsen er bekymra, her ved Anette Bang, Tina Lilleby og Hilde Juliussen Gjengaar.
Foto: Stian Ormestad

Mye nærmere en løsning
på kattemysteriet i Bergsåsen
BERGSÅSEN: Nabolaget tok kontakt med ReAvisa for å gjøre det kjent at minst
ni katter er blitt forgifta til døde. - Ved å få belyst saken er håper vi på å finne en
løsning på mysteriet. Mattilsynet og Veterinærinstituttet kopla inn i saken.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Mange familier og barn i
Bergsåsen har måtte ta farvel
med katten sin. Minst ni katter
er blitt forgiftet og avlivet i
løpet av under to uker denne
høsten. Symptomene beskrives
som sløve, ustø katter som blir
mer og mer slappe. Tilslutt får
de trøbbel med å puste.
- Kattene har hatt det vondt,
veldig vondt, forteller Tina
Lilleby i Bergsåsen, - det
er vanskelig å forstå for en
treåring som bare vil kose med
pusen sin. Han savner Marsipan
veldig.
Håper det er et uhell
Sjøl om nabolaget håper og tror
det dreier seg om et uhell, kan
de ikke helt utelukke at noen er
ute etter kattene deres.
- Tydelige tegn på alvorlig

forgifting, forteller veterinær
Gro Jahren på Dyreklinikk 24
på Revetal til ReAvisa. Hun tok
i mot en av de alvorlig sjuke
kattene som måtte avlives. Hun
mente at det måtte en obduksjon
til. Mattilsynet tok ansvar: Stig
Alte Vange, distriktssjef for
Mattilsynet i Vestfold, forteller
at det er en veldig spesiell sak.
- Primært ville ikke vi vurdert
denne saken dithen at det er en
sak for oss, forteller Vange til
ReAvisa.
- Men vi ser at vi antakeligvis
kan bistå med å få avklart dette,
hva kattene har fått i seg. Det
er viktig for de familiene det
angår, og det er viktig for oss.

overlegg, må vi vurdere det
utifra dyrevelferdsloven. Da er
det en kriminell handling som
ligger bak, forteller Vange. Mattilsynet har ansvaret for å følge
opp dyrevelferdsloven. Siden
det dreier seg om forholdsvis
mange katter, har vi en spesiell
situasjon i Bergsåsen.
- Det er kjempeflott, vi kan ikke
få takka nok. Nå kan vi kanskje komme til bunns i dette,
sier Hilde Juliussen Gjengaar i
Bergsåsen, som også har mista
en kosepus denne høsten.
Nettavisa ReAvisa.no følger
saken.

Kriminelt ifølge loven
- Hvis det viser seg at kattene kan ha blitt forgiftet med
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Ruskjøring og
to utforkjøringer

En elendig brannstatistikk er snudd

RAMNES/UNDRUMSDAL:
Rett før midnatt da 1. november
ble til 2. november havna en bil
utenfor veien i Ramnes. Fører
var ei dame i 20-åra, bosatt i
Lardal. Hun klaget på smerter i
nakken og ville oppsøke legevakta. Rett etter midnatt stoppa
en UP-patrulje en bil som kjørte
for fort på E18 i Undrumsdal.
Fører var en mann i 20-åra
bosatt i Tønsberg.
- Da patruljen tok kontakt med
fører reagerte de på sterk lukt av
hasj og det ble funnet en joint
i bilen, står det i politiloggen.
Fører ble framstilt for utvidet
blodprøve. Lørdagen etter måtte
nødetatene igjen rykke ut, denne
gangen til en mc-ulykke i Våle.
Det er opprettet sak på alle tre
forholdene, melder politiet.

RE: Brannsjefen roser og takker
innbyggerne i Re og de andre
kommunene i det interkommunale brannvesenet i Vestfold for
god brannverninnsats og færre
branner. I våres skrev ReAvisa
om en dyster brannstatistikk så
langt i år, men siden den gang
har folk vært flinke til å forebygge brann og uhellet har ikke
vært ute. Tallet er fortsatt seks
bygningsbranner i skrivende
stund.
- Vi har hatt 55 bygningsbranner
på ti måneder., det er 17 færre
enn i fjor på samme tid, sier
brannsjef Per Olav Pettersen i
Vestfold interkommunale brannvesen (VIB). Totalt er det rundt
55 000 bygninger i slukkedistriktet.
- Når vi tenker på all lidelse og
tap av verdier en brann fører til,
varmer nedgangen våre hjerter.
I snitt utbetales det 0,5 millioner
i erstatning per brann i Vestfold.
Tid er avgjørende for at vi skal
kunne redde liv og verdier.
Svært mange av de 55 bygningsbrannene og i tillegg de 21
utrykningene til branntilløp på
komfyren er oppdaget tidlig
av røykvarsler, beboer eller
naboer som omgående har ringt
110, sier brannsjefen videre.
46 prosent av alle branner har
elektrisk årsak. Branner det ofte
er vanskelig for boligeier å forebygge, da de oppstår i skjulte
anlegg og koblinger. Utstyr med
feil bør du kvitte deg med, oppfordrer Per Olav Pettersen.
Han oppfordrer også folk til å
øve hjemme og ha en plan for
hva man skal gjøre hvis det
begynner å brenne. Sjekk slukkeutstyret. Forebygging er gull
verd, å være forberedt redder liv
og hjem fra flammenes rov.
- Tusen takk for innsatsen,
stå på i november, avslutter
brannsjefen.

Taxibuss
krasja med bil
GRØUMVEIEN/GAMLE
E18: Bil mot taxibuss, står det
i politiloggen. Første melding
om ulykken kom klokka 13.31
tirsdag 29. oktober 2013:
- Stedet er Grøumveien og
Undrumsdalveien. Luftambulanse lander om cirka 15
minutter. En er alvorlig skadet.
To lettere skadet. Så blir den
første meldinga moderert: To
personer er involvert. Begge er
oppegående etter smellen og
blir kjørt til sjukehus i Tønsberg. Luftambulansen trengs
ikke. - Uhellet har skjedd i krysset. Fører av taxi har formentlig
ikke overholdt vikepliktsregelen
fra Grøumveien og ut på gamle
E18. Fører av taxibussen er en
mann i 30-årene fra Horten.
Han samtykket i midlertidig
beslag av sitt førerkort. Han
hevdet å ha fått lav sol i øynene,
slik at han ikke så bilen som
kom sørover på gamle E18.
Fører av bilen var en 20 år
gammel gutt fra Indre Vestfold.

Bil av veien
i en skarp sving
FOSSANVEIEN: Det var rett
før klokka tre på dagen mandag
28. oktober 2013 at en politipatrulje tilfeldigvis kom over
en mindre trafikkulykke på
Fossanveien, ved avkjøringa til
Tinghaugveien. En bil hadde
kjørt ut i en skarp sving. En 24
år gammel kvinne fra Litauen
hadde kjørt bilen, og hun klaga
over brystsmerter. Den uheldige
bilisten ville oppsøke legevakt
sjøl, melder politiet på stedet. I
en oppdatert melding forteller
politiet at smertene avtok og
at fører er uskadd. Det hele
beskrives om et hendelig uhell
og politiet oppretter ikke sak.
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“Huset bærer tydelig preg av å
bli gjennomsøkt. Det dreier seg nok ikke
om å ødelegge mest mulig, men å finne mest mulig”

Lensmann: - Vi er nok på
toppen av en innbruddsbølge
REVETAL: Enten er det samme gjengen som har helt forskjellige framgangsmåter, eller så dreier det seg om minst to forskjellige bander. Lensmann mistenker utenlandske mobile bander for å stå bak et titalls innbrudd denne høsten.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ved det siste innbruddet på
Revetal - i skrivende stund - ble
huset endevendt. Det skjedde
onsdag 6. november 2013 på
ettermiddagen, mens huseieren
var ute et ærend.
- Huset bærer tydelig preg av å
bli gjennomsøkt. Det dreier seg
nok ikke om å ødelegge mest
mulig, men å finne mest mulig,
sier lensmann Lars Christian
Reiersen til ReAvisa. Det er en
helt annen framgangsmåte enn
ved de fleste andre innbruddene
på Revetal - der har tjuvene

OVERVÅKINGSBILDER: Lensmann Lars Christian Reiersen har
noe å gå etter i
jakten på tjuvene
som har slått til
på Revetal - hele
åtte innbrudd i
skrivende stund.
I tillegg kommer
et innbrudd i Våle
sist helg.
Foto:
Stian
Ormestad
og politiet

funnet en nøkkel på “de lure
stedene” og låst seg inn med
husets egne nøkler. Tjuvene har
også vært kjappe, ryddige og
laget minst mulig rot og bråk. I
det siste tilfellet hadde tjuvene
brutt seg inn og vært voldsomme i jakten på verdisaker.
Forskjellig taktikk
- eller forskjellige tjuver
- Enten dreier det seg om de
samme folka som klarer å
omstille seg og kjører forskjellig taktikk fra innbrudd
til innbrudd. Det er ikke helt
usannsynlig. Men det kan også
dreie seg om helt forskjellige
bander, sier lensmann Reiersen
til ReAvisa mandag 11. november 2013 - mandagen etter enda
ett innbrudd i Re, denne gangen
i Kollenveien i Våle. Her har
tjuvene brutt opp et vindu for
å komme seg inn og stjålet en
gullklokke. At tjuvene foretrekker smykker, i tillegg til alt av
elektrisk utstyr, tyder på at det
kan dreie seg om utenlandske
mobile bander. Smykker er ikke
lett å omsette her til lands uten
at det blir oppdaga, men utenfor
riksgrensa er det mer eller
mindre fritt fram i flere land,
forteller lensmann Reiersen.
- Neppe lokale helter
Ved månedsskiftet beroliget
lensmann Reiersen ReAvisas
lesere med at det neppe var fare
for flere innbrudd, nå som nabo-

laget er i alarmberedskap.
- Ja, det er ofte sånn at tjuver
holder seg unna områder som
har hatt mange innbrudd, for
folk er mer observante der og
får med seg mer, gjentar lensmann til ReAvisa.no mandag
denne uka.
- Men dette dreier seg neppe
om lokale helter som leser
lokal-avisa og er oppdatert på
lokale forhold, sier lensmann
- og mener det er enda et tegn
på at det er utenlandske mobile
bander som står bak.
Politiet ønsker tips
Etterforskinga er kommet ganske langt, men fortsatt venter
man resultatet fra flere tekniske undersøkelser. Både for å
sammenlikne med registrerte
personer i politiets register, og
for å sammenlikne de forskjellige åstedene med hverandre.
Foreløpig er det ingen mistenkte, men politiet har noen spor å
gå etter, blant annet ovevåkingsbilder og noen få vitneobservasjoner. Det er et problem at det er
for få vitneobservasjoner. Ved
det siste innbruddet på Revetal
har ingen sett noe, og lensmann
har null vitneobservasjoner.
Det vil han ha mer av. - Politiet
vil gjerne ha tips fra folk som
kan vite noe. Som for eksempel
fremmede biler som står parkert
der det kanskje ikke pleier å stå
biler parkert, eller folk som
oppfører seg mistenkelig.
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Jakt i Re:

Mange gode jakthistorier
etter over 40 år i skauen
FON: Flere i dette jaktlaget i Nordre Fon har holdt
sammen siden 1971. Siste elg for i år ble felt nest
siste lørdagen i oktober.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Jaktlaget delte kaffe, stekte
pølser og jakthistorier rundt
kaffebålet i skogen sør for Langli på årets siste jaktdag. Karene
har vært ute på post siden åtte
på morran. Litt seinere enn
vanlig på grunn av øsregnet på
morrakvisten. Først tilbake var
Hans Kristian Olsen. Han fulgte
elghunden Burre på GPSen,
der den ifølge meldingene fra
postene fulgte ei elgku oppe på
åskanten. Vi kunne tydelig høre
losen. Etter hvert kom Burre,
kåret til jaktchampion, tilbake
til eieren.
Snittalder på 75 år
Flere kommer inn fra sine posteringer og finner fram kaffe og
mat. På bålet stekes det pølser,
og noen jakthistorier får vi høre.
Men det er ikke alle vi kan
fortelle videre. De blir strøket
av sensuren. Dette er en guttetur
som har vært årlig tradisjon
siden jaktlaget ble startet i 1971
av Arnt Hvitstein (93), Lars
Røisgård (81), Hans Kristian
Hjelmtvedt (66), Bjarne Ellingsen (83) og Rolf Olsen,
sistnevnte ikke lenger blant oss.
Seinere kom Arvid Strømsodd,
Leif Jacobsen og Hans Kristian
Olsen med. Stømsodd har gått
bort og Jacobsen har flyttet,
men resten er fortsatt med. I
tillegg hender at noen av yngre
generasjoner er med på jakta
som foregår på et areal på 7.000
mål. Gjennomsnittsalderen på
jaktlaget er 75 år, når vi holder
ungdommen ved Marius Olsen
utenfor snittregninga.
- Moro var det, og moro er det
Årets jakt starta med en elgokse
som Lars Røisgård nedla. Han
skøyt også den første elgen da
de starta i 1971, får ReAvisa
høre. Til sammen hadde det
blitt 104 elger på disse 42 åra
Til å begynne med hadde de
kvoter på 5 - 6 dyr. I år fikk de
en treårskvote på seks dyr: 2

okser, 1 ku og 3 kalv/ungdyr.
De kan også skyte hjort. Men
på hjort er det en felles kvote
de må forholde seg til. Jakta
varer ut oktober, forteller karene
som syns det er best i skauen
med oppholdsvær og sol. Med
hjorten har det kommet et nytt
innsekt: Hjortelus. Den legger
egg under skinnet på dyrene
og de finner larver når de flår
elgene. Første gang de så den
var for 4 - 5 år siden. Senere
har det blitt mer og mer, kan de
fortelle.
- Vi starta nok tidligere om morran for førti år siden, forteller
de, – Og vi gikk nok mer den
gangen. Men moro har det vært
– og moro er det.
Gode historier fra 40 år
- Husker du den gang du skøyt
to kalver i et skudd?
- Eller den elgkua som kom seg
unna ved Sjuvevannet sammen med kalven? Da gikk kua
utti og kalven kom seg opp på
ryggen til mora i vannet og så
svømte mora over til den andre
sida.
- Ja, ho berga jo livet til både
seg og kalven.
- Eller han som skøyt storoksen
og sikra seg elghuet til utstopping og kjørte stolt hjem, men
glemte å ta med seg kona?
- Husker dere den flotte elgoksen vi fikk bilde av i et viltkamera innpå åsen her? Noen dager
etterpå skøyt vi den samme
oksen.
Siste elgen skutt for i år
Etter at ReAvisas utsendte er
kommet vel hjem, kommer det
telefon fra Lars Røisgård:
- Nå har vi tatt den siste i år.
Det var et ungdyr som Hans
Kristian Hjelmtvedt skøyt på
Hagasetra mellom Sjuvevannet
og Korsjø. Så da blir det ikke
mer elgjakt på karene i år. Det
gjenstår partering og utdeling av
siste delen av årets jaktutbytte.

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

Gran VVS Revetal Bispeveien 1045, 3174 Revetal
Tlf 40 00 33 20
Epost revetal@comfort.as
Man-fre 07.30-16.00
Nett www.granvvs.no
Lør 10.00-14.00
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“`Husker dere han som skøyt storoksen
og sikra seg elghuet til utstopping og kjørte
stolt hjem, men glemte å ta med seg kona?”

SAMLING RUNDT
BÅLET (STORT BILDE):
Fra venstre Hans Kristian
Olsen, Marius Olsen, Lars
Røisgård, Hans Kristian
Hjelmtvedt, Arnt Hvitstein
og Bjarne Ellingsen.
PÅ POST (HØYT BILDE):
Arnt Hvitstein har sitti på
post i skauen på elgjakta i
42 år.
PREMIERT JAKTHUND:
Hans Kristian Olsen med
elghunden Burre.
LANGT VENNSKAP:
Arnt Hvitstein og Bjarne
Ellingsen med elghunden
Rapp foran en elg skutt på
70-tallet.
Foto:
Håkon Westby
og Lars Røisgård

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Julemarked i Vivestad
Lørdag 30. november og søndag 1. desember
Begge dager åpent fra kl 11 - 16
Masse flott håndverk og spiselige fristelser,
kafeteria i kjeller’n med bla. julemiddag. Utlodning.
Vi har bankterminal.
Velkommen til en hyggelig adventshelg i Vivestad!

Høyjord og Ramnes skytterlag
Årsmøte - 27.11.2013
Styret innkaller til årsmøte
på Stange Gjestegård onsdag 27.11.2013.
Til behandling er årsmøtesaker i hht vedtektene
og utsendt invitasjon med saksliste. Bevertning.
Vel møtt til et hyggelig årsmøte!
Styret v/Jan Bøhle

REVETAL 7 - 22 (8 - 21)

Sognepresten fikk overrakt
en kniv på jeger-otte i Vivestad
VIVESTAD: Siste søndag i september ble det avholdt jegerotte i Vivestad, skriver Vivestad.no. Menighetsrådet hadde
tent bål, satt opp fakler og pyntet i lavvoen i Solliknatten.
Alt var gjort klart for en stemningsfull jeger-otte med sang,
orgeltoner, andakt og tekstlesing. Det var Randi Gunhildstad som nok en gang hadde sagt ja til å bidra med sin
vakre sang tidlig på morgenkvisten. Bjørn Ulvedalen viste
at det er mulig å få mange fine toner ut av et lite "bærbart
orgel" inne i en lavvo. Etter gudstjenesten ble det servert
frokost. Deretter ble hyggestunden i lavvoen avsluttet med
historiefortelling. Det er sognesprest Nils Øyvind Kjøl som
sammen med Menighetsrådet kom på ideen om å holde
jeger-otte. Men det er Kjøl med sine medhjelpere som gir
jeger-otta innhold og atmosfære og det er Kjøl sin fortjeneste at dette har blitt slik en fin tradisjon. Ved avslutningen
av jeger-otta overrakte Johan Christian Haugan en håndlaget kniv til Nils Øyvind Kjøl som en takk fra jegerne i
Vivestad. Jeger-otta har blitt en tradisjon som bygdas folk
setter stor pris på, står det skrevet på nettsida Vivestad.
no. På bildet ser vi sogneprest Kjøl får kniven overrakt fra
jegerne i Vivestad. Kniven er laget av en lokal knivmaker i
Vivestad; Erling Jonsen.
Foto:
Solveig Haugan Johnsen,
www.Vivestad.no
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Næringslivet i Re:

Landbruksforsikring etablert på Revetal
ET LANDLIG FORSIKRINGSTILBUD PÅ REVETAL:Bjarne Langeland (26) er en fornøyd
kunde hos Carl Cederstolpe (33) ved Landbruksforsikring på Revetal.
Foto: Stian Ormestad

REVETAL: Da Bjarne Langeland (26) skulle fikse forsikring på den nyinnkjøpte
gården sin i Fon, valgte han Landbruksforsikring - som denne høsten er etablert
på Revetal.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Det viktigste for meg er at det
er lokalt og nært. Du veit hvem
du har å forholde deg til, forteller Barne Langeland (26) som
for ett år siden kjøpte Herkjeft
gård i Fon. Han tok over en forsikring med kjøpet, men bytta
i høst til Landbruksforsikring
som er representert på Revetal, i
samme lokaler som Agios.
- Jeg var ikke spesielt misfornøyd med den forsikringa
jeg hadde, men jeg liker å velge
lokalt, forteller Langeland. - i
tillegg fikk jeg en bedre pris.
- Spissa tilbud for landbruket
Hovedaksjonær i Landbruksforsikring er bøndenes egen bank
Landkreditt bank, og resten av
eierne er Felleskjøpet, Nortura,
Gartnerhallen, Tine, Honningsentralen, med flere.
- Dette er et tilbud for de fleste
slags kunder, men også spissa
mot landbruket, både når det
gjelder pris og fagkompetanse.
Derfor er selvfølgelig Revetal en perfekt plassering for

å tilby et sånt produkt, sier
Carl Cederstolpe (33). Han
mener Landbruksforsikring er
konkurransedyktig på pris, men
det er bare en av fordelene: Vi sitter ikke bare på et kontor
i Oslo eller en annen by og
forsikrer over telefon. Vi reiser
ut og ser over det som skal
forsikres. Da oppdager mange
at de eier mye mer enn det de er
klar over.
- Mange har mye udekket
- Kanskje du løste forsikring
for noen år siden, og siden den
gang har du kjøpt en plog, en
vedklyver, ei motorsag, litt
verktøy, med mer, og plutselig
har du masse driftsløsøre som
ikke er dekka etter hvert som
åra går. Vi har vært borti summer på en halv million kroner
og enda mer, forteller Cederstolpe. - Det var til og med en
kunde som fant ut at driftsbygningen ikke var forsikra, som
han trodde. Det var selvfølgelig
en liten krise. Like viktig som

pris, er rådgivning og det å vite
at du er skikkelig forsikra på det
du faktisk eier. Det hjelper lite
å spare noen kroner på premien
hvis du får bare halve låven
tilbake etter det har brent.
- Betyr mye med et kjent fjes
Med kontor på Revetal har
noen som allerede var kunder
hos Landbruksforsikring fått
kortere vei, de slipper nå å reise
helt inn til hovedkontoret i
Oslo. Cederstolpe forteller også
om mange nye kunder fra Re
og omegn. Revetal var ingen
tilfeldig plassering, det er det
landlige sentrum i Vestfold.
At det er et lokalt tilbud, og at
Landbruksforsikring er eid av
selskaper som er interessert i
bøndenes beste, er det kundene
setter høyest. Også den unge,
ferske gårdbruker Langeland
fra Fon. - Det betyr mye å ha et
kjent fjes å komme til når man
lurer på noe. For det er mye å få
kontroll på - også for en
fersk fonsbonde.

NYE FOLK I HUS: Ekteparet Hege Bach og Espen Klaseie
driver Øvre Sukke gård videre - i Nils og Karen Sukkes ånd,
men på deres egen måte.
Foto: Håkon Westby

Eiendom Re/Andebu

Ny meny!

Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19

Vår lokalkunnskap - din fordel!
Ta kontakt med Truls Bøhle eller Thor Fredrik Hanssen
Solberg i banken på Revetal eller på telefon 47 67 55 00
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- Vi viderefører tradisjonen etter
Nils og Karen Sukke - på vår måte

SUKKE GÅRD: På Øvre Sukke gård har de nye eierne, ekteparet Hege Bach og Espen Klaseie, startet med gårdsbutikk og kafé.
I tillegg blir gården brukt til fest og kulturarrangement - på vårparten kommer Toralf Maurstad med en Peer Gynt-forestilling.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Lørdager og søndager er kafeen
”Høns og Pioner” åpen med
salgsutstilling på veggene og et
lite butikkutsalg. Her kan man
slappe av i ro og fred i landlige omgivelser med en kopp
nytrukket kaffe, en god lunsj
eller hjemmebakt kake mens
man slår av en prat. Man kan
kjøpe julegaver eller noe godt å
ta med hjem.
- Her lever vi livet i pakt med
naturen; vi ønsker å være en
”pause”, et pusterom fra alt
stresset og presset som fyller
manges liv til daglig. Barna kan
løpe rundt og leke med høner,
katter, kaniner og hester. Til
våren vil vi ha noen sauer og et
par griser i tillegg, forteller de
nye eierne av Øvre Sukke gård
Hege Bach og Espen Klaseie.
- Vi viderefører tradisjonen

etter Nils og Karen Sukke på
vår måte.
Økologiske fristelser
Ekteparet flyttet hit fra Bærum
og arrangerer kurs i meditasjon
(mindfulness) og stressmestring
blant annet. I september åpnet
de med brask og bram med
arrangementet ”Vikingtid”. Forestillingen ”Den lange reisen”,
en historie fra 800-tallet av
Tone Holte, ble vist. Samtidig
var det fotoutstilling av Wigdis
Haugaas og vikingtekstiler av
Nille Glæsel. Da var det mange
fra vikingemiljøet og en del
lokale som kom innom gården.
At de ønsker å føre tradisjonen fra Karen og Nils Sukke
videre ser vi blant annet på at i
kafeen serveres det hjemmebakt
gulrotkake og eplekaken ”Fru

Sukkes eplekake” som er bakt
etter en gammel oppskrift etter
Karen Sukkes mor, kan Hege
Bach fortelle. Espen skryter av
at kona lager god mat. – den er
lokal, kortreist og økologisk. De
har brukt tid på å finne lokale
leverandører av gode råvarer,
samtidig som de dyrker egne
grønnsaker og urter.
- Det er god helse i god mat,
forteller Hege. - Samtidig er
mat en måte å skape gode fellesskap og gode samtaler på.
God mat laget på gode, lokale
og rene råvarer og en dæsj
kjærlighet kan åpne hjerter og
gi gode liv!
Toralf Maurstad kommer
for å spiller Peer Gynt
Kafeen kan brukes til møter,
selskapelighet og andre tilstel-

ninger. I sommerhalvåret kan
låven brukes til ulike fest og
kulturarrangementer. Der kan
det dekkes til mange: I mai –
juni neste år kommer Toralf
Maurstad med en Peer Gyntforestilling. Dato blir klart på
nyåret. Da ReAvisa var innom
Øvre Sukke holdt Espen Klaseie
på med det som skal bli et nytt
drivhus på gården. Drivhuset er
av engelsk type i tre. Her kan
man sitte og nyte livet langt
utover høsten og fra tidelig
vår. Det neste på programmet
er innredning av overnattingsplasser over kafeen. Espen og
Hege har en drøm om å kunne
leve av gården og virksomheter
relatert til den. Espen jobber i
dag som lærer. Han er utdannet
siviløkonom og sivilingeniør
og dreiv eiendomsutvikling, og

bygde hus i Bærum før de flyttet
til Re. Hege Bach er psykiatrisk
sykepleier, yogalærer, mindfulness-instruktør og massør. Hun
tilbyr livsveiledning og coaching og er opptatt av det som gir
god helse.
Flotte turområder
Området rundt Sukke gård er
velegnet for turer. Her er stier
i mange retninger og av ulik
lengde. Om vinteren er de flotte
skiløypene i Ramnes like ved,
samt flotte sykkel-muligheter.
Paret oppmuntrer til å benytte
den flotte marka, sommer som
vinter - og avslutt gjerne med et
besøk i kafeen. Snart blir gården
pyntet til jul og menyen vil også
bære preg av det.
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Årets idrettsnavn i Re:

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2013

Elleve kandidater til
Årets idrettsnavn i Re
Sjekk hvem som er foreslått som Årets idrettsnavn i Re 2013:
Alt fra unge fotball-talent i Re FK, til en
håndball-veteran i blå Ramnes-drakt gjennom
30 år, en 17-åring som trykker gasspedalen i
bunn, og en Fon-gutt som tråkker til og oppnår
imporende resultater på sykkelsetet. Vi har
også drillere i norgeseliten, hestejente med gull
både fra NM og Nordisk mesterskap, og enda
flere flinke fotballgutter på A-laget som sørget
for opprykk i år.
Alle sammen nominert til Årets idrettsnavn i
Re 2013 av ReAvisas lesere.

14
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Årets idrettsnavn i Re:

Forslag til
Årets idrettsnavn i Re 2013:
Tobias Gran, 15 år:
A-lagsspiller på Re FK, har
spilt flere kamper for både
U15 og U16-landslaget med
flere scoringer. Har også
prøvespilt for både Molde,
Rosenborg og Liverpool.
Torjus Sleen, 16 år:
Sykkelrytter fra Fon. Representerte Norge i ungdomsOL i sommer, og er blant
de fem beste i sin klasse på
sykkel. Gode plasseringer i
flere store ritt.
Stian Alexander Sanne
Mikkelsen, 17 år: Sølv i
Norgescupen for juniorer,
gull i KNA-mesterskapet og
klubbmester i drifting.
Veronica Danielsen, 18 år:
I norgeseliten i drill, samtidig som hun gjør en stor
innsats som instruktør i Re.
Tanja Svinsholt, 38 år:
Spiller på damelaget til
Ramnes i en årrekke.
Avslutta en imponerende
karriere som toppscorer og
banens beste i siste kamp.
Maren Aurora Våge, 14 år:
Maren driver med feltritt
og har vært norgesmester
flere ganger – senest denne
høsten. Hun har også gull fra
nordisk mesterskap.
Hein Irgens Henriksen,
38 år: Trener for Re FK sitt
A-lag som rykka opp til 3.
divisjon i år.
Jim Robin Henriksen,
20 år: A-lagsspiller for Re
FK. Har gitt maksimalt som
trener for Re FK sitt juniorlag og som keeper for Re FK
A-laget.
Thomas Foss, 23 år:
Kaptein for A-laget til Re
FK.
Rita Nilsen, 38 år:
Jobber på Pepper sport. Stiller alltid opp og motiverer til
å komme i bedre form.
Petter Bjørang, 44 år:
Jobber på Pepper sport. Stiller alltid opp og motiverer til
å komme i bedre form.

Kilde:
Lesernes forslag til
Årets idrettsnavn 2013 i Re

Nesten best i Norge
REVETAL: Torjus Sleen (16) fra Re er foreslått
av mange for Årets idrettsnavn. Han har sykla i
toppsjiktet i de fleste store rittene i Norge. I juli
i år deltok han i ungdoms-OL.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Formen har ikke vært på topp,
men sesongen har likevel vært
knallbra. I sommer ble Sleen
tatt ut som en av seks norske
syklister til ungdoms-OL i
Nederland. - Sist Norge sendte
syklister dit, var det Edvald
Boasson Hagen og Alexander
Christoff var med. Det er nok
noe av det største man kan
være med på, forteller Sleen.
I temporittet endte han på
en 32. plass av 100, mens i
fellesstarten var han hovedsakelig hjelperytter for Erlend
Blikra, som sykla inn til mål
som nummer fem. Sleen kom
på 24. plass. I Norge er Sleen
blant de fem beste etter denne
sesongen.
- Målet mitt for neste år er å
komme på landslaget, og så
hadde det vært skikkelig kult
å bli tatt ut til ritt som Paris
Rouvex og ungdommens Tour
de France, sier Sleen. Han
kan også delta i NM for første
gang den kommende sesongen.
- Skal man satse,
må man prioritere
Det går med mange timer til
trening og ritt – også i helga.
– Det er veldig fint å kunne
reise så mye rundt på ritt, men
det er litt deilig når sesongen
er over også. Jeg må ofte dra
tidlig hjem fra venner også

videre, fordi jeg skal ha ritt
eller trening dagen etter.
Men skal man satse, så må
man prioritere, mener Sleen.
Dette skoleåret begynte han
på Wang, der det ligger nok
trening i skoletiden til at han
har fri på kveldene. Det er
også mye sosialt i sykkelsporten. – På langkjøringer
møtes vi på veien og sykler
sammen i tre til fem timer, på
ritt bor alle på samme sted og
man blir tatt veldig godt i mot
overalt hvor man kommer.
Nå kjenner jeg nesten alle i
min klasse, sykkelmiljøet er
ikke så stort.
- Re sykkelklubb
gjorde mye bra
Tidligere sykla Sleen for Re
SK, men nå er han i Tønsberg
sykkelklubb, som har større
satsning på ungdom. Han
skryter av den gamle klubben. – Der gjorde de veldig
mye bra. Jeg begynte fordi
sykling var det eneste jeg
syntes var moro da jeg var
tolv år, og fordi mamma og
pappa sa jeg måtte begynne på en idrett. Henning
Larsen var veldig flink som
trener. Nå venter en vinter
med to uker treningssamling
i både Alicante og Mallorca, før sesongstarten går i
månedsskiftet april/mai.

FONING I UNGDOMS-OL: Torjus Sleen (16) har allerede oppnådd
mye på sykkelsetet, og sikter mot landslaget neste år.
Foto:
Synne Eggum Myrvang / privat

Veronica Danielsen (18) tok nok et gull sist helg:
- Et positivt forbilde for drillerne i Re
REVETAL: Veronica
Danielsen (18) driller aktivt
i Horten drill og Ramnes
og Røråstoppen skolekorps.
Sist helg sanket hun inn
enda flere medaljer: Gull i
one baton og bronsje i xstrut fra stavdrill. Dette står
skrevet i forslaget til Årets
idrettsnavn i Re 2013: - I år
har hun hatt store problemer med en lang serie
overtråkk som har kommet i veien for treningen.
Likevel tok hun tre av tre
mulige gull på midtnorsk
mesterskap i kategoriene
1 baton, solo dance og
x-strut senior. Hun kvalifiserte seg også til NM der

hun fikk 7. plass i x-strut og 4.
plass i tropp. Tidligere har hun
også vunnet junior-NM i tropp.
Veronica kvalifiserte seg også
til Twirl Mania Gold i USA,
men takket nei, blant annet på
grunn av skole. Hun går nå siste
året på Re med toppidrett drill.
Dessuten blir det utenlandstur
når hun skal delta i Frankrikes
største drillkonkurranse Bâton
d'or i mars neste år. Veronica er
instruktør og et positivt forbilde for drillerne i Ramnes og
Røråstoppen skolekorps der hun
er med på å skape et godt miljø.
Der har hun jobbet i sju år, først
som assistent og deretter som
hovedtrener for korpset. Hun
har vært med å bygge opp drill-

troppen som nå er på 28 medlemmer og en av Vestfolds største
drilltropper. Veronica møter alltid
blid på trening både som utøver
og instruktør. Hun er svært ivrig
og lar det smitte over på de andre
utøverne. Hun har bare vært borte
fra ett eneste arrangement i løpet
av 10 år i korpset. Den gangen
hadde hun eksamen. Resultater
er viktige, men Veronica ønsker
også å belønne innsats. Dette er
en av grunnene til at hun har
funnet på sommerkonkurransen.
Hvert år lager hun en fargerik og
kreativ kalender over alle dagene i
sommerferien som deles ut til alle
drillerne i troppen. Her skriver de
opp hvor mye de øver hver dag, og
den som har øvd mest premieres

med pokal. Hun koreograferer
også konkurranse program,
mikser musikk, designer og syr
kostymer, tar seg av påmelding til konkurranser, og setter
opp treningstider. Hennes gode
arbeid som instruktør viser seg
både i troppens gode resultater
og det at utøvere også kommer
fra Holmestrand og Andebu for
å være medlemmer i troppen.
Veronica er Norges yngste av 27
sertifiserte nasjonale instruktører
i Norge. Dette er den høyeste
instruktørutdannelsen vi har i
Norge. I påsken reiser hun til EM
i Belgia som en av trenerne på
landslaget. Veronica er nominert
på grunn av hennes entusiasme,
gode sportsånd og pågangsmot.
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ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2013

Torjus Sleen (16):
“Representerte Norge i ungdoms-OL i sommer, og er blant de
fem beste i sin klasse på sykkel. Gode plasseringer i flere store ritt”.

Foreslå kanditat til Årets
idrettsnavn i Re 2013

Maren Aurora Våge (14): “Hun er flere
ganger norgesmester i feltritt - seinest denne
høsten. Har også gull fra nordisk mesterskap”.

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. Vi har
allerede mottatt mange forslag, men rekker å få
med flere - innen
15. november 2013. Forslag sendes til Post@
ReAvisa.no.
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ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2013
Stian Sanne Mikkelsen (17): “Det er mye fokus
på vanlig idrett. Stian får motorsporten
fram i et godt lys. Jobber hardt!”

EN AV 11 KANDIDATER TIL ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2013: Stian Sanne Mikkelsen (17) er et stort talent i en liten idrett her i Norge - men av de største idrettene i
Japan og i USA. Det er bare marginer som skiller mellom gull og sølv i sammendraget i juniorklassen, så sølv er en seier i seg sjøl for 17-åringen fra Bergsåsen. På det lille
bildet til venstre ser vi hans viktigste støttespillere, mamma og pappa Hilde og Bjørnar.
Foto: Stian Ormestad

Avslutta karrieren som
toppscorer og banens beste
RAMNESHALLEN: Tanja
Svinsholt (38) har i en årrekke
vært bærebjelken på damelaget
til Ramnes, heter det i forslaget
til Årets idrettsnavn i Re 2013.
Tanja Svinsholt fra Hjerpetjønn
spilte sin første kamp som
8-åring, i blå Ramnes-drakt.
Tredve år senere spilte hun
sin siste kamp, fortsatt i blå
Ramnes-drakt hjemme i Ramneshallen. Ramnes-veteranen
ga seg mens hun enda er på
høyden. Hun markerte seg som
toppscorer fortsatt, og holdt tritt
med yngre lagvenninner hun er
gammel nok til å være mamma
til. - Jeg er veldig god på å

heie også, sa hun til ReAvisa.
Tribunen blir hennes arena framover. Hun vil følge Ramnesjentene videre.
- Vi har to jenter på 3 år og 5 år
som mest sannsynlig vil prøve
seg. Så jeg blir nok å se i hallen
framover, innrømmer hun.
Tanja tenker også på å bli trener.
Det kan være et godt alternativ.
Håndball vil uansett være en del
av livet, sjøl om hun trapper ned
for å få mer tid med familien.
Mannen i huset ser gjerne at
hun fortsetter, det er ikke han
som bremser.
Arkivfoto:
Stian Ormestad

Bestill time

i dag!

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

Kort om Stian
Sanne Mikkelsen:

Spenning til siste sladd

* En av landets beste juniorer i
bilsporten drifting.

BERGSÅSEN/GARDERMOEN: 17-åringen fra Bergsåsen snusa på gullet, og spenningen var ikke over før
røyken letta fra Gardermoen raceway. Stian Sanne Mikkelsen er foreslått som Årets idrettsnavn i Re 2013.

* 2. plass i Norgescupen, 1. plass i
KNA-mesterskapet, med mer.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

* Bor i Bergsåsen, født 1996. Har
et team med familie og venner
med seg i garasjen og på løp, pluss
mange lokale sponsorer fra Re.

- Med et slikt nivå på juniorkjørerne, lover det godt for
sportens framtid, skryter
speaker mens røyken letter og
publikum igjen kan hilse på
sidemannen. Ingen vet hvem
som vinner, det står om gullet
i Norgescupen. Alle venter på
dommernes dom.

Kort om drifting:
* Drifting er en ferdighetskonkurranse med bil.
* Målet er å kontrollere en bil i
sladd gjennom en seksjon med
svinger.
* Det kjøres tre klasser i Norge,
med Norgescup-status: Junior,
Semi-pro og Pro.
* Konkurransen dømmes ved at
et dommerpanel gir poeng utifra
følgende kriterier: Hastighet,
sporvalg, vinkel og showfaktor
Kilde: Bilsport.no

Måtte glemme fjorårets smell
Første gang Stian kjørte en bil,
var for to år siden som 15åring – og det med en fullblods
driftingbil, i full sladd. Litt av
en ilddåp bak rattet! Drifting
er en risikosport med høy fart
og breie sladder, så det kan
fort gå galt. Stian smalt rett i
betongveggen sist han kjørte på
Gardermoen, for ett år siden.
Nå må han gi alt, og slette alle
tanker om smellen på samme
bane i fjor.
- Jeg vet godt hvor galt det kan
gå. Sånn sett er det en positiv
erfaring å ha med seg. Samtidig
er det akkurat som om jeg har
knekt en kode, og at jeg er mye
mer i ett med bilen nå. Da er det

litt enklere å tøye grensene uten
at det går så galt – håper jeg.
- Jeg vet jeg er veldig heldig
Før denne sesongen ble en ny
bil handla inn fra Finland; et
råskinn med 450 hestekrefter
under panseret.
- Det har vært en fantastisk
sesong! Alt har funka, forteller
Stian og ramser opp gode hjelpere: Lokale sponsorer fra Re,
kamerater som er med og skrur,
og ikke minst mamma og pappa
Hilde og Bjørnar.
- De er med og kjører til trening
og konkurranser, og støtter opp
om en hobby som tar mye tid og
koster en en god del kroner. Jeg
vet jeg er veldig heldig. Uten
mamma og pappa hadde det
ikke gått.
En stor idrett i utlandet
Drifting er en relativt ny sport i
Norge, men er en av de største
idrettene i opprinnelseslandet
Japan og etter hvert også i USA.
Det er en slags bilslalom, der
deltakerne blir bedømt utifra

hvor pent man klarer å sladde
seg vei. Vinkel, flyt og røyk fra
dekka teller inn. Det er mulig
å leve av drifting i flere land
- i Japan og USA er de beste
utøverne store helter og nasjonale kjendiser. Stian oppdaga
sporten på YouTube, og da var
han solgt. Han kjente ingen som
drev med drifting, men miljøet
er inkuderende og godt - så nå
har han kompiser fra stort sett
hele landet som er interessert i
det samme som han: Sladding
med bil på bane.
Tett i toppen til siste sladd
I finalen kjører Stian som om
han ikke skulle gjort annet enn
å sladde seg gjennom oppveksten i Bergsåsen. En poengsum
på 92,3 av 100 poeng i finalen
kunne holdt til seier, hadde det
ikke vært for at konkurransen
er hardere enn noen gang før
i juniorklassen. I finalerunden
ramler Stian ned fra en delt
førsteplass til en tredjeplass.
Det betyr at gullet glipper med
noen få poengs margin og det er

en skuffa Stian som klatrer ut
av bilen da den tette røyken
letter over Gardermoen.
Sølv er en seier i seg sjøl
Men noen uker etter at
sølvmedaljen var sikra,
oppsummerer Stian sesongen
slik: - Jeg var litt småskuffa
med tanke på de få poenga som skulle til for å ta
førsteplassen, men jeg kan
ikke klage. Det har vært en
fantastisk sesong, som har
gått over all forventning! Jeg
er utrolig fornøyd, og har lyst
til å takke alle sponsorene
som har gjort dette mulig for
meg, og familien som er med
meg og støtter meg i tykt og
tynt. Neste sesong blir det
klassebytte, fra juniorklasse
til Semi-Pro og kanskje Pro
- den største klassen. Stian
vil søke om dispensasjon til å
kjøre den klassen hele neste
sesong, fra før han fyller 18
år som egentlig er kravet.
Han tok også gull i KNAmesterskapet i år.
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Fire fotballnavn er foreslått
BERGSÅSEN: Etter opprykksesongen i år er fire Re
FK-spillere foreslått som Årets
idrettsnavn i Re 2013:
- Han har god sportsånd, stiller
opp for laget som trener, spiller
og som en god venn. Han
fortjener prisen for arbeidet han
har lagt ned for å få Re til å rykke opp og for et godt samhold
i klubben, heter det i forslaget
på Thomas Foss (23) til Årets
idrettsnavn i Re 2013. Han er
kaptein for Re FKs A-lag. Hein
Irgens Henriksen sto for sitt åttende opprykk som trener denne
sesongen, det andre med Re FK.
- Å lage gull av gråstein sier
alt, heter det i forslaget. Tobias
Gran (15) scora sitt første Alagsmål som 14-åring, og har
siden den gang hatt en drømmesesong med blant annet U-landslagskamper, prøvespilling for
Liverpool og Rosenborg, med
mer. Jim Robin Henriksen (20)
er dedikert trener for juniorlaget
og keeper på A-laget. Begge
deler fortjener han heder og ære
for, heter det i forslaget.

Tobias Gran (15): “A-lagsspiller på Re FK, har spilt flere kamper for både
U15 og U16-landslaget med flere scoringer. Har også prøvespilt
for både Molde, Rosenborg og Liverpool”.

Arkivfoto:
Stian Ormestad

Dette er Årets idrettsnavn-juryen:

Hein Irgens Henriksen (38):
“Treneren er sjølsagt et godt forslag! Sørga for opprykk for Re FK. Å lage gull av gråsteins sier alt”.

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

Henning Larsen, leder av idrettsrådet i Re, Ida Johre, leder for
idrett i Re kommune, Margareth Horn, folkevalgt og hovedutvalgsleder med ansvar for idrett, og Synne Eggum Myrvang,
ReAvisa. Sekretær er Stian Ormestad, ReAvisa.
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ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2013
Jim Robin Henriksen (20): “Har gitt maksimalt
som trener for Re FK sitt juniorlag, pluss som
keeper for Re FK A-laget”.

Reparasjoner - Eu-kontroll - Klimaservice - 4-hjulskontroll - Service

Vi har avdeling i Våle og på Nykirke
- felles tlf 330 70 700
Roger i Våle - tlf 930 80 075
Vidar på Nykirke - tlf 920 90 098

Skaane Import Bilverksted AS
Sørbyveien 603, 3178 Våle

Alt innen innramming!
Malerier / Broderier / Papyrus / Bilder / Tegninger
Vi skjærer alt innen passepartou
på vår ny maskin wizard 9000
Se vårt gode rammeutvalg!
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Sport i Re:
Se flere bilder på ReAvisa.no

Uavgjort med Re-spillere på begge lagene
TØNSBERGHALLEN:
Nabo-oppgjør i 2. divisjon
med Re-jenter på begge lagene da Flint tok i mot Ramnes i Tønsberghallen siste
torsdag i oktober. Bønda fra
Re reiste til byen for å møte
tidligere lagvenninner på by-

laget. Karoline Vivestad Flåten
og Pernille Tandberg Gran er
begge tidligere Ramnes-spillere
som nå spiller for Flint.
- Ramnes burde ha vunnet
kampen, mente både spillere,
trenere og heiagjengen. Men
sånn gikk det ikke. Resultatet

ble uavgjort 24 - 24. Hele sju
straffebom av Ramnes sier
sitt. Les også om sist helgs
hjemmekamp på nettavisa
ReAvisa.no.
Foto:
Synne Eggum Myrvang

MORO MED HÅNDBALLTURNERING - PÅ BORTEBANE
(STORT BILDE): Blide håndballbarn, mer eller mindre fra
venstre: Frida Berg Aasen, Fran Hermine Bjørang, Mathilde
Søgstad Gran, Lucas Erikstein Roheim, Philip Marti, Norman
Bøhle Bjørang, Nora Dalseth, Maren Helene Furuheim og
Celina Moen.
FULL INNSATS (LITE BILDE, ØVERST): Norman på seks år
setter ett av mange skudd rett i nettmaskene.
GODT APPARAT, MEN MANGLER HJEMMEBANE:
Siril Bøhle Bjørang og Cornelia Mender holder styr på kamper
og resultater.
Foto:
Stian Ormestad

Kort om
minihåndball i Ramneshallen:

Hardtslående reing møter de beste
fighterne fra hele landet på hjemmebane
BAKKENTEIGEN: Lørdag
og søndag 16 - 17. november 2013 arrangerer
Horten Kickboxing klubb
Norgescup i kickboxing på
Bakkenteigen Arena. Blant
nærmere 300 startene fra
hele Norge finner vi Cato S.
Nilsen fra Re i klassen opp

til 84 kilo senior lettkontakt og
pointfighting. Han er medlem i
arrangørklubben i Horten.
- Dette er et av de største
kickboxing-arrangementene i
landet. Flere av norges beste
fightere er på plass og tar dette
som en siste oppkjøring til VM
i Tyrkia 30. november. Norge er

en av verdens beste nasjoner
i kickboxing, og vi gleder
oss til å se kickboxing på
høyt nivå i Horten denne
helgen, forteller Kenneth
Bruun, sportslig leder i
Horten Kickboxing.
Foto:
Vidar Markussen

* Ramneshallen er ikke godkjent for minihåndball.
Det betyr at de yngste lagene fra 6 - 8 år ikke får spille
turneringer der, og de aller yngste trener på Røråstoppen
skole.
* Ramnes IF har søkt om pengestøtte til å oppgradere
hallen til minihåndball. I samme slengen bør også et slitt
gulv og et lekk tak utbedres, bes det om i søknaden.
* Sportslig leder anslår en kostnad på snaut 30.000 kroner
for å oppgradere Ramneshallen til minihåndball. I tillegg
kommer vedlikehold for å pusse opp gulvet og tette
taket.
* Håndballgruppa opplever en javnt stor interesse for å
spille håndball blant de ynsgte, med rundt femti spillere
i alderen fra 6 - 8 år. Det er mange jentelag, men bare ett
guttelag i skrivende stund.

ReAvisa november 2013

Se flere bilder på ReAvisa.no

- Kjedelig at vi ikke får spille
hjemme i Ramneshallen
RAMNESHALLEN/HOLTANHALLEN: Forrige helg reiste hele seks Ramneslag til Holtanhallen i Horten. De yngste Ramnes-spillerne får ikke spille på
hjemmebane: Ramneshallen er ikke godkjent, gulvet er slitt og taket lekker.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Hele seks Ramnes-lag i turnering for aldersbestemte lag fra
6 til åtte 8 år, med totalt 35
Ramnes-spillere i blå drakt.
Forrige helg reiste de til Holtanhallen i Horten. Ramneshallen
duger ikke til turneringsspill
for minihåndball, slik de yngste
spiller.
Får ikke bruke Ramneshallen
Siril Bøhle Bjørang, oppmann
for Jenter 7, og Mari Gran,
trener for Gutter 6 og Jenter 6,
forteller de at de aller yngste
spiller to - tre slike turneringer
hvert år, mens de litt eldre
spiller en gang i måneden. Det
kunne vært oftere.
- Dette er de yngstes form for
seriespill, forklarer Siril. Derfor
ville det bety mye for Ramnes å
få spille på hjemmebane.
- Da ville de yngste fått spille
flere turneringer. Det ville
også vært bedre tilrettelagt
for treninger. Per i dag må
6-årslagene trene i gymsalen
på Røråstoppen skole, forteller
Siril. For Ramnes IF ville det
bety potensielle inntekter.
- Alt det vi mangler, har de her.
Oppmerking av banen, mål,
med mer, peker Mari rundt i
Holtanhallen, som mysser av

folk, med full tribune. Alle har
betalt en femtilapp, og de fleste
kjøper seg en kaffekopp og ei
vaffelplate.
- Vi går glipp av en viktig
inntektskilde til klubbkassa uten
den muligheten de har her og
i de fleste andre hallene rundt
omkring. Vi ønsker oss veldig
en hall der de yngste også kan
spille turneringer.
Gulvet er slitt og taket er lekk
Det skal i utgangspunktet ikke
så mye til: Noen streker på gulvet og ett par ekstra mål. Men
dårlig vedlikehold gjør at gulvet
er slitt og taket er lekk. Line
Lerbo, sportslig leder i håndballgruppa, anslår en kostnad
på snaut 30.000 kroner for bare
oppmerking til minihåndball.
Men i samme slengen burde det
bli gjort mer med hallen. Re
kommune eier hallen som leies
ut til idrettsklubber og Re VGS.
Ramnes IF håndballgruppa
skriver i sin søknad til Re kommune: “Parketten som ligger i
hallen nå, begynner å se stygg
ut, og oppmerkingen er også
veldig slitt. Det er behov for å
merke opp på ny, og da hadde
dette vært en gylden anledning
å merke minihåndball samtidig.

I tillegg er taket lekk, det renner
vann ned på gulvet når det
regner, og det kan fort oppstå
farlige situasjoner. Kampene
som arrangeres når det regner
ute, må til stadighet stoppes for
å tørke gulvet, slik at det ikke
oppstår skader”.
Femti spillere fra 6 til 8 år
Det står svart på hvitt i
søknaden at Ramneshallen ikke
er godkjent for de yngste: “Vi
ønsker at alle våre medlemmer
skal ha anledning til å spille
kamper i vår hjemmearena, for
å skape trygghet og tilhørighet
til klubben og hallen. I tillegg
er dette en god inntektskilde
for klubben. Vi har stor pågang av yngre spillere og vi vil
gjøre det vi kan for å beholde
dem og gi dem et bra tilbud i
klubben vår, står det skrevet.
Lerbo forteller at det er rundt 50
Ramnes-spillere i alderen 6 til
8 år, og at antallet er javnt høyt
over flere år.
- Det er veldig moro, men det
ville bety mye å kunne arrangere turneringer for de minste
hjemme i Ramneshallen - både
for klubben og de yngste
spillerne våre.

“Det er ikke så farlig om vi
vinner eller taper, bare vi
scorer masse mål. Helst flest”
HOLTANHALLEN: Gutter 6- og Jenter 6-lagene til
Ramnes IF spiller sine aller første kamper. Ikke på hjemmebane, men i Holtanhallen i Horten. De må vente flere
år før de kan spille hjemme i Ramnes-hallen. Den er ikke
egnet for minihåndball.
- Vi har vinni alle kampene, jubler Norman Bøhle Bjørang
(6) og Lucas Roheim (6). De spiller på guttelaget til Ramnes, som måtte forsterkes med ei jente.
Mens det gror godt i jentehåndballen, er det bare ett
guttelag igjen i Ramnes.
Alle på 6-årslaget går i 1. klasse, og er veldig opptatt av at
de har slått lag med spillere som går både i 2. og 3. klasse.
Men seier i seg sjøl er ikke så viktig, sånn egentlig.
- Det morsomste er egentlig å spille håndball. Vi må jo
ikke å vinne for at det skal være morsomt. Bare vi scorer
masse mål. Helst flest.
- Hvor lenge har dere spilt håndball?
- Ååååååååå, det er lenge, det! Kanskje tre år? Hvert fall
ett. Vi trener på skolen vår, i gymsalen, etter skolen.
- Hadde det vært moro med store turneringer hjemme i
Re, sånn som her?
- Åja, det hadde vært moro, forteller gutta som har større
søsken som spiller i Ramneshallen. De tror kanskje at
flere besteforeldre, tanter og onkler ville kommet for å se
på hvis de kunne spille hjemme i Ramneshallen.
Ei jente på 7-årslaget bryter ut:
- Snakker dere om Ramneshallen? Ramneshallen miiiin!?
Trenerne får med seg diplomer til alle spillerne. Her er det
tap eller vinn med samme sinn.
- Det er ikke så farlig om vi ikke vinner, bare vi scorer
flest mål....

Håndballgruppa vil påvirke politisk
RAMNESHALLEN: I en trang kommuneøkonomi er
Ramnes IF håndballgruppa klar for å kjempe om penger til
nødvendig oppgradering og vedlikehold til Ramneshallen
- som Re kommune eier. ReAvisa lyktes ikke å få svar fra
administrativt hold før denne avisa gikk i trykken.
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Lokalpolitikk i Re:

Skuffer tjenestene ut av Re til
protester fra en eneste stemme
LOKALPOLITIKK I RE: Re kommune flytter
tjenestene for plan, areal, byggesak og geodata
ut av kommunen. Til store protester fra en eneste folkevalgt i kommunestyret i Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
3K sto på agendaen i kommunestyremøtet tirsdag 29.
oktober 2013. ReAvisa er
blitt kontakta av flere som
spør seg om folk flest vet
hva som foregår - ordet snikkommunesammenslåing er
blitt brukt flere ganger. Det
heter blant annet i vedtaket:
"Det opprettes et vertskommunesamarbeid for tjenestene plan, areal, byggesak og
geodata med Holmestrand
og Hof". Re kommune har
et håp om å huse landbrukskontoret, som får så mye
skryt her i kommunen. Men
det er Holmestrand som står
som vertskommune for dette
3K-samarbeidet. Og det er i
Holmestrand tjenestene i utgangspunktet skal plasseres?
- Ja til et sjølstendig Re!
Heming Olaussen (SV) står
steilt mot flertallet, mutters
aleine. Re SV gikk til valg
med et "Ja til et sjølstendig Re" og følger opp sin
hjertesak.
Per Asbjørn Andvik (SP)
mener Olaussen er litt vel
dyster på 3Ks vegne.
- Dette skal gi bedre tjenester
for innbyggerne, og det skal
gi et større og bedre fagmiljø
for de ansatte, pluss alle de
andre argument vi kjenner så
godt. Mindre sårbarhet ved
sjukdom, blant annet.
Andvik forventer til og med
mindre sjukefravær: - Det vil

bli mer spennende å gå på
jobb hver dag, spår han. Det
store flertallet sluker argumentene rått, men Olaussen
setter store spørsmålstegn
ved argumentasjonen.
- Er det ikke det denne
salen er til for? Å stille de
kritiske spørsmålene? Dette
handler jo egentlig om bedre
tjenester og service ovenfor publikum. Jeg trur det
blir dårligere, det blir hvert
fall større avstander, sier
Olaussen.
- Så spørs det om det blir
mindre sjukefravær og så
veldig mye mer morsomt å
gå på jobb for de ansatte.
Olaussen tar for seg argumentene for å flytte tjenestene ut av Re.
- Det blir snakka om mange
fordeler som jeg er skeptisk til. Jeg er redd for at vi
drar med oss noen nisser på
lasset!
Har ikke råd til å stå alene
Rådmann Trond Wifstad sier
at Re kommune langt på vei
ikke har noe valg.
- Jeg kan ikke garantere for
at Re kommune er i stand til
å levere de tjenestene som
vi er påkrevd å levere til
innbyggerne, dersom vi fortsetter inn i framtida alene.
Hele vedtaket, vedtatt med
24 stemmer mot SVs ene
stemme, kan du lese i egen
faktaboks.

Kort om vedtaket:
1. Det opprettes et vertskommunesamarbeid etter KL. §28-1b
for tjenestene Plan, areal, byggesak og geodata med Holmestrand og Hof, med Holmestrand som vertskommune.

Re-skolen scorer dårligere enn landssnittet
LOKALPOLITIKK I RE: Både gode og dårlige nyheter fra skolene i Re:
Fortsatt høye mobbetall for ungdomsskolen, men betraktlig forbedring på
Ramnes skole.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Med en vanskelig mediesak
godt i minne - mobbesaken på
Røråstoppen skole som en gjenganger i Tønsbergs blad - skulle
kommunalsjef Unni Bu redegjøre for tingenes tilstand i Reskolen i kommunestyremøtet
29. oktober 2013. Les hele
rapporten via link på nettavisa
ReAvisa.no.
- Disse tallene sier noe om
forrige skoleår. Det er jo spennende da! Rådmannen hang
over skuldra mi da tallene
kom, han var jo så skuffa i fjor,
innleder kommunalsjef Bu.
De folkevalgte fikk rapporten i
kortversjon, og svarte med mer
skryt enn slakt. Kommunestyret
sitter med det politiske ansvaret,
med Re kommune som skoleeier av fire barneskoler og en
ungdomsskole.
- Røråstoppen var en av skolene
som var dårligst i fjor, men
de er oppe på landssnittet i år.
Solerød skole scorer veldig bra,
redegjør kommunalsjef Bu.
Tallene generelt viser at Re er

på vei opp mot landssnittet, - og
der må vi klare å holde oss!
Ungdomsskolen ligger litt under
landssnittet, men kommunalsjefen peker på en stor forbedring fra i fjor.
- Målet er å bli enda bedre, så vi
ligger på snittet også der. Flere
tiltak er satt inn for i sikre det, i
samarbeid med ny rektor.
Mye mobbing på u-skolen
Mobbetallene er fortsatt nedslående for ungdomsskolen,
kan vi lese av rapporten. Det
er mer mobbing på Revetal
ungdomsskole enn ellers i Vestfold, og langt over snittet for
landet. Vedvarende høye tall,
og Fylkesmannen er koplet inn.
Svein Holmøy (SP) er enig i at
det er noen gode tall, og noen
dårlige tall.
- Det viktigste er å bruke tallene
riktig. Fortsette med alt det som
funker, og sett inn gode tiltak
der det trengs. Det ser vi jo at
blir gjort. Veldig bra.
Flere folkevalgte, blant dem

Øyvind Jonassen (H), peker på
et lavt utdanningsnivå blant befolkninga i Re, vi ligger under
landssnittet.
Kommunestyrerepresentant og
ungdomsskolelærer Thomas
Rasmussen (Ap) peker også på
at Re har en større andel elever
med spesielle behov, sammenlikna med landet ellers.
- Derfor er det litt hårete mål
i forhold til forutsetningene
å skulle være på landssnittet,
med de forutsetningene vi har.
Det kan kanskje være sunt,
men vi må også være litt realistiske, mener Rasmussen (Ap).
Frode Hestnes (Frp) mener at
veldig gode tall for Ramnes
skole ikke kommer godt nok
fram i rapporten. Mobbingen
går ned på skolen, en tydelig
positiv trend. - Hva er det Ramnes skole har gjort for å få til
dette? All honør til den skolen
som har klart å snu negative
tall. Jeg skulle gjerne sett at
rapporten kunne vise til det
arbeidet som er gjort.

Les mer på ReAvisa.no

Varaordfører Trude Viola Antonsen (Ap):
- Som folkevalgt i Re gjør dette skikkelig vondt

2. Overføring av personell gjennomføres som virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens kap. 6, og i tråd med
Retningslinjer for overføring av personell ved etablering av
felles 3K-virksomheter.

LOKALPOLITIKK I RE: En diger omrokkering med folk hit og dit - vips så var
mange penger spart. Sånn så det ut på papiret. I praksis gikk det skikkelig skeis og det går ut over noen av våre svakeste i bofelleskap for funksjonshemmede.

3. Rådmannen bes framforhandle en samarbeidsavtale som
legges fram for kommunestyret til godkjenning i løpet av
høsten 2013.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

4. Dersom det er aktuelt for Hof og Holmestrand stiller Re
kommunestyre seg positivt til å påta seg vertskommuneansvar for et felles landbrukskontor.

- Vi har ikke klart å holde det vi
lovet brukere og pårørende i forhold til flytting fra Konvallstien
til Brår, sier fungerende virksomhetsleder Mette Halvorsen.

Noen av brukerne føler seg
utrygge, blant annet på grunn av
for få ansatte. Flere av dem som
fikk andre jobber i kommunen
i flytteprossessen er tilbake i

sin gamle jobb for å dekke opp
for underbemanning. Den store
omrokkeringsplanen ble til for å
spare penger til omsorgsbygget.
Les mer på nettavisa ReAvisa.no.
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- Hva er det Ramnes
skole gjør så riktig?
RAMNES: Store ting er utretta ved å ta tak i alle de små tingene. En trist trend
med høye mobbetall på Ramnes skole er snudd, og skolen får skryt fra kommunestyrets talerstol. Elevene sjøl tror det er blitt så mye bedre fordi de har fått
lov til å være med på å bestemme hvordan de skal ha det på skolen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Hoppetau-konkurranse!
Det er er moro. Vi får lov til
å bestemme noe moro vi kan
gjøre innimellom, og vinneren
får bestemme hva vi skal gjøre i
to skoletimer!
- Det handler om demokrati
Ivrige Ramnes-elever forteller
i munnen på hverandre hvorfor
skolen deres er så fin. Camilla
Marie Bakke (9) setter dagens
rekord med 312 hopp og er med
på skaffe klasse 4 A seieren.
Premien blir ikke to timer fri
med is og sjokolade, forteller
hun, etter førende spørsmål fra
ReAvisas utsendte.
- Jeg har lyst at vi skal ha kunst
og håndverk og tegne i to timer!
Elevene får lov til å bestemme
litt over sin egen skoletid,
tidligere har det vært hårdag,
matpakkedag og det har vært
hattedag. Men er det så enkelt å
snu elendige mobbetall?
- Nei, det er nok ikke det, sier
Ramnes-rektor Marit Flatø.
- Men elevene er inne på noe
veldig viktig - demokrati. Det

handler mye om demokrati:
Både blant elevene med elevråd,
men også blant lærerne. Det
er viktig at vi ikke har mange
småsjefer som bestemmer litt
her og der, men at alle lærerne
engasjeres og at vi kommer
til enighet i fellesskap om en
felles holdning ovenfor elevene
og hverandre, lærere i mellom.
Jeg tror det er viktig at vi er
konsekvente, helt fra de små
tingene til de store sakene.
Starta med alle de små tinga
Det er ti år siden det var på det
verste på Ramnes skole. Nå viser Tilstandsrapport for skolene i
Re at trenden er snudd. Mobbingen ved Ramnes skole har gledelig nok gått drastisk ned etter
at prosjekt “Skal - skal ikke” ble
satt i gang for rundt ti år siden.
Tidligere Ramnes-rektor Alfred
Ringdal la ned en stor og viktig
jobb med Ramnesmodellen,
som skolen fortsatt jobber etter.
I tillegg til at elever og ansatte
får si sitt, er det også viktig med
foreldreengasjement.

- Vi opplever stor støtte fra foreldregruppa, forteller Flatø. Hun
har jobba ved skolen som lærer
siden 2004 og som rektor siden
2010. Noe av det første hun tok
tak i var banning. Det er et eksempel på å starte i det små. Nå
opplever hun at elevene oppdrar
hverandre. Både når det gjelder
hva som er greit å si og ikke:
Du sier ikke sånn der! Men også
andre ting: Vi dytter ikke sånn.
- Over tid har det gjort noe med
oss alle sammen ved skolen,
barn som voksne. Det er blitt en
del av kulturen, så det sklir ikke
helt ut.
Elevene lager reglene sjøl
Når snudde det? Det er vanskelig å si, mener rektor Flatø. Alt
har skjedd gradvis. Det som er
helt klart, er at en elendig trend
er snudd. - Men vi kan aldri
lene oss tilbake og si at jobben
er gjort. Dette er en jobb vi må
gjøre hver dag, hele tida. Vi
har fortsatt mange ting vi må ta
tak i, vi som alle andre skoler men da tar vi tak i det - når det

HOPPETAU-REKORD (STORT BILDE): Camilla Marie
Bakke (9) setter dagens rekord med 312 hopp og er med på
skaffe klasse 4 A seieren i hoppetau-konkurransen.
STOLT REKTOR (LITE BILDE): Ramnes-rektor Marit Flatø
forteller at skolen tar tak i alle de små tingene - og med det
gjør store endringer. Elendig mobbestatistikk er snudd ved
skolen gjennom systematisk jobbing de siste åra.
Foto:
Stian Ormestad

trengs! Som på alle skoler har vi
utfordringer foran oss i framtida. Men når jeg ser bakover i
tid, så ser jeg at vi faktisk gjør
en sabla god jobb!
Elevrådet ved Tiril Krisine
Knotten (12) forteller at de
opplever å bli tatt på alvor.
Elevrådet har blant annet vært
med på å utforme en sosial
læreplan.
- Der ville elevrådet ha inn flere
punkter om orden og oppførsel,

sier rektor Flatø. Fornuftige
punkter som gir roligere
timer med mindre bråk og tull.
Elevrådslederen forteller at de
har sendt brev til kommunen
om å få reparert og rydda opp
på uteområdene på skolen. Og
elevrådet får innfridd gode ideer
om sosiale happeninger - som
hoppetaukonkurranse.
- Elevene er mer ivrig når vi vet
at vi har bestemt det sjøl. Til og
med reglene har vi laga sjøl!
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Foreningslivet i Re:

Årsmøte i
Re senterparti

120 feira høstfest
RAMNES: Det var fullt på
Elverhøy søndag 27. oktober 2013 da Beitemarken
4H holdt høstfest for 36
medlemmer med familier
- hele 120 totalt. 4H-erne
hadde laget fine utstillinger
hvor årets arbeid med oppgavene ble presentert. Alle
medlemmene var engasjert
i høstfesten, med tilrigging,
utstillinger og underholdning. Kvelden ble ledet av
klubbens leder Erik Cusic.
Medlemmene fikk utdelt
sine merker og hver sin 4Hskje. Tre av medlemmene
har fullført 4H-programmet
og fikk plakettnåla. Plaketten vil de få seinere ved
en tilstelning på Gjennestad
i Stokke. Er det flere som vil
være med i 4H, er det bare
å ta kontakt, forteller Mona
Kirkevold til ReAvisa.
På bildet ser vi fra venste
lederen i Beitemarken 4H
Erik Cusic sammen med
plakettvinnerne Torbjørn
Andvik som i år hadde oppgaven motorsag, Hanne
Berg Schmidt, natur og
planter og Helene Kirkevold med oppgaven Aspirantleder.
Foto:
Håkon Westby

VONHEIM: Re senterparti
avholdt onsdag 6. november årsmøte på Vonheim i
Fon. Møtet var godt besøkt
og ble ledet av leder Harald
Ringen. I tillegg til vanlige
årsmøtesaker var det hilsen
fra fylkesstyret ved Ingun
B. Tvedten.
Nye i styret er Johannes
Ugulen og Marius H.
Bøhle. Harald Ringen og
Jan Vidar Bjune ble takket
for god innsats for partiet.
Ny leder er Lise Berit Firing, heter det i referatet.

Re-kalenderen er i salg
RE: Den er snart i salg, og Re Lions håper
folk kjøper den i år også. Inntektene går til
humanitært arbeid. Kalenderen er den 10.
utgitt av Re Lions. Kalenderbildene er nye
og gamle bilder og postkort fra kommunen.
På forsiden er et postkort av Sand Camping
på 60-tallet. Hvis man ikke får besøk av
selgere, kan kalenderen kjøpes på kommunens sevicekontor, i i DNB og på Revetal
gamle stasjon, forteller Hans Stokke.
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Foto:
Håkon Westby

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

Den aller første ReAvisa ble gitt ut
i oktober 2008, og i løpet av 5 år har
det meste doblet seg: Antall sider,
gode saker, annonser, med mer.
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Vi feirer 5 år denne høsten :)
Gode jubileumstilbud!

Du finner ReAvisa der folk møtes: Skyss-stasjonen på Revetal, servicetorget på kommunehuset, Mix-kiosken på Re-torvet, Revetal gamle stasjon, Rema,1000, med flere steder.
ReAvisa har kontoradresse Revetalgata 8, 3174 REVETAL. Tipstelefon 488 69 444 / epost tips@ReAvisa.no. Du finner oss på nett: ReAvisa.no / på Facebook: www.Facebook.com/ReAvisa
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Lokalopplæring
Ulf, mob. 90 58 75 74

Ramnes Ungdomslag feira 100 år på Elverhøy
RAMNES: 60 personer tok imot innbydelsen til jubileumsfest på Elverhøy lørdag 2. november. Det var god stemning da ReAvisa
var innom jubilanten. Deltakerne hadde sjøl med seg egne smørbrød, mens ungdomslaget spanderte jubileumskake og kaffe på
deltakerne. Trude Viola Antonsen var glad for å se tidligere formenn på arrangementet, mens Arild Sverstad Haug sa at det var
nok en sliten hundreåring som jubilerte. Aktiviteten i Ramnes UL siden starten i 1913 har variert opp gjennom årene. Allerede
andre året tok man fatt på byggingen av Elverhøy. Teater og revy har hatt gode perioder. “Til seters” er spilt mange ganger, siste
gang i 2005. Revyene blomstret på 50-tallet og ble tatt opp igjen til 75-årsjubileet da de satte opp jubileumsrevyen ”Hva lo di a?”
i 1988. Da kom en aktiv periode i laget med opp til fire oppsetninger i året. I 1995 var det revy, ungdomsteater, oktoberteateret
og barneteater før jul. Nina Andersen, Tove Øygarden, Anne Gro Dahl og Britt Øhren var ildsjelene mens Guri Riiser og Synnøve Sæbø malte kullisser og sydde kostymer. Da de ga seg var det Arild Sverstad Haug og Trude Viola som malte kullissene.
Per Aslins ”Putti Plutti Plott” ble satt opp med Asplin som æresgjest. Så lå det brakk fra 1999 til 2007. Da ble barneforestillingen
”Den magiske julen” satt opp. I 2008 spilte man ”Nissen borte vekk”. Begge skrevet av Trude Viola Antonsen. Også i 2009 og
2010 var det barneteater, men så var det igjen stopp. Dagens styre sier at hvis noen har gode ideer så er de velkommen: - Vi har
teatergarderobe full av kostymer, scene og lokale med en fantastisk akustikk. Så er det noen som vil drive teater – så kom igjen.
Elverhøy kan brukes til ulike arangementer. Huset er i bra stand, men det bør brukes, sier medlemmer av styret til ReAvisa. På
bildet ser vi, fra venstre: Nåværende formann Nina Therese Thorstensen sammen tidligere formenn: Anders Bøhle, Arild Sverstad Haug, Arnfinn Dahl, Torun A. Dahl og Tove Øygarden
Foto: Håkon Westby

presenterer

Våle samfunnshus onsdag 27. november kl. 19.00
Vi spiller kjente og kjære julesanger i ny og gammel innpakning.
Vokalister Line Knudsen og Erik Salminen.
Konferansier Knut Høydal.
Billettpris kr. 150,00
Billetter selges ved inngangen fra kl. 18.00
Barn under 12 år gratis.
Arrangør Storbandet Fokus
www.storbandetfokus.no
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THOMAS HANSEN
TLF 950 53 216
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Sist, men ikke minst:

Slekters gang:
Døpte:
Ramnes kirke
20.10 Mille Hermine
Klausen Hjelmtvedt
03.11 Maja Sølling
Mortensen - døpt i Søndre
Slagen kirke
Våle kirke
20.10 Vida Silbodal
20.10 Marie Didriksen
Reggestad
20.10 Matias BråthenLund
Døde:
Ramnes kirke
15.10 Olaf Jahre
16.10 Paul Venås
Våle kirke
18.10 Gustav Kjær
24.10 Terje Røed
25.10 Arild Nørgaard
01.11 Kirsten
Bredegaard Stangsted
Kilde:
Re kommune,
kirkekontoret

HUSK julenummer av ReAvisa!
Annonsefrist 27. november: Annonse@ReAvisa.no

Finnes det en
fiolin-stemmer i Re?
Trenger hjelp med en
fiolin som ikke er brukt på
mange år. Noen som kan
stemme en fiolin?
Ring Anne Lise,
tlf 979 58 556.

Annonse i
ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke
minst veldig enkelt.
Send over en kort tekst
med info, logo, bilder og
fargeønsker.
Ta kontakt på epost annonse@ReAvisa.no,
tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no

Priser:
Bøk: 900 kr for 1.000 liter
Bjørk: 900 kr for 1.000 liter
Gran: 500 kr for 1.000 liter
Prisene er inkl mva. Selger i 1.000 liters sekker på europall
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For 5 år siden:

Barneteater
på Elverhøy

Klemmetsby-Firing

FRA ARKIVET: Juleforestillingen ”Julepotpourri” ble i
desember 2008 presentert på
Elverhøy i Ramnes. Forestillingen handlet mest om jul og
litt om veiforholdene i bygda,
skrev ReAvisa sist det ble satt
opp barneteater i Ramnes. Siden
den gang har teatergruppa ligget
brakk. Det var rundt 200 besøkende totalt fordelt på tre forestillinger. - Vi har i år valgt å ha
en liten gruppe barn i teateret
vårt. På den måten får barna
mer scenetid, og får virkelig vist
hva de kan, sa lederen i Ramnes
ungdomslag, Hilde Cathrine
Groland, til ReAvisa. Et par av
innslagene vi fikk se var tydelig
inspirert av det som skjer i
lokalmiljøet. Nissenyhetene
som ble lest av Julie Elise
Brattland, handla om politikernissene og ordførernissen som
må se å få gjort noe med forholdene på Ramnesveien.

AGIOS FORSIKRING
– ditt lokale forsikringskontor!

AGIOS
forsikring

Er du sikker på at du er riktig forsikret?
Mange tror de er overforsikret – minst like mange er underforsikret!
Når gikk du skikkelig gjennom forsikringene dine?
Har du forsikret det viktigste?
- økonomisk tap ved død
- økonomisk bortfall ved arbeidsuførhet
Riktige grunnlag?
- arealene i boligen
- verdien på innbo
- kjørelengde og kilometerstand på bilene?
I løpet den siste tiden, har vi dessverre oppdaget
flere tilfeller av feil og mangler hos personer som
har kontaktet oss for en gjennomgang av sitt
forsikringsbehov.
Vi gir faglig råd om hvordan man bør forsikre seg!
Ta kontakt med oss på telefon 33 06 20 50 eller
på forsikring@agios.no for å avtale en gjennomgang.
Industriveien 4
3174 Revetal

forsikring@agios.no

Tlf 33 06 20 50
www.agios.no
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itt kontor

- vår ekspertise og service

Din lokale partner for ditt optimale kontor!

PRINT/SCAN

FERSK KAFFE

Importør av multimaskiner!
Markedets beste driftsgaranti!

Smak på våre nykvernede bønner!
Kom innom for prøvesmaking
- Kaffe
- Sjokolade
- Caffe Latte
- Espresso
- Cappucino
- Te
- Kakao
- Macchiato
- Sjokolade med
melk

-50%
VI FEIRER 5 ÅR
PÅ REVETAL
19. NOVEMBER
Denne dagen besøker vi de ﬂeste
bedrifter i Re og vil selge ut alle våre
demomodeller til 50% rabatt!
Kommer vi ikke innom deg, kom til oss dagen
derpå og se hva vi har igjen!

GRAFISK

Julekort med
eget design
100stk

990,-

Ferdig designet og trykket

Benytt deg av næringslivet i Re når du har behov for varer og tjenester!

www.dittkontor.no / www.dittgraﬁsk.no

Ditt Kontor AS - Revetalgata 4, 3174 Revetal - 33 30 67 67 - post@dittkontor.no

