
ReAvisa
Februar 2014 - 7. årgang Gratis lokalavis for Re og omegn på papir og nett 

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!            Tips@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

Sportsbutikk på 
Revetal før og nå

14 - 15

Re + Andebu 
= Sant

8 - 9

TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Over 250 barn gikk vinterens første poenglangrenn på Bibo og lysløyperenn i Bergsåsen. 
I Vålehallen gikk køen for å melde seg på helt fra kiosken og ut utgangsdøra.

Hele 459 var påmeldt til Biborennet 2014, blant dem 40 lokale løpere til start. På bildet 
ser vi Kolbjørn Hage Gunnerød fra IL Ivrig bykser ut fra start i Gutter 10-klassen. 11 - 13

Super start 
for skisesongen i Re

Fem kandidater til 
Ridder av Re

2 - 3
Se flere bilder på ReAvisa.no
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Revetalgata 8, 
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Annonse i ReAvisa:

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

Har du tips til ReAvisa, 
ta kontakt på epost 
Tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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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Se bilder og les mye mer om Re middelalderdager 2014 på www.ReAvisa.no!

Re middelalderdager:

Alt klart for skirenn 
med historisk sus
RE MIDDELALDERDAGER:Lørdag 15. februar 
2014 arrangerer IL Ivrig og Ramnes IF skirenn for 
voksne, ungdom og barn på Revetal i forbindelse 
med Re middelalderdager, forteller rennleder 
Thomas V. Langedrag (på bildet). - Det er et åpent 
turrenn for alle, enten man vil stille i konkurranse-
klasse med tidtaking og måle krefter mot andre, 
eller bare få seg en fin skitur i historiske omgiv-
elser sammen med venner og familie. Ungdom 
og voksne starter bak vaskehallen på Revetal, går 
forbi slagstedet på Linnestad, krysser over gang-
broen på Linnestad og tilbake via Langemyr, ei 
løype på cirka 14 kilometer. Målgang blir i parken 
på Revetal, utenfor sportsbutikken. Minibagleren 
er en løype på 1163 meter for barn - symbolsk 
nok. Det blir også en litt kortere løype for de aller 
minste. Start og mål i parken utenfor sportsbutik-
ken på Revetal, forteller rennlederen, som også 
lover varm drikke og grillpølse til alle deltakere 
ved mål. Påmelding skjer i sportsbutikken på Re-
vetal fra 10. februar og fram til en time før start. 
- Premiering til de tre beste i konkurranseklassen, 
premieutdeling skjer i storteltet på festivalplas-
sen etter rennet klokka tre. Samme sted, samme 
tid, kan man få med seg foredrag av Tor Gotaas, 
mannen bak den populære boka Femmila. Han 
er absolutt verdt å få med seg, mener Langedrag. 
Baglern-løypa vil bli kjørt opp fra 8. februar slik 
at det er mulighet for å teste løypa med en fin 
skitur. - IL Ivrig og Ramnes IF, i samarbeid med 
Re middelalderfestival, ønsker alle velkommen til 
skirenn med historisk sus!

Foto: 
Stian Ormestad

Lader opp til folkefest på 
Re middelalderdager 2014

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Drager, riddere, prinsesser, stor 
fattigdom og enorm rikdom, an-
nerledes tradisjoner og brutale slag 
- en annen tid som også fantes her 
i Re. Historien vår er som et annet 
land, og vi inviterer dere hvert år til 
å reise dit, står det skrevet på nett-
sida der hele programmet er lagt ut; 
remiddelalderdager.no.
Re middelalderdager går fra torsdag 
13. februar til og med lørdag 15. 
februar 2014. Dette blir sjuendde 
året med middelalderdager, som 
først ble arrangert i Ramnes, de siste 
åra på Revetal. Offisiell åpning blir 
klokka seks på fredagskvelden 14. 
februar, med blant annet kåring av 
Ridder av Re 2014, tilsvarende en 
æresborgertittel i byene rundt Re, 
les mer om kandidatene i egen sak. 
Men programmet starter allerede 

torsdag 13. februar med foredrag 
om konger i middelalderen. Det 
blir rekonstruksjon av slaget i 1163, 
det blir middelalderlek og -moro 
for barna, skirennene Baglern og 
Minibaglern, kjepphestløp, film- og 
boklansering for Slagene på Re-
prosjektet, flere kulturelle innslag 
og spennende foredrag, deriblant 
sang med Vårakoret og foredrag med 
Thor Grotaas, mannen bak boka om 
femmila. Så er det som vanlig mid-
delaldermarked med markedsboder 
fra inn- og utland, gjøgling, ildshow, 
med mer. På fredagskvelden er det 
ølkveld i storteltet Den gyldne hane, 
med foredrag om ølbrygging og godt 
med smaksprøver. Re middelalderd-
ager 2014 blir avslutta med stor fest i 
Den gyldne hane der Convoy spiller 
opp til dans på lørdagskvelden.

RE MIDDELALDERDAGER: Fredag blir det ølkveld og 
lørdag spiller Convoy opp til dans. For de minste blir det 
middelalderlek og -moro, skirenn og kjepphestløp.
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ReAvisa.no - 4.989 lesere sist måned:

Mest lest sist måned:
1. Reservasjonsstrid - også i Re
2. Nye planer for sportsbutikken på Revetal
3. Trafikkalt kaos i Bergsåsbakken
4. Ramnesjente i grøfta i Andebu
5. Fem ble fotgjengere i Ramnes

ReAvisa februar 2014

Mest lest i 2013:
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 
* 3.000 lesere på nett hver uke!

* Opplag 5.300 på papir

Annonse@ReAvisa.no

Kort om 
kandidater til Ridder av Re
Ridder av Re er en æresborgertittel som ble delt ut for første 
gang i fjor til Henning Larsen. Æresborgeren slås til ridder 
under åpningsseremonien for Re middelalderdager. 

Fem kandidater er foreslått med følgende begrunnelse:

1) Svein Olsen (66) er en mann som fortjener tittelen for sin 
store gjennomføringsevne og kraft både på dugnader og i 
prosjekter. Han engasjerer seg i idretten blant annet gjennom 
verv og organisering. Han bidrar til å samle idretten, nærings-
livet og kommunen slik at prosjekter lar seg gjennomføre.

2) Kurt Schjølberg (49) står på både sent og tidlig for alle i 
Re. I sin vaktmesterjobb for Re kommune hjelper han andre 
både natt og dag. Han er også engasjert i idretten og står på for 
barn, unge og idrettslagene i Bergsåsen.

3) Sjur Gran (66) nomineres for sin innsats for å fremme Re 
kommune på alle nivå. Hans rause bidrag til idrett og lag innen 
kommunen står det respekt av. I tillegg yter både han og hans 
stab på Meny en service som det går gjetord om langt utover 
våre kommunegrenser. 

4) Svein Brenna (43) i Hauk IF er foreslått som en verdig 
kandidat til hedersprisen på grunn av sitt store engasjement for 
barn og unge i Re kommune.

5) Petter Bjørang (44) hjelper til med å holde Res befolkning 
friske og raske på Pepper sport. Han har evnen til å få unge så 
vel som godt voksne engasjert i sin egen helse.

RE MIDDELALDERDAGER: Slagene på Re-prosjektet er over. I siste innspurt ble både bok og film 
om prosjektet lansert. Prosjektet har inneholdt både oppturer og nedturer, forteller prosjektleder Kjersti 
Jacobsen - med en tåre i øyekroken. Lanseringsfest for bok og film ble også en slags avslutningsfest 
for Slagene på Re-prosjektet. Filmen blir også vist under Re middelalderdager 2014. 
- Jeg vil være så synlig som jeg bare kan! Moderne arkeologer gror ikke fast ved kontorpulten, sa 
Jacobsen til ReAvisa da hun tok jobben som prosjektleder for Slagene på Re. Blant mange oppturer 
var da slagstedet ble funnet på Linnestad - nordens eldste påviste slagsted. Da strømmet tårene, ser vi 
av filmen. Den største oppturen var da Dronningen var med og leita etter slagstedet på Linnestad, og 
kongebesøket sommeren 2012. Da var Slagene på Re et gjennomgangstema for hele besøket i Re. Den 
største nedturen var bråket rundt funnene på Linnestad. Prosjektledelsen erklærte at slagstedet var fun-
net, men Kulturhistorisk museum mente det ikke kunne være helt sikkert at det var snakk om pilspis-
ser. For Re kommune har prosjektet betydd stor medieinteresse gjennom flere år. Den unge Re kom-
mune er bedre plassert på kartet enn de to gamle Ramnes og Våle kommuner noen gang var. ReAvisa 
fikk en PR-ekspert til å vurdere verdien av all omtale Slagene på Re-prosjektet fikk da slagstedet ble 
funnet høsten 2010. Faglig leder på reklame i Dynamo Norge, Ivar Vareide, anslår at PR-verdien kunne 
være opptil fem milloner kroner - allerede den gang.

Foto: Stian Ormestad

Bok og film om Slagene på Re-prosjektet

1

2

3

4

5



4 ReAvisa februar 2014

Frivillighet i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ideen om gapahuk kom på 
løypemøte for Re-løypene i 
fjor høst, forteller Henning 
Larsen i Ramnes IF skigruppe. 
På samme møte akkurat ett år 
tidligere hadde Svein lurt på om 
det var mulig å få satt opp en ny 
gapahuk ved Langevann. 
- Hva med å realisere Sveins 
ønske og kalle plassen opp etter 
ham?

- Flott å se hva pengene 
   er brukt til
Dugnadsgjengen var kjapt i 
gang: Arvid Gran, Aksel Bog-
stad, Steinar Johansen, Anders 
Bøhle, Ole Hans Lunde, Tore 
Foss, med flere. Dagen etter 
løypemøtet var gapahuken 
bestilt hos Vidar Flåteteigen, 
den lokale trearbeideren på 
Horn i Ramnes. I løpet av den 
første uka var plassen rydda, 
ferdig hogd, grusa og klar for 
bygging. Dugnadsfolka tok vare 
på busker og trær som ble hogd 
og leverte det til Flåteteigen, 
som får til det mest utrolige 
med det meste. Både gapahuken 
og benkene inni er bygd av ma-
terialer fra busker og trær som 
ble hogd der gapahuken nå står. 
Kortreiste materialer! Gapa-
huken sto ferdig på rekordtid, 
og lørdag 18. januar 2014 ble 
den innviet: “Sveins plass”. Inni 
gapahuken er det en plakett med 
bilde og en kort tekst om Svein 
Svendsen. Drøyt tjue var møtt 
opp til avduking, deriblant enka 
Helga Svendsen, som var gift 
med Svein i 52 år.
- Det er flott å se hva pengene 
er blitt brukt på. Vi tenkte vel 
mer på løypekjøring og sånt når 
gaven ble gitt, men en gapahuk 

LANGEVANN: Da Ramnes IF-ildsjelen Svein Svendsen gikk bort i fjor, sto det i 
dødsannonsen at “like kjært som blomster er en gave til Ramnes IFs skigruppe”. 
I januar ble gapahuken “Sveins plass” ved Langevann innviet i flott vintervær.

er helt i hans ånd, forteller Hel-
ga. Hun var sammen med sin 
mann aktiv i idrettslaget i alle 
sine år sammen. Helga forteller 
at spesielt Steinar Johansen ofte 
var ute sammen med Svein i 
løypene. De var et radarpar som 
gjorde veldig mye dugnad sam-
men, - alt fra rydding til å lage 
bruer i løypene.
- Ble det mange ensomme 
kvelder, med en så aktiv mann 
i hus?
- Nei, det ble i grunn ikke det. 
Jeg var aktiv sjøl, med håndball 
og etter hvert ski. Vi var begge 
to engasjert i idrettslaget, jeg 
hadde ansvaret for kiosken blant 
annet, både innkjøp og vaktlis-
ter. Også gjorde vi mye sammen 
også, veit du. 
Gapahuken er satt opp i tilknyt-
ning til skikiosken som allerede 
sto der, som Svein og Helga 
var pådrivere for i sin tid. Den 
sørger for flere sitteplasser enn 
de som allerede var ved ki-
osken. Det er fritt fram for alle å 
bruke gapahuken - den er til for 
å brukes, forteller Henning.
- Dette er blitt et skikkelig 
flott bygg til minne om Svein 
Svendsen, og til glede for alle 
som bruker Re-løypene, er både 
Helga og Henning enige om.
Svein Svendsen ble omtalt i 
boka "RIF 75 år, 1933 - 2008", 
skrevet av Håkon Westby: 
"Svein Svendsen har med stor 
iver og entusiamse vært den 
store pådriveren i å få rustet 
opp store deler av løypenettet".  
Det står også at Svein har vært 
løypesjef i "alle" tider. Han var 
også primus motor for Re-løpet. 
Som aktiv drev han både med 
skiskyting og orientering. Svein 

drev også med turlangrenn så 
lenge helsa tillot det. Han gikk 
Birken femten ganger, blant 
annet.

- Likte å få ting gjort
- Svein var en mann som likte 
å få ting gjort og få alt på plass. 
Han var ikke en møtemann, sjøl 
om han satt som formann blant 
annet da hoppbakken i Farbakk 
ble bygd. Han var mer praktisk 
anlagt, han ville ut å gjøre ting 
- rydde løyper, kjøre løyper, 
forteller Helga, - Da var han i 
sitt rette element!

Kort om Svein Svendsen:

Dette står på plaketten som er hengt opp i gapahuken på 
“Sveins plass”: 

“Svein Svendsen har gjennom hele sitt liv vært opptatt av 
idrett og friluftsliv. I mer enn 60 år har han vært skientusiast 
og aktiv skiløper”. 

“Han har vært pådriver for Re-løypene og har i mange år hatt 
vervet som løypesjef i skigruppa i Ramnes. Sammen med sin 
Helga fikk han i stand en skikiosk her på Langevannet. Re-
løypene og denne samlingsplassen “Sveins plass” har blitt 
meget populært for publikum fra store deler av Vestfold”. 

“Da Svein gikk bort april i 2013 så sto det følgende i døds-
annonsen: “Like kjært som blomster er en gave til Ramnes 
IFs skigruppe”. Dette resulterte i at skigruppa fikk en god 
slump penger og denne gapahuken har blitt virkeliggjort med 
disse pengene”.

“Skigruppa ønsker at gapahuken og plassen her får navnet 
“Sveins plass”.

En Ramnes IF-ildsjel 
hedret med “Sveins plass”

INNVIELSE AV GAPAHUKEN JANUAR 2014: 
Den flotte gapahuken med den flotte utsikten ut over Lan-
gevann ble innviet lørdag 18. januar 2014, med blant andre 
enka etter Svein Svendsen tilstede, Helga Svendsen. Hun 
sier det er flott å se hva pengene fra begravelsen er blitt brukt 
på. Gapahuken og “Sveins plass” er blitt et flott minne om 
Ramnes IF-ildsjel Svein Svendsen. På bildene ser vi blant 
andre Arvid Gran, Vidar Flåteteigen, Tore Foss, Tor Lied 
Vaale, med flere. 

Foto: 
Henning Larsen

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

Bispeveien 946, 3174 Revetal
Mobtlf: 93849712

Epost: maryonssystue@gmail.com
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Nå har endelig vinter’n og skiføret kommet til Re!
Vi minner om våre totalt 20 leiligheter som bygges i naturskjønne 
Skjeggestadåsen. Nå er 10 leiligheter solgt!

Birken og Baglertunet
i Skjeggestadåsen, Re

Priser fra kr 1.720.000,-Meget lave felleskostnader, så vi tør påstå:
- Det er rimeligere å eie enn å leie!

Ramnes Ungdomslag 
inviterer til årsmøte/allmannamøte

Torsdag 20. februar kl. 19.00 på Elverhøy
Hovdespørsmåler på agendaen er: 

Hva med Ungdomslokalet Elverhøy fremover?

Ramnes Ungdomslag

ReAvisa månedsmagasin på papir - utgivelsesplan for 2014:

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 onsda 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
ReAvisa har et opplag på 5.300 / 8.800 på papir.

ReAvisa.no, nettavis med en daglig oppdatering i snitt.

Re

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

5.300  / 8.800 opplag på papir!

Annonse@ReAvisa.noReAvisa
Utgivelsesplan for 2014
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Frivillighet i Re:

Ny frist for å søke midler 15. februar 2014
RE/ØSTLANDET: Kunst og kultur, kulturminner og historie prioriteres 
i neste runde av utdelinger fra Sparebankstiftelsen DNB. Sparebankstif-
telsen DNB er en ideell og uavhengig stiftelse som hvert år gir pengegaver 
til lokale prosjekter i Østlandsområdet. Det legges vekt på at prosjektene 
skal være til glede for mange, involvere frivillige, ha verdi over tid og gi en 
positiv opplevelse til barn og unge. Har du et prosjekt du ønsker å realisere 
til glede for folk i ditt nærområde? Nå kan du søke om penger til prosjekter 
innen kunst og kultur, kulturminner og historie, som er vårens prioriterte 
formål. Fristen for å søke er 15. februar 2014.

- Dette blir knallbra!
BIBO: På bildet til høyre ser vi IL Ivrigs Trond Kjær, leder for anleggs-
komiteen, Svein Olsen, prosjektansvarlig, og Ingar Ommedal som graver en 
forlengelse av skiløypa fra skauen til ordfører Thorvald Hillestad og over på 
gamle kongevei. - Dette blir en turløype i skauen ved Bibo, en utvidelse av 
helårsløypa. Så blir det merking av løypa og merking av kulturminner som 
Våle historielag har fått midler til, resten kommer etter møter med fylket og 
mye som skal på plass før dette blir knallbra! Hvis det blir nok snø - som det 
ser ut til at det blir - kan Revetalløypa brukes allerede i vinter, pluss deler 
av den utvida helårsløypa, forteller Kjær og Olsen. De skryter nok en gang 
av grunneiere som er veldig positive til opparbeidelse av løyper. De nevner 
spesielt i denne omgang Svein Terje Kvestad. Skauen langs løypa er hogd så 
den er åpen og fin og IL Ivrig jobber dugnad med fliskuttere, mens Ommedal 
og sønners gravemaskin graver vei. Bildet over er fra lunsjmøtet i bankens 
kjeller på Revetal, der planer og ideer ble utvekslet over en matbit og en 
kaffekopp.

Foto: 
Stian Ormestad

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
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Alle søknadene vurderes 
individuelt, forteller Kristin 
Finsal, banksjef på DNB Re-
vetal. - Men, det ble synliggjort 
i søknaden at dette kunne henge 
litt sammen. Så helt ukjent for 
oss her lokalt var det ikke.

Gammel tradisjon i banken 
å gi tilbake til lokalsamfunnet
For mens IL Ivrig søker om 
penger til turløyper som vil 
gå langs gamle ferdselsårer, 
vil Våle historielag bruke sitt 
tilskudd til å merke løypene. Og 
noen av de gamle ferdselsårene 
har en avstikker ned til gamle 
Bakke mølle - som også har fått 
penger. 
- Videre derifra kan det blir ei 
bru over Storelva og så kan 
løypene koples til Fon, der det 

også finnes mange gamle veier 
og boplasser, går praten rundt 
lunsjbordet i bankkjelleren. 
- Vi må også tenke nordover 
fra Revetal, ikke bare nedover 
jordene til Linnestad, blir det 
sagt med referanse til Slagene 
på Re-planene. Det mangler 
ikke på planer som spenner 
nordover fra Revetal, og med 
penger fra Sparebankstiftelsen 
mangler det ikke på penger med 
det første. 
- Det er en gammel tradisjon 
at banken gir tilbake til lokal-
samfunnet, forteller banksjef 
Finsal. Det tar Sparebankstif-
telsen DNB sentralt seg av i 
disse dager, mens de lokale 
banksjefene får gleden av å 
overrekke pengene - og invitere 
til lunsjmøte for å høre mer om 

hvordan pengene skal brukes.
- Re har vært godt representert 
på lista, med rundt 900.000 kro-
ner utdelt i siste runde høsten 
2013. Det kommer i tillegg til 
175.000 kroner til Slagene på 
Re-filmen i våres. Det er store 
summer, og det er bra - og det 
viser jo hvor stor aktivitet det 
er i det frivillige Re, innleder 
banksjef Finsal.

Største potten til Bakke mølle
Bakke mølle ved Øyvind Skjeg-
gerød skal bruke pengene til å 
få hele møllelinja til å fungere 
igjen:
- Det er ganske mye jobb å få 
kontroll på vannet, og sette det i 
stand slik forfedrene våre hadde 
det. Fra demning via inntaksrør, 
gjennom turbin og inn i maskin-

VÅLE: Fem forskjellige prosjekter fikk til sammen en million kroner fra Sparebankstiftelsen DNB i fjor. At flere av de 
forskjellige prosjektene henger sammen var ganske tilfeldig. Straks er det ny søknadsfrist for nye utdelinger.

En million kroner til det frivillige Re i fjor

rommet.
Praten sklir inn på tekniske 
dupeditter og gamle mekaniske 
løsninger - alt det ildsjelen på 
mølla brenner for. Skjeggerød 
brenner også for å få formidla 
det til nye generasjoner. Mølle-
besøk har allerede vært i den 
kulturelle skolesekken.
- Det er stas for unger og ung-
dom når de kan komme og se, ta 
og føle på hvordan ting fun-
gerer. I ei tid der det meste skjer 
på en PC-skjerm, er det viktig å 
se prinsippene bak. På mølla vil 
de gamle systemene bli åpne og 
visuelle.
- Realfagselever kan jobbe med 
faga i praksis, og naturfags-
elever kan bruke alt det som 
vokser og gror langs ei flott elv. 
Totalen blir bra, sier en glø-

dende engasjert Skjeggerød. 
Tildelingen til Bakke mølle 
var den største av alle i fjor på 
hele 525.000 kroner. IL Ivrigs 
skigruppe fikk 356.000 kroner.

Millionbeløp til Re
Jorunn Gjersøe og Harald 
Gjersøe kommer fra histori-
elaget og forteller om merking 
av løyper, Svein Olsen repre-
senterer IL Ivrig og Øyvind 
Skjeggerød har også med seg 
Leif Birger Olsen for å snakke 
om Bakke mølle. I tillegg 
hadde Linjentene ved Våle 
prestegård fått 75.000 kroner, 
men de var ikke tilstede på 
lunsjmøtet. Tidligere i 2013 
fikk Slagene på Re som sagt 
175.000 kroner fra Sparebank-
stiftelsen DNB.

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Nå må Re være trofast til 
6K-samarbeidet, og ikke flørte 
med noen andre kommuner. 
I kommunestyredebatten ble 
både Tønsberg og Horten nevnt. 
Utroskap? Ja, nå kan ikke Re 
se ut over 6K-samarbeidet, vi 
kan ikke ta den store debatten. 
Vi har begrenset debatten til 
å dreie seg om de fem andre 
i 6K gjennom en omdiskutert 
helomvending i siste kom-
munestyremøte i 2013. 

Krav om lovlighetskontroll
- Noen få linjer på et ark levert 

Omkamp i kommunestyret: 
Vil utrede kommunesammenslåing likevel

LOKALPOLITIKK I RE: På bare ett år har flørtingen mellom Re, Andebu, Stokke, Hof, Lardal og Holmestrand gått mye opp og ned. Ingen 
ukomplisert kjærlighetshistorie, og veien videre blir neppe en dans på roser heller. Først var det en "forlovelse med sikte på ekteskap", der 
forlovelsen ble brutt da Re strøyk punkt sju i "viljeserklæringen" - punktet som går lengst i retning av kommunesammenslåing. Det ble om-
kamp rett før jul, der de folkevalgte snudde på hælen og tar punktet inn igjen - det vil si ny forlovelse og mest sannsynlig et ekteskap på sikt.

over bordet i formannskapet, 
tordnet Heming Olaussen (SV) 
fra kommunestyrets talerstol, 
sjøl om han visste helt fra 
starten av at han sto ganske så 
alene. SV ville at saken skulle 
utsettes, subsidiert at saken 
sendes Fylkesmannen for lov-
lighetskontroll. 
- Det er helt utrolig at vi her 
skal annulere et tidligere kom-
munestyrevedtak, i en sak der 
en rekke spørsmål henger i løse 
lufta, mener Olaussen. - Hva 
er det som skal utredes? Hvem 
skal involveres? Hva med be-

folkningen? 
Utsettelsesforslaget fikk bare 
støtte fra Ulf Lund Halvorsen 
(V) og falt. Kravet om lov-
lighetskontroll fikk bare 
Olaussens ene stemme og falt.

- Re kommune blir oppløst
- I en så stor sak, der det er 
åpenbart at Re oppløses som 
kommune i siste instans, er det 
uakseptabelt å fatte et vedtak 
uten skikkelige saksutredninger 
og saksgrunnlag. Sånn kan man 
ikke drive en kommune - ta 
sjebnessvangre avgjørelser 
på sviktende grunnlag, talte 
Olaussen (SV). De folkeval-
gte i Re har allerede gått for 
6K-samarbeidet, men fjerna 
det omstridte punkt sju som går 
lengst i retning av en kom-
mende kommunesammenslåing.  
Det er dette punktet som i kom-

munestyremøtet i desember ble 
tatt inn igjen i "viljeserklærin-
gen" som er vedtatt av alle seks 
kommuner.
Flertallet av de folkevalgte snur, 
og mener at statlige signaler 
tilsier at dette punket nå bør tas 
inn. Mot seks stemmer, fire fra 
Frp, en fra Venstre og en fra SV.
Ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) summerer opp forslaget, 
med en endring det under-
strekes at en utredning blir 
overordnet, - det vil si å ikke gå 
ned i detaljene. Pluss at saken 
fremmes igjen i februar-møtet, 
så rådmennene får satt seg ned 
sammen og funnet ut av ting før 
vi sier et endelig go i februar, 
forklarer Hillestad. 

Satser på statlige kroner
Vedtaket lyder dermed slik: 
Re kommune ber om å få en 

overordnet utredning med 
konsekvensene ved en endret 
kommunestruktur hvor kom-
munene i 6K eller deler av 
dem er samlet til en kom-
mune. Kostnader, tidsplan og 
beskrivelse skal legges fram 
som egen sak i februar 2014 
før arbeidet med utrednin-
gen starter. Det undersøkes 
muligheten for at en slik 
utredning om kommunesam-
menslåing kan inngå blant de 
annonserte pilotkommuner 
- og der følger det muligens 
med statlige kroner.

Følg kommunestyret på nett
Neste kommunestyremøte er 
lagt til 11. februar 2014, følg 
via link på nettavisa ReAvisa.
no fra klokka 18.00. 
ReAvisa dekker møtet.

- I en så stor sak, der det er åpenbart at Re oppløses som 
kommune i siste instans, er det uakseptabelt å fatte et vedtak 
uten skikkelige saksutredninger og saksgrunnlag. Sånn kan 
man ikke drive en kommune - ta sjebnessvangre avgjørelser 
på sviktende grunnlag! 

Heming Olaussen (SV) 

Se video på nettavisa ReAvisa.no:
“Hva er egentlig 6K? Første skritt 
på veien mot en kommunesammen-
slåing, uten muligheter for å snu?”

LOKALPOLITIKK I RE: 
Nytt kommunestyremøte tirsdag 
til uka 11. februar 2014, og du 
kan følge det live på Revetal 
eller på nett, link finner du på 
nettavisa ReAvisa.no. Da kom-
mer 6K-saken opp igjen etter 

at rådmennene har møttes for å 
gruble ut en plan for utredning 
av kommunesammenslåing. I 
tillegg har Heming Olaussen 
(SV) varslet et spørsmål til 
administrasjonen, etter skriv-
erier i rikspressen: - I media ser 

Følg kommunestyret 11. februar på kommunehuset eller live på nett

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

vi i kjølvannet av den såkalte 
“Listhaug-saken” at de største 
kjøperne av konsulenttjenester 
fra firma som “First House” og 
tilsvarende er kommuner og 
virksomheter innen offentlig 
sektor. Hva er situasjonen for 

Re kommune? I hvilke sam-
menhenger ser vi at kommunen 
må kjøpe inn konsulenttjenester 
fordi man ikke har tilstrek-
kelig bemanning i egne virk-
somheter? Finnes det eksempler 
i Re aleine eller sammen med 

andre kommuner på kjøp 
av konsulenttjenester for 
å drive påvirkningsarbeid 
overfor Regjeringa, 
Stortinget eller andre 
offentlige organer?
ReAvisa dekker møtet.

Lokalpolitikk i Re:



9ReAvisa februar 2014

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I åpen post før kommunstyret 
i desember 2013 tok Anne 
Merete Sørensen fra Vivestad 
ordet. Hun vil at Re slår seg 
sammen med andre kommuner - 
hvert fall Andebu.

Turbulent tid i Vivestad
- I Vivestad er vi mektig lei 
at vi står med ett bein i hver 
kommune. Dette har sin pris, 
forteller Anne Merete Sørensen, 
med referanse mest av alt til 
skolesaken.
- Vi kan som innbyggere i Re 
fritt velge en privat skole eller 
barnehage som koster kommu-
nen en hel masse penger, men 
vi får ikke velge den offentlige 
skolen vi vil fordi det er en 
usynlig grense der. Så rart? Skal 
ikke kommunene samarbeide? 

Re + Andebu = Sant!
LOKALPOLITIKK I RE: - Grensene i Vestfold er til hinder for mange, mener 
Anne Merete Sørensen fra Vivestad. Hun etterlyser en tydelig og sterk landkom-
mune i Vestfold - med Re og Andebu i sentrum.

Hva slags samarbeid er dette?
Sørensen viser til sitater i 
Vivestad-debatten som er blitt 
grundig dekt av ReAvisa: 
Bygda søkte om grensejustering 
for å gå fra Re til Andebu, en 
søknad som gikk helt til topps i 
kommunaldepartementet. 
- Det har kommet fra både 
politisk hold og fra adminis-
trasjonen i Re kommune at det 
er begrensa hvor mye dere kan 
gjøre for så få innbyggere som i 
Vivestad.
Sørensen referer til landets min-
ste kommune Utsira med 210 
innbyggere.
- I Vivestad bor det flere enn 
det!

- Bare flytt da vel!?
- Har hørt uttalselser som at det 

er høyst frivillig hvor du bor og 
man kan jo bare kan flytte, men 
det er ikke fullt så enkelt. Men, 
det er flere barn som har flytta 
fra Vivestad, flere familier er 
blitt splitta, og flere blir det. 

En sterk landkommune
Vivestadavtalen, der Vivestad-
elever fikk gå på grendeskolen 
i Høyjord rett over kommune-
grensa til Andebu, ble videreført 
i 2011 etter stor debatt og 
krav om løsrivelse fra Re, før 
søknaden om å gå fra Re til An-
debu ble avslått i kommunalde-
partementet. Det var blant annet 
begrunnet i at skoleavtalen mel-
lom Re og Andebu var på plass. 
Så ble Vivestadavtalen sagt opp 
av de folkevalgte i Re ved første 
anledning. Det skjedde i 2013, 

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

Bestill time

    i dag!

med virkning fra 2017.
- Nå ser vi en mulighet til en 
landkommune med Re og An-
debu som burde ha mange felles 
interesser ved å slå seg sammen, 
slik at vi innbyggerne ikke får 
føle de sterke usynlige grensene 
på kroppen, talte Sørensen fra 
talerstolen.

ENGASJERT REING: Anne Merete Sørensen fra Vivestad 
tok ordet i åpen post før siste kommunestyremøte i fjor - og 
snakket varmt om en kommunesammenslåing mellom Re og 
Andebu, - for å sikre en sterk landkommune i Vestfold, talte 
Sørensen.

Foto: 
Stian Ormestad

“Nå ser vi en mulighet til en landkommune med 
Re og Andebu som burde ha mange felles 
interesser ved å slå seg sammen”

Anne Merete Sørensen fra taler-
stolen i kommunestyrets Åpen post

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

- Hvis kommunene velger å 
slå seg sammen vil elevene 
og deres familier få en ny 
hverdag. Grensene i Vestfold 
er til hinder for mange, men-
er Sørensen som etterlyser 
en tydelig og sterk landkom-
mune i Vestfold - med Re og 
Andebu i sentrum.
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Sport i Re:

Tjue drillere fra Re i en av Norges største drillkonkurranser 
- med flere topp-plasseringer

BAKKENTEIGEN: Helga 25 - 26. januar ble en av Norges største drillkonkurranser arrangert i idrettshallen på Bak-
kenteigen i Horten. Konkurransen hadde til sammen 364 starter i forskjellige kategorier og deltakere fra alle deler av 
landet. Ramnes og Røråstoppen Skolekorps med en av Vestfolds største drilltropper var selvfølgelig på plass, forteller 
de lokale drillerne i en epost til ReAvisa: - Vi stilte med til sammen 20 utøvere og 13 starter i forskjellige kategorier.
Sesongen ble åpnet med tredjeplass i drilldans tropp juvenile, som vist på bildet. I tillegg vil vi trekke frem Marita 
Meier Nilsen som nå er på landslaget i drill. Hun stilte for første gang i juniorklassen og fikk 4. plass i begge soloene 
sine. Instruktør Veronica Danielsen tok selv gull med sin tropp i Horten Drill. Flere av våre deltakere konkurrerte også 
for første gang og det er alltid spennende. Noen hadde også solo for første gang. - Vi gleder oss til neste konkurranse! 

Foto: Privat

Idrettskalender i Re

Re FK - www.re�k.no IL Ivrig - www.ivrig.no Ramnes IF - www.ramnesif.no

Ramnes Håndball

Onsdag 05.02.2014 
kl 19.00 Ramnes – Hei  2. divisjon kvinner

Torsdag 06.02.2014 
kl 20.45 Ramnes - Røyken og Hurum  J15

Fredag  07.02.2014 
kl 18.30 Ramnes 2 – Skrim 3. divisjon kvinnerkl 18.30 Ramnes 2 – Skrim 3. divisjon kvinner
kl 19.45 Ramnes – Røyken og Hurum 2 J16

Søndag 09.02.2014 
kl 11.00 Ramnes – Flint Tønsberg Håndball J12
kl 11.55 Ramnes – Glassverket 2 J14
kl 12.50 Ramnes – Falk  J11
kl 14.00 Ramnes 2 – Nøtterøy J12
kl 18.00 Ramnes Flintkl 18.00 Ramnes Flint Tønsberg Håndball 2. Div

Torsdag 27.02.2014 
kl 20.45 Ramnes – Strømm J15

Fredag 07.03.2014 
kl 18.30 Ramnes 2 – Drammen BUL 3. Divisjon

Lørdag 08.03.2014 
kl 12.05 Ramnes – Sætre Graabein J13
kl 14.20 Ramnes – Strømm J14kl 14.20 Ramnes – Strømm J14

Søndag 09.03.2014 
kl 11.00 Ramnes – Borre/Falk 2 J14

Andre aktiviteter:

Mandagstrim kl 1930 - 2100 på Ramnes skole
For gutter og jenter, damer og herrer i alle aldre
Allsidig trening, kondisjon og styrketrening.
Møt opp, eller ta kontakt med Synnøve på tlt 333 96 812Møt opp, eller ta kontakt med Synnøve på tlt 333 96 812
eller tlf 995 04 117 (ingen påmelding, bare møt opp)

Tirsdager kl 1930 - 2100 Aerobic og styrketrening på 
Ramnes skole. Påmelding og informasjon til Laila Kjølås 
tlf. 333 97 866 eller tlf 916 67 882, eller møt opp å få en 
uforpliktende prøvetime

Miniatyrskyting torsdager kl 1630 på Fon barnehage
Møt opp eller kontakt Bjørn Sommerstad tlf 992 96 270Møt opp eller kontakt Bjørn Sommerstad tlf 992 96 270
eller Jan Engen tlf 982 20 633

Ivrig fotball

Onsdag 05.02.2014 kl 1630 til 1730 
Oppstart Lek med ball gutter og jenter 2009 i Vålehallen 

Alle lag fra 2008 og oppover er i gang med treninger, 
ta kontakt hvis det er noen som ønsker å prøve seg, 
vi er en breddeklubb der det er plass til alle

Ivrig skiIvrig ski

Skiskole hver tirsdag kl 1800 etterfulgt av 
poengrenn/telenorkarusell fra 1830 frem til 
18. mars (ferie i uke 8)

HUSK BAGLERN 2014 OG MINIBAGLERN 2014!

Lørdag 15.02 2014 Re middelalderdager med skirennene 
”Baglern og Minibaglern” Mer info kommer på nettsidene.

Fellesarrangement av skigruppene i IL Ivrig og Ramnes IF

Re fotballklubb

Besøk vår helt nye hjemmeside for siste oppdateringer. 
Vi er godt i gang med sesongoppkjøring for alle lag og 
har avviklet tre helger med Meny Arena Cup.
Vi søker spillere til vårt tredje lag på menn senior. 
Manager Olaf Solberg kan kontaktes på tlf 99557042 
hvis du er interessert i å delta på vårt lag som pt spiller hvis du er interessert i å delta på vårt lag som pt spiller 
i 9. divisjon

Idrettskalenderen i Re er gratis å bruke for idrettslagene.
Ta kontakt på Stian@ReAvisa.no for mer informasjon.

Neste frist er 1. mars 2014, kalenderen står på trykk i avisa
som kommer onsdag 12. mars 2014.

Idrettskalenderen i Re sponses av:
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RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no REVETAL   7 - 22 (8 - 21)

IDRETTEN I RE: Store ting 
har skjedd, og store ting er 
på gang i idretten i Re - mye 
takket være generøse spon-
sorer og dyktige dugnads-
folk gjennom mange år. Nå 
samler Re FK, Ramnes IF 
og IL Ivrig seg i en felles 
markedsgruppe som aktivt 
vil oppsøke næringslivet 
i bygda. Utsendingene er 
godt kjente navn i både 
idrettsliv, næringsliv og i 
bygda ellers: Martin Gran, 
Anders-Gustav Holt, Øivind 
Kjær, Arild Borge og Geir 
Frydenberg. Meny Re-
vetal har allerede tatt tak i 
stafettpinnen og nok en gang 
bidratt med et betydelig 
beløp til idretten i Re. Det 
skal bygges idrettsanlegg 
for over 17 millioner kroner 
i Re, som finansieres med 
sponsormidler, spillemidler, 

Idretten samler seg 
for å samle inn sponsormidler

kommunal støtte, betydelig 
dugnadsinnsats og egenkapi-
tal fra idretten. Det skal på 
plass tre nye femmerbaner 
med kunstgrass, ny stadion 
med kunstgrass på Bibo 
idrettspark, nytt tardandekk 
for friidretten på Bibo, 
komplett skistadion på Bibo, 
snøkanon for snøproduksjon 
og flomlys på alle arenaer. 
Allerede er idrettsanlegget i 
Bergsåsen på plass med kun-
stgrass, kaldhall, med mer. 
Det var også med rikelige 
bidrag fra det lokale næring-
slivet.
- Også denne gang ber vi 
næringslivet om hjelp til 
å investering til det beste 
for barn og ungdom i Re. I 
tillegg til at dette er viktig for 
idretten, er det også til glede 
for skoler og nærmiljet ellers, 
forteller Anders-Gustav Holt.

Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no

Endelig har snøen lagt seg, 
til over 200 poenglangrenns-
løperes store glede. Køen gikk 
fra kiosken i Vålehallen og ut 
utgangsdøra da ReAvisa kom 
til Bibo klokka seks tirsdag 
kveld 21. januar 2014. Nå blir 
det poenglangrenn på Bibo hver 
tirsdag så lenge vinteren tillater 
det, med pause i vinterferieuka.
En halvtime før poenglangren-
net starter har barn fra barne-
hagealder til tretten år mulighet 
til å være med på skiskole delt 
opp i åtte aldersklasser, der 
det er både skilek og teknikk-
trening. Instruktørene er blant 
annet noen av de eldre Ivrig-
skiløperne. 

Skiglede for alle aldre
Sjuåringene leker stiv heks med 
ski på beina. Lars Christian 
Sollie (7) gikk poenglangrenn i 
fjor også, og er klar på hvilken 
teknikk han foretrekker. 
- Skøyting! Det er kjempemoro 
- bare se nå, sier han, og fyker 
en runde rundt mens de andre 
fortsetter lekinga. Vennene 
Håkon (7) og Marit (7) er også 
veldig glade i å gå på ski, men 

RAMNES/VÅLE: Allerede i årets første poenglangrenn på Bibo og lysløyperenn 
i Bergsåsen var det over 250 barn påmeldt totalt. 

også i å spille fotball. 
- Tenk at akkurat her spiller vi 
fotball om sommeren, og nå går 
vi på ski her fordi det er snø. 
Det er jo ganske kjekt, mener 
de, og ser rundt seg på det som 
ellers har vært en fotballbane 
fram til nå. Ikke alle har gått så 
mye på ski før. Ingrid Johnsen 
(2) er ute på en av sine aller 
første skiturer med pappa 
Magnus Johnsen og storesøster 
Jenny Marie (5). Jenny Marie 
har litt mer erfaring med ski på 
beina:
- Jeg har gått helt siden i fjor, 
forteller en ivrig femåring, som 
trives godt i skiløypa på Bibo. 
Hun har det travelt, og sklir 
fra både lillesøster, pappa og 
ReAvisas utsendte.

Travle tirsdager på Bibo
Det var neppe bare skiløperne 
som har det travelt på tirsdags-
kveldene. Vaffelstekerne i 
kantina i Vålehallen har det 
også travelt. Enten det er poeng-
langrennet som er fullført eller 
kulda som tar overhånd - vaffel 
skal det være. 
Over et glass saft og en vaffel 

avtaler Aurora Kalleberg (4) og 
Silje Theiste Gjersøe (4) at Au-
rora kan ha med seg skiene når 
hun skal være med Silje hjem 
etter barnehagen dagen etter. 
- Silje og jeg har allerede sjekka 
jordet nedenfor huset - der er 
det kjørt opp løype, forteller 
mamma Ingunn Theiste Østlie.

- Da er vi i gang i Ramnes au!
Onsdag 22. januar 2014 gikk 
det første lysløyperennet for 
året i regi av Ramnes IF - dagen 
etter IL Ivrig hadde sesongens 
første poenglangrenn på Bibo.
- Da er vi i gang i Ramnes au! 
Første kveld med lysløyperenn 
stilte førti barn til start. Deler av 
ny lysløype ble brukt i kveldens 
renn, forteller Henning Larsen 
på vegne av Ramnes IF ski-
gruppe. Det manglet ikke på 
vafler og saft i målområdet ved 
Idrettsbygget i Bergsåsen, og 
barna kosa seg med skiglede i 
kaldt vintervær.

Pangstart for poenglangrenn
på Bibo og lysløyperenn i Ramnes

SKIGLEDE I RE: Pappa Magnus Johnsen og Ingrid Johnsen 
(2) er ute og går for første gang på Bibo i årets første poeng-
langrenn. Storesøster Jenny Marie Johnsen (5) har det travelt 
og sklir avgårde. På det store bildet ser vi deler av det store 
startfeltet på Bibo tirsdag 21. januar 2014..

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Se flere bilder på ReAvisa.no

“Tenk at akkurat her spiller vi fotball om sommeren, 
og nå går vi på ski her fordi det er snø. 
Det er jo ganske kjekt!”

Håkon og Marit, 7 år

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

Fredag 17. januar 2014 var det 
møte mellom Ramnes idretts-
forening, Re videregående skole 
og teknisk etat i Ramnes kom-
mune, som eier Ramneshallen.
Skolen bruker hallen i skoletida 
til gymtimer og toppidrett, og 
idrettsforeninga bruker hallen 
på kvelder og i helger til trening 
og kamper.

Mer herværk dette skoleåret?
Alfred Ringdal fra idrettsforen-
inga mener det er blitt mer 
herværk dette skoleåret. Knag-
ger rives ned og ei dør er knust, 
forteller Ramnes IF-veteranen.
- Dette ble tatt skikkelig tak i 
etter herværk og til og med inn-
brudd for noen år siden. Det ble 
bra da, sier Ringdal og etterlys-
er en ny innsats mot herværk fra 
skolens side, - det er tendenser 
til å bli like ille igjen nå.
Kåre Simonsen ved Re VGS tar 
ordet og forteller at lærere og 
ledelse ved skolen tar tak i dette 
javnt og trutt. Det ligger stort 
sett noen problemer bak sånn 
oppførsel, enten det er person-
lige problemer eller problemer 
hjemme.
- Det er veldig få som knuser ei 
dør i glede, sier Simonsen. 
Re VGS-rektor Cecilie Bjørnøy 
bekrefter at det har balla på seg 
med problemer i det siste med 
herværk på skolen, det ser man 
tydelig på guttedoene. Hun 
forsikrer at dette tas tak i fra 
skolens side.
Line Lerbo, sportslig leder for 

Ramnes håndball, legger flere 
ting til på lista over ting som må 
gjøres i Ramneshallen:

Og lista blir lenger og lenger...
- Hallen ser ikke ut fredag et-
termiddag. Elevene må kaste fra 
seg snus og søppel overalt. Vi 
må rydde i lang tid før vi kan 
åpne hallen for håndballkamper 
i helgene, og finner de rareste 
ting - til og med truser!
Re-rektor Bjørnøy svarer opp 
med det samme problemet fra 
skolens side:
- Våre renholdere har samme 
inntrykket når de kommer på 
jobb mandag etter at idretts-
foreninga har hatt hallen i helga, 
forteller hun. 
Og lista blir enda lenger med 
ønsker fra Eivind Ellingesen fra 
idrettslinja:
- Basketkurvene er nede og 
skyvedørene ved sekretæriatet 
er ødelagte. Flere dører på ma-
terialrommene under tribunen 
er ødelagt. Der er det heller ikke 
noe lys.   
Med enda flere ønsker fra 
idrettsforeninga blir lista enda 
lenger:
- Taket i hallen lekker, gulvet er 
slitt og det blir ikke bedre med 
vannlekkasje fra taket, det lek-
ker også vann gjennom taket til 
underetasjen - mest sannsynlig 
på grunn av tette sluk i dusjene i 
garderoben over.
Lerbo forteller at hun får mange 
henvendelser fra sine frivillige 
hallansvarlige, og lista blir med 

det enda lenger:
- Det er en veldig vond lukt 
fra handicaptoalettet, det er 
ødelagte dører til flere toalett, 
målene i hallen er så fillete at 
dommerne ikke tillater kamp-
start før de er tapet opp etter 
beste evne, låsen på døra inn til 
vaskerommet er ødelagt.
- Det kan stemme, forteller 
lærerne på Re VGS. Her om 
dagen hadde noen elever tatt 
seg en kjøretur på moppemaski-
nen, - ikke greit, forteller rektor 
Bjørnøy. I tillegg kommer et 
klisterproblem, der det er klister 
over hele hallen - også på 
tribunene. Hvorfor det er blitt så 
mye verre nå, skjønner ingen.
- Det er jo trist hvis publikum 
ikke kommer seg hjem etter 
kamp fordi de sitter fast på 
tribunen, sier Simonsen tørt. 
Når først lista blir så lang, tar 
Ringdal opp et eldgammelt 
ønske: 
- Høytaleranlegg i hallen. Det 
var der da hallen var ny, men 
ble aldri erstatta da det gikk i 
stykker, forteller han. 
Etter en liten diskusjon, blir 
det klart at høytaleranlegget 
ikke har fungert siden 80-tallet. 
Speaker har med seg anlegg til 
kampene - men det skulle vært 
høytalere i hallen.

Nye møter, nye planer
Halleier Re kommune ved 
virksomhetsleder Arne Johnsen 
forteller at flere ting bør tas opp 
i forbindelse med vedlikeholds-

planen, der det skal være et nytt 
møte i april. Andre ting kan tas 
allerede nå. Tette sluk er en del 
av vaktmesterens rutiner, disse 
skal tas hver uke. Lyspærer må 
byttes. Flere av punktene dreier 
seg om rutiner som må følges 
opp. Virksomhetsleder Johnsen 
forteller avslutningsvis at han 
må ta et møte med sin stab for 
å avklare internt hvem som gjør 
hva, til hvilke tidsfrister, - det 
må jeg nesten komme tilbake 

RAMNESHALLEN: På nyåret var det møte mellom Re kommune, Re VGS og 
Ramnes IF. - Kommunen har sluntra unna nødvendig vedlikehold av Ramnes-
hallen i årevis, tordnet sportslig leder i Ramnes IFs håndballgruppe Line Lerbo 
i ReAvisa før jul. Lista over alt som må gjøres ble veldig lang i løpet av møtet.

Lengre og lengre liste over alt 
som må gjøres i Ramneshallen

til. Det er ikke noe vi kan ta 
over bordet her og nå.
Johnsen lover å sende oversik-
ten til ReAvisa, les mer om det 
i egen faktaboks over.
- Når det gjelder å rydde etter 
seg, må lærdommen være det 
gode, gamle ordtaket: Alle 
skal overlate hallen i den 
tilstand vi ønsker å overta den. 
Alle går noen runder med sine 
egne, oppsummerer rektor 
Bjørnøy.

UTLEIER OG LEIETAKERE MØTTES FOR EN PRAT:
På bildet til venstre ser vi Line Lerbo, sportslig leder i 
Ramnes IF håndball, Alfred Ringdal, Ramnes IF-veteran, 
og stående bak vaktmestersjefen i kommunen fra nylig av 
Kurt Schjølberg. På bildet over ser vi Eivind Ellingsen fra 
idrettslinja på Re VGS, Arne Johnsen fra Re kommune, 
Cecilie Bjørnøy, rektor ved Re VGS, og Kåre Simonsen ved 
Re VGS.

Foto: Stian Ormestad

... ett par ting til skjer ganske kjapt:
- Nå kommer det til å bli litt koseligere i Ramneshallen snart 
-  vi skal male vestibylen, forteller sportslig leder Line Lerbo 
i en epost til ReAvisa rett før denne avisa gikk i trykken. 
Re kommune holder maling, og Ramnes IF håndballgruppa 
maler sjøl. - Kommer ingen vei i denne kommunene ved å 
sitte på gjerdet og vente!
I tillegg har Ramnes IF fått et tilskudd fra håndballforbundet 
på 10.000 kroner til oppmerking av minihåndball.
- Men gulvet må jo lakkes etter oppmerking ellers er det 
bortkastet å merke opp.

Kort om hva som 
bør gjøres i Ramneshallen:
Dette kom opp som ønsker på møtet: Tette vannlekkasjer 
både i tak og dusj, pusse opp gulvet, ny oppmerking av baner, 
reparere mål, basketkurver, dører, knagger med mer etter 
herværk, bli kvitt et klisterproblem, fjerne vond lukt, fikse 
låser, rense sluk, bytte lyspærer, fikse høytaleranlegg, mm.

Dette står på planen over hva
som skal gjøres i Ramneshallen:
Dette står det i svaret fra Arne Johnsen, Re kommune: 
Manglende basketkurv - vi skal forsøke å sete opp en ny 
som henger i taket og ikke sperrer for sikten for publikum. 
Skyvedør sekriteriatet løent - skal fikses. Lys under tibunen, 
er for dårlig - er gjort. Sluk dusjer, må tømmes hver uke, 
innskjerp rutine - er gjort. Rutiner gått gjennom internt i 
teknisk etat: HC-toalett , vannlås går tørr, fylle den opp jevn-
lig - er gjort. Nettet på målene er dårlige. Bytt ut nett, eller 
bytt ut hele målet? Vi mener nettene er bra nok, men at de må 
etterses javnlig. Taklekkasjene mente man å ha tetta allerede 
før møtet; - Ramneshallen er et gammelt bygg, så det kan 
forekomme lekkasjer. Vi tar det etter hvert som det kommer.

Sport i Re:
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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

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

 

BIBO: Av hele 459 til start i 
Biborennet 2014 lørdag 25. 
januar var rundt 40 lokale lø-
pere fra IL Ivrig og Ramnes 
IF. Blant mange gode lokale 
prestasjoner, var tre gull i 
kretsmesterskapet i fristil.
Blant de yngste får alle pre-
mie. Vebjørn Horn i Gutter 
9-klassen venter spent på sin 
premie. Lillesøster Lovise på 
6 år er for liten,- men jeg går 
poenglangrenn da!   
Samtidig går vår første 
lokale kretsmester Andreas 
Heierstad fra arrangørklub-
ben IL Ivrig inn til seier i 
klassen for Gutter 11. Han 
vinner med åtte sekunders 
margin. På bildet ser vi 
Sander Nåtedal som sammen 
med pappa gjør seg klar i 
startområdet. Han går også i 
klassen for Gutter 11 år. På 
det lille bildet ser vi blide 
funksjonærer i IL Ivrig-
staben. Tiril Kristine Knot-
ten ble den neste lokale 
kretsmesteren i klassen for 
Jenter 13. Det er ikke første 
gang Tiril gjør det skarpt i 
skisporet.
- Jeg er i god form og har 
en god følelse, sier Tiril til 
ReAvisa etter målgang.
Rett etter målgang leder hun 
klart, men det er flere sterke 
konkurrenter i løypa fortsatt. 
Tida holder til seier med fem 
sekunders margin når alle 
løperne er over målstreken.
- Det er moro med et så 
stort renn på hjemmebane, 
forteller Tiril. Hun er stolt av 
klubben sin, idrettsanlegget 
og arrangementet som trek-
ker folk i tusenvis til Re. 
- IL Ivrig har gått fra å være 
en ganske liten klubb i 
Vestfold til en av de største 
og beste i kretsen. Vi er tre 
jenter med gule ledertrøyer i 
Nordea-cup nå for eksempel. 
Det er kjempegøy! 
Alle gode ting er som 
kjent tre: Det tredje gullet 
til arrangørklubben sørget 
Henriette Olsen Kaale for i 
klassen for Jenter 16, hele 
seksten sekunder foran neste 
på resultatlista.
Se flere bilder fra skiseson-
gen 2013/2014, inkludert 
mange bilder fra Biborennet 
2014, på ReAvisa.no!

Foto: 
Stian Ormestad

Skifest på Bibo 
med 459 til start 

Lokale resultater i Biborennet 2014:

1. plass Heierstad, Andreas G 11 år 06:48 +00:00 
1. plass Knotten,Tiril Kristine J 13 år 10:43 +00:00 
1. plass Kaale, Henriette Olsen J 16 år 18:38 +00:00 
2. plass Knotten, Iver Johan G 16 år 14:15 +00:42 
3. plass Kalager, Karoline Elise K 17 år 20:07 +02:43 
3. plass Knotten, Elin Katrine J 11 år 07:33 +00:15 
3. plass Norseng, Haakon Menn senior 34:02 +00:54 
4. plass Kalager, Anne Sofie J 12 år 07:46 +01:10 
4. plass Liset, Kristoffer G 16 år 15:04 +01:31
11. plass Jørnsen,Viktor G 11 år 07:37 +00:49 
12. plass Åberg, Emil G 15 år 17:20 +01:54 
13. plass Hage Gunnerød, Martinius G 12 år 07:23 +00:48 
14. plass Pedersen, Tor Anton G 14 år 10:24 +01:55
21. plass Skjeggestad, Mathilde Bu J 12 år 09:19 +02:43 
22. plass Heierstad, Johannes G 13 år 11:53 +02:03 
24. plass Langslet, Oscar C. G 11 år 08:25 +01:37 
24. plass Nåtedal, Martin Sollie G 16 år 16:45 +03:12 
25. plass Grytnes, Markus G 14 år 10:56 +02:27 
26. plass Himberg, Marius G 11 år 08:28 +01:40 
27. plass Bild, Linus G 13 år 12:36 +02:46 
28. plass Kalager,Nils Ludvig G 16 år 18:29 +04:56
30. plass. Bettum, Mathias Hvam G 14 år 11:38 +03:09 
31. plass Grytnes,Truls Klepp G 11 år 08:57 +02:09
31. plass Nåtedal, Sander G 11 år 08:57 +02:09 
33. plass Himberg, Mikael G 11 år 09:14 +02:26 
34. plass Heierstad, Henrik G 11 år 09:23 +02:35 
Ingen plassering Langslet, Emil C. G 8 år 06:08 
Ingen plassering Knotten,Simen Bror G 8 år 04:22 
Ingen plassering Pedersen, Adrian G 8 år 05:34 
Ingen plassering Skjeggestad, Knut Bu G 8 år 07:49 
Ingen plassering Langedrag, Herman G 9 år 05:04 
Ingen plassering Steinsholt, Martin G 9 år 06:37 
Ingen plassering Åberg, Kevin G 9 år 06:07 
Ingen plassering Horn,Vebjørn G 9 år 05:02 
Ingen plassering Jørnsen, Sander G 9 år 06:26 
Ingen plassering Åberg, Maiken J 9 år 06:28
Ingen plassering Bjørang, Fran Hermine J 9 år 05:22 
Ingen plassering Wold, Filip G 10 år 13:24 
Ingen plassering Hage Gunnerød, Kolbjørn G 10 år 09:33 
Ingen plassering Bild, Maja J 10 år 14:48 
Ingen plassering Skjeggestad, Amalie Bu J 10 år 11:10

RE/RAULAND: Tre Ivrig-jenter stilte med gule ledertrøyer i 
renn på Rauland, og alle tre beholdt trøya etter nok en super 
skihelg: Tiril Kristine Knotten, Henriette Olsen Kaale og 
Mette Liset, henholdsvis 13 -, 16-, og 18-årsklassen. Alle 
tre vant sin klasse i klassisk lørdag 11. januar 2014, i tillegg 
vant også Elin Katrine Knotten 11-årsklassen og Iver Knotten 
vant guttenes 16-årsklasse - et fantastisk løp der seieren ble 
sikret i en stor klasse. To nye seiere i fristil søndag 12. januar, 
Henriette Olsen Kaale og Iver Knotten sørget for det. Nok 
et rått renn gjennomført av Iver Knotten i gutteklassen. Tiril 
Kristine Knotten og Mette Liset på hver sin andreplass. Alle 
tre Ivrig-jentene beholdt med det den gule ledertrøya i Nor-
deacup. Les mer på nettavisa ReAvisa.no og se flere bilder fra 
skisesongen 2013/2014 i Re.

Foto: Privat

Ivrig-jenter i gule ledertrøyer

Se flere bilder på ReAvisa.no
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STARTER FOR SEG 
SJØL: Ingvild Sko-
glund Knudtzon blir 
klipt av Camilla 
Wilhemsen Thorin.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

“Da jeg var 15 år og plukka jordbær ble 
jeg spurt om hva jeg ville gjøre når jeg 
ble stor. Drive sportsforretning var svaret 
mitt da!”

Anders-Gustav Holt, 
ny eier av sportsbutikken på Revetal

REVETAL: Anders-Gustav Holt kjøpte på nyåret 
både lokalet og drifta av sportsbutikken på Revetal.

halvparten av arbeidstida hans 
vil være utenfor butikken 
- jobbe med avtaler med klub-
ber, foreninger og bedrifter som 
skal ha utstyr. Allerede er det 
bestilt arbeidstøy for 750.000 
kroner, hovedsakelig til folk i 
bygg og anleggsbransjen. Det 
vil bli en liten utstilling av dette 
i butikken, mens varene i alle 
størrelser vil være i øverste 
etasje på Ditt Kontor. Holt 
kaller det hele Ditt Kontor-
familien, der det er tett samar-
beid mellom både sportsbutikk, 
Ditt Kontor og Ditt Grafisk.
Etter ombygginga er prøverom 
og kasse flyttet, og spiserom 
og kontor fjernet. Det er rett og 
slett bare rein butikk igjen – og 
omtrent ikke noe lager. - Alle 
varene vi får skal stå framme i 
butikken, og spiserom og kon-
torer blir på Ditt kontor hundre 
meter bort i gata, forteller Holt. 
I tredje etasje der vil det også 
være arbeidstøy – enten du sjøl 
trenger snekkerbukse eller hele 
firmaet skal ha ny bekledning. 
Men dette må presiseres av 
karene etter mye klubbprat:
- Dette er fortsatt sportsbutik-
ken der du kan komme og 
kjøpe et akebrett, treningstøy, 
skismøring eller det du måtte 
trenge. Omsetninga skal dobles 
fra ti til tjue millioner i 2014, 
forteller Holt og Solbakken. I 
begynnelsen av mars vil butik-
ken bli fylt til randen av nye 
varer.

Fyller nye hyller på 
nye Sport 1 Revetal

Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no
 
For fire år siden flytta Camilla 
Wilhelmsen Thorin (37) inn i 
Grevlingstien i Revetal 3, sam-
men med mann og nå tre barn. 
Mandag for to og en halv uke 
siden åpna hun sin egen frisør-
salong “Salong Camilla” i det 
som en gang var en garasje.

God ide fra en kompis
– Da vi flytta hit bygde vi en 
garasje ved siden av huset, og 
tenkte å bruke garasjen som var 
en del av huset til bod. Det ble 
etter hvert et gutterom, og jeg 
tenkte ikke på at det kunne bli 
til en frisørsalong før en kompis 
foreslo det, forteller Camilla. 
Moren er også frisør, og hadde 
til og med frisørsalong hjemme 
da Camilla var yngre. 
– Jeg har alltid hatt lyst til å 
starte min egen frisørsalong, 
men å ha den hjemme har aldri 

vært noe alternativ – før i som-
mer. 

- Folk skal slappe av her
Et halvt år etterpå sto salongen 
ferdig – en lekker, men liten 
frisørsalong som tilbyr akkurat 
det samme som en annen frisør 
tilbyr. 
– Jeg har jobba i litt forskjellige 
salonger, men aldri funnet meg 
helt til rette. Jeg har alltid hatt 
en ide om åssen jeg vil ha det 
sjøl, forteller hun. Og nå er hun 
sin egen sjef.  
– Det som kanskje er annerledes 
med denne salongen i forhold 
til andre er at man får litt mer 
spa-følelse her. En roligere 
atmosfære med lukt, musikk, 
varme håndklær og massasje 
under vask. Jeg ønsker at folk 
skal slappe av her, og ikke føle 
et mas med masse folk og støy, 

forteller Camilla. I salongen 
har hun to stoler og en vask, 
så det er kapasitet til å ha to 
kunder av gangen. Foreløpig 
tar hun timebestillinger, og 
kan reise hjem til eldre for 
behandling eller folk som vil 
ha styling. Sjøl om det er fire 
andre frisører på Revetal, er 
hun ikke redd for å ikke få 
nok å gjøre.  

Ingen drøm å vokse seg stor
– Drømmen er ikke å vokse 
seg kjempestor. Jeg regner 
med at det tar litt tid å bygge 
seg opp, som med alle andre 
bedrifter. Når ungene blir 
større går det selvfølgelig an 
å flytte salongen og ansette 
noen, men jeg begynner 
smått. Nå i starten gjelder 
det selvfølgelig å få et godt 
omdømme, smiler hun.

REVETAL: - Jeg har alltid hatt en ide om åssen jeg vil ha det sjøl, forteller 
Camilla Wilhelmsen Thorin (37). - Men jeg tenkte ikke på å starte min sin egen 
frisørsalong hjemme før en kompis foreslo det.

HYLLER SKAL FYLLES: Fersk sportsbutikk-eier Anders-Gustav Holt og hans stab står klare for 
å fylle butikkhyller med nye varer og deretter ta i mot enda flere fornøyde sportskunder på Revetal.

Foto: Synne Eggum Myrvang

Starter frisørsalong hjemme i garasjen

FOTBALLSKOLE I VINTERFERIEN!
 

Ramnes IF v/Fotballgruppa arrangerer fotballskole i Meny 
Arena og Ramneshallen i Bergsåsen de tre første dagene 
i vinterferien, dvs mandag 17.02, tirsdag 18.02 og onsdag 

19.02. Alle tre dager mellom kl 08.30 og 15.30. 
Gjelder barn fra 6-14 år. 

For mer informasjon og påmeldingsskjema: Gå inn på vår 
hjemmeside ”Ramnesif.no”. Klikk på ”Fotball” i venstre-

menyen og du finner aktuell informasjon. 
Evt spm til: 913 49 531.

Hilsen RIF, fotballgruppa

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Nesten uten forvarsel var alt i 
butikken på femti prosent da 
den åpna på nyåret, og folk 
strømma fort til. Hortensman-
nen Sven Pollen Solbakken er 
daglig leder, med lang fartstid 
i Ørn/Horten fotball, både 
som spiller med flest spilte 
obligatoriske kamper, samt 
med styreverv og som trener 
for aldersbestemte lag. Sam-
men med enda en hortensmann, 
tidligere A-lagstrener og spiller 
for Ørn/Horten og Borre, Lorns 
Lona, utfyller de to hverandre 
på det som skal bli en stor 
klubbsatsing på Sport 1 Revetal. 
Lona er på plass i april. Begge 
er også medeiere. 

Stor satsing på klubber
- Underetasjen går fra å være 
lager til å bli en egen klubb-
avdeling, med alt av utstyr til 
klubb i de fargene og stør-
relsene som skal til, forklarer 
Holt og Solbakken. Der er det 
allerede bygd hyller langs så å 
si alle veggene, og alt er klappet 
og klart for å fylle på med 
klubbutstyr. - Målet foreløpig er 
å være hele Vestfolds klubbhus, 
forteller Holt, og firmanavnet 
går fra tidligere Persbu til Ditt 
Klubbhus. - Det skal være sånn 
at et helt lag kan komme og 
kjøpe draktsett, eller mor kan 
komme innom og ta med seg 
strømper og shorts til sønnen 
før kamp - vi skal ha det på 
lager, forteller Solbakken. Minst 

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

Etter 30 år var det på tide å 
tenke på å gi seg, mener Per-
Aage Hansen (68) på Persbu, 
Sport 1 Revetal. Han har drevet 
butikken sammen med sin kone 
Eva Røed Hansen (68) i 30 år. 
- Sportsbransjen er ikke noe 
lenger for en snart pensjonert 
mann med vond rygg. 
 
Måtte ha flere bein å stå på 
Det var en liten sensasjon da det 
kom sportsbutikk på Revetal i 
1983. 
- Det var tøft. Veldig tøft. Det 
var egentlig ikke grunnlag for 
det, sier Per-Aage. Det skulle 
gå ett par år før ekteparet var 
sikre på at det var marked for en 
sportsbutikk på den gang lille 
Revetal. 
- Vi måtte ha is i magen, 
sier Per-Aage. Han gikk fra 
trygg jobb som logistikksjef i 
Cederoth, der han hadde vært 
med på å etablere avdeling på 
Revetal. En hel familie på fem 
var avhengig av inntekt fra en 
liten sportsbutikk - et usikkert 
prosjekt som kunne gått rett 
over i historien. 
Per-Aage er en Revetal-patriot. 
Kundene også. Det var det 
samme da som nå - folk var 
begeistra for å slippe å reise til 
byen. Butikken overlevde, og 
den vokste år for år. Persbu har 

REVETAL: - Jeg husker da det var vanlig med ti biler på parkeringsplassen. 
En dag kunne det kanskje være 20 biler. Da var det trafikk på Revetal!

holdt til i tre forskjellige lokaler 
opp gjennom åra. 
- Vi hadde ikke gjeld og det 
var bare oss to - Eva og meg, 
så risikoen var ikke så stor. Og 
vi hadde flere bein å stå på. 
Det var helt nødvendig for å 
overleve. 
Sportsbutikken overtok lokalene 
etter Gransbua - Per-Aage 
spilte videre på navnet og kalte 
butikken Persbu. Det sto igjen 
en blandemaskin som fulgte 
med på kjøpet, og dermed ble 
malingssalg en del av drifta. 
- På sommeren solgte vi 
utemøbler, griller og andre 
ting i telt på parkeringsplassen 
utenfor, sier Per-Aage og blar 
fram bilder. 
- Vi hadde en babycall i teltet så 
vi hørte når det kom folk. 
- Det var godt vi solgte bra med 
maling og sommervarer - for 
vintrene på 90-tallet kunne ha 
tatt knekken på en liten sports-
butikk. Per-Aage stopper i 
bildebunken. Et bilde av et lite 
juletre utenfor butikken - uten et 
snøfnugg på bakken; - Det var 
en vinter jeg solgte ett - ETT 
- par ski. En liten pjokk hadde 
ønska seg ski til jul - uansett om 
det var snø eller ikke. 
 
Så hva Revetal kunne bli 
- Det kunne gå en time eller to 

eller tre i starten uten at det kom 
en eneste kunde inn døra. Men 
da jeg fiska opp matpakka med 
to skiver med brunost, da kunne 
du være sikker på at det gikk i 
døra. 
Revetal var fortsatt et veikryss, 
men ting var på gang og flere 
butikker kom til. Sjur Gran får 
skryt for sin langsiktige satsing 
på Revetal. Allerede den gangen 
så han hva Revetal kunne bli 
- og fikk de andre med seg på 
visjonen. I 1985 ble senter-
foreningen etablert, og Per-
Aage satt som formann i starten. 
Butikkene gikk sammen om 
annonsering for Revetal senter, 
med reven i fokus. 
- Vi så jo at det gikk bare en vei: 
Oppover. Etter hvert som flere 
butikker kom til, økte omset-
ningen. Alle trakk - og trekker 
fortsatt - i samme ende av tauet. 
Det var også viktig med et godt 
samarbeid med idrettslivet i 
bygda.  
- Vi fikk avtale med både 
Ramnes og Ivrig med flere 
idrettslag. Jeg vil spesielt nevne 
Alfred Ringdal som på vegne av 
Ramnes IF var veldig positiv til 
og få en lokal sportsbutikk. 
 
Har hatt med seg flinke folk 
Folk kom også langveisfra for 
å handle på Revetal - da som nå. 

Gir stafettpinnen videre etter 
tredve sportslige år på Revetal

“Det kunne gå en time eller to eller tre, uten at det kom en eneste inn 
døra. Men da jeg fiska opp matpakka med to skiver med brunost, da 
kunne du være sikker på at det gikk i døra”
Per-Aage Hansen, tidligere eier av Persbu Sport 1 Revetal

SJEFEN SJØL (STORT BILDE): Per-Aage Hansen (68) ser at 
70 nærmer seg og solgte butikken etter 30 års drift av Persbu 
Sport 1 Revetal før årsskiftet.

EGET TELT MED SOMMERVARER: - Vi hadde en babycall 
i teltet så vi hørte når det kom folk, forteller Per-Aage om 
“sommerteltet” på 80-tallet.

Foto: Stian Ormestad / privat

- Det stoppa folk som er på vei 
til hytta i helgene fordi vi hadde 
det meste, også mark til fiske.  
En så liten ting kan få folk til å 
stoppe på Revetal, hver gang - 
hyttetur etter hyttetur, år etter år. 
Det er service og utvalg Persbu 
har overlevd på. 
- Jeg har inntrykk av at det ikke 
er behov å reise til byen. Vi har 
det vi trenger her på Revetal. 
Det som teller for å holde på 
kunder, er at du treffer noen du 
liker å handle med i butikken. 
Service og smil. Der tror jeg at 
vi har gjort en god jobb. 
En viktig person i så måte 
gjennom to av de tre tiårene 
var Bjørn Korslund, som ble 
ekteparets svigersønn.  
- Med sin tekniske innsikt ble 
han fort ansvarlig for alt av 
sykkelreperasjoner. Da butikk-
data etter hvert kom ble han 
også ansvarlig for denne biten. 
Ryktene om Bjørns kunnskaper 
med sykler skaffa oss etter hvert 
mange kunder fra det meste av 

fylket. Da Bjørn slutta hos oss 
i fjor sommar på grunn av en 
annen jobb, ble han fort savna 
av både av kunder og øvrige 
ansatte.  
 
- Skal ta tilbake fritida vår 
Det har tatt på å drive butikk i 
30 år. Pensjonsalderen har 
innhenta ekteparet. 
- Hvis det har blitt en ukes 
ferie i løpet av sommeren, så 
har det vært maks. Vi kjøpte 
ei hytte i Tuddal for seks - sju 
år siden. Den har vi tenkt å 
bruke mer framover enn det 
vi har fått gjort hittil. 
- Vi er snart 70 år. Nå skal vi 
ta tilbake fritida vår.  
Eva og Per Aage vil gjerne 
benytte anledningen til å 
takke alle sine hyggelige 
kunder og ønsker ny eier 
Anders-Gustav Holt lykke til 
med å videreføre det positive 
ryktet med vare-
utvalg og service som er opp-
arbeida gjennom 30 år.
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Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Fredag 17. januar 2014 ble det 
signert en avtale mellom Re 
videregående og Team Nordre 
Vestfold. Jon Erik Knotten fra 
Re er trener og sportslig leder 
i teamet, og tok initiativ til 
samarbeidet. Team Nordre Vest-
fold er et team for skiutøvere 
fra femten år og oppover, totalt 
33 stykker fra IL Ivrig, Skop-
pum, Botne og Svarstad er med. 
De trener sammen noen ganger 
i uka og er på samlinger med 
jevne mellomrom. 

Enklere opplegg for alle
– Samarbeidet vil tilrettelegge 
enda bedre for elevene. Nå 
får de sitte på skolen og gjøre 
lekser og spise etter skoletid, 
bruke styrkerommet og vi får 
låne skolens minibusser så vi 
kan kjøre de på trening, eller 
folk fra teamet som ikke går 
på Re kan komme hit og trene, 
forteller Knotten, og skryter av 
idrettsanlegget i Bergsåsen – alt 
fra flotte skiløyper til haller og 

- Større satsing på ski nå som Re VGS 
inngår samarbeid med Team Nordre Vestfold

styrkerom. Det vil med andre 
ord bli en lettere hverdag for 
toppidrettselevene som ellers 
måtte dratt hjem, skaffet eget 
kjøre til treninger etter skoletid 
også videre. Og like viktig 
– det er enklere for skolen å få 
til samarbeidet administrativt 
når man kan forholde seg til et 
team, og ikke hver enkelt klubb. 
– Før hvert skolehalvår 
begynner, skal vi sette oss ned 
sammen med teamet og sette 
opp en plan for halvåret som 
kommer. Da vet vi på skolen 
når elevene har samlinger eller 
skal konkurrere, og kan legge 
opp toppidrettstreningene her 
på skolen deretter. Da har både 
vi og elevene noe å forholde oss 
til,  forteller Ellingsen – så slip-
per læreren å legge opp til en 
hard treningsøkt på skolen når 
elevene har skirenn eller tren-
ingssamling rett rundt hjørnet.
 
Unikt toppidrettstilbud på Re
Totalt er over halvparten av 

elevene på Re knytta til idrett 
– enten via toppidrettstilbudet, 
eller idrettslinja. Cirka femten 
stykker har ski som sin topp-
idrett, og kanskje blir Re enda 
mer attraktiv for fremtidige 
toppidrettselever som driver 
med ski. Mange snuser på Wang 
i Tønsberg før de skal gjøre et 
skolevalg, og Knotten forteller 
at flere utøvere som snart skal 
velge videregående skole synes 
det er et fristende tilbud når de 
kommer hjem fra besøksdag 
på den private toppidretts-
skolen. Det er likevel ingen stor 
konkurranse for Re. 
– Antall søkere på toppidrett 
øker hvert år. Det har nok også 
noe med at vi tilbyr toppidrett 
til alle elever, enten de går 
studiespesialisering, idrettsfag, 
bygg og anlegg eller helse og 
oppvekst, forteller Ellingsen om 
et unikt tilbud som bare finnes 
på Re. 

BERGSÅSEN: Re videregående skole inngår et samarbeid med langrennsteamet 
Team Nordre Vestfold for å tilrettelegge enda bedre for toppidrettselevene.

VINN-VINN-PROSJEKT: - Et samarbeid mellom lan-
grennsteamet Team Nordre Vestfold og Re videregående vil 
gjøre hverdagen enklere for elevene, planlegging lettere for 
lærerne og på sikt kanskje skape et enda større og enda bedre 
miljø for å gå toppidrett ski på Re, mener toppidrettssjef 
Eivind Ellingsen og rektor Cecilie Bjørnøy, som ikke nølte da 
Jon Erik Knotten, sportslig leder for Team Nordre Vestfold, 
spurte om et samarbeid. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

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

Skoler i Re:

REVETAL: Frist for å søke 
midler fra fire legater er 15. feb-
ruar 2014, melder Re kommune 
på sine nettsider. Det første er 
legatet etter Melbostad, Valm-
estad, Valmestad og Gjessing: 
Legatets formål er kirkelige- og 
kulturelle formål og/eller formål 
som kommer barn og unge til 
gode i Re kommune. Fortrinns-
berettigede skal være sangkor, 
orkestre og musikk-
korps som også bidrar med sang 

og musikk i kirkene. Menighet-
sarbeidet skal også tilgodesees. 
Marie Håkestads legat: Legatet 
kan søkes av organisasjoner 
som driver oppsøkende virk-
somhet (besøkstjeneste) blant 
ensomme eldre og mennesker 
i en vanskelig situasjon. Torps 
legat: Veldedige organisasjoner, 
samfunnsnyttige aktiviteter, og 
støtte til organisasjoner som 
driver oppsøkende virksomhet 
blant ensomme mennesker i 

en vanskelig livssituasjon. 
Organisasjonene må ha 
tilknytning til Re kommune. 
Klevens legat: Støtte til 
ungdom under utdanning 
utover videregående skole. 
Søkeren må ha bosted/fore-
ldreadresse i Re kommune. 
For samtlige legater finnes 
søknadsskjema i søknads-
senteret på Re kommunes 
nettsider. Søknadsfrist er 15. 
februar 2014.

Søknadsfrist for legatmidler 15. februar 2014

Tips ReAvisa - Tips@ReAvisa.no

ReAvisa månedsmagasin på papir - utgivelsesplan for 2014:

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 onsda 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
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ReAvisa.no, nettavis med en daglig oppdatering i snitt.

ReReAvisa.no har nå 3.000 lesere hver uke. 
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Tlf 488 69 444
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Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no

Gino Ismail  er ferdig med 
mastergraden sin i strategisk 
markedsføringsledelse ved BI til 
sommeren. Det siste semesteret 
studerte han i New York, men 
resten av studiene har han tatt 
i Oslo. I jula var han hjemme 
med familien i Re, og jobba på 
Rema 1000 – der han er et kjent 
fjes for mange. ReAvisa prata 
med Gino mellom jobbvaktene. 
Han er nemlig en av ti studenter 
som fikk reise til Tanzania med 
IB og gjøre feltstudier i januar. 

Gjennom nåløyet til IB
– IB-prosjektet har pågått siden 
1984, og gruppa reiser til for-
skjellige land hvert år. Det er en 
søkeprosess der fjorårets gruppe 
intervjuer oss som har søkt, og 

Student fra Re 
med på prestisjefylt Tanzania-prosjekt

ser på karakterer og engasje-
ment, forteller Gino.  
Prosjektet Gino er med på har 
et trangt nåløye. Studenter fra 
NHH (Norges Handelshøg-
skole), NTNU (Norges teknisk 
og naturvitenskapelige uni-
versitet) og Handelshøyskolen 
BI kjemper om plassene, og i 
gruppa som er valgt ut nå, har 
deltakerne flere forskjellige 
utdannelser. Studentene har 
feltstudiet som et prosjekt ved 
siden av studiene, og har skaffa 
sponsormidler for å kunne reise 
og produsere rapporten de skal 
lage.
– Det er jo ekstremt mye jobb, 
men det er en gylden mulighet 
til å se hvordan man virker i 
praksis i denne bransjen, og 

bare under forberedelsene har 
jeg lært utrolig mye om samar-
beid og kommunikasjon. Jeg 
har vært i USA, så det meste 
av planleggingen har gått over 
sosiale medier, forteller han. 

Skriver rapport om nærings-
livets muligheter i Tanzania
Før sommeren fikk deltakerne 
vite at de var valgt ut, og plan-
leggingen startet der – alt fra å 
skaffe sponsormidler til å plan-
legge møter med både tanzani-
anske og norske bedrifter i Tan-
zania, samt å fordele oppgaver 
og forberede seg best mulig for 
å få en god rapport som gir god 
info til bedrifter som kan tenke 
seg å ekspandere til Tanzania. 
– Tanzania er veldig aktuelt for 

RAMNES/TANZANIA: På tampen av masterstudiet reiste Gino Ismail (24) til Tanzania for tre ukers felt-
studie med International Business (IB). Nåløyet er trangt: Studenter fra NHH (Norges Handelshøgskole), 
NTNU (Norges teknisk og naturvitenskapelige universitet) og Handelshøyskolen BI kjemper om plassene.

norsk næringsliv, og det blir 
spennende å se hvordan ting 
funker i et så annerledes marked 
enn det norske, mener Gino.
– Jeg er den som til syvende og 
sist legger føringer for hvilken 
vei rapporten vi skriver skal 
peke, og må stille de riktige 
spørsmålene, forteller Gino. 
Han har konsekvent satt sam-
men folk med forskjellige ut-

dannelser til å besøke de samme 
bedriftene i Tanzania, for å få 
gode diskusjoner og et bredere 
grunnlag. 
- Dagene blir travle, med 
bedriftsbesøk på dagtid og rap-
portskriving på kvelden, fortalte 
Gino om feltstudiet før avreise. 
Nå holder han på med rapport-
skriving – og masteroppgave.

STOLT STUDENT:
Gino Ismail (24) var 
innom ReAvisa mellom 
vaktene på Rema 1000, 
som han tar ved siden av 
studiene.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Haakon B. Schrøder
Post@ReAvisa.no

De tre musikkinteresserte 
kompisene på 19 og 20 år 
inngår i gruppen på totalt 
femten unge nordmenn som har 
valgt Havanna som studiedes-
tinasjon det neste semesteret, 
viser en oversikt fra selskapet 
GoStudy. Nå bruker trioen 
dagene frem til avreise på jobb 
og avstemme forventninger. 
Kompisene skal studere ex.phil, 
ex.fac og kulturforståelse og 
spansk. Jan-Olav Andersen, 

Tre studenter fra Re bytter ut Norge med Cuba
VÅLE/HAVANNA: Tre Våle-gutter drar i begynnelsen av februar på sitt livs tur 
til Havanna. De tre skal studere i den cubanske hovedstaden og utforske landet 
som fremdeles befinner seg i en annen tid. SELFIE FØR STUDIETUR: Trym Aleksaner Smedsrud, Jan-

Olav Andersen og Daniel Hesby Hansen.
Foto: Privat

Trym Aleksander Smedsrud og 
Daniel Hesby Hansen er sam-
stemte i at det er viktig å besøke 
Cuba nå.

- Alltid drømt om Cuba
- Fordi Cuba er som å reise 
femti år tilbake i tid. I årene 
som kommer vil Cuba sannsyn-
ligvis bli mer kommersialisert 
og turistifisert enn i dag, det er 
store sosiale og politiske foran-
dringer på gang  og da er det 

kjekt å kunne si at man besøkte 
landet mens kulturen fortsatt er 
unik og spennende, sier de tre. 
Samtlige har brukt tiden på å 
jobbe seg opp litt penger.
- Vi har alltid drømt om et 
lengre opphold på Cuba, og den 
drømmen går i oppfyllelse nå, 
sier Jan-Olav, og fortsetter: 
- Denne reisen blir en kombi-
nasjon av studier og opplevels-
er. Skal man studere utenlands, 
er det viktig å gjøre det mens 

man fremdeles er ung. Selv om 
vi er godt ivaretatt, blir man 
også litt mer selvstendig når 
man er så langt hjemmefra. 

- Sommer hele året!
Studiene skjer i samarbeid 
med Høgskolen i Nesna og 
GoStudy som fasilitator, som 
sørger for at alt fungerer på de 
ulike destinasjonene. Cuba har 
i en årrekke stått på listen over 
steder, men de mest populære 

studiestedene er Bali, 
Sydney og Pipa i Brasil.  
De unge Våle-guttene har 
store forventninger og er 
klar for å gjøre en solid 
studieinnsats. De er enige 
om at det forplikter å reise 
på utenlandsstudier, men 
ser frem til å ta en pause 
fra vinter og kuldegrader.
- Nå blir det sommer helt 
frem til det er sommer her, 
sier de.  

Studenter fra Re:
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- ditt kjøpesenter 
på veien!

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

STOR GRATIS 
PARKERINGSPLASS

P

ÅPENT: 9-20 (18)
 MENY 8-21 (20)

WWW.RE-TORVET.NO

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET

PARFYMERI & VESKEBUTIKK
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De ti mest leste sakene på ReAvisa.no

1. Ylvis spilte inn musikkvideo i Re
Aller mest lest er saken om Ylvis-brødrenes besøk på Grorud gård 
sommeren 2013. Der spilte de inn en musikkvideo sett av hun-
dretusener. Mens andre medier lurte på hvor i Vestfold denna videoen 
ble spilt inn, kunne ReAvisa fortelle at det var i Re - etter tips fra 
ordføreren.

2. Tobias Gran prøvespiller for Liverpool
Sportssaken som fenga mest var om fotballtalentet Tobias Gran (15) 
fra Ramnes. Høsten 2013 fikk han prøvespille for store klubber både 
her til lands og i England.

3. Lensmann: - En innbruddsbølge i Re
Nyhetssaken med mest interesse var da lensmann på Revetal karak-
teriserte de mange innbruddene i Re som en innbruddsbølge.

4. Stor sorg i sosiale medier etter drukningsulykke
En elev ved Revetal ungdomsskole døde etter en badeulykke 4. juni 
2013. En tragisk hendelse som preget hele Re i lang tid.

5. Blogger om livet som tvillingmamma i Re
Stine Skoli fra Hauan blogger om livet som ung tvillingmamma: 
Tvillingfødsel, tvillingutfordringer - som hvordan amme to barn på en 
gang.

6. Møø-rsom tradisjon på kubeitet - Revårock 2013
Den mest leste kultursaken i 2013 var om festivalen på kubeitet i Fon, 
Revårock.

7. Flere katter forgifta til døde i Bergsåsen
Forgiftingsmysteriet, der flere katter ble forgifta til døde i Bergsåsen, 
ble kjent høsten 2013.

8. Kutter køen med nye sjølbetjente kasser på Meny
Den mest leste næringslivssaken på ReAvisa.no var om nye, sjøl-
betjente kasser på Meny Arve Gran Revetal. Igjen var den lokale 
kjøpmannslekta Gran tidlig ute med noe nytt.

9. Henning Larsen kåret til Ridder av Re 2013
Det har vært mange saker om det frivillige Re, og mest oppmerk-
somhet ble det rundt kåringen av Henning Larsen til æresborger-tittel-
en Ridder av Re 2013.

10. Re-fjes på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg
Den mest leste "utenrikssaken" der redaksjonen kryssa kommune-
grensa, er da ReAvisa var på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg og huka 
Re-fjes på festival på fjellet.

Dette ble mest lest på 
ReAvisa.no i fjor:

De ti mest sette galleriene på ReAvisa.no

1. Se alle bildene fra 17. mai-feiring i Re
Det aller mest populære fotogalleriet var bildene fra 17. mai-feiringa i 
Re 2013. Bildet over er fra feiringa i Våle.

2. Se bilder fra Revårock 2013
Bildene fra Revårock 2013 ble vist nest flest ganger på ReAvisa.no.

3. Se bilder av Re FK på hjemmebane i 2013-sesongen
Fotogalleriet ble oppdatert med bilder fra flere hjemmekamper gjen-
nom hele sesongen.

4. Se bilder fra Re middelalderdager 2013
Cirka 70 bilder fra alle dager med Re middelalderdager 2013. 

5. Se bilder av Re-fjes på Slottsfjellfestivalen 2013
Festivalen med flest reinger, er nok Slottsfjellfestivalen i by´n. 

6. Se bilder fra jula i Re 2013
Det ferskeste fotogalleriet fra ifjor - som ble oppdadert hele advents-
tida og i romjula.

7. Se bilder av Ramnes IF håndball 2013/2014-sesongen
Nok et fotogalleri som oppdateres underveis i sesongen, bilder av både 
små og store håndballspillere som spiller for Ramnes IF.

8. Se bilder fra Bekkefare musikkfestival
Tre dager med mye god musikk, men desverre altfor få folk. ReAvisa 
var der alle dager, og kosa seg sammen med de som hadde tatt turen til 
Bekkefare.

9. Se bilder fra BlimE-dansen på Røråstoppen skole
NRK Super kom til Re for å spille inn TV fra Røråstoppen skole, og 
elever og voksne dansa BlimE-dansen som de aldri skulle gjort annet.

10. Se bilder fra Tidenes beste konsert på Fjellborg
Ni Re-musikere inviterte til Tidenes beste konsert på Fjellborg i Våle, 
med motto: Du stemmer, vi speller. En utsolgt ´ønskekonsert´ med 
lokale musikere på scenen.

Foto: 
Stian Ormestad

Kilde: 
Google analytics, 

tall oppdatert første uka i 2014

Fra ReAvisa.no:
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Kulturliv i Re:

NYBYGG

SKJEGGESTADÅSEN -
REVETAL
TOMTER UTEN BYGGEKLAUSUL!
Flotte og solrike tomter med kort avstand til Revetal
sentrum.

Kontakt megler for en oversikt over hvilke tomter som er ledig.

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

dnbeiendom.no

TOMTER TIL 
SALGS!
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BERGSÅSEN: Med litt tvil om tallet er 20 eller 21, åpna dirigent 
Trond Antonsen jubileumskonserten i kantinta på Re videregående 
skole i Bergsåsen lørdag 25. januar 2014. - Vi var litt treige i start-
en, og vi er litt treige til å jubilere nå. Det går vel sånn cirka opp 
i opp, sier Antonsen til latter fra salen som telte opp mot hundre 
tilhørere, alle kom gratis inn. Navnet blågjengen? - Vi var vel litt 
inspirert av Glagjengen i Våle som var fem år tidligere ute, og da 
vi fikk blå dresser gratis av Gilde så ble det vel sånn. Blågjengen. 
Og ikke har vi kommet på noe bedre navn i løpet av åra, så da blir 
det vel sånn videre også. Før jubileumskonserten har Blågjengen 
gravd seg ned i gamle bunker og flere nummer fra gamle reportoar 
så dagens lys igjen. - Vi spiller stort sett noe sånt bare en gang før 
vi legger det vekk og begynner på noe annet spennende, men denne 
spilte vi på Vonheim for cirka ti år siden og skal prøve oss igjen nå: 
My way med Frank Sinatra.
Det var innledningen på et 14 sanger langt portpourri med sanger 
fra gamle reportoar, med Beatles og Grease - sistnevnte var tema 
for en konsert på Elverhøy for noen år siden. En flott konsert på ett 
par timer som oppsummerte 20 år - sånn cirka. Hege T. Sørensen 
spilte nydelig solo på fløyte, og en fransk sekvens låt bra, og flere 
satte nok pris på å få et gjenhør med gamle sanger om igjen.

Foto: 
Stian Ormestad

Blågjengen 20 år sånn cirka

“Vi trur vi spilte første gang til 17. mai i 
Ramnes i 1993, men er ikke helt sikre. 
Vi var hvert fall skikkelig i gang i 1994”

Trond Antonsen, dirigent i Blågjengen

... og Gla’gjengen feirer 25 år
VÅLE: Gla’gjengen åpna sitt 25 års jubileum med nyttårskonsert 
lørdag 4. januar på Våle samfunnshus. Dirigent Trond Pedersen 
hadde arrangert alle låtene, som var alt fra tradisjonelle nyttårs-
musikk til popmusikk. Gla’gjengen består av cirka 40 spillende 
medlemmer. I jubileumsåret vil det være flere arrangementer. 
Gla’gjengen skal på tur til Budapest og arrangerer jubileumskonsert 
i oktober. Det er øving på Fjellborg hver tirsdag, skriver korpset i 
en epost til ReAvisa.

Vellykka kulturkafe på Brår - igjen!

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

BRÅR: Før jul var det nok 
en vellykket kulturkafe på 
Brårsenteret. Fank Wedde, 
Truls Gran og Knut Høy-
dal inviterte til en hyggelig 
uformell konsert på torsdags-
kvelden hvor de presenterte 
unge Re-talenter som spilte 
og sang for et takknemlig 
publikum. Vel 40 hadde møtt 
opp og de koste seg med 
allsang og sang og spill av 
utøvere i alderen 10 til 18 år. 
Først ut var Ingrid Ormestad 
som for øvrig hadde burs-
dag, Hun sang ”Youth” til 
sitt eget pianoakkompagne-
ment. Frida Gran og Celine 
S. Skovlund sang ”Jar of 
hearts”, før Sean S Riverud 
viste hva han hadde lært på 
kulturskolen og framførte 
“Blackbird” med imponer-
ende fingerspill på gitaren.
Ti år gamle Henrik Heierstad 

og Truls Grytnes sang med 
eget gitarkomp, ”Let her go” 
og høstet trampklapp. I pausen 
var det kaffe og loddsalg og 
folk kunne se på fotoutstillin-
gen til Revetal ungdomsskoles 
fotogruppe også kalt ”RUS-
fotografer”. ReAvisa snakka 
med to av medlemmene: Ingrid 
Ormestad og Anelle Gade 
Johnsen som kunne fortelle 
at de hadde holdt på i et halvt 
år. Frank Wedde hadde vært 
inspirator og de hadde egen Fa-
cebookside og en konkurranse: 
Månedens bilde. Etter pausen 
fortsatte Dorte M. Gunnerød 
og Iselin Mostue med sangen 
”What are words”. Ros til Tom 
Hansen som trådte til som 
akkompagnatør, da pianisten 
hadde forfall. Sindre Bjørnsen 
og Emil S. Hansen fremførte 
”Rockstar” med Sindre på vokal 
og Emil på gitar. Eira Herheim 

fremførte ”Nantes” og måtte ta 
et ekstreanummer ”The Suburbs 
”,  før  Anelle Gade Johnsen 
fremførte ”I will do any thing 
for you”.  Linn M Ellingsen 
og Maiken Gran avsluttet med 
”Under Månen” som duett. Før 
trekning og kveldens siste all-
sang: The Monroes ”Cheerio”. 
Vi sier vel gjort til arrangørene: 
Det er imponerende hvordan 
det gror av unge talenter i Re. 
Det er også imponerende å se 
hvor scenevante de opptredende 
virker og hva de har tilegnet seg 
av ferdigheter på instrumen-
tene på kort tid. Det er plass 
til flere på Brårsenteret og på 
neste kulturkafe fortjener både 
arrangørene og utøverne fullt 
hus: Vi spurte en av de eldste 
gjestene Valborg Linnestad om 
hva hun syntes? – Det var fint, 
men jeg savna flere sanger på 
norsk, sa Valborg.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Humortruppen som herja 
Revetal i julebordsesongen 
har fått oppdrag utenfor Re, 
og reiste helt til Høyjord for 
å kjøre nogenlunde samme 
show på Haugar ungdoms-

lokale lørdag 25. januar 2014. 
En full sal med cirka hundre 
lattermilde fikk med seg sprella 
til blant annet Harald Løken fra 
Undrumsdal. Med Daddy with 
Caddy på scenen etter showet 

ble det reinger på scenen hele 
kvelden - Stephan Heidenstrøm, 
opprinnelig fra Fossan, er 
vokalist og frontfigur i bandet 
som kjørte festen videre med 
populære cover-låter.

Sønner av mødre 
på turne helt til Høyjord
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Fra ReAvisa.no:

Redda uthus fra å brenne helt ned

RAMNES: Melding om brann i en driftsbygning i 
Gulsrudsvingen i Ramnes rett over klokka ti på formiddagen 
tirsdag 28. januar 2014. Det kommer mye røyk fra bygningen 
som brenner, fortalte folk på stedet til ReAvisa.no.
- Det skal ikke være personer i bygningen. Brann, ambulanse 
og politi er på vei til stedet, melder politiet i Vestfold på 
Twitter. I en oppdatert melding står det at det dreier seg om 
en driftsbygning på cirka 100 m2. 
- Ingen personer er skadet. Ikke fare for spredning, melder 
politiet. Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) forteller 
at de ved ankomst satte i gang med slukking fra utsiden 
med skjæreslukker, hvor høytrykkvannstrålen skjærer seg 
gjennom veggen og fint forstøvet vann har god slokkeeffekt 
innvendig. 
- Deretter ble det røykdykket med tradisjonell innvendig 
slokking. Vi har nå kontroll på brannen, og uthuset med ved 
og annet lagret innhold står, melder VIB på sin Facebook-
side rett over klokka 11, en times tid etter at brannen ble 
oppdaga.

Foto: 
Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) 

Nedgang i bygningsbranner i Vestfold 
- men i Re var det en stor økning ifjor

RE/VESTFOLD: En kraftig nedgang i antallet bygningsbran-
ner i fjor i Vestfold interkommunale brannvesens (VIB) om-
råde, med utrykking til 66 bygningsbranner mot 90 i 2012. Det 
er en reduksjon på nesten tredve prosent, forteller brannsjef 
Per Olav Pettersen i en pressemelding. Men statistikken for 
Re kommune går motsatt vei, her brant det mer i fjor enn før - 
over dobbelt antall bygningsbranner i 2013 i forhold til 2012. 
Sju branner i 2013, i motsetning til tre i 2012. Flere av de sju 
kom i løpet av ganske kort tid, og det skremte mange. I tillegg 
kom flere grass- og skogbranner i Re. Politiet avdekket intet 
kriminelt i forbindelse med brannene.
- Den store stygge ulven er elektriske årsaker, over 40 prosent 
av alle brannene oppstår ved feil på eller feil bruk av elektrisk 
utstyr. Kriminalteknikerne i Vestfold-politiet oppgir at el-feil 
var sannsynlig årsak til flere av de store brannene i 2013. 
Leder av kriminalteknisk avsnitt Bent Kenneth Svendsen 
nevner mulige årsaker som serielysbue i brutt leder i kabel, 
svikt i innfelt downlights, el-feil i inverter/omformer, brudd i 
PR kabel i K-rør til utelampe og utblåsing av kondensator på 
kretskort i trafo til downlights. 
- Årsaker som de fleste av oss dessverre er sjanseløse til å 
forebygge selv. Vår klare oppfordring er å bruke sertifiserte 
fagkyndige til å sjekke det elektriske anlegget, hvert 5. - 10. år. 
Og vi håper også at nettselskapene, strømleverandørene og Det 
lokale el-tilsyn (DLE) intensiverer sitt forebyggende arbeid og 
sin faglige informasjon til sine kunder, sier brannsjef Pettersen.
Han anbefaler el-kontroll i henhold til normen NEK 405-
serien, som gir rabatt på forsikring av hus, innbo, landbruk, 
næring og virksomhet. Kontrollørene må være sertifisert etter 
normen og feil som avdekkes må rettes.
- Det brant oftest på lørdag og mandag, mens antall branner er 
likt på de øvrige ukedagene, forteller brannsjef Pettersen.

Trafikkuhell på 
Hengsrudveien
HENGSRUDVEIEN: Rett over 
klokka elleve på kvelden lørdag 
25. januar 2014 fikk politiet 
melding om et trafikkuhell på 
Hengsrudveien. - Materielle 
skader, men ikke personskade, 
melder politiet i Vestfold. Bare 
en bil involvert. Fører var en 
mann på 38 år fra Holmestrand, 
han framsto som påvirket. Nød-
vendige prøver tatt.

Ramnes-jente i 
grøfta i Andebu
ANDEBU: Bilen havna i grøfta 
da den 21 år gamle jenta fra 
Ramnes fikk problemer på 
glatta i Andebu. - Svært glatt 
på stedet, melder politiet. Det 
er ikke meldt om personskade. 
Politiet oppretter ikke sak på 
utforkjøringa, melder politiet i 
Vestfold på Twitter i ett-tida natt 
til lørdag 25. januar 2014.

Trailer i grøfta 
på Kåpeveien
KÅPEVEIEN: Melding om 
utforkjøring på Kåpeveien fra 
Revetal til Undrumsdal ved halv 
to-tida fredag 24. januar 2013.
Første melding tyder på at det 
ikke skal være snakk om per-
sonskade, men det er trafikkale 
problemer på stedet. - Det er 
svært glatt på stedet. Veitrafikk-
sentralen er varslet, melder 
politiet i Vestfold på Twitter.

Fem ble fot-
gjengere i Ramnes
RAMNESVEIEN: Beboerne 
langs Brårveien og videre Ram-
nesveien mot Tønsberg har flere 
ganger klaga over råkjøring på 
veien, også i ReAvisas spalter. 
Politiet satte opp fartskon-
troll onsdag 8. januar 2014. I 
60-sona ble mange stoppa, og 
fem bilister var såpass tunge på 
gasspedalen at førerkortet ble 
beslaglagt. 
- Høyeste hastighet ble målt til 
99 kilometer i timen, melder 
politiet i Vestfold.

Trafikkalt kaos i 
Lundteigbakken
KILEVEIEN: Rett over klokka 
fire på ettermiddagen torsdag 
16. januar 2014 var Kileveien 
i Ramnes sperra for trafikk ved 
Lundteigen. Et vogntog prøvde 
å komme opp Lundteigbakken 
uten kjettinger. En av dem som 
måtte prøve å unngå kaoset opp 
Lundteigbakken var Kjell Foss, 
en av flere naboer til industri-
feltet som tidligere har klaga på 
blant annet stor lastebiltrafikk, 
også på tider av døgnet utenom 
det som er tillatt.
På kort tid samla det seg flere 
lastebiler i begge retninger, og 
flere biler fikk trøbbel med å 
komme seg forbi eller snu.
- Flere lastebiler står fast, og 
minst en bil ligger i grøfta, var 
første meldinga fra en ReAvisa-
leser på stedet. Det var ingen 
utrykningskjøretøy på stedet da 
ReAvisa kom til stedet. Det skal 
ikke være snakk om person-
skade. Det var hektisk aktivitet 
med slepetau og det ble lagt på 
kjettinger på lastebiler.
Politiet i Vestfold melder at de 
ikke har kapasitet til å følge opp 
alle trafikkmeldinger samme 
ettermiddag.
- Politiet ber folk om å kjøre 
forsiktig og etter forholdene.
Samme dag gikk Sidsel Sveia ut 
i ReAvisa og ba en uheldig bil-
fører melde seg etter en ulykke 
på den samme veien tidligere i 
uka, der Sveia fikk sitt sidespeil 
knust av en møtende bil:
- Ulykker kan jo skje - men 
det er dårlig folkeskikk å ikke 
stoppe!
Klokka halv seks på kvelden 
var Kileveien framkommelig 
igjen. Se bilder av det trafikkale 
kaoset på Re-veiene på nett-
avisa ReAvisa.no!

Trafikk-kork i 
Bergsåsbakken
BERGSÅSEN: Et autovern 
tvers over veien sperra 
trafikken. Første melding 
tyder på at en traktor har 
kjørt ned autovernet og 
dratt det med seg - og kjørt 
videre. Uhellet skjedde i 
to-tida fredag 17. januar 
2014. Først ble autover-
net dratt over veien, før 
flere biler og busser ble 
ståene fast i bakken. Snart 
en times tid senere er 
veien fortsatt stengt, men 
autovernet er dratt på plass 
igjen. Kvart over tre er 
veien delvis åpen, men med 
noen hinder for trafikken i 
den glatte bakken. En buss 
ble stående midt i bakken 
og vente på bergning. Det 
tok tid før bergningsbil 
var på plass i snøkaoset på 
veiene. Elever på Re VGS 
gikk ned for å ta bussen fra 
bunn av bakken. Samme 
dag kjørte en buss i grøfta 
ved ungdomsskolen på 
Revetal, og ved Taranrød 
sperra lastebiler veien i 
begge retninger både mot 
Ramnes og Sem. Se bilder 
av det trafikkale kaoset 
på Re-veiene på nettavisa 
ReAvisa.no!

Foto:
Synne Eggum Myrvang

Boliginnbrudd 
i løpet av dagen
RAMNES: Politiet melder om 
følgende forhold i Ramnes tirs-
dag 21. januar 2014: Innbrudd i 
bolighus. Forholdet har skjedd 
i løpet av dagen. Det er stjålet 
smykker og sølvtøy, rapporterer 
politiet på stedet i en oppda-
tert melding etter at åsteds-
undersøkelsen er ferdig. Politiet 
oppretter sak, meldes det. Det 
var i fjor høst at innbruddsbøl-
gen nådde toppen i Re. Siden 
den gang har det vært en mer 
normal saksmengde, fortalte 
lensmann Reiersen til ReAvisa 
rett før jul.

Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

ReAvisa.no



POLITISK UENIGHET I TOPPEN AV RE: Da VG spurte 
ordfører Thorvald Hillestad (Sp) om fastleger bør få reservas-
jonsrett, var svaret ja. - Legene må gjøre jobben sin - å hjelpe 
- uavhengig av kulturell bakgrunn, mener varaordfører Trude 
Viola Antonsen (AP).

Arkivfoto: Stian Ormestad
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Falsk rans- og brann-alarm utløst på Re-torvet

REVETAL: Falsk alarm i tre-tida tirsdag 28. januar 2014 sørget for å tåkelegge Re-torvet, mens 
en stemme over høytaleranlegget ba alle om å komme seg ut og at politiet var på vei. 
Først gikk ransalarmen, som tåkelegger hele butikken og etter hvert resten av Re-torvet, som 
igjen utløser brannalarmen. Akkurat som det skjedde under testingen av systemet. Tåkelegginga 
skal være effektiv forebygging av ran - som det var to på rappen av for en stund siden. - Vi må 
bare vente til røyken er borte, det er ikke annet å gjøre, forteller både butikkpersonalet og hånd-
verkerne som er i sving med å omprofilere gullsmedbutikken på Re-torvet.

Foto:Stian Ormestad

Årsmøter
Ramnes Idrettsforening:
* Hovedforeningen - 12. mars 2013

* Fotballgruppa - 26. februar 2013

* Skigruppa - 4. mars 2013

* Håndballgruppa - 10. mars 2013

* Miniatyrskyttergruppa - 6. mars 2013 

Alle årsmøtene avholdes i underetasjen i Ramnes-
hallen kl 19.00, bortsett fra miniatyrskyttergruppas 
møte som avholdes på Fon skole.
 
Forslag til årsmøtene må være de respektive styrene 
i hende senest to uker før årsmøtet.

   Mvh Ramnes IF v/ styret

Ved til salgs!
Bjørk- og blandingsved 

i 1000-liter sekker.

Tufte Gård, tlf 909 29 117

Jord ønskes leid 
til grass- og kornproduksjon i Re

Rolf Herman Askjer 90 67 06 76
eller Harald Lie 90 92 91 17

Av Synne Eggum Myrvang
og Stian Ormestad

Ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) har fått både støtte, men 
mest hard kritikk for sitt ja til 
reservasjonsrett. Før helga skrev 
nettavisa ReAvisa.no om saken: 
I en undersøkelse der VG har 
spurt landets ordførere om de 
syntes fastleger bør få reser-
vasjonsrett mot henvisning til 
abort, svarer ordfører Hillestad 
et klart ja - mens et stort flertall 
sier nei, også blant Sp-ordføre-
re. Vår ordfører er en av bare tre 
Senterparti-ordførere som har 
svart ja i undersøkelsen.

- Forkvaklet kvinnesyn
- Det er rett og slett fordi jeg 
mener at fastlegene ikke skal bli 
tvunget til å gjøre noe dersom 
det går på samvittheten deres, 
når det kanskje er andre leger 
som ikke har noe problem 
med det. Dette er jo et etisk 
spørsmål. Skal noen bestemme 
over samvittigheten din, spør 
Hillestad i prat med ReAvisa, 
og legger til at dette er hans 
personlige mening. 
- Saken tar vi opp i kom-
munestyret når den tida eventu-
elt kommer.
- Ordføreren er utgått på dato, 
forkvaklet kvinnesyn, kvinn-
efientlig politikk, er blant kom-
mentarene til saken. - Stemmer 

dette, mista du akkurat min 
støtte Thorvald! Dette er bare 
trist!
En av ordførererens argeste kri-
tikere var varaordføreren. Les 
mer om det på nettavisa 
ReAvisa.no. Sist helg var de 
sammen i en helt annen anledn-
ing, men saken kom naturlig 
nok opp. Etter en liten diskus-
jon, anbefalte varaordfører 
Trude Viola Antonsen (Ap) 
ordføreren å ringe ReAvisa. - 
Det er nok lurt, for her kom jeg 
litt skeivt ut. VG hadde jo bare 
to alternativ: Ja eller nei. Da 
svarte jeg ja. 

Mener staten må bestemme
Sjøl om ReAvisa ringte ord-
føreren samme dag og fikk en 
kommentar, har han kommet på 
mer å si i løpet av helga:
- Når Trude sier at det er som 
å gå tilbake til 70-tallet, er det 
ikke det. Hvis jeg hadde vært 
lege, hadde ikke jeg reservert 
meg mot å henvise til abort. 
Jeg hadde ikke hatt noe prob-
lem med det. Det synes jeg 
er viktig å understreke. Men, 
jeg mener vi må være rause 
nok ovenfor leger som har et 
samvittighetsproblem til å la 
dem få reservere seg. Hvis - og  
her kommer et stort hvis - det 

er praktisk mulig: - Sitter det 
en lege langt oppi en dal uten 
andre leger i nærheten, kan 
ikke denne legen reservere seg. 
Det må være praktisk mulig, 
understreker ordføreren - og det 
er det i Re med flere fastleger 
i en kommune. Så en ting til, 
sier en ivrig ordfører på telefon 
mandag morgen: - Det står noe 
om hvem som skal bestemme 
dette i høringsnotatet, staten 
eller kommunene.- Jeg er 
fullt overbevist om at dette 
er det staten som må avgjøre, 
jeg vil ikke at kommunene 
skal bestemme dette sjøl, sier 
ordføreren. - Det kan ikke være 
forskjellig praksis fra kommune 
til kommune. 
Så gjenstår det å se hva Re sier 
i høringsrunden, etter at det er 
diskutert i de rette fora.

Tema i allmennlegeutvalget
Kommunelege Erlend Viken har 
ikke fått noen indikasjoner på 
at reservasjonsrett er ønskelig 
blant de åtte fastlegene i Re.
- Det at jeg ikke har hørt noe, 
betyr ikke at det ikke er et 
ønske blant noen av fastlegene. 
Saken kommer opp i almenn-
legeutvalget i Re på neste møte 
som er i mars, forteller Viken.

Ordføreren om reservasjonsrett: 
- Her kom jeg nok litt skeivt ut.....
LOKALPOLTIKK I RE: Ordfører Thorvald Hillestads ja til reservasjonsrett 
skapte sterke reaksjoner. - Ordføreren er utgått på dato, forkvaklet kvinnesyn, 
kvinnefientlig politikk, er blant kommentarene til saken på nettavisa ReAvisa.no.
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Tre ulykker på omsrorgsbygget

REVETAL: Tre små ulykker har det vært på byggeplassen. 
Det er snakk om en klemt finger, en klemt fot, og et vrikka 
bein. Det siste resulterte til en ukes sjukemelding - og det 
har vært det lengste skadeavbrekket på den store byggeplas-
sen med totalt 100 folk i arbeid. Ulykken der en arbeider fikk 
foten i klem, skjedde da han kjørte ned bakken til parker-
ingskjelleren med en jekketralle. Bakken er bratt, og tralla 
fikk større og større fart, og i et desperat forsøk på å stoppe 
farkosten som var ute av kontroll skjedde skaden. 
Nå er det klistra en lapp på toppen av bakken ned til parker-
ingskjelleren med henvisning til en truck som skal brukes til å 
løfte ned ting som skal inn i parkeringskjelleren.

Foto: Stian Ormestad

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re omsorgsbygg på Revetal 
blir kommunens største bygg 
på 16.500 kvadratmeter. På 
byggeplassen er rundt 100 folk 
i sving til daglig, og når bygget 
står ferdig vil cirka 150 ansatte 
ha sitt daglige virke her.

- Alt i skjønneste orden!
I anledning milepæl num-
mer en ble det invitert til stor 
pressekonferanse torsdag 19. 
desember 2013: Tett bygg. På 
rundturen lakk det som ei sil 
ved inngangspartiet, men det 

Re kommune ville vise fram omsorgs-
bygget og inviterte til stor pressekon-
feranse, men bare en redaksjon kom...

skal være mulig å få tett i god 
tid før den endelige fristen 31. 
desember 2013. Prosjektleder 
Arne Suren åpnet pressekonfer-
ansen med å fortelle om at alt er 
i skjønneste orden. Alt er godt 
innenfor rammene som er satt, 
både når det gjelder kvalitet, 
tidsplan og ikke minst økonomi.
Så ble det en rundtur i bygget 
som tar form på jordene mellom 
Revetal og Valleåsen, med en 
eneste journalist på slep med 
kamera, blokk og penn. De 
fleste bemerket at alle redak-

REVETAL: - Det er vel for lite spennende å skrive om et prosjekt uten skandal-
er, var ordfører, kommuneledelse og byggeledelse enig om. 

sjoner unntatt ReAvisa glimret 
med sitt fravær.

- Ikke spennende nok?
- Det er vel ikke spennende nok 
å skrive om et prosjekt uten 
noen skandaler å rapportere om, 
var både ordfører, kommunele-
delse og byggeledelse enig om. 
Tvert i mot, det er spennende å 
se det største byggeprosjektet 
noen sinne i Re kommunes 
historie ta form. Se video fra 
rundturen på nettavisa 
ReAvisa.no.

Ett år siden spaden ble satt i jorda
REVETAL: Med champagnen klar på bordet signerte ord-
fører Thorvald Hillestad (Sp) kontrakten for bygging av nytt
omsorgsbygg. - Med dette sørger vi for et godt tilbud til dem 
som blir godt voksne i Re, også i framtida, sa ordføreren til 
ReAvisa og resten av pressekorpset som var møtt opp på 
kommunehuset i februar i fjor. Gravemaskinene var allerede 
i sving fra samme morgen, bare fem dager etter at det his-
toriske vedtaket ble fattet i kommunestyret - med 21 mot 4 
stemmer for et nytt omsorgsbygg til 422 millioner kroner.

Faksimile: ReAvisa februar 2013

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Alle nødetater ble varslet om 
beredskapsøvelsen i forkant, og 
ReAvisa fikk en telefon da det 
smalt. Man kunne høre det over 
store deler av Revetal. Nede i 
kjelleren var det fyrt av en røyk-
bombe. Inni røyken lå to mann 
igjen på gulvet, en dødelig 
skadd og en litt mindre alvorlig 
skadd. En mann løper rundt i 
sjokk. Et realistisk scenario for 
alle dem som ikke visste at det 
var en øvelse: Alle mann ut av 
bygget. Mens folk løp ut, gikk 
ReAvisa inn. Enda mer realis-
tisk, med lokalpressen på plass.
Tømrer og verneombud Erik 
Hermansen jobber til daglig 
på byggeplassen. Tirsdag 3. 
desember ble en annerledes ar-
beidsdag, med sminke og teater-

Beredskapsøvelse i omsorgsbygget

blod. - Det er viktig med øvelse, 
sier Hermansen etter at han har 
kommet til seg sjøl igjen. Han 
spilte den av de skadde som dør. 
Han får skryt av å ha vært flink 
til å spille død etter at røyken 
har lagt seg og øvelsen er over. 
I de halvferdige gangene var 
det mange som lurte på hva 
som skjedde. De fleste visste 
ikke at det var en øvelse. Det 
går på mange språk - dette er en 
stor, moderne byggeplass med 
mange nasjonaliteter i arbeid.
- Hvor finner vi førstehjelpsskri-
net? Vi finner det ikke! - Det 
er det skapet der, pekes det. 
- Jo, men det er jo ikke et 
skrin vi kan ta med oss, det er 
et helt skap. Det er et første-
hjelpsSKRIN vi trenger nå! 

Beredskapsleder Øyvind Styr-
vold oppsummerer øvelsen. 
Hans ansvar var å varsle både 
internt på byggeplassen og 
til eksterne instanser. Alle på 
byggeplassen var med, i tillegg 
var det noen eksterne folk fra 
entreprenøren som rykka inn 
for å observere. Kommunelegen 
i Re, Erlend Viken, overvar 
også beredskapsøvelsen.  - Vi 
er pålagt å ha en eller to slike 
øvelser i regionen hvert år, for-
teller beredskapsleder Styrvold 
til ReAvisa. - Her på Revetal 
har vi en av de aller største 
byggeplassene i region Vestfold 
og Telemark, med hundre mann 
i arbeid hver dag. Derfor valgte 
vi å legge øvelsen hit. 

REVETAL: Ett stort smell, masse røyk, hyl og skrik. Full alarm i omsorgsbygget 
på Revetal. Heldigvis bare en øvelse. 

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se videoklipp på ReAvisa.no

Re omsorgsbygg:
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Natur i Re:

NATUR I RE: På en tid av året 
der det meste av spektakulært 
dyreliv er gjemt bort av snø og 
dvaletilværelse finnes det noen 
fine unntak. Ser du godt etter 
ved råkene i ei av elvene i Re er 
sjansen stor for at du får se vår 
lille nasjonalfugl. Fossekallen er 
en stuttkjukk liten tøffing som 
ikke ser noen grunn til å trekke 
til sørligere strøk så lenge det 
finnes mat i elva. Maten er 
vanninsekter og småkryp som 
den finner på elvebunnen. Fos-
sekallen dykker ned i vannet, 
bruker vingene til å svømme 
seg ned på bunnen, og der 
spaserer den rundt på kryss og 
tvers på jakt etter mat. Derfor 
er fossekallen en av svært få fu-
glearter som har solide knokler 
slik som oss. Mens det for andre 
fugler er en fordel med lette 

NASJONALFUGLEN VÅR KAN DU SE HER I RE: 
Vår nasjonalfugl fossekallen i sitt rette element. Du kan se 
den lille krabaten på jakt etter mat i elvene i Re.

Foto: 
Heiko Liebel, Asplan Viak 

luftfylte knokler, er fossekallen 
avhengig av vekta for å kunne 
holde seg nede på bunnen, der 
tilbringer den faktisk noen timer 
hver dag. Noen har kanskje 
sett fossekallen når den sitter 
og nikker og neier på en stein 
eller isflak? Det er visstnok for 
å hevde revir, og visstnok så 
ofte som 50 ganger i minuttet, 
noen har altså talt det. Fossekall 
kalles noen steder “elveprest” 
fordi den er hvit i strupen, og 
kvernkall fordi den ofte hekker i 
steinsprekker ved gamle møller. 
Tja, hva mer kan sies om fos-
sekallen? … jo, en undersøkelse 
har vist at flere fossekall-barn 
blir tatt av rovdyr når vass-
dragene reguleres. Ungenes 
tigging fra reiret, som før ble 
overdøvet av fossebrus, avslører 
hvor reiret er plassert når elva 

NATUR I RE
Fossekallen, Norges nasjonalfugl
“En stuttkjukk liten tøffing som ikke ser noen grunn til 
å trekke til sørligere strøk så lenge det finnes mat i elva”

Kort om Hallvard Holtung: 
Biolog bosatt i Fon, og jobber til daglig med kartlegging 
av arter og naturtyper. Han skriver om arter eller naturtyper 
som er aktuelle for vår kommune og den årstida vi er i 
akkurat nå. Innspill? E-post: hholtung@gmail.com.

får mindre vannføring. Hvis du 
vil gjøre fossekallen en tjeneste 
kan du lage en enkel åpen kasse 
som du fester i et brohode eller 
lignende litt over vannflata. 

LIKE BLID - OG LIKE SPRELL LEVENDE: Det så dramatisk 
ut under beredskapsøvelse i omsorgsbygget på Revetal. Tømrer 
og verneombud Erik Hermansen jobber til daglig på byggeplas-
sen på Revetal. Tirsdag 3. desember ble en annerledes arbeids-
dag, med sminke og teaterblod. Han fikk skryt for å spille død 
etterpå, og kosta på seg et smil bak et lag med hvit sminke og 
teaterblod ut av munnviken. 

Foto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no
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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SENDT FRA VIVESTAD TIL MONTEVIDEO 
I 1936: Brevet ble solgt for 4.300 kroner på 
auksjon i januar 2014.

Foto: Privat

Posthistorie fra 
Vivestad solgt 
for 4.300 kroner
VIVESTAD: Spennende - og ver-
difull - historie bak et brev som ble 
sendt fra Vivestad i 1936. 

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

På Skanfils auksjon lørdag 18. januar ble det 
solgt et unikt brev fra Vivestad. Det er sendt 
av Cristan Klinkenberg som drev landhandel 
på Ektvedt og stemplet med Krona posthorn-
stempel SØNDRE VIVESTAD i mars 1936. 
Brevet er til sønnen Thorbjørn Klinkenberg 
som var på hvalfangst på hvalbåten S/S 
Sydis. Brevet er adressert til Montevideo og 
er stemplet i Tønsberg 16 II 36, på VEST-
FOLDBANEN B 16 3 36, i BERLIN 17.3.36. 
Dessuten har det et rødt luftpoststempel med 
teksten DEUTSCHE LUFTPOST *EUROPA 
– SÛDAMERIKA. Brevet har to mot-
taksstempler i Montevideo 23. mars 1936.
Brevet er sjeldent og er unik posthistorie fra 
Re og hadde mange som kjempet om det 
på auksjonen. Tilslaget var på 4.300 kroner. 
ReAvisa har vært så heldige at vi har fått se 
på brevet og ta kopier av det.

Fant gammel Re-
historie i veggen
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

RAMNES:  Da Fritjof Stange kledde om 
det gamle huset på gården Stange så fant 
han gammel historie i husveggene. Veggene 
var isolert med sagflis – og for å holde flisa 
på plass var det lagt inn gamle aviser og 
papirposer. En er fra O. Heian, Ramnes. På 
den ser vi at O. Heian hadde Colonial, Mel og 
Fedevarer. Dessuten manufactur, malervarer, 
isenkram, kortevarer, glassvarer, symaskiner, 
lær og skotøy og garn. Telefonnummeret var 
nummer 10. I årets Re-kalender fra Re Lions 
er O. Heians butikk avbildet på mars måned. 
Det er et postkort som ble sendt fra Ramnes 
til USA i 1910.  Der står det at eiendom-
men ble utskilt fra Søndre Ramnes i 1903 
til landhandler Ole Kristian Hansen Heian. 
Han solgte landhandelen i 1914 til Tov G. 
Hellem som solgte videre til Gjermund T. 
Frøland i 1916. Kjøpmann Olaf Berg overtok 
i 1934. Siste som dreiv forretning her var 
Reidar Skjeggerød fra Bergsåsen. Den andre 
posen var fra Frølands butikk og er overlevert 
etterkommerne, forteller Stange. På bildene 
ser vi papirposen som Fritjof Stange fant i 
veggen på Stange, og vi ser postkortet med 
bilde av butikken til Ole Kristian Hansen He-
ian som lå i veikrysset sør for Elverhøy. Legg 
merke til hesterekka til venstre hvor kundene 
bant hestene mens de handlet. Postkortet ble 
brukt i 1910.

Foto: 
Håkon Westby

Barndomsminner fra Jarsberg 
Hovedgård på historielagsmøte

BRÅR: På Ramnes Historielag-møte fortalte Fredrik 
Wedel Jarlsberg om jul og barndom på Jarlsberg 
Hovedgård. Det var mange som bodde på eller 
rundt gården den gang. Det var et eget samfunn og 
gården var full av unger. Før jul skulle alle ansatte 
ha en blomst. Da dro mor og far rundt med blomst 
og gaver til ungene. Pensjonistene fikk også blomst 
og en konvolutt med penger i. De hadde jobbet for 
min oldefar, fortalte Wedel Jarlsberg. Det var egen 
skole på Jarlsberg, men Jarlsbergskolen ble nedlagt i 
1938 da Semskolen ble utvidet. Siden mor var dansk 
hadde vi to juletrær. Et pyntet på dansk vis med hvite 
roser og et på norsk vis. Den store Colonnesalen ble 
brukt til julefeiring to ganger. Men det blei med det 
– for det var for kaldt. I 1933 starta de eget idrettslag 
på Jarlsberg. De hadde et fotballag som var bra. Etter 
krigen stilte de et 7-mannslag. Under krigen hadde 
Jarlsberg opptil 150 mål med poteter. Etter krigen 
leverte de poteter til hvalfangstflåten. Helga Bjerkø 
takket og overleverte en blomst som takk.

Foreningsliv i Re:
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EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

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

Lokalopplæring
Ulf, mob. 90 58 75 74

Årsmøte 
i Re Høyre 
REVETAL: Årsmøtet til 
Re Høyre ble avholdt på 
Restauranten på Revetal 12. 
desember 2013, og referatet 
er sendt per epost til ReAvi-
sa:  
Avtroppende leder Øyvind 
Jonassen informerte møtet 
om året som var gått, og om 
arbeidet i kommunestyre-
gruppa. Videre presenterte 
sekretær Karsten Frydenberg 
rapport fra styrets arbeid 
2013, og beskrev også 
valgkamp-arbeidet før stort-
ingsvalget. 
Kasserer Preben Skjøtt pre-
senterte forslag til budsjett 
2014, og gikk gjennom 
hovedpunktene i regnskapet 
2013. Regnskapet vil bli lagt 
frem for godkjenning i første 
styremøte 2014. Valgkomi-
teens forslag på nye medlem-
mer ble enstemmig godkjent 
og resultatet ble slik:
Styrets leder: Tove Øygar-
den. Valgt for 2 år. Nestleder; 
Øyvind Jonassen Valgt for 2 
år. Kasserer: Preben Skjøtt 
Valgt for 2 år. Medlem-
sansvarlig: Bergljot Woll 
Valgt for 1 år. Sekretær: 
Karsten Frydenberg Ikke 
på valg. Vara medlemmer: 
Anita Kristiansen Valgt for 
1 år (gjenvalgt) og Jon Olav 
Knotten Valgt for 1 år (ny). 
Revisor er Ragnar Gjerpe.

Årsmøte 
i Re Venstre
REVETAL: Re Venstre 
avholdt årsmøte torsdag 
30. januar 2014. Nytt styre 
består av Elin Berg Schmidt, 
leder, Ken-Rune Nygård, 
nestleder/sekretær, Ulf Lund 
Halvorsen, kasserer og Ole 
Hans Lunde, styremedlem. 
Vara ble Bent Sørsdal og 
Kari Linnea Henriksen.
Etter årsmøtesakene ble det 
diskutert aktuelle politiske 
saker i Re, blant annet de to 
store sakene på kommun-
ens agenda i år: Eventuelle 
kommunesammenslåinger 
og behovet for å bygge ny 
ungdomsskole. Re Ven-
stre ser fram til spennende 
politisk aktivitet, og tar med 
glede imot nye medlemmer, 
forteller styret i Re Venstre 
ved Elin Berg Schmidt.

Slektsforskning 
for alle interesserte 
på Re bibliotek

BRÅR: DIS-Vestfold ønsker 
å gi et tilbud til innbyggerne i 
Andebu, Hof og Re kommu-
ner ved å starte opp møter ved 
Re bibliotek på Brårsenteret, 
melder foreningen per epost til 
ReAvisa: 
- Det første møtet holdes tors-
dag kveld 27. februar. Hit kan 
man komme dersom man lurer 
på hvordan man skal komme i 
gang med å lete etter slekta si, 
eller man har startet opp men så 
har det hele stoppet opp av ulike 
årsaker og man kommer ikke 
videre. Har du holdt på lenge 
med slektsforsking og ønsker 
kontakt med andre slektsfor-
skere eller ønsker å dele dine 
kunnskaper med andre er du 
også hjertelig velkommen.
På disse møtekveldene vil man 
møte andre slektsforskere som 
helt sikkert har vært borti de 
samme problemene og som 
derfor kan hjelpe deg videre. 
Dette blir et møte hvor man job-
ber med sin slekt og vi hjelper 
hverandre med de problemene 
vi måtte ha. Det anbefales at 
man tar med sin bærbare PC. 
Trådløst nett er tilgjengelig.
Biblioteket er åpent før møtet, 
så møt gjerne opp tidligere og 
se hvordan du kan hjelpes med 
bygdebøker og bestilling av de 
bøkene som du ikke har selv. 
DIS-Norge, Slekt og Data er 
landets største organisasjon for 
slektsforskere, med over 10.000 
medlemmer. Organisasjonens 
formål er å skape et landsom-
fattende forum for slekts- og 
personhistorie hvor databehan-
dling og internett brukes som 
hjelpemiddel, spre kunnskap om 
dette og for øvrig stimulere til 
slektsforskning i Norge.
DIS-Vestfold har lokale lag i 
Larvik, Sandefjord, Tønsberg 
og Sande. Bakgrunnen for disse 
lokale lagene er at slekts-
interesserte mennesker kan 
treffe likesinnede i sitt eget 
lokalmiljø hvor vi utveksler er-
faringer og lærer av hverandre. 
I tillegg til de lokale møteplass-
ene arrangerer DIS-Vestfold 
månedlige møter som stort sett 
holdes ved Stokke Bygdetun.
All aktivitet i DIS er basert på 
frivillighet og det hele er bygd 
opp som en eneste stor dugnad.

Løsning på Re-kalender-mysteriet
VÅLE/NORDRE BERG: August-bildet i Re-kalenderen 
2014, utgitt av Re Lions til inntekt til gode formål, viste et 
gårdstun i sveitserstil. Det var stemplet VAALE I JARLS-
BERG 27 VII 10. Kortet hadde en blyantpåtegning ”Våle 
prestegård”. Det så ikke helt ut som Våle prestegård i dag 
– men mye kan jo skje i løpet av hundre år, så bildet ble 
presentert som Våle prestegård i kalenderen. Det kom snart 
kommentarer på at dette må da være feil – men hvor det i 
så fall var visste ikke de som tok kontakt. Helt tilfeldig var 
kalender-redaktør Håkon Westby på kulturkafe på Brårsen-
teret før jul og satt da ved siden av Torunn og John Herheim. 
- Jeg fortalte da om bildet som mange tvilte på var Våle 
prestegård og spurte om de visste hvor i Våle dette kortet var 
fra. De så på bildet og så på hverandre og så sa de: Det er jo 
der vi bor – det er Nordre Berg, Gårdsnr 45 bruksnummer 
1. Så alle som har kjøpt Re-kalenderen får stryke over Våle 
prestegård og skrive Nordre Berg i stedet, sier Westby.

Foto fra 
Re-kalenderen 2014

Aslaug Gjelsås (100) fortalte om sine 
barneår på historielagsmøte
BRÅR: Det var fullsatt i stuene på Bygdetunet Brår da 
Aslaug Gjelsås fortalte om sine barneår i en samtale med Liv 
Sætre. Et av de minnene som har gjort sterkest inntrykk var 
da hun mistet to mindre søsken av spanskesyken. 
- Jeg var fem år da jeg miste søstera mi. Hun var 2 år – vi 
kjørte trille i begravelsen. Lillebroren min ble begravet på 
ettårsdagen sin. Navna blei brukt om igjen på nye søsken, 
fortalte Aslaug, som var en av fem søsken som vokste opp.
- Jeg vokste opp på Nedre Horn i et gammelt hus fra 1740. 
Den hadde peisestue med stokkevegger. Huset var på to 
etasjer og med tømmerkasser på hver side med en gang midt 
i mellom. Den var ikke god å vaske fortalte Aslaug, for de 
bar kornet opp i ei stue i andreetasje, Vi hadde vask og vann 
inne, men bar vann. Alt blei vaska for hånd.
- Om sommeren bada vi i elva. Men far hadde laga en hjem-
melaga dusj, som vi kunne bruke – men vi måtte være raske. 
Klærne blei vaska inne om vinteren og i elva om sommeren.
Da strømmen kom – det var stort. Husker jeg sto ute og venta 
på at de skulle sette på lyset.
Aslaug likte bedre å hjelpe til ute enn å vaske inne. – Da var 
det bedre å dra slipesteinen eller å ta av skåren på slåmaski-
nen. - Skia vi hadde lagde far av ask og med spanskrørsbind-
inger. Han solgte også asketømmer til Askjem skifabrikk. 
Husker venninna mi hadde kjøpte fine ski med lakkerte 
striper. Mat hadde vi kl åtte, tolv, fire og åtte. Det var morra, 
middag, økt og kveldsmat. Vi hadde mye spekesild og den 
var kjempegod. Vi hadde kuer, gris, kalv og hest. Melka 
brukte vi vi sjøl. Mor sydde mye klær. På skolen begynte 
Aslaug i april 1920. Alfhild Sætre var lærerinne. Vi satt to og 
to. Gym hadde vi ikke, men vi slo ball, Jeg likte best geografi 
og regning. Da Aslaug lærte å svømme hadde hun en nabo 
som sa de skulle fylle en striesekk med siv og legge seg på 
den og svømme. Skøyter gikk de på jordene på Bjune.
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Sist, men ikke minst:

Døpte:

RAMNES KIRKE
12.01 Robin Bergli
12.01 Elise Bergli
12.01 Mikkel Bergli
19.01 Kristian Kjærås, 
døpt i Arnadal kirke
26.01 Angelica Marie 
Johnsen Refsland

UNDRUMSDAL KIRKE
05.01 Luna Alexandra 
Revfem Haugen 

VÅLE KIRKE
01.12 Olivia Skarbøe
25.12 Jan Erik Hvam

Døde:

FON KIRKE
17.01 Kåre Reidar 
Larsen 

RAMNES KIRKE
18.12 Kim Kristian 
Holth
29.01 Kaare Frøland

VÅLE KIRKE
05.12 Arne Frithjof 
Kihlstrand
06.12 Henny Synnøve 
Korsmo, Vestfold krema-
torium
03.01 Ronny Ravnås 
Halvorsen
08.01 Hans Eggum
08.01 Bjørn Inge 
Herman Solheim
22.01 Hanna 
Margrethe Langerud

Vigde:

RAMNES KIRKE
27.12  Forbønnshandling 
for Eirin Gjelsås og 
Jochen Peters

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

Snømåke var ikke noe særlig tess likevel...

Klemmetsby-Firing

RÅDYRJAKT
Rådyrterreng ønskes leid.
Ta kontakt med Severin 
Ellefsen, tlf 414 77 133

LEIE AV BEITE 
Voksen dame med en 
hest og en ponni søker 
godt beite vår/sommer 

2014. Helst i nærheten av 
Fon, men alt i Re er av int! 

Tonje, tlf 400 19 008

ReAvisa blir lest!
* 3.000 lesere på nett hver uke

* Opplag 5.300 på papir

Annonse@ReAvisa.no
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VIL DIN FORENING HENGE MED I OVERSIKTEN? 
Send epost til  Annonse@ReAvisa.no for mer informasjon.

FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

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! :)

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

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

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

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

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

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

ReAvisa for 
fem år siden:

Posten flytter 
inn i Re-torvet

FRA ARKIVET: Postkontoret 
på Revetal flytter nå inn i nye 
lokaler i Re-torvet 28. januar 
2009, kunne ReAvisa melde 
for fem år siden: Det er Meny 
Revetal som nå skal ta seg av 
postkontorets funksjoner.
- Det blir som på Spar i Brek-
keåsen, sier Ingegerd Brat-
testå som i dag er ansatt på 
postkontoret på Revetal. Hun 
forsikrer ovenfor ReAvisas 
lesere at det fortsatt vil være 
like enkelt å få postet brev 
og pakker som tidligere. 
Brattestå kom også med 
gladmelding om at ingen av 
de ansatte på postkontoret på 
Revetal står uten arbeid etter 
omlegginga.
 

Faksimile: 
ReAvisa, januar 2009

Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.

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

 

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

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!
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KONTOR

   itt kontor
- vår ekspertise og service

Din lokale partner leverer alt på Revetal!

Revetalgata 4, 3174 Revetal - 33 30 67 67 - post@dittkontor.no
www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no

Kopi/Print/Scan
Post/Papir
Kaffe/Vann

Møbel/Interiør
Lyd/Bilde

Vi lagerfører moderne: 
Arbeidstøy
Arbeidssko
Verneutstyr

Profiltøy
Klubbkolleksjon

Kom innom og opplev vårt store utvalg! 
Velkommen til 3.etg hos Ditt kontor.

Importør av:

I disse dager 
lanseres

digital skilting 
på Re-torvet!

Et landlig reklamebyrå

NYE EIERE SATSER FRISKT! 
Ekspertise og service, med fokus på kvalitet! 

Adm. Dir. Sport 1 Johnny Austad takker tidligere eier Per Aage Hansen. 
Nye eiere Anders-Gustav Holt og Klubbsjef Sven Pollen Solbakken gleder 

seg til å presentere en moderne sportsbutikk for hele Vestfold!

NYHET!


