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

elektro data tele alarm internkontroll

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

LYS, VARME 
ELLER EKSTRA 
KONTAKTER?

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

ReAvisa.no - siste nytt fra Re!

God jul til alle våre
kunder og kontakter!

Tlf 33 06 46 40 / ms@rosokonomi.no

Årets idrettsnavn 
i Re 2013 er kåra

7

Ridder av Re 2014 
- har du forslag?

TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Juleforberedelser i Re 
i strålende solskinn

Mer vår enn vinter i været sålangt i forberedelsene til jul. ReAvisa møtte tre generasjoner Flåteteigen 
som reiste til fots i strålende solskinn til julemarked på Hjerpetjønn, i den første julemarkedshelga i Re.

- Det er jo så flott vær, så vi kunne ikke sette oss i bilen og kjøre de få kilometerne til Hjerpetjønn, sier 
familien fra Horn i Ramnes.

Les om mer juleforberedelser i Re med julemarked, juleshow og julekonserter, julegrantenning, med mye 
mer. Og julaften for alle på Brår - som det ser ut til at det ikke blir noe av i år for første gang i Res historie.
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Om ReAvisa:

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

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

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

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

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.

Får du ikke 
ReAvisa?

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

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

Telefon: 488 69 444

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

Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilans seniormedarbeider

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

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

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

- Stas å være Ridder av Re

Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

Henning Larsen (45) fra Revetal 
var den første som ble slått 
til Ridder av Re på grunn av 
en stor dugnadsvilje og sitt 
engasjement for idretten rettet 
mot barn og unge i Re. I forbin-
delse med Re middelalderdager 
2014 skal enda en Ridder av Re 
kåres. Re kommune tar i mot 
forslag på kandidater fram til 
20. desember 2013.

Hviler ikke på laurbærene
- Det skal bli godt å få noen å 
dele oppmerksomheten med nå, 
sier Henning, oppvokst på Lin-
nestad, nå bor han på Revetal 
sammen med samboer og to 
døtre på 12 og 14 år, og hunden 
Odin. Hovedpersonen sjøl ble 
tatt på senga da den aller første 
Ridder av Re skulle kåres under 

åpningen av Re middelalder-
dager 2013. Men han hviler 
ikke på laurbærene, som Ridder 
av Re har han fortsatt i samme 
stil som før: Alt fra vaffelselger 
på stand i vaffelbua på Revetal 
til lederverv, deriblant som 
leder av idrettsrådet i Re. 
- Jeg kjenner ganske mange, 
men også helt ukjente har kom-
met bort og skryter av meg. Det 
ble plutselig masse oppmerk-
somhet, forteller en alltid like 
blid Henning. Bortsett fra litt 
vel mye oppmerksomhet rundt 
hans person, har tittelen bare 
ført godt med seg.
- Jeg må jo bare takke og bukke, 
men jeg blir litt brydd også av 
alt styret, forteller ridderen. Han 
mener det var andre mer ver-
dige kandidater i fjor, - noen har 

jo holdt på med gode gjerninger 
i 40 - 50 år! Det er mange flotte 
folk i Re, mener han. Derfor blir 
noe problem å finne gode kan-
didater for å slå en ny Ridder 
av Re i 2014. Henning vil ikke 
røpe sin favoritt, - men det blir å 
sende en epost eller tre, sier han 
og smiler. Om det er litt slitsomt 
med mye oppmerksomhet rundt 
sin egen person, er det derimot 
veldig positivt med oppmerk-
somhet rundt det du driver med. 
- Vi hadde i vinter betydelig 
mer penger i Re-løype-kassene 
til Ramnes IF skigruppe. Sånn 
sett er det flott med fokus på all 
den jobben som legges ned av 
dugnadsfolk.
Henning er mer opptatt av å 
snakke om hva som blir gjort, 
enn hvem som gjør det. Han 

RIDDER AV RE: Henning Larsen (45) ble kåret til tidenes første Ridder av Re for snart ett år siden. Nå skal 
en ny ridder kåres. - Skal bli deilig å dele oppmerksomheten med noen andre, sier den beskjedne ridderen.

“Jeg må jo bare takke og bukke, men 
jeg blir litt brydd av alt styret”

Henning Larsen, Ridder av Re
RIDDER AV RE: Ridder av Re 
er en hedersutmerkelse tilsvar-
ende æresborger i byene rundt 
Re. Det viktigste kriteriet for å 
bli Ridder av Re er at vedkom-
mende har skapt blest om Re 
utenfor kommunegrensa. Det 
kan være innenfor alle slags 
felt - næringsliv, frivillighet, 
idretts- og kulturliv, med mer.
- Vi har allerede andre ut-
merkelser som kulturprisen, 
etablererprisen og andre priser. 
Ridder av Re er en pris tilsvar-
ende æresborger i byene rundt 
oss. Den skal gå til den som 
har gjort noe ekstraordinært for 
å sette Re i et godt lys, forteller 
Ida Johre, virksomhetsleder i 
Re kommune. En Ridder av 
Re kan godt jobbe med det 
han eller hun nomineres for til 
daglig. Det viktigste er at job-
ben gjøres så godt at det legges 
merke til langt ut over Re, og 
at det er til nytte og glede for 
kommunens innbyggere. 
- Kandidaten trenger heller 

Har du forslag til Ridder av Re?

er hvert fall lite interessert i å 
snakke om seg sjøl, men skryter 
gjerne av fem - seks pensjonis-
ter som på kort tid har satt opp 
en gapahuk ved Langevannet 
denne høsten. Eller dugnads-
folket i Re-løypene. Mange 
rekker å bli nevnt på kort tid. 
Alle flinke folk.

- Mange som gjør mye bra!
- Det er mange ting som bare 
skjer, som bare funker sånn som 
det er - fordi det er folk som 
vier fritida si til dugnad. Det 
er jo litt flott å vise fram dem 
som står bak, og det er mange å 
ta av. Ikke bare i idretten, men 
også i kulturlivet, det offentlige 
og ikke minst næringslivet i Re 
- der finnes det mange som gjør 
mye bra!

ikke bo i Re, eller å være fra 
Re. Det er nok med en tilkny-
tning til Re der vedkommende 
setter Re i et godt lys.
- Se Henning Larsen som ble 
slått til Ridder av Re 2013, 
sier kommunalsjef Unni Bu, 
- et godt forbilde og kanskje 
en inspirasjon for de yngre å 
engasjere seg for gode saker.
Nå etterlyser Re kommune 
kandidater til æresutmerkelsen 
foran Re middelalderdager 
2014. Forslag sendes til kom-
munen innen 20. desember på 
post@Re.kommune.no. Hvem 
som blir ridder av Re blir kjent 
under åpningsseremonien av 
Re middelalderdager 2014. 
Re kommune står bak prisen, 
hvem som helst kan foreslå 
kandidater. Juryen består av 
folkevalgt i hovedutvalg for 
helse, oppvekst og velferd, en 
fra media, fra næringsliv og 
barn og unge. Kandidatene vil 
bli presentert i ReAvisa februar 
2014.
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ReAvisa.no - 6.486 lesere sist måned:

Sist måned:
1. Lensmann: - En innbruddsbølge
2. Katter forgifta til døde i Bergsåsen
3. Flytteplanen som slo feil
4. Rydding av beite gikk opp i røyk
5. Blir det ingen julaften for alle i år?

ReAvisa desember 2013

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. Blogger om livet som tvillingmamma i Re

ReAvisa ønsker
en god og fredfull jul!

* Over 3.000 lesere på nett hver uke!
* Opplag 5.500 på papir

Annonse@ReAvisa.no

TIDENES FØRSTE RIDDER AV RE - I MODERNE TID: Henning Larsen (45) ble kåra til tidenes første 
Ridder av Re - en hedersutmerkelse lik æresborger i byene rundt oss. Nå tar Re kommune i mot forslag på 
kandidater til en ny utmerkelse som finner sted under åpningsseremonien under Re middelalderdager 2014. 
Under ser vi ridderen med diplomet, med virksomhetsleder Ida Johre til venstre og kommunalsjef Unni Bu 
på høyre flanke.

Foto: Espen Winther / Stian Ormestad

Bibbi Tvinde Øberg
Gullsmed

Tlf: +47 928 53 849

bibbi@gullsmeddesign.no
www.gullsmeddesign.no

www.facebook.com/BibbiDesign
Bibbi Design

Designer det  du ønsker deg

Vi ønsker alle våre 
kunder og kontakter en god jul :)

Telefon 33 06 10 20 / Epost post@altinstallasjon.no / Nett altinstallasjon.no

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Fra ReAvisa.no:Fra ReAvisa.no:

Dieseltjuveri 
i Fossanveien
FOSSANVEIEN: I går morges, 
tirsdag 3. desember 2013, ble 
det meldt om tjuveri av diesel 
fra to anleggsmaskiner som sto 
ute på et jorde ved Fossanveien 
i Ramnes. Til sammen er det 
snakk om cirka 250 liter diesel. 
Forholdet føyer seg inn i en 
rekke med dieseltjuverier og vil 
anmeldes.

Ramnes-gutt 
i russebråk

TØNSBERG/RAMNES: 
Politiet måtte ta flere turer 
innom en russefest på Kaldnes 
i Tønsberg natt til lørdag 
16. november 2013. Først ble 
sju gutter i alderen 18 - 19 år 
fra Vestfold bortvist fra festen. 
Alle hadde vært involvert i 
ordensforstyrrelser på stedet, 
ifølge politiet. Rett før klokka 
ett på natta ble en 18 år gammel 
gutt fra Ramnes bortvist. Ifølge 
politiet slo han etter en annen 
person, blant annet.

Innbrudds-
forsøk i Ramnes

RAMNES: Politiet fikk melding 
om innbruddsforsøket klokka 
seks tirsdag kveld 12. november 
2013. Vedkommende som bor i 
huset ringte og meldte i fra sjøl 
om forsøk på innbrudd, etter at 
han oppdaga brytemerker på et 
vindu. Politiet har foretatt 
åstedsundersøkelse. Denne gan-
gen kom ikke tjuvene seg inn i 
huset, men forsøket føyer seg 
inn i rekka med et titalls 
innbrudd denne høsten. 
Verst har det vært på Revetal.

Bilbrann i Re var 
forsikringssvindel
RE: En mann i slutten av 40-
årene er dømt for forsikrings-
svindel etter at bilen hans ble 
totalskadet i brann, skriver 
Tønsbergs blad. Det var som-
meren 2011 at politiet rykket 
ut til en bilbrann i Re. Mannen 
forklarte at bilen hadde tatt fyr 
mens han var ute og kjørte.
Forsikringsselskapet mener at 
mannen selv tente på bilen.
I Nordre Vestfold tingrett fikk 
forsikringsselskapet medhold i 
påstanden, og mannen er dømt 
til 60 dagers fengsel, der halve 
er gjort betinget, pluss 5.000 
kroner i saksomkostninger.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det var i slutten av oktober at 
nabolaget i Bergsåsen tok kon-
takt med avisene for å få fokus 
rundt ni kattedødsfall på under 
to uker - alle med samme symp-
tomer på forgifting. Les mer om 
dette på nettavisa ReAvisa.no.

Hvordan har de fått det i seg?
- Da har vi fått svar på obduk-
sjonen fra Veterinærinstittutet 
av en av kattene i Bergsåsen: 
Den konkluderer med forgift-
ning med etylenglykol, som vi 
finner i frostvæske.
Det forteller Hilde Juliussen 
Gjengaar på vegne av flere 
familier som har mista totalt ni 
katter i løpet av en kort periode 
på under to uker denne høsten.
- Det er for mange katter og for 
stor tilfeldighet til at det kan 
dreie seg om et uhell, mener 
Gjengaar nå som de vet hva kat-
tene dør av. Det skal mye til for 
at katter får i seg frostvæske.
- Folk som driver med bil for-
teller at frostvæske oppbevares 
i en kanne eller flaske, ikke på 
åpne fat - både i ny og brukt 
form, sier Gjengaar til ReAvisa.
- Du vil oppbevare ny frost-
veske i lukket beholder. Tapper 
du frostvæske, er det ikke noe 
du vil ta vare på tilfelle du 
skulle bruke senere.

Smaker søtt og godt
Sjøl om nabolaget har mindre 
tru på at det dreier seg om et 
uhell nå, vil de ikke peke finger 
på noen. De har ingen misten-
kte, og forteller at de ikke kan 
gå rundt i hagen til folk for 
å snoke. Det har heller ikke 

Kattene i Bergsåsen 
ble forgifta med frostvæske
BERGSÅSEN/OSLO: Obduksjonsrapporten er 
klar, og det er funnet en gift som karakteriseres som 
"tidsinnstilt bombe". 

skjedd med flere katter siden 
det ble oppmerksomhet rundt 
saken. 
- Vi får håpe det er over, men 
vi må holde øynene oppe, alle 
sammen. 
Frostvæske var det første som 
falt veterinæren på Revetal Gro 
Jahren inn da ReAvisa spurte 
henne om kattedødsfallene. Hun 
tok i mot en av de sjuke kattene 
på Revetal.
- Frostvæske er giftig, men har 
en søtlig lukt og smak som kat-
tene kan like, sa hun til ReAvi-
sa. Hun mente at kattene måtte 
obduseres for å vite helt sikkert. 
Gjengaar mener produsentene 
av frostvæske burde tilsette noe 
som gjør at dyr ikke vil drikke 
det. Mattilsynet og Veterinærin-
stituttet får en stor takk for kjapt 
utført arbeid. 
- Det er kjempeflott, mener 
Gjengaar.

“En tidsinnstilt bombe”
Ifølge Legeforeningen.no er 
etylenglykol i frostvæske en 
«tidsinnstilt bombe» fordi den 
etter flere timers latenstid om-
dannes til giftige metabolitter.
Sjukdomsforløpet beskrives likt 
som det nabolaget i Bergsåsen 
forklarte om sine katter, bare 
i fagspråklige termer: Hyper-
ventilasjon, blodtrykksstigning, 
takykardi, hypokalsemi, koma, 
kramper og akutt nyresvikt. 
Forgiftning med etylenglykol 
har høy mortalitet - eller 
dødlighet.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad

Rydding av beite gikk opp 
i røyk for Svinevoll-bonde

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kvisthaugene ble fyrt opp 
mandag 25. november 2013, 
med kraftig røyk over store 
deler av Re også den påføl-
gende tirsdagen. Det fikk mange 
til å reagere og telefonen ringte 
både hos brannvesen, politi, 
kommunelege, kommunehuset 
og alle lurte på hva den tjukke, 
sure røyken var for noe. 

Slukte med møkkaspreder
Arnt Einar Folvik, informasjon-
sansvarlig i Vestfold interkom-
munale brannvesen (VIB), 
forteller til ReAvisa at det er 
intet kriminelt skjedd ifølge 
brannloven. Det er ikke uvanlig 
å rydde beite på denne måten. 
Det var heller ingen fare for 
spredning. Det var lensmann og 
kommunelege som ba brann-
vesenet om å rykke ut og slukke 
brannene. Kommunelegen 
vurderte det dit hen at røyken 
som dekket et stort område av 
Re kunne føre til helseplager. 
Bonden sjøl hjalp til med 
traktor og en møkkaspreder 

SVINEVOLL: - Bare å komme og grille pølser! 
Istedenfor kom lensmann, kommunelege og 
brannvesenet, og det var gode forhold for å røyke 
laks i Brekkeåsen. Det beklager bonden sjøl sterkt.

med vann, sammen med gode 
kompiser. Brannmannskapene 
la ut rundt 1.500 meter slange 
og henta vann fra en bekk rett i 
nærheten. 
- Dette er en jobb som kommer 
til å ta tid. Lite trekk, kulde og 
langt fra tørt brennbart materi-
ale førte til dårlig forbrenning 
og mye sur røyk, sa Folvik til 
ReAvisa tirsdag 26. november. 

Gode råd for bråtebrenning
Brannvesenet har noen vel-
mente råd:
- Det er nok å anbefale å se an 
vær og vind - eller mangel på 
vind som i dette tilfellet, anbe-
faler Folvik. Kulde og vindstille 
får skylda for den tette røyken 
som lå over Re, helt fra Freste 
til Kleiva.
- En annen god ide er å fyre 
på litt av gangen og se an hvor 
det bærer av sted - ikke fyre på 
alt på en gang, sier Folvik til 
ReAvisa. Det dreier seg om et 
80 mål stort område med rundt 
30 branner, øst for Svinevoll.

- Plukk opp bikkjebæsjen etter dere!

REVETAL: Et turglad ektepar 
fra Revetal ber instendig folk 
om å plukke opp bikkjebæsjen 
etter seg. Det er blitt mye verre 
denne høsten enn tidligere, 
forteller de til ReAvisa. Man-
nen i huset tar med seg spade 
på kveldsturen for å skuffe vekk 

fra gang- og sykkelsti. Han 
forteller at de vet om hvert fall 
en av hundeeierne som dropper 
å plukke opp etter bikkja si, og 
ber han og eventuelt flere det 
skulle gjelde om å starte med 
det.- Ikkeno trivelig. mener 
ekteparet om dritt-problemet.ReAvisa.no



5ReAvisa desember 2013

Det nærmer seg jul, men vi minner om våre totalt 20 leiligheter 
som bygges/snart påbegynnes i naturskjønne Skjeggestadåsen. 
Nå er 8 leiligheter solgt, så det er fortsatt muligheter!

 Priser fra kun kr. 1.660.000,-
 - meget lave felleskostnader!

Birken og Baglertunet
i Skjeggestadåsen, Re

Vi ønsker alle våre kunder og kontakter en riktig god jul!

Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.

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

Velkommen innom vårt forsikringskontor i Industriveien 4 på Revetal, 
samme bygg som Viken Skog holder til i! 

Kom innom forn en prat eller ring oss på tlf 33 06 00 01 for avtale.

Det kan være lønnsomt å kontakte oss!

 

og forsikrer den gjerne for deg!
 Tlf 33 06 00 01
Industriveien 4 
      Revetal 

Spesialister 
på landbruk, 
men tilbyr 

forsikring til alle  

 

– bondens eget forsikringsselskap
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Kulturlivet i Re:

Utgivelsesuke    Annonsefrist                    Utgivelsesdato
Uke 6         Annonsefrist onsdag 29. januar        Utgivelse onsdag 5. februar
Uke 11        Annonsefrist onsdag 5. mars         Utgivelse onsdag 12. mars
Uke 15         Annonsefrist onsdag 2. april         Utgivelse onsdag 9. april
Uke 20        Annonsefrist onsdag 7. mai          Utgivelse onsdag 14. mai 
Uke 25         Annonsefrist onsdag 11. juni          Utgivelse onsdag 18. juni 
Uke 33 Uke 33        Annonsefrist onsdag 6. august        Utgivelse onsdag 13. august 
Uke 37         Annonsefrist onsdag 3. september      Utgivelse onsdag 10. september
Uke 43        Annonsefrist onsdag 15. oktober       Utgivelse onsdag 22. oktober 
Uke 46        Annonsefrist onsdag 5. november      Utgivelse onsdag 12. november 
Uke 49        Annonsefrist onsdag 26. november     Utgivelse onsdag 3. desember 

Noe ledig annonseplass 
- fra kr 2.000 for helårsavtale. 
Ta kontakt for et godt tilbud på 
annonse på nettavisa
- med link til din nettside.

5.300  / 8.800 opplag på papir!

3.000 lesere i uka på nett!

ReAvisa

ReAvisa.no

Utgivelsesplan for 2014

Book annonsedeal for hele 2014
- tilbud fram til 12. desember!

Annonse@ReAvisa.no

Telefon 488 69 444

Revetalgata 8, Revetal

ReAvisa er en uavhengig nyhetsformidler for Re og omegn på papir og nett,
med månedsmagasin på papir og daglige oppdateringer på nett.

Den aller første ReAvisa på papir ble gitt ut i oktober 2008. Nettavisa ble lansert i august 2009. 
I dag består redaksjonen av ett årsverk, pluss to frilansere. Du finner oss i Revetalgata 8 på Revetal.

Tips ReAvisa: Tips@ReAvisa.no / Annonse i ReAvisa? Annonse@ReAvisa.no
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ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2013

Dette var Årets idrettsnavn-juryen: 
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. Vinneren får diplom i glass og ramme.

Kandidater 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. Repre-
senterte Norge i ungdoms-
OL 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, sam-
tidig 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 junior-
lag og som keeper for Re FK 
A-laget. 

Thomas Foss, 23 år:
Kaptein for A-laget til Re 
FK. 

Ragnar Evensen, 18 år:
Bueskytter med seier fra to 
aldersbestemte NM. Deltok 
også i aldersbestemt VM i 
utendørsskyting i Kina, og 
skal delta i aldersbestemt 
VM innendørsskyting i 
Frankrike rett over jul. 

Rita Nilsen, 38 år: 
Jobber på Pepper sport. Still-
er alltid opp og motiverer til 
å komme i bedre form.

Petter Bjørang, 44 år:
Jobber på Pepper sport. Still-
er alltid opp og motiverer til 
å komme i bedre form.

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE: 
Juryen forteller at de sleit med 
å velge en vinner blant mange 
verdige kandidater til Årets 
idrettsnavn i Re 2013. 
- Det var mange sterke kan-
didater, det manglet ikke på 
det. Vi lot oss overraske over 
spennet, med mange forskjellige 
disipliner representert og mange 
store prestasjoner, både på og 
utenfor banen - det var rett og 
slett vanskelig å bestemme seg. 
Blant flere favoritter internt i ju-
ryen, ble det koka ned til tre fa-
voritter som det sto om tilslutt: 
Maren Aurora Våge (14) som 
driver med feltritt, Torjus Sleen 
(16) som driver med sykling, og 
Tobias Gran (15) som sparker 
fotball. 
- Alle tre har en helt egen drive 
utover det normale, både når det 
gjelder trening og væremåte  
- de oppfører seg som topp-
idrettsutøvere allerede, mener 
juryen. Alle tre har NM-titler 
eller spilt på landslag, de har 
deltatt internasjonalt i sin idrett, 
og alle tre driver med store in-
ternasjonale idretter. Alle tre har 
framtida foran seg, poengteres 
det, sjøl om det nødvendigvis 
ikke er et kriterie for å bli årets 

Tobias Gran (15) er 
Årets idrettsnavn i Re 2013

idrettsnavn i Re. Juryen samla 
seg tilslutt om en vinner av 
tittelen: Tobias Gran. Om 
Tobias sier juryen at han er et 
multitalent - han kan egentlig 
bli god i alt, og han har prøvd 
mange forskjellige idretter før 
han landa på fotball. Han er 
en stille og beskjeden, jord-
nær, hyggelig ung Re-gutt. 
Tross sin unge alder var han 
en viktig faktor for opprykk 
for Re FK til 3. divisjon, 
samtidig som det har skjedd 
mye annet rundt ham denne 
sesongen. Blant annet med 
aldersbestemt landslagsspill 
og prøvespilling for storklub-
ber nasjonalt og internasjon-
alt: Liverpool, Rosenborg og 
Molde. Sjøl om det har koka 
rundt ham klarer Tobias å 
holde hodet kaldt. Det er im-
ponerende, mener juryen som 
har et inntrykk av at Tobias 
er blitt en folkefavoritt, både 
etter tilbakemeldinger i kom-
mentarfelt på nettavisa
ReAvisa.no og tilbake-
meldinger fra folk flest. 
Dessuten var det veldig 
mange som foreslo Tobias 
som årets idrettsnavn 
i Re 2013. Gratulerer!

Juryen måtte ta et vanskelig valgÅRETS IDRETTSNAVN I RE: - Veldig moro! 
Det sier Tobias da han får vite at han er Årets 
idrettsnavn i Re. Men 15-åringen lar seg ikke 
jekke opp av det - heller. Beina er godt planta 
på jorda, tross prestasjoner på fotballbanen.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Fotballtalentet Tobias Gran (15) har merka at det er blitt mye 
fokus på det han driver med dette året. Folk stopper ham på 
gata og på Re-torvet og skryter av det han får til, med 
opprykk med Re FK, landslagsspill for aldersbestemte 
klasser, og prøvespilling for Liverpool, Rosenborg og Molde. 
Like mye som skryt for fotballspillinga får han for at han er 
den samme, trivelige Re-gutten. Det skryter også juryen av 
i sin begrunnelse til å kåre Tobias Gran til Årets idrettsnavn 
i Re 2013. Tobias gir pappa Martin Gran og farfar Sjur Gran 
æren for det. 

100 prosent sikkert at Tobias blir i Re FK 
- De har hele tida sagt at sjøl om jeg får store sjanser, skal jeg 
ikke bli høy på pæra av den grunn. Det er bare om å gjøre å 
bruke de sjansene til noe positivt og ha det gøy!
Tobias har drevet med mye forskjellig: Turn, ishockey, hånd-
ball, med mer. Men det var fotball han landa på, og det han 
vil drive med videre. - Fotball er mest moro, rett og slett. Der 
kan jeg være med kamerater og ha det gøy, forteller han til 
ReAvisa. Han bekrefter også at det nå er 100 prosent sikkert 
at han blir i Re FK i første halvdel av neste sesong, fram til 
ungdomsskolen er fullført på Revetal ungdomsskole.
- Etter det er alt åpent, forteller Ramnes-gutten som har flere 
prøvespillinger på planen på nyåret. Nå er det egentlig snart 
juleferie og ei rolig tid, men Tobias trener mye likevel.

Hemmelighetsfull om nye prøvespillinger
- Januar er en viktig måned, og jeg bør være god form, 
sier Tobias - uten å ville røpe noe mer om hvor han skal 
prøvespille. Alt er ikke helt spikra enda, så han må holde tett. 
Skulle du ha lyst til å gratulere unggutten med tittelen Årets 
idrettsnavn i Re 2013, er det null problem.
- Det er bare koselig at folk følger med og vet hva jeg driver 
med. Det er jo artig at folk er nysgjerrig på hva jeg får til!

Arkivfoto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

“Sjøl om jeg får store sjanser, skal jeg ikke 
bli høy på pæra. Det er bare om å gjøre 
å bruke de sjansene jeg får til noe 
positivt og ha det gøy!”



8 ReAvisa desember 2013

Første TaeKwon-
Do-gradering i Re

FON: - Re TaeKwon-Do-klubb 
gjennomførte sin første grader-
ing for både sitt barneparti og 
sitt voksenparti i går tirsdag 3. 
desember, forteller Anders W. 
Proos, leder i Re TaeKwon-Do- 
klubb. - Klubben hadde oppstart 
i høst, og elevene er nå klare 
for sin første grad. Vi holder til 
i gymsalen på gamle Fon skole, 
informeres det i tilfelle noen er 
nysgjerrige og vil henge med.

RE DRILL: Tidligere i år ble 
det etablert en ny drillklubb i 
Re. Re Drillklubb. Folka bak 
klubben, Tine Hole Helgeland 
og Inger-Anette Henden, for-
teller i en epost at drillmiljøet i 
Re har vokst mye de siste åra.
- Vi så et behov for å etablere 
en klubb for de som ønsker å 
utøve drill som konkurranse-
form for framtida. I utgangs-
punktet hadde vi kun døtrene 
våre, Benedicte og Taran som 
de eneste medlemmene, men vi 
ønsket også å ta inn aspiranter 
fra høsten. Med rekruttering på 
Facebook og lapper på skolene, 
ble det fort fulltegnet. Vi ønsket 
å satse litt forsiktig i starten, rett 
og slett fordi vi vil være sikre 
på at alle blir sett og får den 
oppfølging de trenger. Derfor 
satte vi grensen på seks aspi-
ranter første året. Benedicte og 
Taran trener de minste, som er 
i alderen 6-9 år. Totalt sett er vi 
åtte medlemmer pluss trener for 
juniorene, som er Elise Brat-
tland. Hun er aktiv i Horten 
Drill og har god erfaring som 
utøver og har vært med i både 
NM og som reserve i VM. 
Under Norgesmesterskapet 
i Larvik Arena tidligere i år 
gjorde Taran Henden seg 
fortjent til et flott 2. plass i sin 
klasse i øvelsen One Baton 
(teknisk øvelse med én drill-
stav). Med den plasseringen 
kvalifiserte hun seg direkte til 
EM som avholdes i Belgia i 
april 2014. I denne øvelsen har 
hun egen trener som har fulgt 
henne i snart to år, Emma Læret 
Kalvenes, fra Horten Drill. 

Ny drillklubb i Re

Emma er også kvalifisert til 
EM og kan derfor være med å 
følge opp Taran under forbere-
delsene. I tillegg til One Baton 
er Taran også kvalifisert som 
reserve til EM i øvelsen Twirl-
ing duett sammen med Marita 
Meier Nilsen. I tillegg til EM, 
deltar både Taran og Benedicte 
i flere konkurranser i Norge, 
blant annet Skjærgårdsdrillen i 
Horten i januar. Vi er selvfølge-
lig veldig stolte av å ha slike 
talenter i klubben og vi gjør alt 
for at de skal lykkes videre. Vi 
ser at de storkoser seg på slike 
konkurranser og blir kjent med 
mange utøvere fra hele landet. 
Derfor ønsker vi også å satse på 
dette for aspirantene i klubben, 
men det er viktig at de lærer seg 
det grunnleggende i starten og 
at de ikke begynner å konkurre-
re for tidlig. Drill er en teknisk 
gren som krever mye øvelse 
for å bli mester. Aspirantene er 
fortsatt små og trenger mye lek 
og moro og ikke minst sosialt 
samhold. Det er viktig å ha det 
moro, det er et av grunnprinsip-
pene for klubben. Derfor har vi 
flere seminarer og alternative 
treninger gjennom sesongen. 
Tidligere i høst hadde vi hip-
hop-trening med innleid trener 
fra Extend i Tønsberg. Og i 
helgen 29 - 30. november hadde 
vi overnattingsseminar, med litt 
trening, mye moro, pepperkake-
baking og avslutningsseminar 
på lørdag. Barna gleder seg 
veldig til å vise seg frem til 
foreldre og besteforeldre.

Foto: Privat 

Re FK-gruppa 
for 2014 er klar

BERGSÅSEN: Re FK kan 
informere at 3. divisjonsopp-
settet for 2014 sesongen var 
klart forrige uke, og at Re 
FK havnet i følgende gruppe: 
FK Tønsberg, Start 2, Vigør, 
Mandalskameratene, Lyngdal, 
Larvik Turn, Runar, Pors 2, 
Tollnes, Urædd, Sandefjord 
2, Re FK (Nyopprykket), 
Randesund (Nyopprykket) og 
Donn (Nyopprykket). Det blir 
altså noen lange turer for gutta 
ned til Kristiansand-området 
neste sesong.

Håndball? 

Idrettskalender med oversikt over det som skjer i Re

Erfaringene med å annonsere i ReAvisa er gode - også for idrettslivet. Men dette vil bli enda 
bedre: Ved å samle alt på ett sted vil det bli mer oppmerksomhet rundt alt som rører seg i idretten 
i Re og folk kan bruke idrettskalenderen som et oppslagsverk. Det vil med andre ord bli både 
billigere og bedre å annonsere arrangement på denne måten. En kontaktperson per idrettsgren 
sender over info til ReAvisa senest ei uke før avisa går i trykken. Kort og presis beskrivelse av 
idrettsarangement, hvor og når. Ved flere arrangement samme dag eller helg, kan det ramses opp i 
en og samme linje. ReAvisa anslår å bruke ei helside på det i ti aviser gjennom hele året. Er dette 
interessant for din klubb, må ReAvisa ha beskjed senest innen 20. januar 2014 - og vi setter dette 
ut i livet fra og med første avis neste år som kommer tidlig i februar 2014. Send kontaktinfo til 
kontaktperson til ReAvisa på Post@ReAvisa.no.

IDRETTSKALENDER: Idrettskalenderen var i utgangspunktet tenkt som 
et spleiselag mellom idrett- og næringsliv i Re, men det ser ut til at det kan 
bli bortimot gratis for klubbene siden næringslivet er ivrig på å sponse.

Sport i Re:

Banens beste
nekta gjestene mål

Se flere bilder på ReAvisa.no

Nissehåndball i 
hallen neste helg
RAMNESHALLEN: Tradisjonen tro 
blir det nissehåndball i Ramneshallen, 
datoen er fredag 13. desember 2013. 
BlimE-dansen åpner hele greia, så skal 
de minste spille minihåndball, Jenter 
11 skal danse, Jenter 15 skal spille 
mot et lag med foreldre, og Jenter 16 
skal møte damelaget fra 3. divisjon. 
Damene på 2. divisjonslaget skal spille 
mot trenere og oppmenn. Alle laga har 
fått et kvarter hver for å vise seg fram, 
det blir mye artig å få med seg i hallen 
denne ettermiddagen og kvelden, lover 
Line Lerbo, sportslig leder i Ramnes 
IF håndball. - Såpass artig at vi håper 
nissen kommer, i år igjen.

Arkivfoto: Privat

RAMNESHALLEN: Andrea Holten (18) holdt 
så å si buret reint da Ramnes tok i mot sterke 
gjester hjemme i Ramneshallen sist helg, søndag 
1. desember 2013: Glassverket 2, som stilte 
sterkt med Posten liga-pause og flere spillere fra 
førstelaget. Det ble javnt de første minuttene, 
før Ramnes dro fra og leda med ni mål til pause. 
Det skulle bli 12-målsseier til slutt, med Ramnes 
sin siste skanse Andrea Holten som banens beste 
spiller. Se flere bilder i et oppdatert fotogalleri på 
nettavisa ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad

LANDSLAGSMASKOTTER: Ramnes sitt Jenter 
11-lag var maskotter under landslagsturnering i 
Drammenshallen sist helg. De fikk VIP-plasser 
på tribunen og så Norge slå Sør-Korea, blant an-
net. - Dette var stort, rapporterer barn, trenere og 
oppmenn.

Foto: Privat
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Sendte ut motsanderen 
med knekt nese

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Lørdag og søndag 16 - 17. no-
vember 2013 arrangerer Horten 
Kickboxing klubb Norgescup 
i kickboxing på Bakkenteigen 
Arena, med cirka 300 av de 
beste fighterne fra hele Norge.
Cato Skjelbred Nilsen (22) fra 
Revetal er medlem i arrangør-
klubben og regner stevnet på 
Bakkenteigen i Horten som sin 
hjemmebane. Lørdag stilte han 
i klassen opp til 84 kilo senior 
lettkontakt. Revetal-gutten 
forteller at han aldri har vært i 
bedre form, og Norgescup på 
hjemmebane er en stor opptur 
med mange kjente blant publi-
kum. En flott måte å vise seg og 
sporten fram på.

- Bedre form enn noen gang
- Det endte med bronse i dag i 
en veldig stor klasse, forteller 

han til ReAvisa lørdag ettermid-
dag: Knock-out etter ti sekunder 
av første kamp. Motstanderen 
røyk ut med knekt nese. Så ble 
det seier i andre kamp, tap i 
semifinalen, men så seier i bron-
sefinalen, oppsummerer han 
første dag på Bakkenteigen. 
- Er alt i alt fornøyd med dagen. 
Det et morro når ting klaffer 
sånn som i dag. Er i bedre form 
en jeg noen gang har vært!  

Er å regne med i norgeseliten
Cato Skjelbred Nilsen ble beste 
nordmann i Scandinavian open 
for en måned siden. 22-åringen 
viser nok en gang med bronse-
medaljen i Norgescupen at han 
er å regne med i toppen i en stor 
og hard klasse. Søndag stilte vår 
lokale fighter i klassen point-
fighting. Der henger han med 

bare for moro skyld og for å få 
kamptrening.
- Pointfighting er noe jeg ikke 
går til vanlig, bare en gang 
tidligere i kamp og jeg trener 
det ikke. Men for all del: Jeg 
stiller aldri opp for å tape!! Så 
jeg går jo for å gjøre det beste 
jeg kan. 

Enda en bronsemedalje
Det ble en ny bronse søndag 
til den hardtslående Revetal-
gutten. Allerede helga etter gikk 
turen til Sverige for en stor turn-
ering der. På nettavisa ReAvisa.
no kan du se bilder fra Norges-
cup i kickboxing på 
Bakkenteigen i 
fotogalleriet.

BAKKENTEIGEN/REVETAL: Cato Skjelbred Nilsen (22) starta med knock-
out og knekt nese på motstanderen etter ti sekunder av første kamp. Norgescup 
på "hjemmebane" på Bakkenteigen endte med to bronsemedaljer. 

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no REVETAL   7 - 22 (8 - 21)

Se flere bilder på ReAvisa.no

HARDTSLÅENDE REING: Cato Skjelbred Nilsen (22) fra 
Revetal er en av landets beste fightere. I november tok han to 
bronsjemedaljer i Norgescup på hjemmebane på Bakkenteigen. 
ReAvisa skreiv første gang om fighter-talentet fra Revetal for 
snart tre år siden og fire vektklasser siden. 

Foto: Stian Ormestad
Faksimile: ReAvisa, mai 2011
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Lokalpolitikk i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Vi har ikke klart å holde det 
vi lovet brukere og pårørende 
i forhold til flytting fra Kon-
vallstien til Brår, sier funger-
ende virksomhetsleder Mette 
Halvorsen. Rådmannens stab 
har måttet tåle mange kritiske 
spørsmål - både når det gjelder 
økonomisk innsparing og men-
neskelige kostnader ved 
omrokkeringsplanen. 
- Ja, det var en risiko å sette 
i gang en sånn prossess for å 
spare penger. I ettertid erkjenner 
jeg at den risikoen var for stor. 

LOKALPOLITKK I RE: 
I forbindelse med nytt 
omsorgsbygg skal beboere 
og brukere flyttes fra 
flere mindre enheter i Re 
kommune. Som et ledd i 
innsparing for å finansiere 
nytt omsorgsbygg ble en 
plan om å flytte folk satt ut 
i livet - før omsorgsbygget 
sto klart. Folk hit og dit - ny 
adresse, men færre folk på 
jobb for å ta vare på akkurat 
de samme folka - og vips: 
Mange penger spart. Mange 
stussa på planene, og dem 
som trang mest info for å 
få trygghet for sine fikk det 
ikke. Da det ble orientert 
om saken i kommunestyret 
i oktober, mente Heming 
Olaussen (SV) at den største 
feilen var informasjon, det 
svikta kapitalt fra kommun-
ens side. - Den kom sent, og 
når den først kom var den 
feil. Det er en kritikk av ad-
ministrasjonen, men feilen 
ligger hos oss folkevalgte. 
Vi tok høyde for at dette 
var en av inndekningene for 
nytt omsorgsbygg. 
Flytteplanen fikk familie, 
venner og verger greie på 
da de leste Re-nytt, Re 
kommunes informasjons-

blad til innbyggerne. Da prøvde 
Anne Lise Larsen, verge og 
søster til en av beboerne på 
Brår, å få svar fra de folkeval-
gte ved å sende et brev til alle 
partiene i kommunestyret i Re. 
Hun fikk svar fra SV og Hem-
ing Olaussen - som det eneste 
partiet. I slutten av november 
sendte hun et åpent brev til de 
folkevalgte i Re via ReAvisa. 
- Jeg har gått med hjertet i 
halsen helt siden vi fikk greie 
på dette her. Vi har stått på, 
alle vergene sammen, og håper 
det ordner seg, sier Larsen 
til ReAvisa. I brevet kom-
muner hun med kritikk av 
informasjon fra første setning 
om flytteplanene, hun frykter 
institusjonalisering av beboerne 
- et gufs fra fortida - og hun er 
skuffa over manglende tilbake-
meldinger fra folkevalgte i Re.
Men hun skryter av de som 
jobber på gulvet, samholdet 
mellom verger og pårørende, 
og det tilbudet beboerne i Olgar 
Dahls vei på Brår har i dag. Hun 
håper også de som har kommet 
fra Konvallstien også får et godt 
tilbud der. Det er her tre klager 
har kommet, og det er hold i 
klagene, bekrefter kommunele-
delsen ved fungerende virk-
somhetsleder Mette Halvorsen.

Hovedutvalgsleder Marga-
reth Horn (Sp) mener det var 
umulig å overprøve planene 
fra administrasjonen.
-  Hvert fall for meg, sjøl om 
jeg ikke hadde store trua på 
det den gangen heller. Men 
nå står vi midt oppi det og 
gjør så godt vi kan.
Trude Viola Antonsen (Ap) 
stussa også litt på hele 
planen, og var skeptisk til 
at det var noe å spare i det 
hele tatt. 
- Som folkevalgt i Re, og å 
sitte med ansvaret,  det gjør 
skikkelig vondt å høre det 
beboere og pårørende for-
teller. Ikke rart vi politikere 
får masse brev og eposter 
med klager. Det skulle bare 
mangle, det er godt at de sier 
ifra!
Per Asbjørn Andvik (Sp) 
mener det er viktig å gå fra å 
beklage og si veldig mye, til 
å gjøre noe. 
- Dette er folk som ikke kan 
stå utenfor kommunehuset 
med faner og plakater, som 
vi ser andre har gjort. Derfor 
er det vårt ansvar å gi de like 
god mulighet til å bli hørt 
som dem som er flinkere 
til å skaffe seg oppmerk-
somhet!

Åpent brev til folkevalgte i Re:

Kan vi nå senke skuldrene og slappe av, vi som er verger og 
pårørende? Nå har vi stått på for våre siden vi leste i Re-nytt 
at Olgar Dahls vei skulle brukes til rusomsorg. Slik fikk vi 
nyheten om at alle i bofellesskapene i kommunen skulle 
flyttes til Brår. Tenk å flytte mennesker oppi årene som har 
hatt sine hjem i over 20 år. Som trives - har trygghet, omsorg, 
sikre rutiner og forutsigbarhet som de er så avhengig av. 

Skal vi stue dem sammen på ett sted? Det er jo et gufs fra 
fortida, de gamle institusjonene. Da ansvarsreformen og 
stortingsmeldingen kom på 1990-tallet, sto det i den at boen-
heter i samlokalisering bør være mellom to til fem boenheter. 
Ingenting er forandra i meldingen siden da. Så vil dere stue 
de sammen på ett sted for å spare noen usle kroner til det nye 
omsorgsbygget? 

Vi ble fortalt på møter at flyttingen var for å samle kom-
petanse og ekspertise på ett sted, slik at alle skulle få det 
samme gode tilbudet. Det skulle være like bra som det de 
fikk i dag, om ikke bedre. Men hva opplever vi? Vi skjønte 
hvor det bar og protesterte. Våre som bor i Olgar Dahls vei 
ville ikke flytte. De bor åpent og fritt og trives. Egentlig skal 
de på lik linje med oss andre kunne velge hvor de vil bo og 
behandles, akkurat som alle andre innbyggere i kommunen.

Hadde det ikke vært for SVs ene representant i kom-
munestyret så hadde det kanskje ikke blitt frivillig. Heming 
Olaussen (SV) var den eneste som svarte meg da jeg sendte 
brev til alle partiene i kommunestyret, noe jeg satte stor pris 
på. Vi må huske at dette er mennesker som kanskje ikke 
skjønner rekkevidden av flytting og som ikke slår i bordet og 
står opp og protesterer. Der kommer vi verger inn i bildet, og 
nå håper vi at dette ordner seg.

Jeg vil takke andre verger og pårørende for at vi har stått 
sammen i denne saken, og om nødvendig fortsatt vil gjøre 
det. Vil også takke det fantastiske personalet i Olgar Dahls 
vei. De er hjertegode og varme personer. Har aldri hørt om 
andre så godt fungerende bofellesskap. Håper også det ordner 
seg for de andre som har flytta til Brår.

Hilsen Anne Lise Larsen, 
verge og søster til en av beboerne i Olgar Dahls vei

Den store omrokkeringsplanen som slo feil

LOKALPOLITIKK I RE: Mens byggingen av 
omsorgsbygget går på skinner, har det gått galt 
med den store flytteplanen for å spare penger.

– Ja, det var en risiko å sette i gang en sånn prossess for 
  å spare penger. I ettertid ser vi at den risikoen var for stor 

Det er klart at dette medfører 
økte kostnader i 2013, men 
også i 2014. Vi setter inn flere 
årsverk, sier rådmann Trond 
Wifstad. Likevel mener funger-
ende virksomhetsleder Mette 
Halvorsen at det blir en innspar-
ing i kroner og øre. Men det 
gjenstår å se hva fasiten sier.
- Det blir snakk om innsparing 
på 5 årsverk, ikke 10,1 som i 
den opprinnelige planen, orien-
terte rådmannens stab da deres 
forslag til budsjett for 2014 ble 
presentert tirsdag 12. november.
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Formannskap 
for full musikk
VÅLE/REVETAL: 
De folkevalgte fikk 
swingt seg da formann-
skapsmøte krasja med 
forberedelser til julekon-
sert på Våle samfunnshus. 
Se video på ReAvisas 
Facebook-side. Tirsdag 
26. november 2013 telte 
Formannskapet i Re opp 
til møte med blant annet 
behandling av budsjett for 
2014. Det viste seg kjapt 
at de hadde kommet i 
utakt med bookingplanen.
Det ble nemlig helt 
nye takter for formann-
skapsmøtet. Storbandet 
Fokus spilte - bokstave-
lig talt - de folkevalgte 
et puss. Det ble rett og 
slett feil Fokus - igjen 
bokstavelig talt. For 
vegg i vegg med for-
mannskapsmøtet var det 
forberedelser til Storban-
det Fokus sin julekonsert 
Christmas Swing-time 
onsdagen derpå. For-
mannskapet var såvidt 
ferdig med introen, før 
møtet ble overdøvet og de 
folkevalgte måtte synge ut 
for å bli hørt. Det var etter 
hvert ikke annet å gjøre 
for lokalpolitikerne enn å 
pakke sammen og blåse 
en lang mars i blåseinstru-
menter og konsertforbere-
delser på samfunnshuset. 
Møtet var først flytta 
fra kommunehuset på 
Revetal, men ble så flytta 
tilbake dit. Ordfører Thor-
vald Hillestad (Sp) takka i 
siste refreng for møtet, 
- både her og der. Det 
ble et ambulerende møte, 
men vi kom i mål - vel 
blåst, takker Hillestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Si din mening på nettavisa 
ReAvisa.no. Det er også mulig 
å bruke talerstolen i åpen post 
foran kommunestyremøtet tirs-
dag 10. desember 2013. Da står 
saken på agendaen - igjen.

- Sjokkerende og på 
grensa til uansvarlig!
Formannskapet i Re diskuterte 
6K-saken tirsdag 26. november 
2013. Mot et mindretall på to 
stemmer ble det vedtatt å utrede 
konsekvenser ved å samle alle 
seks kommunene eller deler 
av dem i en kommune. Kom-
munene det dreier seg om er 
Re, Andebu, Hof, Holmestrand, 
Stokke og Lardal. Snøballen 
starta å rulle på nyåret i 2013 
etter en felles pressemelding fra 
ordførerne i alle kommunene, 
unntatt Lardal som er blitt med 
på leken i senere tid. De brukte 
frasen "forlovelse med tanke 
på ekteskap". Saken var for 
ikke lenge siden oppe i kom-
munestyret i Re, der punkt sju 
i viljeserklæringen ble strøket - 
og gifteplanene fikk seg en ripe 
i lakken. Det er punktet som 
går lengst i retning av en kom-
mende kommunesammenslåing.
Allerede nå vil flertallet i For-
mannskapet revurdere det. 

- Viktig at vi er samstemte
SV er ikke representert i 
Formannskapet, men Olaussen 
fikk sagt sitt i en pause. Og han 

vil få sagt sitt i det kommende 
kommunestyremøtet. Olaussen 
bruker ord som sjokkerende 
og på grensa til uansvarlig. 
Han mener det er et demokrat-
isk problem at Re skal snu på 
hælen, - mens folk i Re vet 
veldig lite om det som skjer. 
- Over bordet i Formannskapet 
skal et ferskt vedtak i kom-
munestyret annuleres, etter at 
vi hadde en omfattende debatt 
om et vedtak som i bunn og 
grunn la tilrette for å stryke Re 
av kartet, mener Olaussen. Fra 
sidelinja skryter Olaussen av 
Kåre Solberg (Krf), som han 
mener står opp for en demokrat-
isk behandling - saken kommer 
til kommunestyret.
- Solberg reddder Formannska-
pets ansikt, sier en amper 
Olaussen til ReAvisa etter 
møtet. Krfs to representanter 
stemte mot utredning i For-
mannskapet, men det var mest 
utifra økonomiske betenkninger, 
forteller Solberg: 
- Vi må vite hva det koster å 
utrede, og hvor vi tar pengene 
fra. Vi vet det krever ressurser, 
vi som var med på Ramnes og 
Våle-sammenslåingen. 
Ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) mener at man ikke får 
sagt hele alfabetet uten å si A 
først. - Derfor må vi først si at 
vi vil dette, deretter finne penga, 
mener han. Det var flere teorier 
om hvor penga skal hentes fra. 

Planen er blant annet en Oslo-
tur til departementet. Det funka 
for drøyt ti år siden da Ramnes 
og Våle ble til Re, det funker 
sikkert igjen. Noen har snakka 
med noen - igjen.
- Men, dette er en så viktig sak 
at det er viktig at vi er sam-
stemte, sier ordfører Hillestad 
som er enig i å sende saken til 
kommunestyret etter at For-
mannskapet ble splitta under 
debatten.

- Vemodig å fjerne Re
Flere blant flertallet som stemte 
for utredning, hadde betenke-
ligheter med det. Det er neppe 

LOKALPOLITIKK I RE: - Det at vi sitter her og jobber for å fjerne Re kommune, er selvfølgelig vemodig 
- etter alt det positive vi har fått til her i Re, sier Per Asbjørn Andvik (Sp). Han innrømmer at en utredning 
mest sannsynlig går mot en framtidig kommunesammenslåing.

Igjen står 6K-saken på agendaen - nok en gang 
for å dreie samarbeidsprosjektet mer i retning 
av en kommende kommunesammenslåing

noe sjokk hvis noen snur i saken 
innen det skal fattes et endelig 
vedtak i kommunestyret. 
- Det at vi sitter her og jobber 
for å fjerne Re kommune, er 
selvfølgelig vemodig - etter alt 
det positive vi har fått til her 
i Re, sier Per Asbjørn Andvik 
(Sp). Han innrømmer i sitt 
innlegg i formannskapsmøtet at 
en utredning mest sannsynlig 
går mot en framtidig kommune-
sammenslåing. ReAvisa dekker 
kommunestyremøtet 
10. desember, du kan følge det 
på kommunehuset eller live på 
nett via link på ReAvisa.no.Der 
kan du også si din mening!

KOMMUNESTYREMØTE 
TIRSDAG 10. DESEMBER
* Følg det på nett via link på ReAvisa.no

* Les mer om møtet på ReAvisa.no
* Si din mening på ReAvisa.no

LOKALPOLITIKK I RE: Både 
hovedutvalg og formannskap 
har snudd på hælen og flertal-
let av de folkevalgte vil ikke 
bygge ny barnehage i Skjeg-
gestadåsen likevel. Alt står 
klart for å bygge, og SV mener 
det er et løftebrudd fra flertal-
let. Heming Olaussen (SV) 
vil kjempe for å snu flertallet i 
kommunestyremøtet tirsdag 10. 
desember.
- Det er en "konkurransefordel" 
for en kommune å kunne tilby 

SV vil kjempe for ny 
barnehage i Skjeggestadåsen 

nok barnehageplasser. Det er 
dessuten lovpålagt. Mindretal-
let skyver noen ledige plasser 
i kommunens utkant foran 
seg. Det er uholdbart, mener 
Olaussen. - Flertallet må stå 
fram og forklare foreldre i 
Skjeggestadåsen at de må ta 
til takke med å levere og hente 
ungene i Vivestad hver dag, slik 
at kommunen skal kunne si at 
de overholder loven! 
Les mer om saken på nettavisa 
ReAvisa.no.
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Kulturlivet i Re:

TRAVEL REVETAL-JENTE (OVER): Charlotte Sofie Eliassen (23) har lange dager med pen-
dling til Oslo fra Re, for å gå på skole på dagen, og spille forestillinger på kveldstid og i helger. 

ENDA EN GOD REFERANSE PÅ CV-EN (STORT BILDE TIL HØYRE): Charlotte har to 
roller i Annie-forestillingen i Oslo som går for fulle hus denne høsten. I tillegg har hun fått 
være med på å dubbe en ny Disney-film, pluss mye annet spennende.

FØRSTE OPPTREDEN PÅ REVETAL UNGDOMSSKOLE: Charlotte er et kjent fjes i det 
lokale kulturlivet i Re. Første opptreden var i gymsalen på Revetal ungdomsskole i 8. klasse. 
I fjor var hun med på juleshowet på Restauranten, hun har sunget i band og på Åpen Scene på 
Revetal, vært gjestevokalist for Storbandet Fokus, med mye, mye mer.

Foto: 
Stian Ormestad

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

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

Man-fre 07.30-16.00
Lør 10.00-14.00

 

Koselig orkesterkveld i gult og blått
RAMNES: På Elverhøy var det duket for en musikalsk hyllest til søta 
bror, til glede for små og store da Ramnes og Våle orkesterforening 
bød inn til svensk aften i november. Med full sal, allsang og besøk 
av Våra-koret ble det en flott kveld i gule og blå farger, der ikke bare 
musikken var fra våre naboer i øst - men også maten. Ei jente hadde 
på seg en folkedrakt fra Sverige, og den svenska flaggan var festa fra 
flere notestativ. Orkesterforeningen har slike kvelder nå og da, tidlig-
ere har det vært aften med tema fra Tyskland, Russland, med flere. 
På bildet over ser vi leder Kjellhaug Lien.

Foto: 
Stian Ormestad. 

ReAvisa.no

Tips om
kultur i Re!

Send inn dine bilder
Tips@ReAvisa.no

Annonser ditt 
arrangement!

Annonse@ReAvisa.no
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Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
Charlotte går tredje året på 
musikk og teater på Bårdar i 
Oslo. Dette er et frivillig 
praksisår, og Scene Kvelder 
som har satt opp Annie-fores-
tillingen valgte å bruke studen-
tene på Bårdar til noen roller 
i oppsetningen. Charlotte har 
rollen som uteligger og hushjelp 
hos den rike Oliver Warbucks, 
spilt av Anders Baasmo Chris-
tiansen. I motsetning til mange 
andre som studerer i Oslo, bor 
Charlotte fortsatt hjemme i Re.
– Det blir lange dager, men jeg 
liker meg best i Re og det har 
vært vanskelig å finne leilighet i 
Oslo, så da pendler jeg.

Skole i uka, 
forestillinger i helga
Med skole fem dager i uka og 
Annie-forestillinger hver helg 
blir det lite tid til overs til noe 
annet. 
– Man kjenner det godt på 

mandagen at det ikke har vært 
noen helg. Når forestillingen er 
ferdig på kvelden, bruker jeg 
tida jeg har til overs på å være 
med familie og slappe av - og 
vaske klær, forteller hun om de 
hektiske dagene hun får smake 
på i underholdningsbransjen.
– Et bokstavelig eksempel på 
hvor tett man er på hverandre i 
denne bransjen, er prøvespill-
ingene til Den syngende frøken 
detektiv, som vi holder på med 
ved siden av Annie-forestill-
ingene: Da er vi tre skuespillere 
under ett og samme laken som 
spøkelse. Vi har gått litt i tot-
tene på hverandre, det er utrolig 
mange sterke personligheter i 
dette yrket, forteller Charlotte 
på bussen hjem til Revetal etter 
en av høstens mange Annie-
forestillinger.
 
Skaffer mest mulig erfaring
Charlotte så på praksisåret som 

en gylden mulighet til å få erfar-
ing og gode jobber på CV-en. 
– Dette året har vi vært spesielt 
heldige som få være med på en 
så stor oppsetning som Annie. 
Her kommer man tett innpå 
godt profilerte folk i bransjen. 
Blant kjente fjes med i 
musikalen er Sturla Berg-Johan-
sen fra Tønsberg, Lisa Stokke, 
Ander Baasmo Christiansen, 
Kjersti Elvik, Mariann Saastad 
Ottesen og Dizzie Tunes-
veteranen Tor Erik Gunstrøm. 
Folketeatret rommer 1.400 
publikummere. Annie hadde 
premiere 27. september og har 
solgt til så å si fulle hus hver 
gang med to til fem forestill-
inger hver helg fram til 11. 
desember. Charlotte er med på 
halvparten av dem. 

- Det er viktig 
å være åpen for alt
Sjøl om det er mye jobbing, er 

OSLO/RE: Denne høsten har Charlotte Sofie Eliassen (23) fra Revetal spilt i musikalen Annie på Folketeatret i Oslo og vist seg fram 
som korist i Stjernekamp på NRK. Hun jobber sju dager i uka, og har fått ett bein godt innenfor underholdningsbransjen.

det ikke lønn å få. Klassen leg-
ger honoraret i klassekassa og 
reiser til London til våren for å 
vise seg fram for folk i bransjen 
der. Det tok Charlotte tretten 
år å oppdage at sangstemmen 
kunne duge til mer enn å synge 
på jenterommet og i dusjen. 
– Den første opptredenen gjorde 
jeg i gymsalen på Revetal 
ungdomsskole i 8. klasse, for-
teller hun – som så mange andre 
musikalske talenter fra Re. 
Videre har Charlotte bidratt mye 
i kulturlivet i Re, blant annet 
med sang på Revetal-dagene, 
på Åpen scene på Restauranten, 
med Storbandet Fokus, og 
på juleshowet til Lattergal på 
Restauranten i fjor hadde hun 
sin første betalte jobb. Etter 
ungdomsskolen ble musikklinja 
på Sandefjord et naturlig valg, 
og her var hun med på sin første 
musikal som ble satt opp på 
Hjertnes i Larvik. Etter et friår 

med jobbing, gikk Charlotte 
musikallinja på folkehøyskolen 
i Seljord, før hun begynte på 
Bårdar. 

- Alt er moro på en scene
Sjøl om synging har vært 
hovedgreia, har Charlotte fått 
øynene opp for alt det andre 
underholdningsbransjen har å 
by på. 
– Musikal er kjempegøy – en 
kombinasjon av både sang, 
skuespill og dans. Jeg tror det 
er viktig å være åpen for alt, 
fra film og tv til teater, dub-
bing og sang. Klassen min har 
akkurat dubba småtrolla i den 
nye Disney-filmen Frost, det var 
moro. Men jeg syntes fortsatt 
det er veldig moro å synge med 
band også, forteller Charlotte. 
Hun håper å kunne bo i Re i 
framtida, og pendle til jobber 
som skulle dukke oppe, enten 
det er i Oslo eller utenlands. 

DNB Eiendom Revetal ønsker alle 
gamle og nye kunder god jul og godt nytt år

Eiendom Re/Andebu

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

Sangfugl fra Re sikter høyt

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Jul i Re:

STOR GRATIS 
PARKERINGSPLASS

P

ÅPENT: 9-20 (18)
 MENY 8-21 (20)

WWW.RE-TORVET.NO

33 06 26 33

 

- ditt kjøpesenter 
på veien!

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

PARFYMERI & VESKEBUTIKK

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET

 

 

 

98 81 74 86  
 

 

    – Yes vi leker
    – foto
    – gaver og interiør
   
ELLERS FINNER DU:
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JULA I RE 2013

Vinden løya før julegrantenning på Revetal
 - men grana fikk seg som vanlig en knekk

REVETAL: Ordfører Thorvald Hillestad (Sp) skryter av årets julegran på Revetal i sin tale ved 
julegrantenning søndag 1. desember 2013. Det var flere skikkelige vindkast tidligere samme dag, 
men grana klamra seg fast og holdt seg oppreist. 

En liten knekk fikk den, men det gjør ikke noe: Det er  blitt en tradisjon med ei julegran med 
en liten knekk på toppen i parken på Revetal. For to år siden måtte grana spjelkes med et 
jernrør for å holde seg oppreist gjennom hele jula. 

Før tenning av julegrana gikk folk i flokk og følge i fakkeltog fra ungdomsskolen til parken. 
På bildene under ser vi venninnene Maren (2 1/2) og Amalie (3 1/2) som marsjerer taktfast 
med lange skritt på korte bein, vi ser korpset som spiller  julesanger med ordfører 
Hillestad som forsanger, med vaktmester Kurt Schjølberg som lys- og lydmann 
- og mikrofonstativ for ordføreren under hans tale. 

Foto: Stian OrmestadSe flere bilder på ReAvisa.no
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Julemarked-maraton i strålende sol og voldsomme vindkast

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Julemarked tradisjonen tro 
på Hjerpetjønn helga 16 - 17. 
november 2013. Samme helg 
var det enda to julemarked i lille 
Re. Sist helg var det julemarked 
i Vivestad, til helga er det på 
Våle prestegård. Tre generas-
joner Flåteteigen reiser til fots 
i strålende solskinn: Mormor 
Wenche Flåteteigen, mamma 
Karianne Flåteteigen Rørby, 
jentene Moni (7) og Mina (9), 
pluss lille Emilian (1) i bar-
nevogna. - Vi har gått fra Horn, 
det er jo så flott sommervær så 
vi kunne ikke sette oss i bilen 
og kjøre de få kilometerne til 
Hjerpetjønn. Utenfor lokalet 
på Hjerpetjønn står som vanlig 
en stand med pels og pledd. 
Tidligere år i snøføyk og 

JUL I RE: Tre julemarked i Re i løpet av ei november-helg, i et solskinnsvær som minner mer om vår enn førjulstid. Sist helg var det 
marked i Vivestad, til helga er det i Våle. Se flere bilder fra jula på ReAvisa.no.

kulde, i år tar gjestene med seg 
kaffekoppen ut i solskinnet og 
setter seg på en grønn plen, der 
det på samme tid pleier å være 
is og snø.

- Lager ut av ting jeg finner
Rett innenfor døra finner vi 
Lulli Hjøllo Samnøen. Døra står 
på vidt gap i varmen. 
- Det skulle vært utemarked i 
dag, veit du. Det var over 11 
grader da jeg sjekka på morran 
i dag, nå er det vel 15 - 16 grad-
er! Lulli lager det aller meste 
sjøl av det hun selger hjemme i 
Bergsåsen. Hun forteller at hun 
har vært med på julemarked på 
Hjerpetjønn de aller fleste åra. 
- Alt du ser her er stort sett lagd 
av gjenbruk, av ting jeg finner 

på loppemarked, eller ting folk 
kommer med og lurer på hva 
jeg kan lage ut av, forteller hun, 
og legger til at hun er skikkelig 
sinna for at Miljøstasjon på 
Brår ble lagt ned tidligere i år. 
Men sjøl om en fast stoppeplass 
er blitt borte, lar hun seg ikke 
stoppe.
- Jeg har plagsomt mange ideer, 
hele tida, sier hun og ler godt 
mens det er et javnt sig med 
folk og salg på julemarked på 
Hjerpetjønn.

Årets eneste åpningsdag
Hjemme på låven på Firing 
synes Maja (8) og Pernille (12) 
at det er moro å hjelpe til på 
julemarkedet til mamma Cath-
rine Bergan Holm og mormor 

Marte Bergan. De selger egne 
produkter, og denne helga er 
den eneste åpningsdagen i 
løpet av hele året. Ellers selges 
varene på nett.
- Mamma og mormor har lagd 
alt, sier jentene stolt. - Bortsett 
fra pikekyss og brente mandler. 
Det har vi lagd. Det er mye 
jobb, men mest på mamma. Det 
er sikkert fint at vi kan hjelpe 
til. På Revetal gamle stasjon var 
det også en stand ute, i strålende 
solskinn. Inne var barområdet 
fyllt opp med stands. Dette var 
første utgave av julemarkedet, 
etter at Patricia Knight har tatt 
over drifta av spisestedet etter 
foreldrene sine. Et skikkelig 
vindvær blåste over Re og 
Vivestad søndag 1. desember 

Jul i Re:

Kort om 
julaften for alle:
* Så lenge Re kommune har 
eksistert har det vært jul for 
alle på Brår, der alle som vil 
kan komme sammen og feire 
julaften.

* Julaften for alle ble 
arrangert av Frivilligsen-
tralen i Re kommune. 1. 
januar 2013 ble ble Frivil-
ligsentralen i Re lagt ned 
etter vedtak i kommunestyret 
i fjor.

* Etter det ReAvisa har 
funnet ut av, blir det ingen 
julaften for alle i år - nå som 
det er bestemt at det ikke 
lenger er en kommunal 
oppgave.

* Mellom 15 og 30 gjester og 
frivillige har brukt tilbudet 
hvert år. Tidligere leder av 
Frivillighetssentralen er over-
bevist om at det i Re finnes 
ensomme folk på julaften, 
uten at de ønsker det.

Se flere bilder på ReAvisa.no

2013. Etter en godt besøkt lørdag, 
var det klart for dag to av jule-
markedets 25. år på rad. 
- Markedsteltet utenfor blåste bort 
allerede før vi rakk å åpne. Det 
måtte vi gi opp å ha stående der, så 
det ble utemarked i full friluft ved 
inngangen. Den første timen var 
det ganske stille - stille for stor-
men? - før det nesten eksploderte 
med folk i tolv-tida, forteller Ann 
Karin Evju. Det ble lova i for-
beredelsene før helga at det skulle 
lukte ribbe og julemat over hele 
Vivestad, og med god hjelp av vin-
den til å spre godlukta gjorde det 
nok det. I sitt 25. år kom det enda 
flere folk på julemarked i Vivestad 
enn noen gang før. Se bilder fra 
jula i Re i fotogalleriet på nettavisa 
ReAvisa.no.
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- Noen er ensomme på julaften

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Frivilligsentralen i Re ble lagt 
ned 1. januar 2013. Den besto 
av en halv kommunal stilling 
som hadde som oppgave å for-
midle kontakt mellom de som 
trenger hjelp og de som stiller 
opp som frivillige.
- Noen av oppgavene kunne 
være å handle eller å klippe ple-
nen for folk. Det å stelle i stand 
julefeiring på Brår var selvsagt 
en viktig oppgave som lå til 
Frivilligsentralen, forteller Ida 
Johre, kultursjef i Re kommune.

Mange lar seg provosere
Julefeiringa som har vært stelt 
i stand på Brår har vært åpen 
for alle som ønsker å ha noen 
å feire julekvelden sammen 
med, med full julemiddag og 
alt som hører jula til: Musikk, 
julepynt, nissebesøk, med mer. 
Hvor mange som har brukt 
tilbudet har variert fra femten 
til oppunder tredve, kan Anne 
Gro Dahl opplyse om. Hun var 
ansatt som daglig leder for 
Frivilligsentralen i 21 år fram til 
den ble lagt ned 1. januar 2013.
Varaordfører Trude Viola 
Antonsen har tidligere stilt opp 
som frivillig på julaften, og 
syntes det er trist hvis det ikke 
blir noe av i år: - Det er faktisk 
folk der ute som sitter alene, 
men ikke ønsker å gjøre det. Å 
være med på denne julefeiringa 
ga meg veldig, veldig mye. Det 
var fint!
- Jeg er litt usikker på hvor stort 

behovet i Re er for julefeiring, 
egentlig, sier Johre. - Men at 
Frivilligsentralen ble fjerna har 
ikke noe med at behovet ikke 
var der, det var et kutt for å 
spare penger, forteller hun. 
- Det betyr ikke at vi ikke kan 
få det til, men det krever at 
vi har midler og at frivillige 
melder seg. Foreløpig har ikke 
det skjedd. ReAvisa skrev om 
saken på nettavisa i forrige uke, 
med stor respons. Mange synes 
det er for gæli hvis det ikke blit 
noe av og mange melder seg 
som frivillig, men ingen tar tak 
i det og organiserer feiringa 
- foreløpig. I fjor mangla det 
frivillige, men på samme dag 
som ReAvisa kom ut med opp-
fordring til folk om å melde seg, 
var julaften på Brår fulltegna 
med frivillige. 

- Fryktelig leit
- Det har alltid ordna seg med 
frivillige. Noen ganger har ting 
falt på plass i siste lita, men de 
to siste åra har jeg stått med for 
mange frivillige, forteller Dahl.
- Jeg vet at det er et behov, men 
jeg vet også at vi ikke har nådd 
ut til alle vi aller helst skulle 
nådd ut til - de mest ensomme, 
med lite kontaktnettverk og lite 
folk rundt seg. 
- Jeg syntes det er fryktelig leit 
at dette tilbudet kan forsvinne 
nå, forteller en tydelig berørt 
Dahl. 
- En tradisjon som i hvert fall 

varte i 11 år og så lenge Re 
kommune har eksistert, sier 
hun med tårer i øynene over at 
fjorårets julaften for alle på Brår 
kanskje kan bli den siste i Re.
ReAvisa har ikke klart å 
kartlegge hvor stort behovet for 
julefeiringa for alle er - men 
ifølge Dahl og Antonsen sitter 
noen alene på julaften, uten å 
ville det. Da denne avisa gikk i 
trykken hang alt i det blå i for-
hold til om noen tar tak i dette i 
år. Si din mening på ReAvisa.no 
eller epost Tips@ReAvisa.no.

JUL I RE Det ser ut til at julaften for alle i Re er historie, etter det ReAvisa har 
funnet ut av. I fjor ramla brikkene på plass samme dag som det ble etterlyst 
frivillige i ReAvisa, men i år virker det å være vanskeligere å få ting på plass 
- etter at Frivilligsentralen ble lagt ned for å spare en halv kommunal stilling. 

ReAvisa om julaften for alle i fjor:

FRA ARKIVET: Fem frivillige sørget for julaften på 
Brårsenteret i fjor - med et aldersspenn på hundre år - fra 
Emil på 3 til Johanna på 103.  - Jeg fikk mandelen, jubler 
Inger på enden av bordet. Men hun glemte å ta vare på den, 
den gikk ned sammen med riskremen. Marsipangris ble det 
uansett, fint delt opp og sendt rundt bordet så alle kunne ta 
del i premien.
Da julenissen kom, ble det mye latter rundt kaffebordet. Ikke 
hadde han funnet skjegget, og pakkene ble litt forsinka bak ei 
dør med smekklås. Det meste ordnet seg, bortsett fra skjeg-
get. Pakkene manglet til og fra-lapper, men ble delt ut etter 
beste skjønn. Johanna på 103 år lo så tårene trillet av nissens 
opptreden. Latteren smitta alle rundt bordet, og nissen med 
nisselua ned over øyene kjørte showet videre. Fem frivil-
lige, to på jobb og tretten gjester deltok på julaften på Brår. 
Det var første året som frivillig for Laila Mørken og Øyvind 
Jonassen, som hadde med seg Emil på tre år. Han sjarmerte 
alle i senk. Nils Riis tok over for sønnen Frode Riis som 
har stilt opp som frivillig tidligere. Siden det ikke passa for 
sønnen i år, tok faren over. - Frode skryter så veldig av dette 
opplegget, og det skjønner jeg godt. Det er et flott og viktig 
tilbud, sier Nils Riis. Lisbeth Stabell og Anders Kjær har stilt 
opp tidligere også, sistnevnte har med seg gitaren for å spille 
og synge på julaften. To var på jobb julaften, Stine Haslestad 
og Renate Mathisen.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad

... men juletrefest 
blir det på Brår! 
JUL I RE: Re Lions 
arrangerer juletrefest i år 
igjen på Brårsenteret, datoen 
er 30. desember. Folk tar 
med mat selv og Lions 
sørger for drikke. Det blir 
gang rundt juletreet, pak-
ker til barna og utlodning til 
inntekt for Lions humanitære 
virksomhet. Det er gratis 
entre og alle er velkomne, 
både store og små. 
- Kanskje kommer nissen i 
år også. forteller Lions i en 
epost til ReAvisa. 
- Nissen har i alle fall funnet 
fram i alle år fram til nå.

“Det har alltid ordna seg med frivillige. Noen ganger har ting falt på plass 
i siste lita, men de to siste åra har jeg stått med for mange frivillige”

Anne Gro Dahl, leder for Re Frivilligsentral i 21 år
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Jul i Re:

Re-regi på “Jul på Buggegården”

BUGGEGÅRDEN: På Buggegården rett over Kopstad-
krysset er de i gang med juleforberedelsene. Suksessen i 
sommer ga mersmak, så dørene åpnes igjen i jula. Her blir 
det gammeldags julestemning på tunet, dyr i fjøset, cafe og 
teater i låven. På teatersiden er det hentet inn Re-krefter, 
Marit Theiste Østlie fra Valleåsen står for regien på stykket 
“Jul på Buggegården”. - Marit er kanon, utrolig god til å 
gi regi, forteller Hanneli Bugge-Hansen som eier og driver 
aktivitetsgården sammen med sin mann Erling Kristensen. 
- Det er ikke lett å holde oss i ørene, skyter lillebror Ole 
inn, han spiller også i teaterstykket. Marit ble engasjert på 
Buggegården før sommersesongen og hjalp til med teater-
premieren på Bonden og Rottenikken. – Det er gøy å jobbe 
på Buggegården, det å være en del av noe nytt er spennende. 
Teateret i sommer ble en suksess, niesen min synger enda på 
sangene. I sommer var teateret på 20 minutter, nå tredobler 
vi lengden. Så det er mer jobb kan du si, og veldig mye mer 
sang og ablegøyer. Nå blir det mulig å hilse på Bonden og 
Rottenikken igjen, hver fredag og lørdag helt frem til bit-
telillejulaften 22. desember. 

Foto: Privat

Julemarked på 
Våle prestegård
VÅLE: Årets julemarked på 
Prestegården er lørdag 
7. desember 2013. Gamle 
juletradisjoner er som vanlig 
godt ivaretatt. Det blir salg både 
hjemmebakt brød og flatbrød 
fra gården, man kan kjøre hest 
og slede, dyppe lys og utstillere 
selger håndverk, forteller Unni 
Bu fra arrangementskomiteen 
for Våle Prestegård. – Både 
inngang og parkering er gratis. 
Dette er et sted man kan komme 
både for å oppleve og for å 
handle litt til jul, forteller hun.

Jul på Holt gård
UNDRUMSDAL: - Vi har åpen 
gård som vanlig på søndager, 
men det blir jul på Holt gård 
også med grøt, saft, fjøsnisse 
og hest, forteller Roar Lefsaker 
på Holt gård i Undrumsdal. På 
NRK nett-tv kan du også se 
filmen om Holt-nissen, som ble 
sendt på NRK Super første gang  
i jula for to år siden.

Julebordshow for fulle hus

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Den lokale humortruppen 
makter ikke bare å følge opp 
suksessen, men å høyne den 
med et enda bedre show. Det 
var fullsatt "sal" - eller "tarm" 
og "barområde" som de to 
forskjellige endene på lokalet 
til Restauranten har fått opp 
gjennom åra - både fredag og 
lørdag i premierehelga 22 - 23. 
november 2013. Og fullt er det 
stort sett hver helg framover, så 
det er satt opp to ekstraforestill-
inger siste helga før jul. Her og 
på noen enkeltforestillinger er 
det noen billetter ledig i skriv-
ende stund.

Proft show av glade amatører
Det meste er hjemmesnekra i 
en låve i Ramnes, alt gjøres ved 
siden av full jobb. Det er impo-
nerende i seg sjøl. Hvert fall når 
showet ikke på noen måte bærer 
preg av at det i bunn og grunn 
er et hobby-prosjekt av glade 
amatører. Alt som framføres i 
år er nytt materiale, ikke noe 
gjenbruk fra forrige show. Det 

vil si - det er nytt for Revetal-
scenen. Noe av det sjølskrevne 
stoffet har vært vist på lokalrevy 
i Andebu og Stokke tidligere. 
Ivrige lokalrevy-gjengere, som 
flere i ReAvisa-redaksjonen er, 
kan ha sett noe før. For i tillegg 
til lokale Re-helter med Harald 
Bjerkesti Løken (30) i spissen 
og Atle Sogn (32) i baken (?) 
som de sier det så fint, henger 
Tommy Anderson (36) fra 
Stokkerevyen med, og laget er 
blitt forsterka med Andeburevy-
ens morsomste mann - i sterk 
konkurranse forøvrig - Andre 
Klausen (27), bare kalt "den 
nye".  Tempo er høyt, sketsjene 
ligger i spennet fra veldig gode 
til fantastiske - hvert fall med 
såpass lite sjølhøytidelige, 
landsens karær på scenen som 
tar den helt ut.

- Ikke så lett å værra juletre
Hvordan de klarer å sy sammen 
showet til en helhet, er impo-
nerende. Overgangene er rett og 
slett proffe, sjøl om det er stort 

REVETAL: Sønner av mødre er tilbake to år etter juleshow-debuten på Revetal. 
De fikk mye skryt den gang, og fortjener enda mer skryt nå. 

spenn i tema og karakterer. Her 
går det i ett - bokstavelig talt. 
Gutta sjøl synes lørdagen gikk 
bedre enn fredagen i premiere-
helga. Denne saken er skrevet 
utifra lørdagens show. Da var 
hele ReAvisa-redaksjonen på 
tre på julebord. "Den nye" - 
eller Andre Klausen - topper 
det hele med et nummer som 
vi hverken gjengir bilder eller 
referat fra, i fare for å ødelegge 
moroa - og overraskelsen - for 
alle dere som har sikra dere 
billetter. Derfor tar lokalavisa 
tak i det tørreste nummeret av 
dem alle, en reinspikka Har-
ald Bjerkesti Løken-monolog, 
der Løken har fått ei stjerne 
på toppen og to juletreføtter i 
bunnen. Det er nemlig ikke så 
lett å være juletre, må skjønne. 
Gled dere til denne, og alle de 
andre karakterene som inntar 
scenen. Etter showet er det god 
julemat, og så spiller vår lokale 
pianoman Dagfinn Ellingsen fra 
Brekkeåsen til dans utover de 
små timer.

KVELDENS TØRRESTE: Harald Bjerkesti Løken - som jule-
tre - står for kveldens tørreste monolog. 

Foto: 
Stian Ormestad

Julepynta gård 
på Øvre Sukke
ØVRE SUKKE: Hver helg fram 
til og med søndag 15. desember 
inviteres alle til en julepyntet 
gård. - Vi vil ha salg av jule-
gaver, kaker og konfekt med 
mer. Det vil være muligheter 
for riding for barna, vi vil ha bål 
ute, salg av god mat og drikke: 
Hjemmelaget gløgg, pep-
perkaker, pølser fra Grøstad gris 
med mye godt tilbehør, og gode, 
vellagrede oster, forteller Hege 
Bach på Øvre Sukke gård på 
Kjønnerødveien. Hun lover god, 
gammeldags julestemning.

Julekveld i Høyjord
HØYJORD: På kulturlåven 
Herre Skjelbred diskes det opp 
med julegrøt og julestemning 
lørdag 7. desember 2013. 
- Det er en mektig akkustikk på 
låven, forteller Toralf Bjønnes. 
Han serverer julegrøt og en 
konsert med prisbelønnet jule-
oratorium spilt fra CD.

Za-Zaa-rocken 
for tiende gang
REVETAL: De lokale rocke-
gutta i Za-Zaa sørger for ei 
rocka jul for tiende år på rad, 
med Za-Zaa-rocken tradisjonen 
tro 2. juledag på Revetal. Det 
som starta som en venners-
venner-jam i kjelleren under 
lensmannskontoret på Revetal, 
er i åras løp blitt flytta inn på 
Restauranten - så også i år. Bil-
letter kommer i salg nå i desem-
ber på Restauranten. Konserten 
har solgt til fulle hus hver 
eneste jul. Det hellokale bandet 
består av Christian Borge fra 
Bergsåsen på vokal, Audun 
Kalleberg fra Valleåsen på gitar 
og vokal, Henrik Schjølberg fra 
Svinevoll på trommer, og Stian 
Ormestad fra Lundteigen på 
bassgitar.

Blues Buddies 
går for fulle hus
TØNSBERG: The Blues Bud-
dies band fra Re høster gode 
kritikker for sitt juleshow på 
Klubben, som omtalt i ReAvisa 
november 2013. Bilder fra 
showet kommer på ReAvisa.no! 
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VI HAR JULEGAVETIPS 

TIL HAN OG HENNE!
Åpningstider:

Mandag: 09.00 - 16.00

Tirsdag: 09.00 - 16.00
Onsdag: 12.00 - 20.00
Torsdag: 12.00 - 20.00
Fredag: 09.00 - 16.00
Lørdag: 09.00 - 15.00

Ellers etter avtale.

www.rehaarstudio.no

Vi ønsker alle en riktig god jul!

Hilsen Martine, Linn Cherie, Tone og Anne Merete
Husk at du kan bestille time 
på nett eller via vår app!

Koselig swing-
time i juledrakt

Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

VÅLE: Siste onsdag 
i november hadde 
Storbandet Fokus sin 
årlige Swingtime – for 
første gang i juledrakt. 
Både kjente og mindre 
kjente julesanger ble 
profesjonelt spilt for et 
nesten fullt samfunnshus 
i Våle. Erik Salminen og 
Line Knudsen var med 
på vokal. Knut Høydahl 
var konfransier, og dro 
med seg hele salen på 
kanon-julesanger. Høy-
dahl lagde som vanlig 
god stemning og latteren 
satt løst hos publikum. 
Konserten var det som 
skulle til for å få på 
plass julestemninga. Det 
er bare å håpe at dette 
blir en juletradisjon!

Foto:
Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Jul i Re:

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Svein Erik Hansen var med på 
å bygge opp minibryggeriet 
på Våle prestegård i fjor. Da 
var det noen av mannfolka til 
damene i arrangementskomiteen 
for Våle prestegård som også 
kunne tenke seg noe å drive 
med på gården. Svein Erik Han-
sen, Vidar Flåteteigen, Hans-
Einar Rustan, Jakob Rustan 
og Pål-Arild Simonsen fikk 
rigga til et rom i underlåven, og 
kjøpte inn utstyret som skal til 
for å brygge skikkelig øl sjøl. 
Her får man brygga
femti liter øl i slengen.

- Kjøper omtrent ikke 
øl på butikken lenger
Da minibryggeriet var nytt for 
ett år sida lærte de seg å brygge 
først, før de begynte kurs-
ing med tre - fire deltakere av 
gangen. Flere er det nemlig ikke 
plass til. 
– Vi hadde ingen annen erfar-
ing med øl enn å drikke det, 
forteller Hansen. Nå kjøper han 
omtrent ikke øl i butikken
lenger. Hansen er innom  bryg-
geriet når Erik Myrvang holder 
kurs for kompisene Lars Chris-
tian Larsen, Fredrik Thorin og 
Stian Bøhle. Erik gikk sjøl på 
kurs for et halvt år siden. 
– Det første og andre kurset er
egentlig like, men det er mye 
å huske på, så det er greit å 

VÅLE: Allerede i mai ble juleølet brygga på prestegården i Våle. - Vi hadde bare 
erfaring med å drikke øl, men nå er det brygga øl i over femti runder her oppe, 
forteller Svein Erik Hansen.

gjøre det et par ganger før man 
skal brygge helt på egenhånd, 
forteller han. 

Vann, korn, humle og gjær 
De fire basisingrediensene i øl 
er vann, korn i form av malt, 
humle og gjær, men kombinas-
jonen av disse og typen malt 
er det som avgjør hva slags 
øl man får. Man kan også ha 
i forskjellige smaker i tillegg. 
Denne kvelden skal det bryg-
ges norsk bokkøl, et mørkt øl 
med mye smak. Hele prosessen 
starter med mesking av kornet. 
Det vil si at all malten has i 
et mesekekar som står midt i 
kjelen med vann. Dette mesker i 
halvannen time, til temperaturen
har nådd omkring 75 grader.

Måtte bøte med ei 
halv ku for å ikke brygge øl
I mellomtida er det tid for en 
god prat og en matbit rundt 
bordet i bryggeriet. 
– Øl er antakeligvis den drikken 
vi har drukket lengst, og det
reineste man kunne drikke før 
i tida, på grunn av den lange 
koketida, forteller Hansen. Det 
var pålagt å brygge øl i bryg-
gerhuset på gården minst et par 
ganger i året. Den som ikke 
brygga øl, fikk en bot på to
øre –  tilsvarende ei halv ku. 
Bota skulle betales til biskopen, 

står det skrevet på wikipedia.
no. Dersom man fortsatte å la 
være å brygge, risikerte man å 
blitt fratatt gården, kan Hansen 
fortelle. Den industrielle ølbryg-
ginga kom ikke til Norge før på 
1800-tallet. 

Alt skjer på prestegården
Etter halvannen time med mesk-
ing, heises karet opp, og vannet 
som nå har blitt til vørter, tappes 
og helles gjennom masken gjen-
tatte ganger for å få maksimalt 
med smak og næringsstoffer ut 
av malten. Videre tilsettes vann 
tilsvarende mengden som har 
fordampet – ferdig oppvarmet.  
Nå skal både humle, gjær og 
eventuell smak has i, før det 
igjen skal stå halvannen time 
og trekke. Humla kommer i 
form av pellets og smak som 
for eksempel kanel, nellik eller 
lignende. Ølet tappes deretter 
på dunker og gjærer i rundt fire 
uker, før det tappes på flasker. 
Hele bryggeprosessen foregår
på prestegården, og det har blitt 
veldig populært.
– Vi har over 70 registrerte navn 
på kurslista vår.  40 av dem har 
også gjennomført kurs to, og 

- Den som ikke brygga øl, fikk en 
bot på to øre – tilsvarende ei halv ku

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

Bestill time

    i dag!

11.00: Åpning av julemarkedet på Våle prestegård

Julemarked med salg av håndverk, husflid, mat - og mye mer!
Barna kan kjøre med hest og vogn!

12.00: Et nisseorkester fra Glagjengen Janitsjar spiller

15.00: "Nå er det jul igjen"-julespill på låven

16.30: Trekning av vårt Julelotteri - og slutt på Julemarkedet 2013

kan med det 
leie mini-
bryggeriet 
eller holde 
kurs sjøl.

Klemmetsby-Firing

Re-kalenderen er klar
REVETAL: En ny Re-kalender fra Re 
Lions er klar for salg, med gamle og 
nyere bilder fra alle sogn i Re. Dette 
er den tiende utgaven, fortsatt sponset 
av lokalt næringsliv for å få trykkeko-
stnaden så lav som mulig - og større 
overskudd til gode formål. ReAvisas 
egen Håkon Westby er redaktør, og har 
nok en gang gjort en solid jobb med å 
samle inn gamle bilder og finne info 
om dem. Han er allerede på leit etter 
nye, gamle bilder til neste års kalen-
der. Tips ham dersom du har noen!

BRYGGER PÅ NO’ GODT: Svein Erik Hansen var pioneren 
for ølbrygginga på prestegården i moderne tid, men det er en 
tradisjon med røtter langt, langt tilbake i tid. På bildet til høyre 
ser vi kursinstruktør Erik Myrvang som lærer en kompisgjeng 
fra Re hvordan man brygger øl.

Foto:
Stian Ormestad
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E-post: post@asvo-revetal.no
Telefon Brår: 48 89 59 11 / Asvo Revetal: 33 06 19 80
Besøksadresse: Industriveien 2B, Næringsbygget
Postadresse: Postboks 90, 3164 Revetal
www.asvo-revetal.no

Asvo Revetal ønsker våre 
kunder og samarbeids-

partnere en hyggelig jul!

Navnekonkurranse!

Vi ønsker innspill på navn! 

Send forslag på hva vår nye avdeling 

på Brår, gamle Ramnes miljøstasjon,

skal hete på post@asvo-revetal.no. 

Vinneren får en hyggelig premie 

til en verdi på 1.000,- kroner!
til en verdi på 1.000,- kroner!

Her skal det bli utsalg for gjenbruk av møbler, 

lamper, inventar og utstyr. Vi ønsker gjerne retro-

gjenstander fra 50 tallet frem til 80 tallet. Ta kontakt: 

post@asvo-revetal.no / telefon 48 89 59 11 kl. 09-14.
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www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Jul i Re:

Samstemt gjeng 
øver til julekonsert

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Hva er det de sier på rekla-
men? Som balsam for sjelen? 
Samme hva du kaller det, det 
er uansett helt fantastisk å være 
med på dette. Du kan komme 
på øving, sliten og trøtt. Når du 
reiser fra øving er du frisk og 
opplagt – akkurat som en vita-
mininnsprøyting, forteller Inga
Christiane Kjæraas Evensen fra 
Bettum, dirigent i Våra-koret. 

Hun er utdannet sangpedagog 
og dirigent fra Buskerud musik-
konservatorium, og har lang 
fartstid som dirigent.

Lang og stolt historie
I skrivende stund teller koret 
24 medlemmer. Det har vært 
en økning i løpet av høsten der 
5 – 6 nye har kommet til. På det 
meste hadde Våra-koret hele 

REVETAL: Hver tirsdag møtes 24 lokale korsangere til øving på Revetal ungdomsskole. Neste på planen er julekonsert i Ramnes kirke. 

40 – 50 medlemmer. Koret ble 
etablert i 1970, etter at flere 
gamle kor i gamle Ramnes og 
Våle var lagt ned. Navnet ble 
satt sammen av «Vå» fra Våle 
og «Ra» fra Ramnes. Sjøl om 
det var et tidlig samarbeid over 
den gamle kommunegrensa, 
var ikke navnet Re tenkt på den 
gang.
- Våra-koret er blitt et godt 

innarbeida navn som vi holder 
på videre. Det ble raskt en egen 
merkevare, spesielt under Else 
Berntsen Aas sin ledelse på 
starten av 70-tallet, forteller 
Ingegerd Brattestå fra Fossan,
korleder i flere runder. Hun ble 
med i 1989, og har vært leder i 
godt over ti år til sammen.

God dugnadsånd i Re

I koret finner vi glade amatører. 
– Du trenger ikke kunne noter, 
men du må kunne synge, sier 
Kjæraas Evensen. 
– Vi liker å ha noe strekke oss 
etter, så jeg putter inn noen 
utfordringer her og der, røper 
hun. Firstemt sang, med alt 
fra musikaler, kirkemusikk, 
middelaldermusikk, folke-
toner, drikkeviser, med mer, 
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Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Skaane Import Bilverksted AS
Sørbyveien 603, 3178 Våle

Reparasjoner - Eu-kontroll - Klima-
service - 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

Alt innen innramming!
Malerier / Broderier / Papyrus / Bilder / Tegninger 

Vi skjærer alt innen passepartou 
på vår ny maskin wizard 9000.

Se vårt gode rammeutvalg!

Kort om Våra-koret:

På forsommeren 1969 startet en komite 
på tre personer arbeidet med å få i gang 
et nytt sangkor i distriktet. Komiteen 
besto av Hans Lid, Tora Sviland og 
Bjarne Førsund – alle fra gamle Ramnes 
kommune. I gamle Våle kommune var 
det også interesse for et sangkor, og det 
kom til et samarbeide. Sang og musik-
klærer på Eik Lærerskole, Stein Dahl, 
ble kontakta og sa seg villig til å være 
korets første dirigent dersom mange nok 
meldte seg. Første øvelse var på Revetal 
ungdomsskole 4. november 1969 og et-
ter en litt forsiktig start, var snart antall 
medlemmer oppe i 35. På nyåret ble 
navnet bestemt til Våra koret. Det første 
årsmøtet var 7. desember 1969 og styret 
besto av formann Bjarne Førsund, nest-
formann Johan Forum, sekretær Anders 
Kristian Hegg, kasserer Eva Jahren og 
styremedlem Jorunn Elda Holtung.

Korets dirigenter:
Stein Dahl  1969 – 1971
Knut Høydal  1971 – 1972
Else Berntsen Aas 1972 – 1986
Siri Kvarn Sagdal  1986 – 1987
Anne Guro Rustad 1987 – 1988
Jens Holstad   1989 
Bård Galleberg  1989 - 1990
Kurt Johansen  1990 - 1992
Knut Høydal  1992 - 1994
Une Kulsrud  1994 - 2010
Inga Christiane Kjæraas Evensen 2010 -

Korets formenn/ledere:
Bjarne Førsund  1970 - 1976
Ulf Abrahamsen  1977 - 1978
Berit Skaug Auestad 1978 - 1981
Odd Solerød  1981 - 1983
Tore Gjerstad  1983 - 1985
Wenche Nilsen  1985 - 1987 
Britta Torjesen  1987 - 1988
Arne Lauritz Rossebø  1988 - 1990
Odd Solerød  1990 - 1992
Knut Evensen  1992 - 1995
Ingegerd Holt Brattestå  1995 -2008
Leif  Knudsen   2008- 2012
Ingegerd Holt Brattestå  2012- 

står på repertoaret. Våra-koret 
synger i kirka til jul, det er det 
neste på planen: Julekonsert i 
Ramnes kirke 15. desember og 
på Gjennestad i Stokke dagen 
etter 16. desember. De har også 
vårkonsert hver vår, de synger 
på markedsplassen under Re 
middelalderdager, og mye mer. 
Loppemarked og lotteri skaffer 
penger i korkassa. Dugnads-
ånden er god, forteller Brattestå.

Etterlyser dype 
røster fra Re

REVETAL: Våra-koret lever i 
beste velgående, men det kan 
gjerne bli flere sangfugler i 
rekkene - spesielt dem av det 
dypere slaget. 
- Vi etterlyser flere dype røster 
fra Re, sier dirigent Kjæraas 
Evensen til ReAvisa. Ellers er 
samholdet og dugnadsånden 
god, og økonomien til koret er 
grei. 
– Re er en fin kommune å 
drive frivillig arbeid i, men vi 
savner et flerbrukshus, eller et 
kulturhus. Der vi kan øve, ha 
konserter og loppemarked, sier 
Kjæraas Evensen.
– Re kommune er stapp full av 
musikk- og kulturaktiviteter. Vi 
trenger et sted der vi kan møtes. 
Tenk hva det hadde betydd for 
kultur- og foreningslivet i Re 
om vi hadde hatt muligheten til 
å samles under ett tak!

RE-STEMMER STEMMER I: 
Våra-koret, med dirigent Inga 
Christiane Kjæraas Evensen i 
spissen, er klar for julekonsert 
i Ramnes kirke 15. desember 
2013. 

Foto: 
Stian Ormestad
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Det blir en liten omrokkering 
av lokalene. HengeRe flytter fra 
den plassen vi har i dag og til 
den andre siden av bygningen, 
forteller Petter Solheim, eier og 
daglig leder hos HengeRe AS i 
bunnen av Valleåsen.  I tillegg 
til sjefen sjøl Petter Solheim, er 
Joakim Skovlund ansatt høsten 
2013. Begge to både selger 
hengere i butikken og skrur på 
verkstedet.

Henger seg på en ny trend
Dagens 200 kvadratmeter blir til 
600 med åpning 1. januar 2014. 
Både areal og salg skal økes. 
Salget ligger nå på 400 hengere 
i året.
- Sjøl om vi mer enn dobler 
plassen, så har jeg vel ikke trua 
på at vi dobler salget sånn med 
en gang. Men at vi kommer 

Mer enn dobbelt 
så stor plass å henge på

VALLEÅSEN: Petter Solheim ved HengeRe AS har nok å henge fingra i. Nå får han mer enn dobbelt så stor 
plass og dobler også utvalget av hengere.

opp i 500 neste år, det kan fort 
hende, spår Solheim.
HengeRe har akkurat fått inn 
første utgave av trendhengeren 
Lobster, og er blant de første 
som henger seg på en ny trend. 
Den første Lobster-hengeren ble 
solgt ganske så fort til en lyk-
kelig reing. Flere er på vei inn.
- Det er moro å se responsen på 
den. Det er en stilig henger, et 
nisjeprodukt for dem som ønsk-
er noe pent og flott, spesielt og 
annerledes etter bilen, forteller 
Skovlund. Det står nordmenn 
bak ideen, og de har fått med 
seg store, solide investorer på 
laget. 
- Så blir det spennende å se om 
det bare er en jippo der alle vil 
se, men ingen vil kjøpe - eller 
om vi kan nå målet om å selge 
20 av disse hengerne i 2014, 

sier Solheim. 
- Tiden vil vise, sier sjefen 
sjøl. Han er strålende fornøyd 
for å få lov å henge med på 
Lobster-eventyret. Det er et 
pluss i margen for den lokale 
hengerselgeren. Det gir en enda 
større bredde på tilbudet hos 
HengeRe. 
- Kanskje en av femti som 
kjøper henger har lyst på noe 
mer spesielt, og da kan jeg tilby 
dem akkurat det!  

Feira fem år i høst
Vårens store hit kan bli telthen-
geren Comanche, en slags 
moderne combicamp. Dermed 
har HengeRe utvida fra to til 
fire merker.
- Brendrup har som et stort og 
kjent merke vært med hele tida. 
Det har også Tredal som en 

norskprodusert kvalitetshenger. 
Nå får vi to nisjemerker; Lob-
ster og Comanche i tillegg. Vi 
har også et godkjent verksted 
for alle hengermerker, min-
ner Solheim om. Torsdag 21. 
november fant radarparet på 
HengeRe fram kakespaden, for 
da skulle fem år feires - fem 
gode år: 

Tredje utvidelse på fem år
- Vi har stort sett vært størst i 
landet, og vi har fått flere ut-
merkelser hvert eneste år. Dette 
blir tredje eller fjerde gangen vi 
utvider. Vi lager en i overkant 
flott butikk med parkett på gul-
vet og fine møbler. Når vi først 
utvider, så kan vi like gjerne 
slå til!

Hjemme fra Haiti
REVETAL/HAITI: Kiro-
praktor på Revetal Michael 
Benjamin Dibley var i høst 
på Haiti for å rette opp 
rygger og justere nakker - 
gratis. Les mer om Mission 
Life International (MLI) i 
ReAvisa september 2013.

Foto: Privat

Næringsliv i Re:

Vellykka års-
møte i nærings-
foreningen 
REVETAL: Siste torsdag 
i november var det duka 
for julebord for den lokale 
næringsforeninga, og 
det rapporteres om god 
stemning i Asvo Revetals 
lånte lokaler. Martin Gran 
ved Meny Revetal fiksa 
julemat, Pernille Sjølett-
Hansen, Frank Wedde 
og Roger Bergan sørget 
for musikalske innslag, 
og det ble delt ut blom-
ster og heder og ære til 
både av- og påtroppende 
styremedlemmer. Lene 
Kjønnerød ved Statoil 
Revetal og Marit Sibbern 
ved ROS økonomi trer ut 
av styret etter god innsats, 
fortelles det. Vibeke 
Rustan fra Revetal leder 
næringsforeninga.
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– Alt er mulig 
for Gud – og en gullsmed!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Det er å designe smykker 
jeg brenner for, forteller Bibbi 
Tvinde Øberg (38). Hun er ut-
danna gullsmed og gjør det aller 
meste sjøl - også gravere, sette 
inn stein i smykkene, med mer.
- Jeg var heldig og fikk kjøpt 
masse verktøy og utstyr fra en 
nå pensjonert gullsmed i Oslo. 
Da sikra jeg meg verktøy du 
ikke får kjøpt nytt lenger, fordi 
det gamle faget er på vei til å dø 
ut her til lands.

- Moro å lage 
smykker som betyr noe
Bibbi liker å gjøre det meste 
på gamlemåten. Det blir mer 
holdbart, forteller hun. For 
eksempel gravering. Der nye 
maskiner presser graveringen 
inn og skyver i metallet, blir det 
for hånd gravert i ordets rette 
forstand inn i metallet - og det 
blir mer varig.
- Når det gjelder gravering har 
jeg en flink og god kollega som 
hjelper meg med det, og jeg 
øver meg på kunsten - og det 
blir bedre og bedre, sier Bibbi 
og smiler. Dette brenner hun 

RAMNES: - Jeg designer det du ønsker deg, forteller Bibbi Tvinde Øberg. Hun 
lærte i utdannelsen at alt var mulig for Gud - og en gullsmed.

for. Bibbi design ble etablert i 
2011, og firmaet har eksistert 
i det små ved siden av jobb på 
blant annet Hovs marked på 
Revetal. To år etter en forsiktig 
oppstart har ryktet spredd seg 
og kundene blir stadig flere. Nå 
satser hun enda litt større, med 
slagordet "jeg designer det du 
ønsker deg". I en liten kjeller i 
Ramnes er det innredet et lite 
gullsmed-verksted, der håndver-
ket kan utføres på gamlemåten. 
En stor skryteperm med bilder 
av alt som er laget vokser seg 
større, og ideene for flere smyk-
ker er mange.

Utvider stadig litt
- Nå er jeg klar for å ta i mot 
flere kunder. Det blir moro, sier 
den kreative dama som allerede 
har hatt oppdrag fra blant annet 
Haugar-museet i forbindelse 
med Munch-jubileet. På nyåret 
blir oppdraget utvida med et 
besøk på Munchmuseet i Oslo.
- Det er moro å lage noe spe-
sielt, noe som betyr noe ekstra 
for dem som får det. Ikke bare 
noe billig, masseprodusert 

bling-bling som blir lagt vekk i 
en skuff, men noe unikt bare du 
har. Alt blir laga for hånd, av 
edelt metall.
Det beste hun vet er å ta i mot 
kunder som har en ide for en 
helt personlig gave. Hun viser 
fram et kjede med en seilbåt i 
sølv, som er en modell av den 
båten vedkommende som skal 
få smykket eier.
- Det er mye fint å gi til menn 
også, jeg er litt ivrig på det. En 
personlig slipsnål, mansjett-
knapper - det kan være mye fint 
å lage og gi til mannfolk også.
I tillegg til produksjon, kan hun 
også stå for reperasjon i verk-
stedet. Firma blir drevet videre 
ved siden av andre jobber, det 
går med kvelder, helger og noen 
ganger netter.
- Det er bare å jobbe på når jeg 
får inspirasjon - det vil si stort 
sett hele tida. Og når jeg først er 
i gang, er det veldig spennende 
å se noe ferdig, sier en engasjert 
gullsmed som drømmer om å 
leve av dette på 
heltid.

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd. GULLSMED-VERKSTED I RAMNES: Tvinde Øberg (38) 
er utdanna gullsmed og gjør det aller meste sjøl - også gra-
vere, sette inn stein i smykkene, med mer. Skrytepermen blir 
tjukkere og tjukkere, og alt det gamle utstyret og verktøyet tar 
hun godt vare på - gull verdt!

Foto: Stian Ormestad.

Husk
Za-Zaa-rocken

2. juledag!

Billetter i salg på 
Restauranten.

Lik oss på Facebook 
og få siste rocka nytt!og få siste rocka nytt!
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det som er mest synlig for folk 
flest er rydding av uteområdet, 
som er godt i gang. De fleste 
som nysgjerrig titter inn, har 
også sett noen spreke farger i 
et ellers nymalt hvitt indre 
- der det blir butikk, kontorer, 
verksted, lager, et nytt kjøkken, 
med mer.
- Mye er allerede på plass, og vi 
er godt i rute, sier daglig leder 
Glenn Ellefsen som stabler 
stoler i skarpe farger på plass på 
det nye kjøkkenet.
- Men en ting mangler vi: Nytt 
navn. 

Tar i mot forslag ut året
- Derfor en navnekonkurranse: 
Forslag tas i mot fram til nyttår 
på post@asvo-revetal.no, og 
de som foreslår navnet som 
tilslutt blir valgt blir premiert, 
forteller Ellefsen. Navnet skal 
være klart på nyåret. I slut-
ten av august i år ble Ramnes 
miljøstasjon overrakt fra Re 
kommune til Asvo Revetal, 
og arbeidet med å bygge om 
lokalene starta med en gang. På 
den gamle miljøstasjonen vil 
folk som trenger å forberede seg 

Navnekonkurranse: Hva skal 
den gamle miljøstasjonen hete?

til det ordinære arbeidslivet få 
et tilbud. Til daglig vil det være 
16 folk på huset, to ansatte og 
14 i arbeidstrening. Allerede 
nå kan du gjøre avtale for å 
levere gamle møbler, servise 
eller andre brukbare ting, som 
kan pusses opp eller redesignes 
for så å selges i butikken på 
Brår. Der blir det også salg av 
egenproduserte stoff- og tekstil-
produkter, som allerede lages i 
dagens lokaler på Revetal. Der 
produseres også plexi-produk-
ter, som skal stilles ut i butikken 
på Brår. Det vil også være mu-
lig å levere saker og ting for å 
pusse opp til eget bruk. Lageret 
står klart, og Asvo Revetal får 
god plass til å boltre seg på i 
den røde låven på Brår.

 
Åpning til våren
- Målet er at dette blir en fin 
plass å være innom på veien 
mot arbeid, og det legger vi 
godt tilrette for nå, sier Ellefsen 
og viser stolt fram rom etter 
rom. Her har det skjedd mye 
på kort tid. Åpning blir som 
planlagt på vårparten. 

BRÅR: Asvo Revetal er i rute til nyåpning av gamle 
Ramnes miljøstasjon, men en ting mangler: Nytt 
navn.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Fredag 25. oktober var det et 
orienteringsmøte om det nye 
nærvarmeannlegget som skal 
bygges i Bergsåsen. Orienter-
ingen ble gitt av prosjektleder 
Inge Olav Nergård i firmaet 
Miljøvarme VSEB AS. Til stede 
var også rådgiver/prosjektleder 
ifra eiendomsseksjonen i 
Vestfold Fylkeskommune, 
Hanne Lund, rektor ved Re 
Videregående skole Cecilie 
Bjørnøy og noen ansatte ved 
skolen pluss representanter 
fra Ramnes IF og Bergsåsen 
Velforening. Hanne Lund 
fortalte at Vestfold Fylkeskom-
mune hadde vedtatt allerede i 
2009 at man skulle gå over til 
mer miljøvennlig oppvarming i 
fylkeskommunens bygg. Dette 
ble vedtatt også i 2011. Prosjek-
tet har blitt utarbeidet i tett 

samarbeid med Re kommune. 
Nergård fortalte at oppstart på 
arbeidet med å legge rørene fra 
skolen til det nye anlegget var 
planlagt til uke 44.  Miljøvarme 
hadde vunnet anbudet om lever-
ing av vannbåren varme til Re 
videregående skole, Idrettshal-
len og idrettsbygget. Bygget 
blir på 10,6 x 11,4 meter og blir 
liggende på knausen rett øst for 
idrettbygget, tett inntil sponsor-
tavla til Meny-arena. 
Det skal bygges et biobrense-
lanlegg som skal fyres med flis 
og med gass som reservebrensel 
i tilfelle stopp i flisanlegget. 
Bygget blir cirka 5,3 meter 
høyt, med en skrålem over flis-
siloen som på det laveste er 40 
centimeter over bakken. På det 
kaldeste vil anlegget trenge et 
lastebillass med flis i uka. Det 

ble sagt at det er lagt føringer på 
når det kan leveres, slik at det 
er liten trafikk da. Nærmiljøan-
legget har et moderne datastyrt 
fyringsanlegg som er reint-
brennende og gir lite utslipp. 
Nergård fortalte at man hadde 
håpet å bli ferdige med byggin-
gen før jul, men at det nok ville 
ta noe lengre til. Fra Ramnes 

BERGSÅSEN: Ramneshallen, idrettsbygget og Re 
videregående skole i Bergsåsen skal varmes med flis.

Nærvarmeanlegg i Bergsåsen

IF ble det påpekt at de håpet 
det ble vist forsiktighet under 
sprenging så ikke plastahallen 
ble ødelagt.  Velforeningen var 
bekymret for at nysgjerrige barn 
skulle kunne skade seg og ble 
forsikret om at anlegget ville bli 
gjerda inn. Velforeningen var 
også skeptisk til det lave taket 
og håpet på sikring av det, så 

barna ikke kunne krabbe opp.
Hanne Lund forsikret at sik-
kerheten ville bli vurdert når 
bygget sto ferdig, og at nød-
vendige sikkerhetstiltak ville 
bli gjennomført. Rektor Cecilie 
Bjørnøy sa at når hun fikk ende-
lig tegninger, så ville tegninger 
og planer bli lagt ut på skolens 
hjemmeside.

MYE HAR SKJEDD 
PÅ KORT TID: Ramnes 
miljøstasjon på Brår ble 
avviklet og solgt fra Re 
kommune til Asvo Revetal i 
august. Daglig leder Glenn 
Ellefsen er allerede på plass 
i nytt kjøkken i den røde 
låven på Brår. Det har skjedd 
mye på kort tid og mye er på 
plass, men navnet mangler.

Foto: Stian Ormestad

SKAL FYRE MED FLIS: Nærvarmeanlegget er påbegynt. Det skal varme opp Re VGS, Ramnes-
hallen og idrettsbygget.

Foto: Håkon Westby

Næringsliv i Re:
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- Vi yter advokattjenester - din lokale advokat!

PLANLEGGER DU Å SELGE EIENDOMMEN SELV ELLER MED MEGLER?

SIKKER EIENDOMSHANDEL MED PERSONLIG KONTAKT MED 
ADVOKAT OLAV HANA.

VI HAR KONTOR PÅ REVETAL OG ØNSKER DEG VELKOMMEN 
TIL EN PRAT VEDRØRENDE SALG AV DIN BOLIG.

TA KONTAKT PÅ TLF. 33 39 53 97.

DU BESTEMMER HVOR MYE HJELDU BESTEMMER HVOR MYE HJELP DU ØNSKER:
· MEGLING
· RÅDGIVING
· FOTOGRAFERING
· KONTRAKT OG OPPGJØR

Montér Revetal
Tlf 416 73 000
Epost revetal@monter.no

Lars Erik, Elvis og Anne Kristine ønsker alle kunder en god jul og et godt nytt år! Begrenset kampanjeperiode

Velkommen til 
vår malingsavdeling!

Se de nye fargetrendene hos oss!
Vi har det nye fargekartet

og idémagasinet fra
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Foreningsliv i Re:

BRÅR: Ramnes Bygdekvinnelag og Re Røde Kors samar-
beider om den internasjonale møteplassen og  tirsdag 5. 
november 2013 deltok også Re bibliotek/Litteraturuka i 
Vestfold i samarbeidet. Vi var vi så heldige å få Anne Sender, 
tidligere leder i det mosaiske trossamfunn til å komme til Re. 
Hun vil være kjent av mange fra både fjernsyn og aviser og 
40 tilhørere benyttet muligheten til å høre henne fortelle om 
hvordan det er å leve som jøde i Norge. Anne Sender fikk 
”Brobyggerprisen 2013” for sin bok ”Vår jødiske reise”. 
Boka er historien om forfatteren. Det er også en fortelling 
om jøder i Norge og om hvordan storsamfunnet behandler 
sine minoriteter Hun ga et innblikk i jødenes historie i Norge 
og Europa og sine jødiske svigerforeldres historie Det ble 
påpekt at ”den totale terror” sommeren 2011 dessverre ikke 
kom så overraskende på den lille jødiske minoriteten i Norge, 
som på mange andre. De har erfart hvor galt det kan gå når 
den tyngste utgaven av renhetsvisjoner og konspirasjonste-
orier får vokse fram uten motstand.
Anne Sender har de siste årene opplevd hvordan Norge har 
endret seg .Majoritetsmakten har gått fra kun å snakke om 
dialog med minoritetene til å innføre konkrete justeringer av 
lovverk som sikrer mer likebehandling av majoritet og mi-
noriteter. Anne Sender var svært aktiv i etableringen av Sa-
marbeidsrådet for tro-og livssynssamfunn i1996. Hun mener 
at et er viktig å balansere mellom fortellinger om det som går 
bra og vonde hendelser som ødelegger .For å klare det må vi 
ha mot, tro og håp, samt vilje til kommunikasjon og dialog.
Det ble stilt mange interesserte spørsmål til foredragsh-
olderen bl. a. om mulig støtte til pasifistiske fredsgrupper 
i Israel. Det ble også takket for hennes positive innsats i 
samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn.
Peter W. Moe fra Re Røde Kors takket Anne Sender hjertelig 
på vegne av alle arrangørene og overrakte blomster .Det ble 
informert om neste internasjonale møteplass som blir tirsdag 
3.desember der tema vil bli julefeiring i Russland og Norge.

Ref. IJS / foto: Privat

Referat fra internasjonal møteplass

Omvendt jule-
kalender i Linne-
stad barnehage

LINNESTAD: Leder av SOS 
Barnebyer i Vestfold, Bernhard 
Marti fra Valleåsen, minner om 
den omvendte julekalenderen - 
der poenget er å gi, ikke få. 
- Re stiller med den eneste 
barnehagen så langt, Linnestad 
barnehage. Ifjor hadde de et 
panteprosjekt i desember og det 
gikk såpass bra at de ville gjøre 
det igjen. Det går i all enkelthet 
ut på følgende: I desember 
samler barna i barnehagen inn 
pantegods, tar det med seg til 
barnehagen og så panter de 
eldste barna flasker og bokser 
på butikken. Inntektene går til 
SOS-barnebyer. I tillegg lærer 
barna om kildesortering.
Per i dag er 9 av 12 Vestfold-
kommuner representert. Tall fra 
ifjor var cirka 30.000 barn som 
deltok, og de  samla inn 1,5 
millioner kroner.

- Jeg bor nærme en gård, og der kjører 
  det mange traktorer - da er det greit at vi synes

RØRÅSTOPPEN SKOLE: Re Rotary deler i disse dager ut 500 refleksvester til alle elever ved 
skolene i Re, fra 4. til 7. klasse. Det syns både elever og rektor på Røråstoppen skole er lurt. 
Amalie Bu Skjeggestad (9) i elevrådet forteller at hun bor ved en gård og der er det mange traktor-
er. Det er lurt å bruke refleksvest så barna synes, forteller hun. Elevrådsleder Johannes Heierstad 
(12) forteller at han har så strenge foreldre at han må ta på seg refleksvest når han sykler til og 
fra trening, blant annet. Egentlig er det like greit, sier han etter å ha tenkt seg om. Rektor Wenche 
Weum Bue mener det handler om holdninger. - Nå er vi så heldig å få gratis refleksvester til alle 
elevene i 4. til 7. klasse, så da står det ikke på det. Vi skal ta en prat om hvor viktig det er å bruke 
vestene når vi ferdes i mørket langs veiene, forteller hun. Overrekkelsen på Røråstoppen skole 
fant sted onsdag 27. november 2013, og resten av skolene skal besøkes framover. President i Re 
Rotary Georg Gran og prosjektleder Dag Cederstolpe sto for overrekkelsen, og forteller at gaven 
er finansiert av Re Rotary sammen med tre Re-bedrifter: Re-El, Drømmehytta og Agios. Denne 
gaven kommer i tillegg til andre gaver og prosjekt i foreningens regi, som for eksempel vårens 
overrekkelse av en moped til det kommunale prosjektet Ung 16-23. Tidligere har Re Rotary sørga 
for bygging av en gapahuk på Sandsletta.

Foto:
Stian Ormestad
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EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

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

Lokalopplæring
Ulf, mob. 90 58 75 74

GJENNESTAD: Fredag 8. november ble 4H Vestfolds 
årlige plakettfest markert på Gjennestad videregående 
skole i Stokke. Plakettfesten er en høytidelig marker-
ing for de 4H-erne som får 4H-plaketten, og det var i år 
24 plakettmottakere i Vestfold. Siri Myhre Haug, leder 
i 4H Vestfold, åpnet festen etter at plakettmottakerne 
hadde kommet inn i salen i flaggborg. Kveldens festtale 
ble holdt av Hans Edvard Torp fra Våle, leder i Vestfold 
bondelag. Det var over nitti deltakere på festen, deriblant 
fem ordførere: Thorvald Hillestad fra Re, Erlend Larsen 
fra Stokke, Bjarne Sommerstad fra Andebu, Karl Einar 
Haslestad fra Sande og Ragnar Lindås fra Hof. Det ble 
delt ut blomster fra kommunene til plakettmottakerne. 
Man skal ha vært med og fått godkjent minst sju år for 
å kunne motta 4H-plaketten, men de fleste av kveldens 
mottakere har vært med lenger. Gjennom årene har 
plakettmottakerne deltatt på klubbmøter og fullført ett 
valgfritt prosjekt hvert år. I 4H er det medlemmene som 
styrer klubbene, og de voksne er ”rådgivere”, så det er 
flere av plakettmottakerne som har flere års erfaringer 
fra styrearbeid. Mange av dem har i tillegg deltatt på 
styrevervs-kurs, nattvolleyball-turneringer, leire både på 
lokalt, nasjonalt og nordisk plan, og andre arrangementer. 
4H-medlemmer fra fylket deltok på festen med utstill-
inger og underholdning, blant annet Alf Ole Winther fra 
Sande som stod for sang og musikk, forteller Elise A. 
Lunde, 4H-instruktør. På bildet ser vi årets plakettmot-
takere fra Re, fra Beitemarken 4H i Ramnes, Hjelpsom 
4H i Vivestad, Ivrig 4H i Fon og Rapp 4H i Våle.

Foto: 
Privat

Seks hedra på 4Hs plakettfest180 barn på Hallo venner i Våle
VÅLE SAMFUNNSHUS: I løpet av de siste årene har 
feiringen av Halloween blitt større og større i Norge. 
Tradisjoner fra USA er blitt mer vanlig også her til lands, 
og mange barn og unge går fra dør til dør for å få litt ekstra 
godteri. Som et alternativ til en slik Halloween-feiring har 
arrangementer som ¨Hallo venner¨  dukket opp på flere 
steder. - Også her i Våle! Det skriver Våle Normisjon og 
Menigheten Oasen i en epost til ReAvisa. - Rundt 180 barn 
kom på årets Hallo venner! Det er fantastisk! Latter og smil 
var overalt, og barna koste seg med både artige aktiviteter 
og med godteri som de hadde fått. I år var arrangementet på 
Våle samfunnshus. Til neste år er Vålehallen reservert, og 
vi håper det blir enda flere som ønsker å feire Hallo venner 
sammen med oss. Hold av datoen: 31. oktober 2014, op-
pfordres det. Arrangementet ble sponsa med gratis popcorn 
og vaffelrøre, så dette fikk barna gratis. De voksne hadde 
mulighet for å ta en kaffekopp i kafeen. I år var det 13 ulike 
aktiviteter og poster. På en av postene kunne barna fiske 
seg en overraskelse. En variant av sett halen på grisen: Sett 
nesen på klovnen, var også blant aktiviteten.

Foto: 
Privat

Leseravnene i Re 
er klare for nye barnehagebesøk

BARNEHAGENEN I RE: En gang i halvåret treffes lese-
ravnene på Re bibliotek, forteller Gro Eia ved Re bibliotek. 
Da forteller bibliotekarene om nye høytlesningsbøker som 
passer for barnehagebarn, og leseravnene kan utveksle 
erfaringer fra lesehverdagen i barnehagene. Nå har de fått 
t-skjorter med flott leseravnlogo på og bærenett til å ha med 
seg bøkene i. Anita Flugund fra Våle har designet og tegnet 
den nye logoen. Alle leseravnene har sin egen barnehage: 
I Brekkeåsen er det tre leseravner, Revetal har to, Fon har 
en, Brår har en og Ramnes private har en. Leseravnene gjør 
en fantastisk viktig jobb! De barna som får besøk av Ingrid, 
Bjørg, Solveig, Turid, Audhild, Randi, Leif og Inger Lise er 
superheldige! På bildet ser vi seks av åtte leseravner i Re, 
øverst fra venstre: Ingrid Gran, Solveig Myrstad, og Audhild 
Tafjord. Nederst fra venstre: Turid Nåtedal, Bjørg Kristens-
en og Randi Rød. Leif Knudsen og Inger Lise Kjær var på 
ferie da bildet ble tatt.

Foto: 
Privat
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Sist, men ikke minst:

Døpte:

Ramnes kirke
20.10 Mille Hermine 
Klausen Hjelmtvedt
03.11 Maja Sølling 
Mortensen, døpt i Søndre 
Slagen kirke
17.11 Ludvig Høyland
17.11 Zander 
 Stenvi-Mogen
17.11 Mathilde 
 Mørk-Hansen
17.11 Alma 
 Sand-Adamsrød
17.11 Jens 
 Søyland Hoel

Vivestad kirke
17.11 Aksel 
 Stokke Meen 

Våle kirke
20.10 Vida Silbodal
20.10 Marie Didriksen  
 Reggestad
20.10 Matias Bråthen-
Lund
24.11 Eline Aartun, 
døpt i Vassås kirke

Døde

Fon kirke
23.07 Johan 
 Welton Engen

Ramnes kirke
15.10 Olaf Jahre
16.10 Paul Venås
22.11 Else Marie 
 Braathen

Våle kirke
18.10 Gustav Kjær
24.10 Terje Røed
25.10 Arild Nørgaard
01.11 Kirsten Brede 
 gaard Stangsted
12.11 Kolbjørn 
 Heimvik
19.11 Carsten Voss

Kilde: 
Re kommune, 
kirkekontoret

Slekters gang:

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

Asvo Revetal AS

Søker en sprek pensjonist 
med praktisk yrkesfaglig
 bakgrunn som ringevikar 
til vår verkstedavdeling.

Kontakt Per Markus 
Strange på tlf 95 88 89 06,

 per@asvo-revetal.no

Se også
www.asvo-revetal.no

ReAvisa spør og graver så fælt

TRAFIKKSKOLE
Revetal

Trafikkalt grunnkurs - Personbil
Personbil med henger - Lastesikringskurs

Moped - Tung og lett MC
Kommende kurs:

* Trafikkalt grunnkurs 21. januar klokka 15.30

* Klasse BE / B96 5. februar klokka 17.00

* MC-kurs 28. februar klokka 17.00 

Velkommen som elev ved 
RE TRAFIKKSKOLE!

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

Tlf 413 87 372
ReAvisa ønsker 

en god og fredfull jul!

* Over 3.000 lesere på nett hver uke!
* Opplag 5.300 / 8.800 på papir

Annonse@ReAvisa.no
Tips@ReAvisa.no

Tlf 488 69 444
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Minneord for Vossi
IL Ivrig har mistet en verdifull 
ildsjel. Vossi (Carsten Voss) 
har gått bort etter lengre tids 
sykdom og et helt lokalsam-
funn merker savnet. Vi i Ivrig 
sitter igjen med de gode min-
nene, minnene om Vossi som 
engasjert fotballtrener, Vossi 
som kioskansvarlig, Vossi som 
banemann og styremedlem. Det 
er ikke mange i Ivrig som ikke 
møtte Vossi, han var en raus og 
inkluderende ildsjel som tok seg 
tid til alle, en lun kommentar 
eller spøk til alle ungene. Vossi 
var en populær mann blant un-
gene, han kunne være barnslig 
og var ikke redd for å leke litt..
Heller ikke de voksne kunne 
unngå å møte Vossi, engasjert 
som han var – og ikke minst 
tydelig. Var det noe Vossi brant 
for så ga han seg ikke, men 
alltid var det aktiviteten og 
ungenes rammevilkår som stod 
i fokus. Vi har vært heldige 
som har fått dele Vossi med 
Hilde, Fredrik, Linnea og Lita 
Marie. Vi er takknemlige for 
den innsats og tiden han brukte 
på Ivrig, og ikke minst er vi 
takknemlige for alle minnene. 
Vi lyser fred over Vossis minne 
og sender våre varme tanker til 
familien. Takk for de gode min-
nene, Vossi.

IL Ivrig, styret.

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

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

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

VIL DIN FORENING HENGE MED I OVERSIKTEN? 
Send epost til  Annonse@ReAvisa.no innen 20. januar 2014.

FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

NYHET!
Denne oversikten skal gjøre det lettere for 
alle og enhver å finne fram til navn og nummer 
for å leie lokaler i Re og omegn. Det er ikke
alltid like enkelt, har vi erfart! Oversikten blir 
en fast spalte i ReAvisa. Bruk den! :)

Industriveien 4
 3174  Revetal

Tlf 33 06 20 50
www.agios.no

AGIOS FORSIKRING 
– ditt lokale forsikringskontor!

Går du Julen i møte med riktige forsikringer?

Julehøytiden er familietid, men også forsikringstid. 

Når gikk du skikkelig gjennom forsikringene dine?

Har du forsikret det viktigste? 
 - økonomisk tap ved død
 - økonomisk bortfall ved arbeidsuførhet

Er du godt nok dekket om uhellet skulle være ute?
 - riktig dekning på boligen eller andre bygg?
 - riktige summer påinnbo?
 - kjørelengde og kilometerstand på bilene? 

Vi gir faglig råd om hvordan man bør forsikre seg!    

Ta kontakt for gjennomgang av ditt forsikringsbehov
-på telefon 33 06 20 50 eller på forsikring@agios.no

Ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere 
 

God Jul og et Godt Nytt År!

forsikring@agios.no

  

AGIOS 
forsikring

Info om legater i Re
LEGATER I RE: Re kommune 
informerer om legatmidler for 
2014: 
Legatet etter Melbostad, Valm-
estad, Valmestad og Gjessings 
formål er kirkelige- og kul-
turelle formål og/eller formål 
som kommer barn og unge til 
gode i Re kommune. Fortrinns-
berettigede skal være sangkor, 
orkestre og musikkorps som 
også bidrar med sang og musikk 
i kirkene. Menighetsarbeidet 
skal også tilgodesees.
Marie Håkestads legats formål:  
Legatet kan søkes av organisas-
joner som driver oppsøkende 
virksomhet (besøkstjeneste) 
blant ensomme eldre og men-
nesker i en vanskelig situasjon.
Torps legats formål: Veldedige 
organisasjoner, samfunnsnyttige 
aktiviteter, støtte til organisas-
joner som driver oppsøkende 
virksomhet blant ensomme 
mennesker i en vanskelig livs-
situasjon. Organisasjonene må 
ha tilknytning til Re kommune.
Klevens legats formål: Støtte til 
ungdom under utdanning utover 
videregående skole, søkeren må 
ha bosted/foreldreadresse i Re 
kommune. 
For samtlige legater gjelder 
søknadsfrist 15. februar 2014.

5 år siden:
Forbud 
mot raketter
FRA ARKIVET: Hvert 
år blir mange skadet av 
fyrverkeri. Forrige nyttår 
økte skadetallene, rappor-
terte ReAvisa i juleavisa 
2008. 
- For å hindre skader på 
helse og materielle verdi-
er, blir det nå forbud mot 
raketter med styrepinne, 
sto det skrevet. Og sånn er 
det blitt og blir det forsatt 
- også denne jula, fem år 
etter.

Kilde: 
ReAvisa, desember 2008
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Slaget

Ridder av Re

Baglern 

Middelaldermarked

Lek og lær 

Kjepphestløp 

En kald og magisk reise i tid 

Forslag til hvem som skal bli Ridder av Re 2014:
sendes inn til post@re.kommune.no

remiddelalderdager.no
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