
ReAvisa
Mars 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

Reing i verdens-
toppen
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TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

- 100-årsfeiringa var nok siste krampetrekning, mener Trude Viola Antonsen i Ramnes ungdomslag. 
I november i fjor feira både lokalet Elverhøy og Ramnes ungdomslag 100 år.

I 2014 står laget uten medlemmer og med så å si ingen aktiviteter. 
- Vi har ikke råd til å skifte lyspærer en gang. 8 - 9

Kroken på døra for 
Ramnes ungdomslag

Ulovlig trefelling
på Re sykehjem

14 - 15

Kontakt oss på Revetal på telefon 330 64 640

30 års
garanti

Enda en Revetal-
butikk er best

6 - 7



Om ReAvisa:

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

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

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

Utgiver: Ormis Media

Distrubisjon: 
Edda Distribusjon
Trykk: Edda Trykk

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

ReAvisa sendes ut en gang i 
måneden til alle husstander 
i Re og omegn. Den daglige 
nyhetsformidlingen skjer 
på ReAvisa.no. Treff 
kunder i Re og omegn på 
en billig og bra måte med 
annonse i ReAvisa - på 
papir og nett.
Send epost til 
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.

Tips ReAvisa:

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

Får du ikke 
ReAvisa?

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

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

Telefon: 488 69 444

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

Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilans seniormedarbeider

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

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

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

STUMP RØYKEN! Over 1.000 reinger røyker daglig. Ellen Svindland ved Frisklivssentralen i Re vil hjelpe dem med å bli røykfrie. 
De fleste kursdeltakerne blir henvist fra fastlegen sin, men du kan også ta direkte kontakt med Frisklivssentralen i Re.

Foto: 
Stian Ormestad

REVETAL: Etter første røykeslutt-kurs i fjor høst er over halvparten av deltakerne fortsatt røykfrie. Nå er 
et nytt kurs i gang og det er bare å henge seg på, forteller Ellen Svindland i Frisklivssentralen i Re.

Over 1.000 røyker i Re
- denne dama vil gjøre noe med det

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I går kveld tirsdag 11. mars 
var første kurskveld av vårens 
seks kurskvelder. Der skal det 
informeres, motiveres, kon-
trolleres og legge en strategi for 
å takle røyksuget og til slutt bli 
røykfri. Kursene er i kommu-
nal regi, på kommunehuset på 
Revetal. 11 deltakere var med i 
første runde i fjor høst, og seks 
av dem er fortsatt røykfrie.

Finne motivasjon underveis
- Å finne sin egen motivasjon er  
helt avgjørende for å få til dette. 
Det holder ikke at kjæresten vil 
at du skal slutte, du må ville det 
sjøl. Ofte ser vi at motivasjon 
kommer etter at kroppen sier i 
fra, at helsa ikke er som den var, 

eller at man opplever sjukdom 
på grunn av røyking i fami-
lie eller vennekrets, forteller 
Svindland. Hun er fysioterapaut 
i Re kommune med 70 prosent 
engasjement i Frisklivssentralen 
i Re, som har eksistert i to år. 
I tillegg til røykeslutt-kurs står 
Frisklivssentralen for Frisklivs-
resepten, et opplegg med 
trening og kostholdsveiledning. 
Etter hvert kommer et kurs for 
fallforebygging for eldre som 
kan ha nytte av trening og bedre 
balanse. Tilbudene er gratis. Nå 
er det røykeslutt-kurs som står 
i fokus, fem tirsdagskvelder til 
denne våren. I løpet av kurset 
kan motivasjonen dukke opp, 
du trenger ikke være supermo-

tivert før du dukker opp. 
- Litt av poenget er å finne fram 
til din motivasjon underveis, 
forteller Svindland.

“Kan du ikke bare 
begynne å røyke igjen da!”
-  Det er en fordel å være sam-
men i en gruppe, akkurat som 
det blir en forpliktelse ovenfor 
hverandre. De kan klage til 
hverandre, de skjønner hveran-
dre og veit akkurat hva de går 
gjennom, alle sammen. Det kan 
være mye støtte og felles trøst i 
det. Samtidig kan det mangle på 
forståelse og støtte på hjemme-
bane, det var ei som fikk høre 
fra datteren sin “kan du ikke 
bare begynne å røyke igjen da!” 

når det sto på som verst.

- Bare å henge seg på!
Informasjonen på kurset dreier 
seg om hjelpemidler til å bli 
røykfri, som for eksempel 
legemidler som røykeplaster og 
nikotintyggis. De fleste kurs-
deltakerne blir henvist videre 
fra fastlegene i Re, men det er 
bare å ta kontakt med kommu-
nen sjøl også. I skrivende stund 
er det ledige plasser, og det er 
fullt mulig å henge med fra og 
med neste kurskveld tirsdag 
18. mars. Frisklivssentralen har 
nok å ta av - over 1.000 røykere 
finnes i Re. 



REVETAL: Røykere i Re får hjelp til å stumpe røyken 
for godt. Har du forsøkt å slutte før, men har begynt 
igjen, er du ikke alene. Åtte av ti som røyker har prøvd 
å slutte, og blant disse har nær halvparten prøvd tre 
ganger eller mer. Den gode nyheten er at øvelse gjør 
mester, forteller Ellen Svindland ved frisklivssentralen 
i  Re kommune. Hun minner om at sjøl om  du har 
forsøkt før, ikke la være prøve på nytt. - Vi vet at der-
som man har flere forsøk bak seg, så har man med seg 
erfaring som gjør at sjansen for å lykkes er større neste 
gang, sier Svindland. Facebooksiden «Slutta – din 
røykeslutt» er opprettet for å være en møteplass der de 
som ønsker å slutte kan få tips og råd fra andre som 
har klart å slutte, og hvor man kan få støtte og opp-
muntring i slutteprosessen. Det finnes en nettside og en 
app ved navnet «Slutta». På Røyketelefonen med num-
mer 800 400 85 kan du snakke med erfarne veiledere. 
Det finnes mange alternativ hvis du vil ha tips eller 
støtte fra andre i samme situasjon. Det er fortsatt over 
en million mennesker totalt som røyker i Norge, om 
lag 640.000 som røyker daglig og om lag 400.000 
som røyker av og til. I lokale tall blir det over 1.000 
røykere her i  Re kommune. Det er like mange kvinner 
som menn som røyker daglig. Omtrent halvparten av 
dem som røyker daglig i mange år, dør av sjukdom-
mer som skyldes tobakken.  Det er anslått at omkring 
5.100 personer dør hvert år i Norge av sjukdom de 
har utviklet på grunn av røyking. Nærmere åtte av ti 
dagligrøykere har forsøkt å slutte én eller flere ganger. 
Seks av ti dagligrøykere mener de ikke røyker om fem 
år, én av ti vurderer å slutte innen én måned.
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ReAvisa.no - 8.233 lesere sist måned:

Mest lest sist måned:
1. Politiet: Mistenker at brannen på Ramnes skole er påsatt
2. Tore Sagen på NRK: - Re ryker først
3. Tobias Gran signerer for Rosenborg
4. Bil med gutt (8) stjålet på Revetal
5. 19-åring fra Undrumsdal i dødsulykke i Kenya

ReAvisa mars 2014

Mest lest så langt i år:
1. Nye planer for sportsbutikken på Revetal
2. Politiet: Mistenker at brannen på Ramnes skole er påsatt
3. Tore Sagen på NRK: - Re ryker først
4. Reservasjonsstrid - også i Re
5. Tobias Gran signerer for Rosenborg

Stump røyken på 
Frisklivssentralen i Re

RE/HELLAND: Tore Sagen trenger ikke tenke seg om når tema blir 
kommunesammenslåing i NRK-podkasten "Tore og Einars podkast om 
Norge – i anledning grunnlovsjubileet 1814-2014": - Jeg tror Re ryker 
først. En allerede sammenslått kommune mellom Våle og Ramnes. Ha-
hahahah, ler Sagen. Han utdyper utsagnet på epost til ReAvisa: - Jeg har 
et nært og varmt, men ambivalent forhold til Re, forteller Sagen. Det har 
røtter i barndommen. På Helland i grenseområdet mellom Re, Horten og 
Holmestrand har familien hatt hytte siden 1960-tallet. - Det er mange gode 
barndomsminner fra somrene på Helland. Samtidig husker jeg at jeg hadde 
en barnlig frykt for at Våle, som det het den gangen, skulle bli spist opp 
av storsamfunnet og bli en kald og smog-fylt stormetropol da de slo seg 
sammen med Ramnes. Frykten Sagen hadde ligger gjemt et sted inni ham, 
sjøl om han mener den har avtatt litt.- Jeg kan ikke la være å kjenne frykten 
komme snikende når det igjen er snakk om sammenslåing. Les mer på 
nettavisa ReAvisa.no, der finner du også link til NRK-podkasten. Samme 
dag som ReAvisa la ut saken på nett, la Tore Sagen ut en skjermdump av 
ReAvisa.no på Instagram med teksten: “Jeg vrenger sjela mi for 
ReAvisa.no og BARE ReAvisa.no. Først og fremst pga et sobert 
og upretensiøst webdesign”.

“Jeg vrenger sjela mi for 
ReAvisa og BARE ReAvisa”

OVER TUSEN LIKER: 
NRK-profilen Tore 
Sagen la ut en skjerm-
dump av ReAvisa.no på 
Instagram med teksten: 
“Jeg vrenger sjela mi for 
ReAvisa.no og BARE 
ReAvisa.no. Først og 
fremst pga et sobert og 
upretensiøst webde-
sign”.

Faksimile: 
Instagram

ReAvisa 
* 3.000 lesere på nett hver uke!

* Opplag 5.300 på papir
Annonse@ReAvisa.no

RE/VESTFOLD: I fjor høst stoppa Vestfold Blad 
sin distribusjon i Re. Et halvt års tid senere er 
avisa historie. Etter oppstarten i 2010 har avisa gått 
med et samla tap på rundt 12 millioner kroner. I 
mars 2014 er det over og ut, melder Vestfold Blad 
i denne saken på egen nettavis. I september i fjor 
gjorde avisa noen grep for å spare penger, og da 
ble Re og noen flere kommuner droppa i distri-

Vestfold Blad er historie

busjonen. Det var i realiteten begynnelsen på slutten. Det er Lundquist Media som 
har kjøpt opp Vestfold Blad. Selskapet gir ut gratisaviser i flere byer, deriblant 
Tønsberg. Nå blir Vestfold Blad til Byavisa Sandefjord. Ellers dominerer Amedia 
i dagspressen: Alle abonnement-avisene i byene rundt Re har samme eier etter at 
A-pressen kjøpte Edda media i 2012. Det vil si Tønsbergs blad, Gjengangeren i 
Horten og Jarlsberg avis i Holmestrand, med flere aviser i Vestfold og totalt over 
70 i hele landet har samme eier. I flere år kom flere gratisaviser i postkassene i 
Re, med Byavisa Tønsberg og Vestfold Blad i tillegg til den lokale ReAvisa. Et-
ter hvert som tida har gått, er det bare ReAvisa igjen. Det er ikke lett å drive ei 
gratisavis på fylkesnivå, men i Re er framtidsutsiktene lyse for ei ultralokal avis: 
ReAvisa har gått med overskudd siden første utgivelse i 2008. I tillegg er det 
økonomiske grunnlaget for den sjuende årgangen av ReAvisa bedre enn noen gang 
tidligere, spesielt med stor vekst i annonseinntektene på nett i 2014. ReAvisa er ei 
uavhengig avis heleid av Ormis Media som driver flere nettsider, tilbyr det aller 
meste av pressetjenester- og produksjon, undervisning, med mye mer.

Faksimile:
Vestfold Blad
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Fra ReAvisa.no:

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

Bispeveien 946, 3174 Revetal
Mobtlf: 93849712

Epost: maryonssystue@gmail.com

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Rett før klokka halv ni på 
kvelden tirsdag 18. februar 
2014 ble det meldt om brann 
på Ramnes skole. Politiet sa 
samme kveld til nettavisa 
ReAvisa.no at de mistenker at 
brannen var påsatt.

Helt tilfeldig at det gikk bra
- En tilfeldig forbipasserende så 
det var et merkelig lys på skolen 
og reiste bortom. Da så han det 
var flammer oppover veggen og 
prøvde å slukke brannen, sier 
vaktmestersjef i Re kommune 
Kurt Schjølberg til ReAvisa.
Flammene var allerede slukket 
da Schjølberg kom til skolen. 
Politiet ble tilkalt og kom gan-
ske kjapt etter. De var på stedet 
og gjorde sine undersøkelser 
utover kvelden. - Politiet har 
vært på stedet og sikra det vi 
fant av spor, forteller Marius 

RAMNES: Tilfeldig forbipasserende oppdaga flammene så skadene ble mini-
male da noen tente på ei persienne på Ramnes skole i vinterferien.

Knudsen, operasjonsleder 
i Vestfold politidistrikt til 
ReAvisa. - Det er grunn til å 
mistenke at brannen er påsatt. 
Vi har ingen mistenkte per nå 
og er ferdig på stedet, forteller 
Knudsen. Videre etterforsking 
vil lensmannskontoret på 
Revetal ta seg av. 

Klarte å stoppe flammene
Det var Trond Stange som 
reagerte kjapt og fikk slukket 
brannen. Han bor ved Ramnes 
kirke og så det da han kom 
kjørende på Brårveien. - Det 
var et merkelig lys fra skolen, 
så jeg stoppa bilen og kikka litt. 
Jeg skjønte etter hvert at noe 
var veldig galt, så jeg svingte 
oppom for å sjekke. Der sto ei 
persienne på det eldste skole-
bygget i brann. Stange rista på 
persienna og anslår at det tok 

17-åring banka 
opp av tre menn
VÅLE: Meldinga er loggført 
klokka 04.31 natt til søndag 
16. februar 2014 hos politiet i 
Vestfold, som skriver følgende 
på Twitter: Gutt 17 år vil an-
melde tre personer for legems-
krenkelse. Skjedde på adresse 
i Våle. Skal ha blitt slått og 
sparka. I en oppdatert melding 
opplyser politiet at det dreier 
seg om tre menn, henholdsvis 
21, 33 og 34 år. Alle tre er an-
meldt. Alle er fra Vestfold.
- Når det gjelder voldsepisoden 
har vi foreløpig ikke mottatt an-
meldelse fra fornærmede, kor-
rigerer lensmann Lars Christian 
Reiersen onsdag etter episoden.

Reing satte tenna 
i gjestene
RE: Middelalderske tilstander 
på en fest der en mann bet fra 
seg: Politiet i Vestfold melder 
om hendelsen på Twitter klokka 
03.10 natt til lørdag 15. februar 
2014 - i middelalderhelga i Re. 
- Meldt om bråk på en privata-
dresse. Mann 36 år, bet en gjest 
i armen. Familien måtte rømme 
huset. Pågrepet, sak opprettet, 
rapporterer politiet.

Kjapp reaksjon redda Ramnes skole fra brann

Kjapp oppklaring
av snøfresertjuveri
RE: Tjuven gjorde jobben lett 
for politiet: Klokka ti onsdag 
12. februar 2014 meldes det 
om en stjålet snøfreser: Kort 
tid etter er snøfreseren funnet 
hjemme hos en mann i 30-årene 
som mistenkes for tjuveriet.
- Tjuven gjorde jobben lett for 
politiet. Patruljen fulgte sporene 
i snøen, skriver politiet i Vest-
fold på Twitter. Eieren har fått 
snøfreseren tilbake og tjuveriet 
er anmeldt.

Kjapp oppklaring 
av verktøytjuveri
KRONLIA: Grytidlig mandag 
morgen 10. februar 2014 kom 
politiet over en varebil fullstap-
pa av tjuvgods som var stjålet 
fra et snekkerfirma. Snekkerfir-
ma rakk ikke anmelde tjuveriet 
før det ble oppdaga av politiet:
- To litauiske menn ble stanset 
i en varebil full av vått og kost-
bart verktøy på Kronlia, melder 
politiet i Vestfold på Twitter.
Heldigvis var verktøyet godt 
merket, så snekkerfirma ble 
oppringt. 
- Den rette eier bekreftet at 
verktøyet var stjålet. Det dreide 
seg om kompressor, kappsag, 
motorsag med mer, opplyser 
politiet. Litauerne ble pågrepet 
og kjørt til arresten.

Innbrudd i bil 
i løpet av natta
VÅLE: Det ble meldt om inn-
brudd i firmabil i Våle klokka 
08.30 på morgen onsdag 19. 
februar 2014. 
- Det er stjålet diverse elektrisk 
verktøy, melder politiet i Vest-
fold på Twitter. Bilinnbruddet 
skal ha skjedd i løpet av natta. 
Politiet har undersøkt bilen.

Bil havna i grøfta

BRÅR: Meldinga fra Re tikka 
inn klokka 23.15 onsdag 5. mars 
2014, skriver politiet i Vestfold 
på Twitter: - Melding om en 
grøftekjørt bil ved Brår. Bil-
fører, mann i slutten av 60-åra, 
mistenkt for promillekjøring. 
Nødvendige prøver vil bli tatt 
og mannen er anmeldt.

ett par minutter før brannen var 
slukket. Han vurderte å reise 
til nærmeste nabo for å varsle, 
men gjorde alt for å prøve å 
stoppe flammene på egenhånd. 
- Kjedelig å skulle våkne opp i 
morra tidlig til oppbrent skole, 
sier Stange som sjøl gikk på 
skolen. Han mener det bare 
skulle mangle at han tok affære 
i en sånn situasjon. 

- Brannen må være påsatt
Kjapp reaksjon sørga for mini-
male skader. Både Stange og 
Schjølberg mener at noen må 
ha tent på persienna, - det er 
det ingen tvil om. Det er ingen 
måte den kunne antenne seg 
sjøl på. Derfor tok vi en runde 
rundt skolen for å se etter folk 
som kanskje gjemte seg. - Vi 
håper noen sitter hjemme med 
veldig dårlig samvittighet nå og 
at kveldsmaten smaker veldig 
dårlig. Vi fant ingen da vi gikk 
noen runder rundt skolen og 
området her. Dette var så alvor-
lig at vi måtte varsle politiet.

RAMPESTREKER PÅ RAMNES SKOLE: Vaktmestersjef Kurt Schjølberg har sendt brev til alle 
rektorene med info om brannen på Ramnes skole som var påsatt. Politiet har konkludert med at 
dette antagelig var rampestreker. - Foreløpig har vi ingen mistenkte i denne saken, sier lensmann 
Lars Christian Reiersen på Revetal.

Foto: Stian Ormestad

RAMNES/REVETAL: - 
Vi har konkludert med at 
dette antagelig var "rampe-
streker", forteller lensmann 
Lars Christian Reiersen 
på Revetal. Foreløpig har 
lensmann ingen mistenkte i 

Ufrivillig disko 
i lørdagsnatta

VÅLE: Lørdagsnatta litt mer 
livlig enn ønsket i Siltvedtveien 
i Våle lørdag 1. mars 2014. 
- Gatelyset i Siltvedtveien trur 
det er på disko!!! Fryktelig 
irriterende...
Det står registrert i en rapport 
på FiksGataMi.no registrert 
lørdag kveld 1. mars 2014.
FiksGataMi.no er en nettside 
der folk kan rapportere, finne 
eller diskutere lokale problemer 
som tagging, søppel, hull i 
veien, eller ødelagte gatelys.
ReAvisa får varsler når noe 
rapporteres, og det er stort sett 
dårlig asfalt og andre veiprob-
lemer som meldes inn. 
Det er første gang vi har 
registrert at det er rapportert 
om plagsomt diskolys langs 
Re-veiene.

saken. Vaktmesterkollegiet 
tar saken alvorlig og har 
sendt brev til alle rektorer for 
at dette blir tatt tak i. - Dette 
satte en støkk i oss, sier vakt-
mestersjef i Re kommune 
Kurt Schjøberg til ReAvisa.

Lensmann om brannen: 
- Antagelig “rampestreker”
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Ingeborg er tilbake i Norge etter ulykka i KenyaReing dømt for 
narkosmugling 
i Danmark
DANMARK/RE: I januar 
2013 ramla smuglerligaen 
inn i fella dansk politi 
hadde satt opp i havna der 
260 kilo hasj skulle lastes 
over i båter og fraktes til 
Norge. En nordmann ble 
drept i skuddveksling, 
og 28-åringen fra Re ble 
skada. Det ble også en 
dansk politimann. To karer 
fra Indre Vestfold, fra 
hver sin side av kommu-
negrensa mellom Re og 
Horten, har sittet i retten 
i Danmark i januar og 
februar 2014: En 28-åring 
fra Re og en 29-åring fra 
Horten. Fredag 28. februar 
falt dommen. Både man-
nen fra Re og mannen fra 
Horten ble dømt til fengsel 
i tre år og seks måneder, 
sammen med to til. Retten 
i Hjørring mener alle fire 
har hatt like viktige roller 
i saken. Alle fire utvises 
også fra Danmark for livs-
tid, skrev NRK da dom-
men ble lest opp fredag 
28. februar 2014 i byretten 
i Hjørring i Danmark.

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!

Stjal bil med 
en 8 år gammel 
gutt i baksetet

REVETAL: Politiet leita 
lørdag kveld 8. mars etter 
en blå Daewoo Tacuma 
med registreringsnummer 
LY56958. Bilen ble stjålet 
fra Statoil, og en 8 år 
gammel gutt sitter i bilen, 
melder politiet i Vestfold 
på Twitter rett over klokka 
åtte på kvelden. Klokka 
20.24 melder politiet at 
gutten har kommet til en 
adresse i nærheten. Bilen 
er fortsatt ikke funnet. Pa-
truljen er på vei til stedet. 
Politiet har kontroll på gut-
ten, han er i "god" behold. 
Han har blitt sluppet av på 
en adresse i nærheten. Fikk 
beskjed av gjerningsman-
nen å gå inn der, melder 
patruljen. Gjerningsman-
nen beskrives senere 
samme kveld slik: 18 - 20 
år, cirka 170 - 180 cm høy 
iført orange jakke med grå 
hette, blå olabukser. Bilen 
ble funnet av politiet i 
Buskerud senere på natta, 
men gjerningsmannen er 
fortsatt ikke pågrepet i 
skrivende stund.

Pågrepet etter 
tjuveri fra bedrift
REVETAL: Klokka halv to 
på natta ble det bom stopp 
for de uredelige planene 
til to karer i 30-åra: To 
menn i 30-årene fra Litauen 
pågrepet i Revetal mis-
tenkt for tjuveri fra bedrift, 
melder politiet i Vestfold 
på Twitter natt til søndag 9. 
mars 2014. Begge ble satt 
i arrest for avhør. Sak opp-
rettet, forteller politiet.

Av Stian Ormestad og 
Synne Eggum Myrvang

19-åringen fra Undrumsdal ble 
utsatt for ei alvorlig bilulykke 
i Nairobi lørdag 22. februar 
2014. Klassen kjørte minibuss 
på motorveien og krasjet med 
en lastebil. To av medelevene 
hun var på tur sammen med og 
en lokal sjåfør omkom. Tre - 

NAIROBI/UNDRUMSDAL: Ingeborg Marie Joberg (19) er flydd hjem til 
Norge og ligger på sjukehuset i Tønsberg etter ett par dager på Ullevål. 

fire dager etter smellen våkner 
Ingeborg mer og mer, og 
onsdag etter ulykka ringte hun 
hjem. Det var en stor dag, og 
tårene trillet, fortalte familien til 
nettavisa ReAvisa.no. Ingeborg 
har fem søsken her hjemme 
som venter på henne. Stepappa 
hjemme i Undrumsdal Svein 
Brenna forteller til ReAvisa at 
det ble mye prat, tårer og latter. 
Han har bare skryt å komme 
med oppi den dramatiske situ-
asjonen familien er i nå. - Det er 
en fantastisk støtte fra familie, 
venner og lokalsamfunnet. Jeg 
er imponert over det vi opp-
lever, vi er utrolig heldige oppi 
alt dette. Arbeidsgiver har stilt 
opp, forsikringsselskapet har 
på eget initiativ lagt alt til rette 
for familien, og Brenna har 
bare positivt å si. UD jobber 
på spreng, hele opplegget som 
settes i gang er imponerende, 
forteller han. Da de fikk beskjed 
om ulykken, visste de ingenting 
annet enn at det var alvorlig. 
- Gjennom kenyanske medier 

fikk vi vite først at det var en 
omkommet, så en til. Vi fikk 
ingen beskjeder utover det vi så 
på lokale nettsider. Det var et 
helvete. Ingeborg går på Valdres 
folkehøyskole og 12. februar 
dro klassen til Kenya, som viste 
seg å få en brå vending en drøy 
uke senere. De skulle være 
borte til 4. mars. - Vi føler oss 
godt ivaretatt her. Sykehus i 
Kenya er ganske annerledes 
fra de norske, men sykehuset i 
Nairobi er nok landets beste, og 
sykepleierene er mange og om-
sorgsfulle, forteller mor på chat 
fra Nairobi til ReAvisa.no. 
- Jeg tok første fly ned, og 
klassen har fått støtte fra SOS 
international, ambassaden og 
Sjømannskirken. Onsdag 5. 
mars ble Ingeborg flydd til 
Ullevål der hun lå ett par dager 
fram til hun ble frakta videre til 
sjukehuset i Tønberg der hun 
ligger nå. - Det går framover 
hele tida, alt er stabilt og vi er 
optimister alle sammen, sier 
Brenna mandag denne uka.
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Næringslivet i Re:

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

Større plass 
å henge på
VALLEÅSEN: På 
nyåret åpna Petter 
Solheim en større 
butikk og utstilling hos 
HengeRe AS i bunn av 
Valleåsen. Hele tusen 
kvadratmeter har han å 
boltre seg på, og både 
leverandører, utvalg 
og kompetansen er he-
vet ytterligere hos den 
lokale henger-selgeren 
som sanka inn mange 
priser og vært landet 
mestselgende henger-
butikk.

Foto: 
Privat
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www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Gran VVS er beste Comfort-butikk i landet
REVETAL: - Det er en stor kjede og en stor og hard konkurranse. Det er klart vi er stolte her på Revetal!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Alle er jo hyggelige på 
Revetal, og alle er seg sjøl. Vi 
sørger for å yte den servicen vi 
kan tilbake, det ligger innbarka 
i drifta og alle oss som jobber 
her. Det sier butikksjef Joakim 
Weik på Gran VVS, en butikk i 
Comfort-kjeden med over 100 
sjølstendige medlemsbedrifter 
og tusen rørleggere i arbeid. 

Tidligere har Revetal-avdelin-
gen blitt kåra til beste bedrift 
i kjeden, denne gangen er de 
beste butikk. - Vi løfta butikken 
enda ett par hakk opp for cirka 
ett års tid siden, da vi pussa 
opp butikken - nok en gang. 
Vi fikk en enda flottere utstill-
ing og et enda bredere tilbud, 
som trekker kunder fra hele 

fylket. Det igjen gir seg utslag i 
statistikken som er lagt til grunn 
for utmerkelsen, forteller Weik. 
Han er fra Horten, men trives 
godt som butikksjef på Revetal 
gjennom 17 år. Det forplikter 
å drive butikk på Revetal, her 
skal vi ha utvalg som i by’n og 
service som på landet, sier Weik 
og smiler bredt - han er stolt av 
det han og hans medarbeidere 
har oppnådd, og skryter veldig 
av eierne, ekteparet Georg Gran 
og Bergljot Woll fra Kile. Les 
mer om dem i ReAvisa, oktober 
2013, da Gran VVS feira 30 
år. - Georg og Bergljot legger 
forholdene til rette for suksess. 
De satser på oss medarbeiderne, 
og det gjør det mulig å være 
blant de beste butikkene i 

landet - og nå den aller beste! 
På veggen ved kassa henger et 
synlig bevis på utmerkelsen, 
et diplom i glass og ramme, 
en plakett og en pokal. Prisen 
Årets Comfort-butikk 2013 ble 
delt ut under festmiddagen på 
den årlige Comfort- messen og 
Weik mottok prisen på vegne 
av butikken. Juryen har blant 
annet lagt vekt på at Gran VVS 
følger kjedens konsepter og har 
en inspirerende butikk med et 
bredt sortiment. Videre heter det 
at de har gode lokale aktiviteter 
i butikken og setter god arbe-
idsmoral og at arbeidet de gjør 
skal gi kunden faglig trygghet 
svært høyt. I 2014 er de 32 fast 
ansatte og de har det sentrale 
Østlandet som nedslagsfelt.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

- Vi ønsker med dette å in-
formere om noen hyggelige 
endringer hos oss. Vi er tre 
regnskapskontorer som har 
samarbeidet i lengre tid, og 
som nå formaliserer og styrker 
samarbeidet. Dette gjelder 
Primær Regnskap i Skien, 
HOV Regnskap i Larvik og 
ROS Økonomi på Revetal, 
skriver Marit Sibbern ved ROS 
økonomi på Revetal i en epost 
til ReAvisa. - Samtidig som vi 
formaliserer vårt samarbeid, 
vil vi også orientere om at vi er 
med i SAGA Services, som er 

en kjede av frittstående regn-
skapskontorer. Dette medfører 
fordeler som vi kan tilby våre 
kunder, blant annet økt au-
tomatisering og bedre tjenester. 
Kontorene bytter derfor i disse 
dager markedsføringsnavn til 
SAGA Regnskap og Rådgivn-
ing - her i Re SAGA Regnskap 
og Rådgivning Revetal. Sentralt 
fra heter det at de tre kontorene 
fortsatt skal være lokalisert der 
de er. - Vi skal fortsatt betjene 
det lokale næringslivet, slik vi 
alltid har gjort, ved å yte råd-
givning og regnskapstjenester 

til håndverkere, landbruk, han-
del, servicenæringer og andre i 
lokalsamfunnet. Sammenslåin-
gen vil gjøre oss bedre i stand 
til å betjene kjeder og større 
virksomheter, sier Sibbern.  
Til sammen dreier det seg 
om 35 personer, mer enn 30 
årsverk og over 20 autoriserte 
regnskapsførere. - Vi mener at 
en større arbeidsplass gir mer 
utviklingsmuligheter for våre 
dyktige fagfolk. Kundene vil 
treffe de samme personene som 
før her på Revetal, forsikrer 
Sibbern.

ROS økonomi blir til SAGA Regnskap og Rådgivning Revetal

ENDA EN REVETAL-BUTIKK BEST I LANDET: - Vi løfta 
butikken enda ett par hakk opp for cirka ett års tid siden, da vi 
pussa opp butikken - nok en gang. Vi fikk en enda flottere utstill-
ing og et enda bredere tilbud, som trekker kunder fra hele fylket. 
Det igjen gir seg utslag i statistikken som er lagt til grunn for 
utmerkelsen, forteller Joakim Weik, butikksjef på Gran VVS.

Foto: Stian Ormestad

Årets Vestfold-
bedrift er fra Re
LUNDTEIGEN: På Nærings-
konferansen ble Årets Vestfold-
bedrift kåret. Revac AS stakk 
av med seieren, skriver NHO 
Vestfold på sine nettsider. Det 
ble blant annet lagt vekt på at 
vinnerbedriften kjenner sitt 
marked og har en veldefinert 
strategi, har en liten og effek-
tiv administrasjon, investerer 
løpende og har et moderne og 
godt vedlikeholdt produksjons-
anlegg, en sterk vekst og god 
lønnsomhet, med mer. Anders 
Aas tok i mot prisen på vegne 
av Revac AS som driver med 
gjenvinning med anlegg på 
Lundteigen og Linnestad i Re.
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MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Ramnes ungdomslag 
legges ned og Elverhøy selges

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ei stolt tid for Ramnes ung-
domslag og ungdomslokalet 
Elverhøy er straks over. Her har 
det vært fest og moro, selskaper 
for både dåp, konfirmasjon, 
bryllup og begravelse gjennom 
100 år. Band har hatt øvings-
rom her, og lag og foreninger 
har møttes over en kaffekopp. 
Da det var olabilløp fra Elver-
høy og ned bakken til gamle 
fyllinga var det innsjekk, kiosk 
og premieutdeling på lokalet. 
Mye moro med andre ord av 
store og små happeninger. 

Slutter mens leken er god
Nå mangler det både på gode 
ideer og folk til å få gjennom-
ført dem. Det er ingen navn på 
medlemslista for 2014, forteller 
Trude Viola Antonsen i ung-
domslaget til ReAvisa. Det er 
trist å måtte innse at tida for 
ungdomslag og ungdomslokale 

RAMNES: - Det sier seg sjøl at uten medlemmer og aktivitet på huset går dette 
skeis. Vi har ikke penger til lyspærer engang, forteller Trude Viola Antonsen 
i Ramnes ungdomslag - som akkurat rakk å feire 100 -årsjubileum som siste 
krampetrekning før både lag og lokale går over i historien. 

i Ramnes er over. 
- Vi har visst en stund at dette 
ikke går lenger. I forbindelse 
med 100-årsjubileumet fikk vi 
med i ReAvisa at dersom noen 
har lyst til å finne på noe, så 
står huset her. Vi har ikke hørt 
noen ting. Og sånn har det vært 
noen år, ungdomslaget har dødd 
ut, sakte men sikkert. Enten så 
er dugnadsånden borte vekk 
i Ramnes, eller så er det så få 
som føler tilhørighet og eier-
skap til huset. 

Kostymer, scene 
og god akkustikk
 - Vi har teatergarderobe full av 
kostymer, scene og lokale med 
en fantastisk akustikk. Så er det 
noen som vil drive teater – så 
kom igjen, sa styret i ReAvisa, 
november 2013. Siste oppset-
ting var tilbake i 2010. Etter det 
har teatergruppa i ungdomslaget 

ligget brakk. Men utstyr, scene 
og sal har stått der, disponibelt 
for alle som har hatt lyst til å 
dra i gang noe.
- Elverhøy kan brukes til mange 
forskjellige arangementer. Hu-
set er i bra stand, men det bør 
brukes!
- Bare for å få bygget til å stå, 
koster det mest nødvendige 
vedlikeholdet 100.000 kroner 
i året. Det sier seg sjøl at uten 
medlemmer og aktivitet på 
huset går dette skeis. Vi har 
ikke penger til lyspærer engang. 
Det kan skure og gå ett år eller 
halvannet til, men vi ønsker 
ikke det. Vi vil heller slutte 
mens leken er god og huset er 
i grei stand for andre å ta vare 
på videre, forteller Trude Viola 
Antonsen til ReAvisa. 

Ingen lokaler igjen i Ramnes
I 2011 ble Ramnes sanitets-

forening lagt ned, etter nesten 
100 års drift. For ikke så lenge 
siden ble forsamlingslokalet 
Kirkeborg i Ramnes solgt på 
det åpne markedet, nå ryker 
Elverhøy. Dermed er ingen av 
de gamle forsamlingslokalene 
igjen i Ramnes sentrum. Trude 
Viola Antonsen synes det er 
merkelig at det ikke er behov 
for disse lenger i sentrum av 
gamle Ramnes kommune og 
etterlyser dugnadsånden, - men 
sånn er det altså blitt. Jeg har 
vaska og fiksa i det huset siden 
jeg var 15 år. Vi har dratt i gang 
teater og fester. Nå er det så få 
å fordele oppgavene på at sjøl 
utleie til fest med vask etterpå 
er vanskelig å få til. Vi som står 
på er på min alder, 45 år og el-
dre. Vi har fulle jobber og vel så 

det, og døgnet har ikke mer enn 
24 timer. Ungdommen dukker 
ikke opp, og det er dem huset er 
ment for. Vi “gamlingene” orker 
ikke mer, og det er selvfølgelig 
veldig trist at det må gå som det 
går. Men alle kan jo se at huset 
forfaller og det er frustrerende 
at vi ikke har penger til å gjøre 
noe med det. Da er det bedre å 
overlate huset til noen som vil 
ta vare på det, til en ålreit penge 
- helst til en organisasjon som 
kan ha bruk for lokaler (les mer 
om det i den grønne boksen til 
høyre). - Ekstra vemodig er det 
å gjøre dette rett etter at hus og 
ungdomslag feira 100 år, men 
vi hadde bestemt oss for å rekke 
å feire det før vi starta denne 
prossessen. Det var nok siste 
krampetrekning.

Frivillighet i Re:

100-ÅRSFESTEN ER OVER: Lufta har gått ut av bal-
longen - bokstavelig talt. Etter 100 år med fest og moro på 
ungdomslokalet er det kroken på døra for både Elverhøy 
og Ramnes ungdomslag, og det inviteres til avviklingsmøte 
torsdag 20. mars 2014. - Det kan skure og gå ett år eller 
halvannet til, men vi ønsker ikke det. Vi vil heller slutte mens 
leken er god og huset er i grei stand for andre å ta vare på 
videre, forteller Trude Viola Antonsen til ReAvisa. 

Foto:
Stian Ormestad

“Det kan skure og gå ett år eller halvannet til, men vi ønsker ikke det. Vi vil heller 
slutte mens leken er god og huset er i grei stand for andre å ta vare på videre.” 

Trude Viola Antonsen, Ramnes ungdomslag 
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Inviterer til 
avviklingsmøte 
torsdag 20. mars

RAMNES: - Vi håper at alle 
ballene har landa og at vi 
har en løsning på hva vi gjør 
innen det, og inviterer til et 
siste møte på Elverhøy 20. 
mars 2014 for å bestemme 
hvordan vi løser salg av 
huset og avviklingen av 
ungdomslaget, sier Trude 
Viola Antonsen i Ramnes 
ungdomslag. På møtet 20. 
februar 2014 var alle fram-
møtte enig i at ungdomslaget 
skal legges ned og at lokalet 
skal selges. Helst til en ideell 
organisasjon, som for eksem-
pel Røde Kors? 
- Det er flere organisasjoner 
som kan ha bruk for et lokale, 
og som har tid, krefter og res-
surser til å holde det vedlike, 
mener Trude Viola Antonsen. 
Skulle det vise seg at det ikke 
er noen interesserte, vil det 
neste alternativet være å selge 
på det åpne markedet og sette 
pengene i et fond for gode 
formål til barn og unge i Re. 
- Det er fullt mulig, men det 
er jo det nest beste, mener 
Trude Viola Antonsen. Huset 
er gjeldsfritt og det er bare 
noen få løpende utgifter som 
står ubetalt, ellers ville så å si 
hele slagssummen gå til fond-
et. Ungdomslaget håper at en 
ny eier kan fortsette å leie ut 
lokalet til dem som allerede 
bruker det, det er snakk om 
noen møter, konserter og et 
band som øver i kjelleren. 
Møtet 20. februar ble annon-
sert i ReAvisa, men det møtte 
bare opp ti stykker. Likevel 
var lederen fornøyd med opp-
møtet: - Det er flott at de som 
møtte opp er mange av dem 
som har stått på for huset opp 
gjennom åra, og at vi er enig 
i at dette gjør vi - sjøl om det 
er vondt, vanskelig og trist. 
Nok er nok, det ser vi også på 
snittalderen på de dem som 
var møtt opp, det var voksne 
folk på 45 pluss, og ingen un-
gdommer. Alle var glad for at 
dette blir løst på en ryddig og 
god måte, med kunngjøring 
av møtet i lokalavisa slik 
at alle kunne få si sitt før vi 
bestemmer oss for hva vi 
gjør. Nå inviteres det til et 
avviklingsmøte torsdag 20. 
mars 2014 der alle interes-
serte er velkommen.

En “sliten 100-åring” ble feira
RAMNES: Cirka 60 feststemte møtte til 100-årsjubileum 
i november i fjor. Arild Sverstad Haug sa at det var nok en 
“sliten 100-åring” som jubilerte. Aktiviteten i Ramnes UL 
siden starten i 1913 har variert opp gjennom årene. Allerede 
andre året tok man fatt på byggingen av Elverhøy. Teater 
og revy har hatt gode perioder. “Til seters” er spilt mange 
ganger, siste gang i 2005. Revyene blomstret på 50-tallet og 
ble tatt opp igjen til 75-årsjubileet da de satte opp jubileums-
revyen ”Hva lo di a?” i 1988. Da kom en aktiv periode i laget 
med opp til fire oppsetninger i året. I 1995 var det revy, ung-
domsteater, oktoberteateret og barneteater før jul. Per Asplins 
”Putti Plutti Plott” ble satt opp med Asplin som æresgjest. 
Siste oppsetting var barneteater i 2010. På bildet ser vi, fra 
venstre Nina Therese Thorstensen sammen med flere tidligere 
formenn: Anders Bøhle, Arild Sverstad Haug, Arnfinn Dahl, 
Torun A. Dahl og Tove Øygarden

Arkivfoto: 
Håkon Westby

Tur til 
Portåsen

- Wildenveys rike 
      
I samarbeid med Ramnes historielag arrangerer vi busstur 
til Wildenveys rike i Nedre Eiker lørdag 26. april 2014.

Bussavgang fra Revetal kl. 0900 
med på-/avstigning også på Svinevoll.

Program:
Ankomst Portåsen ca. kl. 10.30
Kaffe
Foredrag om Herman Wildenveys liv og diktning
Varm lunsj
Omvisning i «Låven» - utstillingene
Rusletur på og omkring tunet
Hjemreise

Pris pr. person kr. 450.-.

Bindende påmelding til: 
Helga Bjerkø  -  tlf. 33 39 60 61 eller 948 81 859  
Mia Olsen  -  tlf. 90754559

Innen 1. april.

Velkommen til vårtur med opplevelser og inspirasjon 
på Portåsen! 
www.portaasen.no 

Hilsen
Styret i Våle historielag

www.vaalehistorielag.net 

Hva er viktig for deg?

Re AP skal nå begynne med programmet 
til kommunevalget i 2015 og ønsker 
å vite hva som er viktig for deg. 

Møt opp i kantina på Re videregående skole tirsdag 
8. april kl. 18.00 og fortell oss hva som er viktig for deg!

Les mer på www.re.arbeiderparti.no eller fortell oss 
hva som er viktig for deg på www.hvaerviktigfordeg.no. 
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Konrad: 992 47 514 Steinar: 907 25 519

www.ReAvisa.no 
- siste nytt fra Re

Tips ReAvisa:
tips@ReAvisa.no tlf 488 69 444
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Omdiskutert trefelling i Re:

33 06 26 33

 

- 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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Sport i Re:

Sesongfinale
på hjemmebane

RAMNESHALLEN: 
Sesongen avsluttes med to 
kamper på rappen i Ramne-
shallen: Hønefoss tas i mot 
onsdag 19. mars og Falk 
22. mars. Begge disse er lag 
under Ramnes på tabellen 
i skrivende stund, Ramnes 
ligger på tredjeplass. Alt 
tyder på at Ramnes klarer 
å forsvare den posisjonen 
og havne på bronsjeplass i 
2. divisjon, dermed holder 
Ramnes-jentene seg stødig i 
toppen av divisjonen i år ig-
jen. Nå lader jentene opp til 
en festavslutning på seson-
gen med to hjemmekamper 
på rappen i Ramneshallen 
onsdag 19. mars og lørdag 
22. mars 2014.

Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no
 
Som norgesmester med gode 
resultater i mange av stevnene 
både i og utenfor Norge, val-
gte uttakskomiteen i Norges 
bueskytterforbund å sende 
Ragnar og tre andre juniorer til 
VM i Frankrike.

Fra lek til toppnivå
Mesterskapet var i Nîmes, 
utenfor Marseille i Frankrike. I 
høst var Ragnar med på junior-
VM i Kina.  – I et mesterskap 
er vi først på noen treninger 
for godkjenning også videre, 
men det er mye dødtid. Selve 
konkurransen for hver klasse 
går bare over et par dager. 
- Ti dager på hotell er ikke så 
spennende lenger, forteller han. 
Junior-VM i Kina var hakket 
mer kulinarisk for Re-gutten. 
– På åpningsseremonien sto vi 
fra Norge med Nord-Korea på 
den ene sida. Det var ganske 
spesielt. Også var det helt umu-
lig å holde kontakt med venner 
og familie hjemme – alt av 
sosiale medier var sperra, men 
akkurat det fant vi en løsning på 
etterhvert. 
Klassene i et VM er delt inn i 
buetype, kjønn og alder. Ragnar 
er junior, og skyter med bua 
Compound – en moderne vari-
ant av den mer tradisjonelle 
buetypen Recurv. Mesterskapet 
i Frankrike var kun innendørs, 
hvor man skyter fra 18 meters 
hold. 
– Vi var 40 stykker i gruppa, og 

jeg endte på niendeplass. Det 
gikk jo bra, for så vidt. Plasser-
ingene foran og bak meg utgjør 
bare en forskjell på få poeng.
I første runde skyter alle 60 
skudd hver. De 32 beste går 
videre, og skyter dueller fram 
til man har en vinner. Å dra 
pila bakover tilsvarer en vekt 
på tredve kilo, før den skytes ut 
med en fart på 300 kilometer i 
timen. Og pila treffer midt på 
skuddskiva. Hver gang. - Jeg 

mest fysiske sporten, kreves det 
mye trening og konsentrasjon. 
- For halvannet år siden begynte 
jeg å trene for alvor, og er her i 
‘Bunkern’ ved Tønsberghallen 
hver eneste dag om det ikke er 
stevner. Det var en lettelse å få 
lappen for å si det sånn. Meg på 
mopeden, med bua på ryggen 
året rundt, må ha blitt et kjent 
syn etter hvert, tror Ragnar. 
Treningsmengden har vist seg  
på resultatene i konkurranser. 

heller, så jeg får kobla helt ut, 
forteller han, men liker at det 
er mer og mer action i klubben. 
Etter praten med ReAvisa skal 
han ha et nybegynnerkurs.   
– Vi begynner å få et luksus-
problem jeg liker svært godt, 
forteller han.- Plassen i Bunkern 
er nemlig litt begrensa, men 
vekst liker vi. Før var det nesten 
bare gamlinger som dreiv med 
dette, men etter at filmer som 
Ringenes Herre og The Hunger 
Games har kommet ut, har det 
vært vekst innen bueskytinga, 
forteller han. 
 
Travel hverdag 
som toppidrettsutøver
– Skole-PC-en min har vært i 
mange land for å si det sånn. 
Med realfag og ti dager på tur 
går man glipp av mye, og jeg 
tenker at jeg alltid skal ta meg 
litt tid til skole når jeg reiser, 
men det blir sjelden noe av. Vi 
finner alltid på noe. Jeg tenker 
også at det blir deilig å komme 
hjem og slappe av. Men da er 
det så mye som skal tas igjen 
– både skole og jobb, så det blir 
egentlig stikk motsatt. Jeg må 
være effektiv for å få det til å gå 
rundt, forteller Ragnar. Neste år 

BREKKEÅSEN/TØNSBERGHALLEN/NÎMES: Verdens niende beste junior-
bueskytter er Ragnar Gjerde Evensen (18) fra Brekkeåsen.

Bueskytter 
fra Re i verdenstoppen

PRESISJON: Ragnar Evensen (18) treffer aldri utenfor det 
gule feltet. I forkant av et mesterskap trener han over 30 
timer i uka og skyter mer enn 1.200 skudd. Da han kom på 9. 
plass i VM hadde han 39 skudd midt på skiva. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

hadde 39 skudd i det innerste 
feltet og 21 i feltet utenfor da 
jeg røyk ut, forteller Ragnar. 
Vinneren hadde 11 skudd mer 
i tiern. 
- En kompis introduserte meg 
for bueskyting for tre år sida, 
forteller han om den ganske 
uvanlige sporten han driver 
med. Ragnar er med i Tønsberg 
og omegn bueskytterforening, 
men kjenner bueskyttere i hele 
Skandinvia. – Sånn er det når 
man holder på med noe spesielt, 
man blir kjent med likesinnede 
overalt, mener han. 
Sjøl om bueskyting ikke er den 

- Jeg regner med at jeg skyter 
mellom 700 og 800 skudd i uka, 
og trener rundt 30 timer totalt. 
I forkant av mesterskap skyter 
jeg nesten dobbelt så mye. 
Styrketrening må også til for å 
balansere ryggen. 
 
Poppis-bølge for bueskyting
Klubben har to fellestreninger 
i uka, og er omtrent 30 stykker. 
Resten av dagene er Ragnar 
som oftest aleine i Bunkern og 
skyter. 
– Ensomt? Nei. Når man syntes 
det er moro, gjør det ikke så 
mye. Det er ikke dekning her 

“Jeg er her i bunkeren og trener hver 
eneste dag. Meg på mopeden med bua 

på ryggen må ha blitt et kjent syn.”
Ragnar Gjerde Evensen, bueskytter

flytter han og begynner på et 
ingeniørstudie, og både bua 
og pilene skal være med i 
flyttelasset.
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Sport i Re:

Tobias signerte for Rosenborg

RAMNES/TRONDHEIM: Fram til sommeren 
blir talentet fra Ramnes utlånt til Re FK. 

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Etter flere prøvespillinger i mange klubber det siste året, har 
Tobias Gran (15) bestemt seg, kunne nettavisa ReAvisa.no 
melde i vinterferien, som første avis ute med nyheten.
- Det var til syvende og sist opp til meg, og jeg har nå signert 
ett år for Rosenborg, forteller Tobias til ReAvisa mandag 17. 
februar 2014. - De har spurt flere ganger etter at jeg var på 
prøvespilling der i høst, og etter prøvespillinga i Twente i 
Nederland bestemte jeg meg. 
Fram til sommeren blir Tobias utlånt til Re, og spiller der 
fram til han flytter.
- Jeg kommer fra høsten av til å gå idrettsfag på vanlig 
videregående skole og spille på juniorlaget til Rosenborg og 
andrelaget til Rosenborg, som består av flest juniorspillere. 
Klubben er også kobla til alle treningene vi har på skolen, 
forteller han, og ser på signeringa for Rosenborg som en lur 
ting. - Om jeg seinere eventuelt skal spille for et land uten-
lands, tror jeg at jeg får den utviklinga jeg trenger i en klubb 
som Rosenborg.
Det å flytte fra kjente og kjære i Re bekymrer unggutten lite: 
- Det å flytte tenker jeg ikke noe på, flyet hjem tar jo bare 
tre kvarter! Og så har jeg valgt å kun signere for ett år. Om 
jeg ikke skulle trives kan jeg flytte hjem etter endt sesong, 
forteller han. Tobias Gran debuterte i fjor på Re FKs A-lag 
og var med på opprykk til 3. divisjon. Fotballtalentet ble kåra 
til Årets idrettsnavn i Re 2013 i ReAvisa.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad

Det lille ridderrennet er 30 år: 
Ole Kristian har vært med på alle
VIVESTAD: Tredve deltakere var med på Det 
lille ridderrennet  2014 - tredve år etter det første 
rennet ble arrangert.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Til tross for været ble det nok et vellykket ridderrenn i 
Vivestad søndag 2. mars 2014. Været skremte nok noen, men 
tredve deltakere med sine ledsagere deltok i alternative øvelser 
innendørs. Noen prøvde også skiene i de fine løypene Vivestad 
IF hadde kjørt opp, og de fleste kjørte hest og vogn rundt 
Sagatun. Arrangører var Vivestad IF og Re Lions i samarbeid 
med Lionsklubbene i  Hof, Sande, Holmestrand, Horten og 
Borre og kan si seg fornøyd med et hyggelig arrangement. 
Kjøring med hest og vogn er alltid populært og i regnværet var 
aktivitene inne i storsalen mer fristende enn skiløypa. Det Lille 
Ridderrennet i Vestfold ble arrangert for første gang under 
NM i Hof i 1984. Året etter ble det arrangert i Ramnes og er 
senere flyttet til Vivestad. Flere av deltakerne har vært med 
i alle årene, deriblant Ole Kristian Egge som vi ser på bildet 
over sammen med Tore Finnerud, leder i Re Lions, og ordfører 
Thorvald Hillestad. Etter aktivitetene var det trylling av Petter 
Solheim alias ”Petello ”. Han lurte publikum hele tida med 
sine triks. Heldigvis klarte han å trylle fram medaljene som var 
blitt borte før de skulle deles ut! Alle deltakerne fikk medalje, 
ridderrennkrus, diplom og en Re-kalender for innsatsen av 
ordfører Hillestad til fortjent applaus.

Foto: 
Håkon Westby

Lek og moro 
på fotballskole

BERGSÅSEN: 38 barn deltok på fotball-
skole i Bergsåsen i vinterferien. - Det er 
jo sunnere å være her å trene enn å ligge 
hjemme på sofaen, forklarer ungene til 
ReAvisa. - Vi må jo trene for å bli veldig 
gode! Også er det morsomt, får ReAvisa 
vite, - for trenerne er veldig flinke! Det 
er gøy her og vi lærer mange morsomme 
leker! Hans Arne Tveiten er leder for fot-
ballskolen og han har med seg spillere på 
Re FK som er med som instruktører. Ar-
rangør er Ramnes IF ved Alfred Ringdal 
og Thor Christensen, som sammen med 
Tveiten styrer det hele. Ramnes IF har 
nylig skrevet under en samarbeidsavtale 
med Sandefjord fotball, så i tillegg har 
spillere og trenere fra Sandefjord vært 
med. 

Foto:
Håkon Westby

Svein Olsen æres-
medlem i IL Ivrig

BIBO: På årsmøtet til IL Ivrig 
ble Svein Olsen hedret som 
æresmedlem. I tillegg ble føl-
gende stemt inn i styre og stell: 
Frode Hestnes ble gjenvalgt 
som leder i hovedstyret og får 
med seg Siri Merete Grønvold 
som nestleder, Vegard Prosvik 
Årvåg som kasserer, Heidi Torp, 
Kristin Asdal og Helge Skaug. 
Fotballgruppa ledes av Bernt 
Kåre Wolden, volleyballgruppa 
av Jan Gunhildstad, turngruppa 
av Vibeke Kristiansen, ski-
gruppa av Espen Liset. Løype- 
og anleggskomiteen ledes av 
Trond Kjær, står det referet av 
Torbjørn Lia i en epost sendt 
ReAvisa.

Første NM-runde 
på hjemmebane

BERGSÅSEN: Re FK møter 
Åssiden hjemme på kunstgras-
set i Bergsåsen fredag kveld 21. 
mars 2014, i første runde i NM-
kvalifiseringen. Serieåpningen i 
3. divisjon blir på hjemmebane 
2. påskedag, informerer Re FK i 
en epost til ReAvisa.
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Idrettskalender i Re

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

Håndballkamper i Ramneshallen:
LØRDAG 15.03.2014
Kl 11.00  J11 Ramnes - Strømm 
Kl 15.00 D3  Ramnes 2 - Nesbyen 
SØNDAG 16.03.2014
Kl 11.00  J12 Ramnes - Slemmestad 
Kl Kl 11.55 J11 Ramnes 2 - Sandar 
Kl 13.00 J12 Ramnes 2 - Strømsgodset 2 
ONSDAG 19.03.2014
Kl 19.30 D2      Ramnes - Hønefoss 2 
FREDAG 21.03.2014
Kl 18.30 D3  Ramnes 2 - Åssiden 
LØRDAG 22.03.2014
Kl 16.00Kl 16.00 D2 Ramnes - Falk 
SØNDAG 23.03.2014
Kl 11.50 J14 Ramnes – Strømsgodset
Kl 12.45 J15 Ramnes - Lier 
Kl 13.50 J12 Ramnes - Sylling 
Kl 14.45 J13 Ramnes - Borre 
LØRDAG 29.03.2014
Kl Kl 11.00 J12 Ramnes 2 - Sætre Graabein 2 
SØNDAG 06.04.2014
Kl 10.00-19.00 Aktivitetsturnering
Kl 19.00 J16 Ramnes - Konnerud 2 

INNLEVERING AV BRUKTE MOBILER KAN 
GJØRES I HALLEN UNDER ALLE VÅRE 
ARRANGEMENT!

MandagstrimMandagstrim for gutter og jenter, damer og 
herrer i alle aldre. Allsidig trening, kondisjon 
og styrketrening. Mandager kl 1930-2100 på 
Ramnes Skole. Kr 500 pr hele år. 
Møt opp, eller ta kontakt med Synnøve på  
telefon 333 96 812 eller 995 04 117 
(ingen påmelding bare møt opp).

Aerobictrening og styrketreningAerobictrening og styrketrening på tirsdager 
Ramnes skole. Første gang blir tirsdag 
27. august  kl 1930-2100. Prisen blir 
ca. kr 450 - 500 pr halvår
 Påmelding og informasjon til Laila Kjølås 
tlf. 333 97 866 eller 916 67 882 , eller møt opp 
og få en uforpliktende prøvetime.

Ramnes IF sin miniatyrskyttergruppeRamnes IF sin miniatyrskyttergruppe har 
skytetrening for voksne, barn og ungdom.
Torsdager kl 1630 på Fon Barnehage i 
gymsalen. Innetrening fram til ca. 1. mai, 
deretter ute på Tønsberg Skytebane.
Møt opp eller kontakt Bjørn Sommerstad 
tlf 992 96 270 eller Jan Engen tlf 982 20 633.

Fotballgruppa:
Ivrig cup; Meny Arena, 
lørdag 5. og søndag 6 april 2014.
Oppstart Lek med ball gutter og jenter 
født i 2009. Dette startet onsdag 05.02.2014. 
Det blir treninger i Vålehallen på onsdager 
framover fra kl 16:30 til 17:30. framover fra kl 16:30 til 17:30. 
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.
Treningstidene til de aktuelle aldersgruppene 
ligger inne på Ivrig sine nettsider. 

VVolleyballgruppa har treningstid som følger:
Mandag 18-20 - Damelaget og guttelaget     
Mandag 20-22 - Herrelaget 
Tirsdag 18-20 - Guttelaget
Tirsdag 20-22 - Mosjonistene
Torsdag 20-22 - Herrelaget og damelaget
Rankingturnering for 2. divisjon damer 
Østlandet arrangeres i Vålehallen lørdag Østlandet arrangeres i Vålehallen lørdag 
22. mars med kamper på tre baner fra 
kl. 09.00 til ca. kl. 19.00. 12 lag fra hele 
Østlandet vil delta, og hjemmelaget Ivrig 
kjemper for å unngå nedrykk.

Turngruppa har treninger hver onsdag 
unntatt i ferier og helligdager.
Klokka 17.30-18.30:Klokka 17.30-18.30:
Foreldre og barn 0-3 år.
Gymlek 4-5 år.
 Klokka 18.30-19.30:
Idrettens grunnstige 6-7 år
Idrettens grunnstige 8-9 år
Klokka 19.30-20.30:
Salto 10-12 årSalto 10-12 år
Klokka 20.30-21.30:
Salto 13-18 år

Skigruppa:
Mildværet skaper noen utfordringer for oss, 
følg med på nettsidene våre for oppdatert 
informasjon. 
Mandag 10. mars: Klubbmesterskap Mandag 10. mars: Klubbmesterskap 
langrenn (klassisk) kl. 18.00 på Bibo.
Hver tirsdag fram tom. 18. mars 
Skiskole/poengrenn kl. 18.00 på Bibo
Tirsdag 25. mars: Avslutning 
skiskole/poengrenn på samfunnshuset 
kl. 18.00
  

Re FK: Det er stor aktivitet i alle lagene,  
se vår nettside for mer informasjon!

A-laget serieåpner hjemme i Bergsåsen 
2. påskedag, og skal før den tid ut i 
NM-kvalifisering.

Juniorlaget deltar i kretsen sin vinterserie, 
mens tredjelaget vårt deltar i Kongeligaen.mens tredjelaget vårt deltar i Kongeligaen.

Hjemmekamper - noen eksempler:
Lørdag  15.03 kl 15.00
A-laget Re FK 1 - Sarpsborg FK             
Onsdag 19.03, 19.30
9.div Re FK 3 - Vear  Kongeliga

Fredag 21.03 kl 1930
Re FK møter Åssiden i Bergsåsen Re FK møter Åssiden i Bergsåsen 
i første runde i NM kvalifiseringen!

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

Neste frist er 29. mars 2014, kalenderen står på trykk i avisa
som kommer onsdag 9. april 2014.

Re Golfblubb -  www.regolf.no

Drivingrangen er allerede oppe for trening 
- rekordtidlig! Ta med 10 eller 20-kroners-
mynter og køllene og få en god og tidlig 
start på sesongen!!!

Medlemsmøte avholdes på Reine 
torsdag 27. mars kl. 18.00, torsdag 27. mars kl. 18.00, 
informasjon om sesongplanene, 
puttekonkurranse og enkel bevertning.

Idrettskalenderen i Re sponses av:
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bjørn Gunnerød (59) fra Bettum 
var med på å verne den store 
bjørka og flere flotte furutrær da 
han var ansatt i firma som hadde 
totalentreprisen på sjukehjem-
met for 35 år siden.

De flotteste trærna fikk stå
- Vi jobba fælt for å spare de 
flotteste trærne, det ble brukt 
mye tid på det. Her var det bare 
skau før, men da vi starta 
arbeidet i 1979 så det helt 
bomba ut her. Det ble fylt ut 
til parkeringsplassen, men de 

største og flotteste trærne lot vi 
stå. Det var litt av en jobb for å 
få det til. Men det ble flott!

Vurderingssak for 35 år siden
- Der borte sto flere flotte furuer 
som ble tatt vare på. De er felt 
i nyrere tid. I slutten av februar 
ble denne store bjørka felt, viser 
Gunnerød fram til ReAvisa. Den 
virker frisk og fin, så det kan 
ikke være grunnen. Og skulle 
det være på grunn av hensyn til 
allergikere, så er det merkelig 
at den flotteste bjørka ble felt 

VÅLE: - Hvorfor er den store, flotte og friske bjørka felt, lurer Bjørn Gunnerød på. For 35 år siden var han 
med på å ta vare på det samme ærverdige treet utenfor Re sykehjem. I tillegg reagerer Fylkesmannen og 
fagfolk på at kommunen har hogd ei 160 år gammel eik som er registrert i Naturbasen tilbake i 2004. 

Reagerer på ulovlig hogst i Våle

mens andre pjuskete trær ellers 
rundt der får stå. 
- Jeg kan skjønne at treet sto litt 
klønetet til midt på parkerings-
plassen, men det var en vurder-
ingssak for 35 år siden også. Så 
jeg bare spør, sier Gunnerød. 
Han vil ikke kritisere noen, 
men synes det hele er ganske 
merkelig.

Tar ett par - tre generasjoner
Et annet poeng er at gamle 
ærverdige trær fort kan øke 
verdien av en tomt, det er det 

mange eksempler på. Sjuke-
hjemmet skal ut for salg når 
omsorgsbygget står klart. Å 
felle det flotte, gamle treet kan 
kanskje ha forringet verdien av 
noe som straks skal selges.
- Jeg er glad i gamle trær, det 
er det sikkert flere som er, sier 
Gunnerød som har bodd i Våle 
hele livet sitt. - Det kreves 
en eller to eller kanskje tre 
generasjoner før vi har sånne 
flotte majestetiske trær som den 
bjørka som er felt. Det syns jeg 
er verdt å tenke på.

Fylkesmannen 
ber om forklaring
VÅLE: Fylkesmannen 
reagerer på det de har fått 
vite fra ReAvisa og biolog 
Hallvard Holtung fra Fon, 
som på oppdrag fra Fylkes-
mannen kartlegger gamle 
eiker. ReAvisa kjenner til at 
Fylkesmannens miljøvern-
avdeling har bedt Re kom-
mune redegjøre for bakgrun-
nen for trefellingen. 
- Eiketrærne i området ble 
registrert i 2002 som del av 
naturtypekartlegging i regi 
av kommunen. Eikeloka-
liteten har ligget i Naturbase 
siden 2004, skriver naturfor-
valter Erik Johan Blomdal 
ved Miljø- og samfunns-
sikkerhetsavdeling hos 
Fylkesmannen i Vestfold til 
Re kommune. - Vi kjenner 
ikke begrunnelsen for at 
treet er felt, men viser ge-
nerelt til lovgrunnlaget der 
treet omfattes av forskrift av 
13. mai 2011 om utvalgte 
naturtyper etter naturmang-
foldloven, der store eller 
hule eiker inngår som en av 
fem utvalgte naturtyper, står 
det skrevet. Videre forklarer 
Blomdal lovgrunnlaget, og 
ber avslutningsvis om en 
kort redegjørelse for hvilke 
vurderinger og avveininger 
som ligger til grunn for 
fellingen av eiketreet.
 - Når treet først er felt, 
bør de gjenværende stam-
medelene legges på egnet 
sted i området, fortrinnsvis 
soleksponert, til naturlig 
nedbrytning, slik at disse 
kan tjene som livsmiljø for 
vedlevende organismer, 
skriver Blomdal.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bjørka anslås til å være rundt 
100 år og var frisk og fin.
- Det er fint at folk bryr seg 
om det som skjer. Jeg er alltid 
kritisk til å hogge gamle trær 
som ikke gjør noen skade, men 
det finnes mye bjørk og du kan 
nesten ikke kritisere kommunen 
for å hogge dette treet, mener 
Hallvard Holtung, biolog og 
bosatt i Fon. Men så tok han seg 

en tur rundt sjukehjemmet, der 
han så det var hogd en god del 
ellers også. 

Kunne stått i hundrevis av år
På baksida, langs veien fra 
menighetshuset og opp til Vest-
jordet er det hogd et stort tre rett 
ved garasjen.
- Jeg har vært her og kartlagt 
gamle eiker for Fylkesmannen 

- Et klart lovbrudd: Re kommune risikerer en reaksjon
VÅLE: Da ReAvisa spurte vår lokale biolog Hallvard Holtung om å ta en tur oppom sjukehjemmet i Våle, 
var han først ganske rolig på at bjørka var hogd. Men det varte ikke lenge.

tidligere. Det er felt ei eik på 
rundt 160 år, med en omkrets på 
nesten tre meter. Den kunne fint 
stått i hvert fall hundrevis av 
år til. At denne eika er felt er et 
klart brudd på Naturmangfold-
loven fordi eiker med omkrets 
over to meter er beskyttet med 
egen forskrift. 

Kan komme med sanksjoner
Hvorfor den er felt, skjønner 
biologen ikke. Heller ikke når 
han får se kopi av svarene fra 
Re kommune. Eika var frisk og 
fin, sto ikke i veien for noe som 
helst, og var i tillegg kartlagt 
blant flere trær som skulle tas 
vare på.
- Saken blir ekstra grov fordi 
treet er registrert som verdifullt, 
og fordi kommunen hverken 
har sjekket databaser eller gjort 
en faglig vurdering av treets 
tilstand, mener Holtung.
- Risikerer kommunen å bli 
anmeldt for å ha felt treet? 
- Nei, for kommunens lovbrudd 
omfattes ikke av straffebestem-
melsene, men Fylkesmannen 
kan reagere med sanksjoner 
ovenfor kommunen. 

Viktig å bevare gammel eik
Holtung forklarer at vi har 
eiketrær som er over 1.000 år 
gamle.
- Ei eik sies å vokse i 500 år og 
dø i 500 år. Da blir de fort over 
1.000 år gamle og står fortsatt, 

store og flotte. Og de er viktige 
for det biologiske mangfoldet.
Biologen forklarer at i ei eik 
som etter hvert hules ut kan det 
leve hundrevis av arter, et eget 
økosystem med mange rødlista 
arter som er utrydningstrua 
nettopp fordi det er få gamle 
eiketrær igjen. De få som er 
igjen står så spredd at artene 
ikke får spredd seg fra et tre til 
et annet. - Derfor er det viktig å 
bevare gamle eiketrær, og dette 
er kommunen godt klar over. 
Re er en kommune med mange 
flotte gamle eiker, og har derfor 
et spesielt ansvar for å bevare 
denne naturtypen. Når først et 
tre må hogges, bør man la ve-
den ligge, det er “the next best 
thing” i forhold til å la eika stå. 
Da kan fortsatt mangfoldet leve 
av det karbonet som frigjøres 
fra nedbrytinga av veden.

Syltynn tillit til kommunen
Holtung mener det er trist at 
kommunen er satt til å håndheve 
et lovverk de ikke overholder 
sjøl. Som forvaltningsmyn-
dighet for utvalgte naturtyper 
har Re kommune syltynn tillitt.
Når det gjelder bjørka på 
framsida av sjukehjemmet, sier 
Holtung seg enig med en-
gasjerte Re-innbyggere i at det 
er rart at historien ikke er tatt i 
betraktning - at treet er spart i 
flere utbygginger tidligere og nå 
bare hogges ned.

“Det er trist at kommunen er satt til å håndheve et lovverk 
de ikke overholder sjøl.”

Hallvard Holtung, biolog 

OPPGITT OVER RE KOMMUNE: - Jeg har vært her og kartlagt gamle eiker for Fylkesmannen 
tidligere. At denne eika er felt er et klart brudd på Naturmangfoldloven, forteller biolog Hallvard 
Holtung fra Fon.

Foto: Stian Ormestad

Natur i Re:



15ReAvisa mars 2014

VÅLE/REVETAL: Trærne ble vurdert til ikke å være friske, de var en risiko og måtte felles, historien 
om å bevare dem er ikke tatt i betraktning og det er heller ikke et eventuelt verditap ved hogst. Les 
epost-utvekslinga mellom ReAvisa og Re kommune her:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ReAvisa spurte Re kom-
mune ved virksomhetsleder 
Arne Johnsen som følger:
- Hvorfor ble bjørka felt? 
Ble det vurdert å spare den, 
og hvordan var eventuelt 
prosessen rundt det?
- De ble felt på grunn av at 
det var en sikkerhetsrisiko, 
prosessen er at vaktmester 
prater med bruker og de blir 
enig om hva som må gjøres 
for å eliminere den aktuelle 
risikoen. Her ble man enig 
om å fjerne treet.
- Det er blitt meg fortalt 

at treet ble spart i flere tidlig-
ere byggetrinn, helt fra første 
utbygging - at det ble lagt ned 
endel jobb på det. Har det blitt 
tatt i betraktning? Eller ble det 
bråbestemt nå, uten at historien 
ble lagt til grunn?
- Ikke kjent med historien, 
men den er ikke veldig aktuell 
i denne saken. Felling var et-
ter vårt syn den enste måten å 
eliminere denne risikoen på en 
kostnadsansvarlig måte.
- Verdien av tomta. Dette skal 
vel snart ut for salg, og gamle 
ærverdige trær kan ofte øke 

Re kommune svarer: - Vi vurderte det annerledes

prisen - felle dem kan forringe 
prisen. Kommentar?
- Dette er spekulasjoner som Re 
kommune ikke har noen menig 
om per dags dato. Uansett går 
sikkerhet for beboerne foran 
slike mulige konsekvenser.
- Alle trærne som er felt, både 
bjørka og eiketrærne som vi er 
blitt kjent med i etterkant, blir 
vurdert til å være friske og fine 
før de ble felt ifølge fagfolk som 
har greie på sånt. Var tilstanden 
til trærne en del av vurderinga?
- Vår vurdering var annerledes.
- Hvordan kom dere fram til den 

konklusjonen, hvilke under-
søkelser ble gjort av treet?
- Det trenger vi mer tid til å 
komme tilbake med et svar 
på.
- Hvordan stiller kommunen 
seg til henvendelsen fra 
Fylkesmann og utsagn som 
at det kan være grunnlag for 
anmeldelse?
- Det trenger vi også mer tid 
til å komme tilbake med et 
svar på, skriver Johnsen.

FØR OG ETTER: På det store bildet ser vi Bjørn Gunnerød som først satte spørsmålstegn ved at ei flott 100 år gammel bjørk var felt 
ved Re sykehjem i Våle. Da begynte snøballen å rulle, for etter spørsmål fra ReAvisa fant fagfolk ut at kommunen har felt flere trær 
rundt sjukehjemmet - også ei 160 år gammel eik som Re kommune kan få svi for å ha hogd ned. På de små bildene ser vi før og etter-
bilder, det første fra 17. mai-feiring i Våle der bjørka som er felt er det nærmeste treet. På det andre ser vi at bare stubben står igjen, 
merka med et skilt.

Foto: Stian Ormestad / arkivfoto: Lars Jørgen Ormestad

“Det kreves to eller tre generasjoner 
før vi har sånne flotte, majestetiske trær som 

den bjørka som er felt. Det syns jeg er verdt å tenke på!”
Bjørn Gunnerød, 

engasjert reing

VÅLE: Aborist Bernt Georg 
Gunnerød, opprinnelig fra Våle, 
er fagmann på feltet og forteller 
at det er en veldig enkel sak å 
sjekke tilstanden på et gammelt 
tre mens det enda står oppreist.
- En fagmann kan finne ut det 
på ti minutter, og det er veldig 
sjelden at et tre må hogges fordi 
det er en sikkerhetsrisiko, sier 
Gunnerød til ReAvisa. Han sier 
bjørka foran sjukehjemmet så 
frisk og fin ut, og han har fått 
bilder oversendt av eika som er 
felt på baksida opp mot Vestjor-
det. - Disse trærne kunne vært 
godt ivaretatt av arborister uten 
noen stor risiko eller kostnad, 
konkluderer Gunnerød som er 
oppgitt over hvordan Re kom-
mune har gått fram. - Det er en 
grunn til det finnes arborister, 
og kommunene må snart lære 
seg det. Man kan se seg lei av 
trær som skamskjæres eller 
felles av kommunale ukyndige 
arbeidere. Man mister biolo-
giske verdier og økonomiske 
verdier. Og ikke minst verdier 
for menneskene som ser og 
forholder seg til trærne. Et sunt, 
friskt og ivaretatt tre gjør godt 
for menneskesinnet, et skadet 
og misshandlet tre gjør det stikk 
motsatte. Jeg håper denne saken 
undersøkes grundig, for hadde 
dette vært gjort av et firma, 
trefellere eller trepleiere hadde 
det antageligvis blitt et erstat-
ningskrav, mener Gunnerød. 
- Desverre er det vanskelig og 
erstatte 160 år gamle eiketrær.

Lokal aborist:
Håper saken blir
undersøkt grundig
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Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no
 
I leiligheten i det gamle kom-
munehuset på Sørby sitter 
en fornøyd familie på tre og 
kattungen Alba. Anniken er fra 
Våle og Bengt er fra Porsgrunn. 
Sammen fikk de sønnen Aksel 
(3 ½ måned) i november. Tors-
dag for to uker siden var de med 
på både God Morgen Norge på 
TV 2 og den offisielle kåringen 
av Årets jordmor – som ble 
deres egne jordmor Siri Kløve 
fra Rikshospitalet. 
 
- Hvorfor skulle ikke 
hjertet stoppe igjen?
For fire år siden fikk Anniken 
hjertestans. – Jeg var klinisk 
død i ni minutter. Jeg var på 
fire forskjellige sykehus, men 
ingen fant ut hvorfor hjertet 
mitt hadde stoppa, forteller hun. 
Hun fikk operert inn pacemaker, 
og har vært frisk og rask siden 
den gang. Naturlig nok kom det 
en del bekymringer da hun ble 

gravid i fjor vinter. – Vi var på 
flere kontroller i Tønsberg, uten 
å få ordentlig svar på hva som 
skulle skje i forbindelse med 
fødselen. I uke 30 ringte jeg 
inn, da var det nok, forteller An-
niken. – Når hjertet har stoppet 
en gang, hvorfor skulle det ikke 
gjøre det igjen? Hvert fall når 
kroppen skal gjennom noe av 
det hardeste som er – en fødsel, 
spør Bengt, som har vært minst 
like bekymra som Anniken. 
Paret ble henvist til Rikshospi-
talet, og kom dit i uke 32. Der 
ble de møtt av et eget spesial-
team med kompetanse på hjerte-
syke gravide, med jordmor 
Siri Kløve i spissen. – Vi følte 
at det var ei som så oss inn i 
øynene, og ikke i datamaskinen. 
Hun kunne fortelle oss at dette 
kom til å gå bra, og satte opp 
en fødselsplan. Vi fikk bo på 
pasienthotellet, og det var tett 
og god oppfølging hele tida. 

SØRBY: Etter mange bekymringer før fødselen fikk Anniken Thuve Simonsen (28) og Bengt Ivarsson (28) 
den hjelpen de trengte fra en jordmor på Rikshospitalet. – Hun så oss inn i øya, og ikke i datamaskinen.

Det var utrolig trygt og godt å 
være der. Allerede dagen før 
termin satt vi på hotellet og 
bladde i BAM-magasinet som 
deles ut i helsevesenet, og leste 
om kåringen av årets jordmor. 
Da nominerte vi Kløve til å bli 
årets jordmor, og det ble hun, 
forteller Anniken og Bengt. 
9. november 2013 kom lille 
Aksel til verden på overtid med 
akutt keisersnitt. 

- Vi skal ikke flytte 
ut av Res beste skolekrets
Bonusen for at deres forslag 
ble kåra til Årets jordmor er ett 
års gratis bleieforbruk og en 
sportsvogn. – Men det  viktigste 
for oss er at folk får vite hvem 
Siri er og det som hun driver 
med, forteller paret. Anniken og 
Bengt var det eneste paret som 
nominerte Kløve, og en jury 
valgte henne ut i fra det som sto 
i nominasjonsbrevet. 

– Klokka sju på morgenen før 
den offisielle overrekkelsen 
på Rikshospitalet 27. februar, 
var vi på God Morgen Norge 
sammen med Kløve og fortalte 
vår historie og opplevelsen av 
hjelpen vi fikk. Isac Elliot var 
også der den dagen, så Aksel 
sjarmerte sikkerhetsvakta hans 
i senk! Det var litt sånn “fifteen 
minutes of fame”, det hele ble 
litt større enn vi hadde trodd. 
Vi leste jo bare i BAM-bladet 
om Årets jordmor-kåring, og 
fant ut at vi måtte nominere vår 
drømmejordmor. Men vi hadde 
ikke stilt opp på TV 2 hvis ikke 
det var for den utrolig viktige 
jobben Siri har gjort for oss, 
forteller paret. Foreløpig har 
familien slått seg helt til ro på 
Sørby – deres eneste bekymring 
er de som råkjører forbi. Verken 
pus eller Aksel skal slippes ut 
av syne, og når familien blir 
større skal det neppe flyttes 

Våle-par nominerte Årets jordmor: 
- Hun gjorde en utrolig viktig jobb for oss

LYKKELIG, LITEN FAMILIE: Fra venstre ser vi pappa Bengt Ivarsson (28) 
sammen mamma Anniken Thuve Simonsen (28) og lille Aksel på tre og en halv 
måned. De foreslo at deres jordmor skulle bli Årets jordmor - og det ble hun.

Foto: Synne Eggum Myrvang

lenger enn til Brekkeåsen. 
– Vi kan jo ikke akkurat 
flytte ut av det jeg mener 
er Re sin beste skolekrets, 
forteller Anniken 
– som ellers også brenner 
for Våle ungdomslag, med 
både revyer og andre ting 
som skjer der. Hun jobber 
til daglig på Asvo Revetal, 
men er i permisjon nå. 
Bengt jobber i kultur-
avdelinga i Svelvik ved 
siden av studier, og spiller 
blant annet i revybandet 
på Fjellborg.

Folk i Re:

“Vi var på God Morgen Norge og fortalte om hjelpen vi fikk. Isac Elliot var også 
der den dagen, så Aksel sjarmerte sikkerhetsvakta hans i senk! Det var litt sånn 
“fifteen minutes of fame.” 

Anniken Thuve Simonsen (28) og Bengt Ivarsson (28), lykkelig foreldre
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LYKKELIG, LITEN FAMILIE: Fra venstre ser vi pappa Bengt Ivarsson (28) 
sammen mamma Anniken Thuve Simonsen (28) og lille Aksel på tre og en halv 
måned. De foreslo at deres jordmor skulle bli Årets jordmor - og det ble hun.

Foto: Synne Eggum Myrvang

- Hensynet til pasienten 
må gå foran legens 
personlige tro og livssyn
Leserinnlegg fra Lena Bakken, Re Senterparti

Vi har nå fått forslag om reservasjonsordning 
for fastleger på høring i Re kommune. Rådman-
nen har i denne høringen konkludert negativt, 
og jeg må si at jeg er helt enig med rådman-
nen. På sykehuset i Tønsberg blir pasientene på 
forhånd henvist fra en lege, slik at Re kommune 
kan bli påvirket om forslaget blir gjennomført. 
I Re har vi åtte fastleger, hvor samtlige har 
fulle lister, per 02.03.2014. Dette vil skape en 
vanskelig situasjon for kvinner som ser behovet 
for å bytte fastlege. Det er kommunens ansvar 
å organisere fastlegeordningen, og sørge for 
helsehjelp til sine innbyggere. Jeg er klar over 
at Re kommune får en ny fastlege i mai, noe 
som selvsagt vil hjelpe på kapasiteten. Vi vet 
imidlertid ikke om den nye fastlegen vil ønske 
å reservere seg, ei heller kan vi garantere at det 
vil være ledig kapasitet hos en fastlege som 
ikke er reservert, om man skulle se behovet for 
å bytte fastlege. Slik det står i dag, er fastlegene 
svært forsiktige med å ytre seg mot abort. En 
fastlege er en lege som av fri vilje har under-
skrevet sin kontrakt. Kvinners kontakt med hel-
sevesenet går igjennom fastlegen, og fastlegen 
blir med det den personen som besitter mest 
kunnskaper om pasienten. I dette spørsmålet er 
det etter mitt syn ikke legen som er den svake 
part. Det er kvinnen. Kvinnen som har blitt 
uønsket gravid. Kvinnen som har gått mange 
runder med seg selv, og hatt flere søvnløse 
netter på rad. Det er dermed ikke en leges rett 
til å stille spørsmål ved kvinnens beslutning, 
vedrørende hennes liv. Ved å gi uttrykk for at 
kvinnens valg er feil, vil legen måtte krenke 
hennes valg. Hennes selvbestemte rett. Hun 
fortjener ikke enda en moralpreken. Hensynet til 
pasienten må gå foran legens personlige tro og 
livssyn. Er det en leges rett å stille spørsmål ved 
en annens persons beslutning rundt hennes eget 
liv? Det er kvinnens grunnleggende rettighet til 
å søke hjelp vi debatterer i denne saken, og det 
skal vi ta alvorlig. Reservasjonsretten fremstår 
som en bekvemmelighetsrett. Å snakke med 
pasienter som ønsker abort, er faktisk en del av 
forpliktelsen som ligger i fastlegeavtalen. Det 
trenger ikke nødvendigvis å gjelde deg. Det 
kan være din datter, din søster eller barnebarnet 
ditt. Jeg tror at i år kommer rekordmange til å 
gå i tog på kvinnedagen 8. mars. Det er det god 
grunn til. Fordi det er stor forskjell på å uføre 
et inngrep og å informere pasienter om et lovlig 
tilbud. Fordi legen skal sette pasienten, og ikke 
seg selv i sentrum. Fordi alle kvinner har rett til 
samme hjelp. Fordi kvinner som trenger abort 
må møtes med respekt, og ikke fordømmelse. 
Fordi det er min kropp og mitt valg. Kampen 
for kvinners rettigheter er ikke over. Fremdeles 
pågår den i Norge i 2014.

Lokalpolitikk i Re:

ROS Økonomi 
     har byttet navn!

REGNSKAP OG 
RÅDGIVNING

REGNSKAP OG 
RÅDGIVNING

REGNSKAP OG 
RÅDGIVNING

www.sagarr.no

GRATIS TEMAMØTER

Regnskapsforståelse – hvordan lese et regnskap, 
praktisk gjennomgang. Hvordan gjøre hverdagen 
enklere og hva kan vi hjelpe deg med?

• Elektroniske løsninger
• Kjørebok
• Kasse
• Automatisk betaling
• Skanning
• Fakturering inkl fakturering til offentlige etater
• Pålogging til eget regnskap 

Meld deg på innen 24. mars på telefon 33 06 46 40 eller e-post: ms@sagarr.no

Organisering av papirmølla

Jordbrukets muligheter med ny regjering

TIRSDAG 
25. MARS 
KL 18.30

Foredragsholdere: 
Marit Sibbern og 
Steinar Jacobsen. 

GAMLEVEIEN 1 - 
REVETAL

Enkel servering. 

Opphevelse av priskontroll på landbrukseiendommer
Status og fordel for den aktive bonden.

Enklere å dele landbrukseiendommer?
Endringen av jordloven §12. 

Innsnevringen av odelskretsen
Første skritt mot fjerning av odelsretten?

TORSDAG 
10. APRIL
KL 18.30

Enkel servering. 

RESTAURANTEN
PÅ REVETAL

Temaene vil bli presentert av: 

Arne Martin Huseby 
Advokat/Partner  
(Svensson Nøkleby 
Advokatfirma ANS)

Rolf Langeland 
Megler MNE/autorisert takstmann 
MNITO for landbrukseiendommer 
(Eiendomssenteret/NLBM)

Gunn Cecilie Ringdal 
Advokat  
(Svensson Nøkleby 
Advokatfirma ANS)

Meld deg på innen 9. april på telefon 33 06 46 40 eller e-post: ms@sagarr.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
ReAvisa har et opplag på 5.300 / 8.800 på papir.

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

ReReAvisa.no har nå 3.000 lesere hver uke. 
Mye er booket allerede, ta kontakt for info.

Annonse i ReAvisa? 
Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

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        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 Uke 46        Frist onsdag 5. november      Ut onsdag 12. november 
Uke 49        Frist onsdag 26. november     Ut onsdag 3. desember 

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

5.300  / 8.800 opplag på papir!

3.000 lesere i uka på nett!

ReAvisa

ReAvisa.no

Utgivelsesplan for resten av 2014

ReAvisa er en uavhengig nyhetsformidler for Re og omegn på papir og nett,
med månedsmagasin på papir og daglige oppdateringer på nett.
Den aller første ReAvisa på papir ble gitt ut i oktober 2008. Nettavisa ble lansert i august 2009. 
I dag består redaksjonen av ett årsverk, pluss to frilansere. Du finner oss i Revetalgata 8 på Revetal.

Tips ReAvisa: Tips@ReAvisa.no / Annonse i ReAvisa? Annonse@ReAvisa.no

Annonse@ReAvisa.no

Telefon 488 69 444

Revetalgata 8, Revetal
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- Våre folkevalgte klarer ikke 
å ha to tanker i hodet samtidig

Leserinnlegg fra Øyvind 
Jonassen og Kåre Solberg, 
Felleslisten H/KrF i Re

Re kommune har de siste årene 
vært gjennom store løft for å 
sikre  best mulig kommunale 
tjenester. Ny barneskole på 
Røråstoppen og nytt omsorgs-
bygg på Revetal er to eksem-
pler på tunge investeringer. 
Det har gitt kommunen en 
tung gjeldsbyrde og stiller 
oss som politikere overfor 
store utfordringer i forhold til 
prioritering av nye behov og 
oppgaver. For Felleslista H/KrF 
er det ungdomsskolen og bedre 
vedlikehold av kommunens 
egne bygg som har vår høyeste 
prioritet. Derfor var vi opptatt 
av å innarbeide mer penger til 
vedlikehold av kommunens 
bygg i forbindelse med behan-
dlingen av økonomiplanen før 
jul og derfor er vi opptatt av å 
sikre fremtidig handlingsrom 
for en ny ungdomsskole.
I kommunestyret tirsdag 11. 
februar var vi invitert til å gjøre 
vedtak som, etter vårt syn, vil 
binde vår handlefrihet i årene 
framover. Kort fortalt dreier 
dette seg om ny barnehage i 
Skjeggestadåsen. Vi støtter hel-
hjertet at det etableres ny barne-
hage i et viktig vekstområde 
for kommunen. Men vi mener 
dette utmerket kan gjøres uten 
å øke kommunens låneopptak. 
Vi foreslo derfor sammen med 
FrP at ny barnehage bygges og 
driftes i privat regi. Dette vil 
gi både nye barnehageplasser 
og frigjøre 28 mill kr i ytter-
ligere låneopptak i kommunal 
regi. Vi registerer at det kun 
var Felleslista H/KrF, Frp og 
Venstre som stod sammen om 
dette forslaget. Vi  har en ung-
domsskole i elendig forfatning. 
Som politikere kan vi ikke 
fortsette en politikk som binder 
vår handlefrihet ved å ta opp lån 
til investeringer vi kan løse like 
godt på andre måter. 
Vi fremmet tilsvarende forslag 
når det gjelder arbeidet med 
planer for et «Kloster» på Re-
vetal. Vi mener videre planleg-
ging av et slikt bygg må utsettes 
inntil vi har fått en løsning på 
plass for ungdomsskolen. Dette 
handler om fokus og priori-
teringer. Vi er derfor glad for 
at flertallet i kommunestyret 
støttet vårt forslag til denne sak-
en. Som kommune er vi opptatt 
av å være «ny og varm». Skal 
vi ta disse ambisjonene på alvor 
må vi løse de utfordringene som 
praktisk talt ramler i hodet på 
oss. Felleslista  H/KrF vil derfor 
holde blikket stivt festet på å 
finne en god og fremtidsrettet 
løsning for en moderne ung-
domsskole. 

- Ungdomsskolen 
må få høyeste 
prioritet

Leserinnlegg fra Bernhard 
Marti, tidligere folkevalgt for 
Re Høyre

Det som er en faktor her er 
at politikere i Re, i generelt 
flertall, ikke evner å ha flere 
tanker i hodet samtidig, se de 
store sammenhengende og 
benytte mulighetene når de ER 
der. Jeg tok til ordet for å ha 
et større perspektiv på hva og 
hvor i begynnelsen av proses-
sen rundt nytt omsorgsbygg. 
Jeg ønsket å se på både ny 
ungdomsskole OG nytt om-
sorgsbygg samtidig, med et 
lenge ønsket "Kloster" som 
en naturlig del av en slik plan. 
Samtlige i rommet kikket rart 
på meg.... Det jeg fryktet var 
at vi kun ville sitte igjen med 
et nytt omsorgsbygg, uten at 
de andre nødvendige arenaene 
ble ivaretatt, og det er nettopp 
det som er iferd med å skje nå. 
Det store målet, som er langt 
på overtid, er en reduksjon 
av antall kommuner i Norge. 
Østfold og Vesrfold er de to 
fylkene som mest sannsynlig 
vil se størst endringer. Penger 
kan og vil bli flyttet. Det kan 
man ikke gjøre med et bygg 
eller et anlegg! Nå har ledelsen 
i Re ca 500 dager på å sette 
igang med 1 ny ungdomsskole, 
alt 2 nytt flerbrukshus/religiøst 
hus. Alt 1 koster fort vekk 300 
mill alt 2 fra ca 50 mill til over 
100. Et forslag på type bygg, 
kan jo være "Nye Kilden". Jeg 
frykter at vi er langt på overtid 
hva gjelder å få til noe som 
helst. Det haster! Skal vi i Re 
klare å få til noe, tenker jeg 
omtrent som slik; tenk stort nok 
og litt kjapt hva vi nå trenger 
av offentlige tjenestebygg vi 
ønsker på Revetal, sentrum i det 
vi kjenner som Re kommune 

2014. Inngå byggeavtaler som 
til omsorgsbygget og få spaden 
i jorda før neste kommunevalg. 
Dette vil koste og slike summer 
råder ikke Re lengere over, mye 
av sparepengene våres har blitt 
brukt på omsorgsbygg og blitt 
blødd inn til drift av en for kost-
bar kommunal tjenesteproduk-
sjon. Her er det gamle synder 
som tidligere posisjon har stort 
ansvar for. Derfor; innfør eien-
domsskatt snarest. Skal man 
bygge en ny ungdomsskole som 
vil gi fremtidig generasjoner 
optimale undervisningsopplegg, 
moderne undervisningsformer 
etc, vil dette koste penger og 
det må vi betale selv, på den 
ene eller andre måten. Å hevde 
noe annet er tull, og da får 
man heller si som sant er; vi 
vil ikke prioritere ungdommen 
vår. Men selvfølgelig vil man 
søke å bruke andre ord, stikke 
hodet i sanden, fortsette å kikke 
på skyggebildet innerst i hulen 
eller rett og slett fortsette med 
en kronisk negativ holdning 
til alt som kan ligne på økte 
utgifter, økte skatter, økt antall 
ansatte eller økte investeringer. 
Man må ikke se seg blind på 
tallene i de årevise rapportene. 
Vel så viktig er hvor vi er på 
vei og hva ønsker Re kommune 
å være for de ca 9000 men-
neskene som bor en mils vei 
fra Revetal, også i overskuelig 
fremtid. Uansett samarbeid eller 
sammenslåing, blir vi en ny 
kommune med en av byene, vil 
aldri en ny ungdomsskole på 
Revetal bli prioritert. Om det 
blir en større innlandskommune, 
utsettes de store invisteringene 
med minst 10 år. 

Leserinnlegg fra 
Heming Olaussen, Re SV

Felleslista Høyre/Krf + FrP gir 
inntrykk av at det nå er kun EN 
sak som gjelder i Re: Å satse på 
ungdomsskolen. Det er jo flott. 
En fristes til å si: Velkommen 
etter, men det er sjølsagt veldig 
bra med alle som nå ønsker 
fokus på ungdomsskolen. Det 
trengs. Nåværende Revetal 
ungdomsskole er i svært dårlig 
forfatning.. Den store skolerap-
porten kommunestyret fikk til 
behandling anslo kostnader ved 
full rehabilitering av eksister-
ende skole til +/- 100 millioner 
kroner. Nybygg vil koste godt 
over 200 millioner. SV har 
foreslått to ting i denne forbin-
delse:
1. Innføring av eiendomsskatt 
øremerket skolesatsing. Forslag-
et fikk støtte fra AP og Venstre. 
Hvor var Felleslista da? Hvilke 
penger har Felleslista nå, til å 
satse på ungdomsskole? Kom-
munen har et budsjett og en 
økonomiplan der det overhodet 
ikke er satt av midler til ny un-
gdomsskole eller en fullverdig 
rehabilitering. Jeg våger den på-
standen at det kun er innføring 
av et slikt solidarisk håndslag 
fra alle innbyggerne til våre 
unge som kan sikre finansiering 
av en fullverdig ungdomsskole 
for framtida.
2. SV foreslo at vi skulle få en 
full utredning om de to alter-
nativene som skolerapporten 
skisserte: Ny skole, eller full 
rehabilitering. Det ble nedstemt 
av kommunestyret, inklusive 
Felleslista. Derimot fremmet de 
et forslag om en «begrenset» 
utredning, som fikk flertall Også 
SV støttet forslaget, da det var 
bedre enn ingenting. Hva som 

kommer ut av det gjenstår å se.
Altså: Ved de korsveier i kom-
munestyret der ungdomssko-
len har stått på dagsorden 
har Felleslista stemt MOT 
de forslag som kunne avklart 
hvilket alternativ vi bør velge, 
ut fra en skikkelig utredning.
Når Felleslista nå hever ung-
domsskolefanen gjør de det 
ved å kjøre en splitt-og-hersk 
taktikk overfor andre deler av 
kommunens ansatte og virk-
somhet. De vil privatisere ny 
barnehage i Skjeggestadåsen, 
noe som ville gitt bort en svært 
verdifull tomt til private, fratatt 
kommunen styring og gitt 
dårligere kommuneøkonomi på 
sikt. Flertallet avviste dette.
Så fikk de underlig nok flertall 
for det som har vært FrPs 
kjepphest i mange år: Kutte i 
kultursatsinga rundt Revetal, 
KURV. (Kultur som satsingsom-
råde for Revetal i Vekst). Dette 
er bare symbolpolitikk. Satsinga 
finansieres i all hovedsak med 
midler fra annet hold, blant an-
net fylkeskommunen. At ørsmå 
kutt i kultursektoren skal finan-
siere en ungdomsskolesatsing er 
bare symbolpolitikk, i tillegg til 
en negativ arbeidsgiverpolitikk.
Så langt er det et spørsmål om 
Felleslistas nye fokus på ung-
domsskolen er som eventyret 
om Keiseren nye klær. Hvis det 
derimot er et signal om at de nå 
er klare til å støtte SVs forslag 
ville ikke noe være bedre: 
Hjertelig velkommen.  Ja til en 
virkelig ungdomsskolesatsing 
i Re!

- Er Felleslista H/Krf + Frps satsing 
på ungdomsskolen bare symbolpolitikk?

TEGNINGER: Slik kan et kulturhus på Revetal 
se ut - henta fra planene som nå er lagt på is.

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

Spennende planer for et kultur-
hus på Revetal skulle vises fram 
under Re middelalderdager, 
men rett før satte de folkevalgte 
en strek over hele planen. Ikke 
helt uten dramatikk, for hadde 
alle stemt i tråd med det de sa 
i debatten forut for voteringa, 
så hadde det blitt flertall for 
å forsette KURV-prosjektet, 
med mindre justeringer enn det 
faktisk ble etter en merkelig 
votering.

Ideer med middelalderfokus
Kultur som utviklingsaktør for 
Revetal i vekst (KURV) sto på 
agendaen i kommunestyremøtet 
tirsdag 11. februar 2014.  
Prosjektet har fått fylkeskom-
munale midler som finan-
sierer prosjektet. KURV betyr 
i praksis å spille på Slagene på 
Re-historien, der en prosjekt-
gruppe kommer med noen ideer 
som skal gjøre Re og Revetal 
mer attraktivt, ved å synliggjøre 
middelalderhistorien på flere 
måter. Det er snakk om mid-
delalderled - en tursti, merk-
ing av slagstedet, og det mest 
omfattende punktet i planen er 
et kulturbygg på Revetal som 
kalles “Kloster”: Et møtested 

LOKALPOLITIKK I RE: Full forvirring etter flertall om å legge planene om et 
blant annet kulturhus på Revetal på is. Politikerne som argumenterte for, stemte 
i mot. Både de som er for og i mot varsler omkamp.

for folk i sentrum med bib-
liotek, livssynsnøytralt rom, 
kirkerom, møterom, øvingsrom, 
scene, enkel overnatting, kan-
skje et spisested, med mer. 
Kommunen har fått fylkeskom-
munale midler for å komme 
med ideer, men det skal ikke 
brukes kommunale midler på å 
bygge noe  - alt er foreløpig på 
idestadiet.

- Det må ha vært noe i kaffen
- Det er jo fryktelig dumt å 
stoppe et prosjekt vi får støtte 
til og ikke bruker ei krone sjøl 
på, når vi i tillegg sier at vi skal 
bruke alle ressurser på ung-
domsskolen når vi ikke kan det 
- for disse pengene er øremerket 
akkurat dette prosjektet. Og 
kjører vi ikke prosjektet, så får 
vi heller ikke pengene!
Det sier Trude Viola Antosen 
(Ap) som stemte for akkurat det 
motsatte av det hun sier, og fikk 
med seg hele sin gruppe på det. 
Dermed ble det hun argumen-
terte for stemt ned, for flere 
stemte feil og det var nok til å 
snu det som ellers hadde vært et 
knapt flertall andre veien.
- Det er bare å legge seg flat. 
Jeg har ingen annen unnskyldn-

Fikk flertall for kutt i kultur 
- fordi flere folkevalgte stemte feil

FULL FORVIRRING: Denne utvekslingen mel-
lom ReAvisa (grønn) og folkevalgte Trude Viola 
Antonsen (Ap) sier vel sitt. - Jeg kan ikke skylde 
på annet enn at det må ha vært noe i kaffen, sier 
hun etter å ha argumentert for en ting og stemt 
for det motsatte. 

Foto: Stian Ormestad

Årsmøtereferat 
fra Re AP 

REVETAL: Re Arbeiderparti 
avholdt sitt årsmøte på kom-
munehuset 13. februar 2014.  
På årsmøtet ble Lars Jørgen 
Ormestad gjenvalgt som 
leder, Thomas Rasmussen 
ble gjenvalgt som kasserer, 
mens Karl Anders Bråten og 
Elin Sommerstad Gebuhr ble 
nyvalgte styremedlemmer. 
Nestleder Thordis Skallist 
Hovet, sekretær John Peder-
sen og styremedlem Yvonn 
Garder var ikke på valg.          
 Det ble på årsmøtet vedtatt et 
forslag til Vestfold Arbeider-
parti om at vedlikehold av 
kirkebygg som er vernede 
eller listeført (underlagt 
regler fra riksantikvaren)  
skal finansieres fra staten. 
Vi mener disse byggene er 
nasjonal kulturarv som er 
et felles ansvar. Møtet ble 
avsluttet med informasjon fra 
gruppeleder Trude Viola An-
tonsen og leder Lars Jørgen 
Ormestad om hvordan valg-
kampplanleggingen er i gang 
og at det blir et åpent møte i 
kantina på Re videregående 
skole tirsdag 8. april 2014. 
Det ble også valgt nominas-
jonskomité bestående av: 
John Pedersen, Britt Garder, 
Karl Anders Bråten, Kirsten 
Ormestad og Per Vidar 
Gjersøe. 

Godt besøkt 
årsmøte i Re AUF

REVETAL: Re AUF 
avholdt årsmøte 22. januar 
ble det holdt hilsningstale 
fra leder i AUF i Vestfold 
Bako Ibrahim som takket 
for innsatsen Re AUF hadde 
gjort i valgkampen, særlig 
på Tønsbergmessen hvor 
Re AUF var de som bidro 
mest og vervet flest. Etter 
gode debatter ble det vedtatt 
to uttalelser, en om rett til 
betalt lunsjpause for de som 
ikke har tid til å ta pause og 
en om ungdomshus i Re. Til 
nytt styre ble følgende valgt:
Leder Renate Korssletten 
Mathisen, nestleder Hawri 
Yousef, styremedlemmene 
Roald Ormestad og Aida 
Biscevic og sekretær Lars 
Jørgen Ormestad. Mina Ma-
rie Nyhus og Taran Smidsrød 
Gaasholt ble varamedlem-
mer. I forbindelse med 
ønsket om ungdomshus skal 
Re AUF ha åpent møte på 
skolekjøkkenet på Revetal 
ungdomsskole 12. mars 
2014.

Innkaller til møte 
om ungdomshus

REVETAL: I forbindelse 
med ønsket om ungdoms-
hus skal Re AUF ha åpent 
møte på skolekjøkkenet på 
Revetal ungdomsskole 12. 
mars 2014. - Det er ikke all 
ungdom som har ønske om, 
eller mulighet til å være med 
i forskjellige organisasjoner 
eller idretter. De fleste ung-
dom har likevel behov for et 
sted med en åpen dør et sted 
med forskjellige aktiviteter, 
et sted å møtes. Derfor 
trenger vi et ungdomshus i 
Re kommune, et hus som er 
åpent for ungdommen i vår 
kommune, informerer Re 
AUF i en epost til ReAvisa.
- Mange ungdommer har 
ikke et sted å være, flere og 
flere føler seg alene. Ung-
dom trenger å komme til et 
sted der de føler trygghet. 
Ungdommen trenger noen 
ganger å kunne snakke med 
en voksen, for å få ut tanker 
og følelser. Uansett om de 
føler seg alene, ikke har en 
idrett eller en organisasjon 
å gå til eller trenger en og 
snakke med. Re kommune 
trenger et ungdomshus, for å 
kunne skape trygghet blant 
ungdommene i kommunen. 
Re AUF vil at ungdommene 
i kommunen får rett til å 
komme et sted hvor de kan 
snakke, gjøre aktiviteter; et 
sted som gir trygghet hos 
ungdommen. Vil vil ha et 
ungdomshus der ungdommen 
gratis kan samles og være 
sosiale uten kjøpepress.

ing enn at det må ha vært noe i 
kaffen. Vi må se på hvordan vi 
kan løse opp i flokene, sier hun 
til ReAvisa. Med noen juster-
inger, vil mest sansynlig saken 
komme opp igjen. Ap vil foreslå 
å droppe “Kloster” som navn på 
kulturhuset. 

Etterlyser timeregnskap
Frp og felleslista Høyre og Krf 
er heller ikke ferdig med saken. 
Morten Stordalen (Frp) sa fra 
talerstolen i kommunestyret 
at de kommuneansatte må ha 
bedre ting å bruke arbeidstida 
si på. - Sjøl om det er bevilget 
midler fra fylket, er det sånn at 
når noe gjøres i arbeidstida, så 
er det gratis? 
Stordalen mener i ettetid at 
de folkevalgte får sprikende 
forklaringer på hvor mye tid 
som er lagt ned på dette, og 
han etterylste timeregnskap i 
kommunestyremøtet. - Denne 
saken er ikke over for vår del, 
sier Stordalen på telefon til 
ReAvisa. Heller, får ReAvisa 
føye til, og ReAvisa dekker om-
kampen. Les mer fra debatten i 
kommunestyremøtet 11. februar 
2014 på nettavisa ReAvisa.no, 
eller se møtet i opptak via link.

Re Høyre invi-
terer til åpent 
medlemsmøte

REVETAL: Re Høyre invit-
erer  til åpent medlemsmøte 
i formannskapssalen på 
kommunehuset mandag 7. 
april 2014. - Vi får besøk 
av stortings-representant 
Kårstein Eidem Løvaas. 
I tillegg kommer leder av 
Vestfold Høyre, og ordfører 
i Holmestrand, Alf Johan 
Svele. 
Kårstein vil holde innlegg 
om Høyres ideologi, og Alf 
Johan om den politiske situ-
asjonen i Vestfold. Det legges 
opp til spørsmål og diskus-
joner til presentasjonene. 
Det vil bli enkel bevertning, 
skriver Tove Øygarden, leder 
i Re Høyre, i en epost til 
ReAvisa.
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BARKER LØS: Kultursjef i Re kommune Ida Johre spadde 
bark for harde livet utover kvelden. Varmegrader og nedbør 
gjorde forholdene vanskelige, men ikke umulig - heldigvis.

VÅT VELKOMST: Dagen før Re middelalderdager 2014 
braket løs, var det vått på markedsplassen - veldig vått! Dug-
nadsfolket måtte stå på utover i mørket for å få det verste av 
vannet vekk og området klart for storinnrykk.

FIREMANNSSKI ER GØY! Rundt 900 unger fra alle 
skolene i Re og de eldste fra barnehagene var i sving på 
festivalområdet torsdag og fredag. Aller mest moro var fire-
mannsskiene, mente stort sett alle ReAvisa snakka med.

UNG RIDDER I SLAGET: Denne ridderen kom helt fra Fon 
for å ofre alt på hesteryggen, pappa Snorre Langeland skyver 
godt i fra.

Foto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Re middelalderdager:
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Vått og flott på Re 
middelalderdager

FIKK SVING PÅ REINGENE: Det hellokale bandet Convoy 
spilte opp til dans på lørdagskvelden, her ved Ramnes-gutta 
Kurt Schjølberg og Bjørnar Mikkelsen.

LANG, LANG REKKE: Liv og røre i storteltet på lørdags-
kvelden med cirka  150 mennesker samlet til hyggelig lag 
- en artig avrunding på Re middelalderdager 2014!

ÅPNINGSSEREMONI MED LEVENDE FLAMMER: 
Veronica Danielsen fra Ramnes og Røråstoppen skolekorps 
driller under åpningsshowet fredag kveld.

UTSOLGT ILDSHOW: 250 mennesker fikk med seg ild-
showet på fredagskvelden, og det tross dårlig vær. 

Foto: 
Stian Ormestad og Håpkon Westby

RE MIDDELALDERDAGER 2014: 
- Det er bare de voksne som bryr seg 
om dårlig vær, mener Noah på 4 år.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re middelaldderdager 2014 ble ikke velsignet 
med spesielt godt vær. Det er mildt og vått, med 
både snø og regn i lufta. Likevel møtte folk opp: 
Fredag kveld var det utsolgt for ildshow med 
rundt 250 tilskuere. Deretter var det ølkveld 
med kurs i ølbrygging og smaksprøver på lokalt 
Vaalebrygg, som brygges på Våle prestegård. 
Lørdag var det rekonstruksjon av slaget i 1163 
med cirka 150 tilstede i et vått snøvær som 
utover dagen gikk over til regn. Akkurat under 
slaget ble det en liten pause i snø- og regn-
været. Baglern ble avlyst i ruske-været, men 
Minibaglern for de minste gikk som planlagt i 
ei løype rundt parken på Revetal. Cirka 30 barn 
tegnet seg på deltakerlista og flere gikk løypa 
både to og tre og fire runder før de ga seg. - 
Ingenting er bedre enn å gå på ski, mener Noah 
Foss (4) på bildet over. Han fikk ski til jul for 
ett år siden og har vært helt skifrelst siden. - Det 
er til og med bedre enn å leke med Lego! Det 
dårlige været har han ikke lagt merke til. Det 
er bare de voksne som bryr seg om det, nikker 
4-åringen før han er utålmodig etter å gå enda 
en runde. Pappa Øyvind og bestemor May står 
på sidelinja og heier. Videre var det foredrag, 
markedsboder, en hel haug med forskjellige ak-
tiviteter for barna, og etter hvert en hinderløype 
med bark, grus og noen planker som ble lagt 
ut over det verste gjørmehavet som samla seg 
på festivalområdet. Pepper sport gikk av med 
seieren i RE75, det årlige kjepphesteveddeløpet 
med lag fra det lokale næringslivet i Re. Lørdag 
kveld spilte Convoy opp til dans i storteltet Den 
gyldne hane for rundt 150 feststemte reinger.
Totalt var cirka 2.600 innom middelalderdagene 
i år fra torsdag 13. februar til lørdag 15. februar, 
tross været. - Det er vi godt fornøyd med, sjøl 
om det er færre enn i 2013 - det svært dårlige 
været tatt i betraktning. Gjennomføringen gikk 
veldig greit, alle postene på programmet gikk 
som planlagt bortsett fra Baglern på grunn av 
snømangel. God stemning og glade frivillige og 
besøkende! Vi gleder oss til neste år og krysser 
fingrene for et vær som er mer innbydene, sier 
kultursjef i Re kommune Ida Johre til ReAvisa.

Svein Olsen er Ridder av Re
RE MIDDELALDERDAGER 2014: Svein 
Olsen (66) fra Revetal ble slått til Ridder av Re 
under åpningsseremonien for Re middelalder-
dager fredag 14. februar 2014. - Jeg husker vi 
spilte på Ivrigsletta da jeg var liten, en grusete 
bane med masse ugrass. Det var stas da vi fikk 
låne Jarbergsletta av Ramnes IF, vi samarbeida 
allerede da i gamle Ramnes og Våle, sa Olsen 
i takketalen. - Nå må vi huske på at det er 
femti år siden. Det har skjedd mye på de åra, 
og mer skal skje, sier ridderen og takker de 
forskjellige idrettslagene, øvrig foreningsliv, 
kommune og næringsliv for et godt samar-
beid. Svein Olsen får ærestittelen for sin store 
innsats for idrettslivet, turløyper og folkehelsa 
i Re. Han har vært involvert i det meste av an-
legg og løyper som er etablert og skal etableres 
i IL Ivrig-regi. "Svein Olsen engasjerer seg 
i idretten blant annet gjennom verv og or-
ganisering. Han bidrar til å samle idretten, 
næringslivet og kommunen slik at prosjekter 
lar seg gjennomføre”, het det i forslaget som 
vant fram blant årets fem kandidater. Første 
gangen tittelen ble delt ut var i fjor til Henning 
Larsen i Ramnes IF, Re sykkelklubb og leder 
av idrettsrådet i Re.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang
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Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Re gestaltterapi ved Ingunn 
Dahl Karlsen inviterer til kurset 
balanse med avspenningstimer 
og oppmerksomhetstrening 
(OT) på Revetal, og skriver 
følgende i en epost til ReAvisa:
- Vi er utrustet for å kunne 
vokse og utvikle oss for å bli i 
stand til å ta vare på oss selv.   
Kroppen er deg! Bevisst-
hetsprosessen skjer via sansene 
i kontakt med oss selv, våre 
basale behov og i kontakt med 
verden rundt oss.  Hvem er jeg 
om jeg egentlig ikke er bevisst 
at jeg føler, lukter, smaker, 
kjenner og er oppmerksom på at 
jeg tenker? Det som gjerne skjer 
under oppveksten og i livet 
for øvrig, er at vi ulike årsaker 
svekker oppmerksomhet vår, 
noe som igjen påvirker sansenes 
potensial. Livet former oss på 
godt og vondt. På veien kan 
vi miste kontakt med oss selv 
ved «å overkjøre» eller ikke ta 
nok hensyn til våre livsviktige 
kroppslige signaler. Blir situas-
jonen langvarig eller kronisk, 
kan slitasje og helsemessig 
ubalanse oppstå. Tilstanden kan 
erfares som fremmedgjøring 

av deg selv. Spørsmål som kan 
dukke opp er: Hvem er jeg 
egentlig? Hva er mitt behov? 
Hva trenger jeg og hva er 
meningen med livet? Grubling 
over situasjoner og engstelser 
for hva framtiden bringer tar 
ofte mye krefter og kan gi 
smerte og psykiske plager. 
Hver og en av oss vet hvor ut-
fordrende og energikrevende det 
kan være og ikke få slappe av. 
Nervesystemet vårt består av en 
del som roer ned og en del som 
setter oss i beredskap. Ved opp-
merksomhetstrening (OT) eller 
mindfulness, gjerne oversatt til 
bevisst nærvær er det mulig er 
«å ta sansen tilbake» for å skape 
mer balanse. Her trenes det på 
å legge merke til hva opp-
merksomheten blir distrahert 
av, og hvorvidt dette er tanker, 
følelser, kroppslige fornem-
melser, lyder eller annet. Ved å 
observere oss selv, på en ikke 
dømmende og analyserende 
måte, blir vi mer bevisst på hva 
som eksempelvis skaper stress i 
livet vårt. Gevinsten kan gi mer 
avspenning, mindre stress og en 
økt opplevelse av ro og stillhet i 

eget liv.  Det er påvist gjennom 
nyere forskning at den medi-
terende hjerne endrer seg og 
påvirker nervesystemet og indre 
organer på en positiv måte. 
OT er ikke bare en effektiv 
avspenningsmetode, men også 
en livsstil. Gjennom erfarings-
baserte øvelser kan vi lærer å 
holde fokus og bevare ro under 
stressende forhold. Eksempelvis 
praktiserer idrettsutøvere og 
jagerpiloter denne kunsten. 
Kurset balanse handler om å 
trene på å roe ned og passer 
for deg som ønsker avspen-
ning uten krav om prestasjon. 
Øvelsene bidrar til «å nære» 
kroppen med gode erfaringer og 
skaper balanse i kropp og sinn. 
Under kurset blir du introdu-
sert for oppmerksomhetstren-
ing (OT) og mindfulness som 
er anerkjente metoder innen 
gestaltpsykoterapi og meditas-
jon. Øvelsene er lette og lære 
og det er ikke mulig å gjøre 
feil. Du vil bli guidet på en 
respektfull og omsorgsfull måte, 
forteller Ingunn Dahl Karlsen, 
Reg. Gestaltterapeut MNGF og 
Sosionom.

Re gestaltterrapi med nye kurs på Revetal
Pressemelding
Post@ReAvisa.no 

Våle historielag i samarbeid 
med Ramnes historielag arrang-
erer busstur til Wildenveys rike 
i Nedre Eiker lørdag 26. april 
2014. Portåsen ved Mjøndalen 
er Herman Wildenvey hjemsted. 
På Portåsens hjemmeside står 
det følgende: “Ute fra verden 
vide kaller en sang meg hjem.  
Hjembygdens bakker blide  
Herren velsigne dem”. Slik 
starter diktsyklusen ”Hjem-
bygdens sanger” – Herman 
Wildenveys kjærlighetserk-
læring til stedet hvor han ble 
født og vokste opp. Han ble 
født 20. juli 1885 og bodde 
de tre første årene hos moren 
Hanna Thoresdatter Grosvold 
på Smedjordet i Mjøndalen i 
Nedre Eiker. Tre år gammel 
flyttet han til faren, Lauritz 
Portaas, på gården Portåsen i 
skogkanten høyt oppe over byg-
da. I nær kontakt med skog og 
mark utviklet han gleden over 
og kjærligheten til naturen som 
man finner igjen i store deler av 
hans litterære produksjon.
Det var under dette navnet, 
Portaas, den unge Herman utga 
sine første dikt. Som voksen 

tok han imidlertid navnet 
Herman Wildenvey, og ble 
ganske raskt en av Norges 
mest folkekjære diktere. I 
sine egne memoarer forteller 
Wildenvey levende om op-
pveksten på Portåsen, og om 
hvordan møtet med naturen, 
stillheten i skogene og lyden 
fra bekken Veia, var med på 
å forme han både som men-
neske og dikter. Med 44 egne 
verker på samvittigheten 
var Wildenvey en av det 20. 
århundrets aller største nor-
ske poeter. Herman Wilden-
vey debuterte i 1907 med 
diktsamlingen ”Nyinger”, 
mens hans siste bok – med 
tittelen ”Soluret” - ble utgitt 
i 1957. Wildenvey var også 
en anerkjent gjendikter; 
Shakespeare, Hemingway og 
Heinrich Heine har alle fått 
verker i norsk språkdrakt på 
grunn av Wildenvey. I 1954 
ble Wildenvey utnevnt til 
kommandør av St. Olavs Or-
den. Han døde i 1959 og er 
begravet på Æreslunden på 
Vår frelsers gravlund i Oslo.

Busstur til Wildenveys rike

Re middelalderdager:
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REKONSTRUKSJON AV SLAGET PÅ RE: Cirka 150 pub-
likummere fulgte årets rekonstruksjon av Slaget på Re i 1163, 
færre enn normalt - men det får regnværet ta skylda for, sjøl 
om det kom færre drypp akkurat under skuespillet.

GIKK SOM DET GIKK - NOK EN GANG: Ingen over-
raskelser når det gjelder utfallet av striden på Revetal-
jordene. Det som er skrevet i historiebøkene gjelder fortsatt.

Foto: Håkon Westby

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Tirsdag før Re middelalder-
dager 2014 var det stor glede 
på Re bibliotek. En nyoppusset 
barneavdeling ble høytidelig 
åpnet med snorklipping av 
ordføreren. Til stede var invi-
terte gjester fra både fylket og 
kommunen og en gruppe barn 
fra Revetal barnehage. De siste 
storkoste seg i den spennende 
avdelingen med en borg med 
mange ut og innganger, scene, 
smartboard, bord til tegning 
og andre aktiviteter, en krok 
med utstyr til utkledning med 
middelalderklær og spennende 
skattejakt. Nyansatt bibliotek-
sjef Rita Cicconi sa hun var 
heldig som fikk lov å åpne en 

Nyoppusset barneavdeling på Re bibliotek

nyoppusset barneavdeling så 
kort tid etter å ha begynt i job-
ben i Re. Det var takket være 
forgjengeren Silje Eggum som 
tok initiativet til prosjektet og 
var pådriver inntil hun ble bib-
lioteksjef i Horten. 

Lesestund og skattejakt
Cicconi takket for støtten fra 
Vestfold Fylkesbibliotek, med 
rådgiver Pernilla Slotte Hjer-
mann i spissen. Hun formidlet 
kontakt med Mette Milling, 
en dansk designer og arki-
tekt. Romløsningen er basert 
på hennes skisser og ideer.  
Barneavdelingen er nå delt i to 
områder. Den ene inneholder 
klassiske hyller mens den andre 
fokuserer på formidlingsele-
menter som barn kan ta og føle 
på. Det er tegner og illustratør 
Anita Flugund fra Våle som har 
hatt ansvaret for den praktiske 
gjennomføringen av prosjektet 
og skapt en unik fantasiverden 
inspirert av middelalderen og 

BRÅR: Ingen tvil om hva barna synes er mest morsomt: Skattejakt!

slagene på Re. Cicconi håper 
barn og barnefamilier vil få 
hyggelige stunder på Re bib-
liotek. Ordfører Thorvald Hill-
estad gratulerte med prosjektet 
og klippet snoren. Leseravn 
Leif Knutsen tok så ungene med 
på en spennende sjørøverhistor-
eie og sang ”Kapten Sorte Bill” 
sammen med barna før han tok 
barna med på en spennende 
skattejakt. Skatten ble funnet: 
Bokmerker til å ha i bøkene når 
en leser. 

Imponerende resultat
Ingen tvil om hva barna 
ReAvisa snakka med synes var 
mest morsomt:
- Skattejakten!!!
ReAvisas utsendte var mest 
imponert over kreativiteten med 
en spennende borg og musebib-
liotek. 
- Ta en tur og se, oppforder vi 
og tror den nye barneavdelingen 
kan bli et trekkplaster for unger 
langt utenfor kommunegrensa.

HYGGELIG LESESTUND: 
Leseravn Leif Knutsen leste 
en sjøreverhistore for barne-
hagebarna fra Revetal.

Foto: 
Håkon Westby

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
Moro med snø 
på Ramnes skole

RAMNES: Torsdag 6. februar 
var det kram nysnø og på Ram-
nes skole ble det raskt besluttet 
å fravike timeplanen og benytte 
snøen mens den var der. Det ble 
utlyst snøskulpturkonkurranse 
mellom klassene. Det ble jobbet 
med liv og lyst og mye kreativt 
var å se. Juryen hadde en 
vanskelig oppgave! I småskolen 
var det 4B som ble kåret som 
vinnere med sin skilpaddeskulp-
tur (bildet) mens 7. klasse vant 
i storskolen. De hadde laget 
en snøborg med mange figurer 
rundt. 

Foto: Privat

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

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

Lokale bidrag videre i UKM

MELSOMVIK: - Vel overstått lokalmønstring i 
Ungdommens kulturmønstring (UKM) skriver Kul-
turvirksomheten i Re kommune. - Fra vår kommune 
gikk Ingrid Ormestad videre med sangen "Youth", den 
unge damen gikk også videre til UKM fylkesmøn-
stringen med tre fotografier. Sara Roberg Ghabeli gikk 
videre fra vår kommune til fylkesmønstringen med 
novellen "En lilla eliksir". En stor takk til alle bidrag 
fra vår kommune. Vi har flinke ungdommer!
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Frivillighet i Re:

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Den spreke 107-åringen bor i en 
liten leilighet på Våletun med 
masse bilder av familien rundt 
seg. Ei datter, tre barnebarn og 
seks oldebarn har det blitt, og 
bilder har hun av dem alle. Her 
er det hyggelig, forteller hun. 
– Alle er så koselige med meg 
– jeg tror de fleste har respekt 
for alderdommen, sier Astrid til 
ReAvisa som tok turen oppom 
noen dager etter 107-årsbursd-
agen. 

Foreldreløs før hun var 4 år
Astrid Solberg er født i Tøy-
engata i Oslo, men mor og far 
døde med ett års mellomrom før 
hun var fire år. Hun kom først til 
tante Alvhilde på Høland. Hun 
hadde fem barn fra før. Astrid 
hadde også en onkel i Holm-
estrand. De hadde ei datter som 
het Gunvor. - Så da flytta jeg til 
onkel Gerhard Havnås. Han var 
lokomotivfører på Holmestrand 
– Vittingfossbanen. Egentlig var 
han ansatt som fyrbøter, men 
han kjørte også lokomotivet, 
forteller Astrid. Om sommerne 
leide vi et hus, Åsly, opp mot 
Mossåsen som vi leide av Per 
Goverud. Siden onkel var ansatt 
på Vittingfossbanen kjørte vi 
gratis på Vittingfossbanen. 
Når vi kom fram til huset vi 
skulle bo i så kasta de alle 
sengeklærne på et jorde og så 
kasta de oss ungene av oppå 
sengeklærna, forteller Astrid, – 
det var det morsomste vi viste, 
så det gleda vi oss til hele året! 

VÅLETUN: Lørdag 15. februar 2014 feira Astrid Solberg 107 år, og til og med 
ordfører Thorvald Hillestad var innom for en prat og en kakebit. 

Re kommunes eldste innbygger feira 107 år

Jeg var med onkel på Verden-
sutstillingen på Frogner i 1914. 
Det morsomste var negerbarna, 
forteller Astrid. - Men, det ville 
ikke vært lovlig i dag, legger 
hun til. 

Giftemål på sommeren i 1936
Astrid Solberg tok handelskole i 
Drammen og løste handelsbrev. 
Hun arbeidet hos F. Johannes-
sen – en fin kolonialforetning i 
Langgata i Holmestrand. - Der 
traff jeg mannen min, Meidel 
Solberg fra Horten. Om som-
meren var han på Bjerkøya 
og dro til Holmestrand for å 
handle. Vi gifta oss 20. juni i 
1936. Vi leide først leilighet 
hos Peder Skrikestad på Bettum 
i Våle. Mannen min reiste på 
hvalfangst sammen med Ludvig 
Bettum, forteller Astrid. - Vi 

kjøpte Rasmus Thomsens kolo-
nialforretning i Holmestrand i 
1941. Jeg hadde handelsbrev og 
mannen min hadde tjent penger 
på hvalfangst. Den dreiv vi i 
33 år. Den lå i Skolegata 11 og 
hadde telefonnummer 150. Vi 
bodde i leiligheten i 2. etasje. 

- Her har jeg alt jeg trenger!
Nå koser Astrid Solberg seg på 
Våletun. - En kan ikke bedre ha 
det enn her. Vi får alt vi trenger 
fra morgen til kveld. Astrid er 
helt klar, men det med årstall er 
vanskelig, synes hun. Men det 
kan det være for yngre også, 
mener vi, før vi takker for en 
hyggelig prat med den eldste 
innbyggeren i Re kommune. 
Ordføreren var innom på 107-
årsdagen og gratulerte. ReAvisa 
slutter seg til gratulantene!

BRÅRSENTERET: Hørsels-
hemmedes Landsforbund (HLF) 
hvor Re Hørselslag (HLF Re) 
er medlem, driver Briskeby 
kompetansesenter i Lier. Her 
drives både skole og rehabiliter-
ingsvirksomhet.-  HLF Re får 
på vårt møte 2. april besøk fra 
Briskeby. Derfra kommer rektor 
som vil presentere skoletilbu-
det og en audipedagog som 

BRÅRSENTERET: Tirsdag 
4. februar arrangerte flerkul-
turgruppa i Re Røde Kors 
og Ramnes Bygdekvinnelag 
åpent møte på Brårsenteret, og 
kveldens tema var ”Hvor kom 
egentlig nordmennene fra?” 
Peter W. Moe fra Re Røde Kors 
ønsket velkommen de 16 tilhør-
erne fra tre land og kveldens 
foredragsholder, Knut Kjeld-
stadli, professor i historie ved 
Universitetet i Oslo. Han er en 
av landets fremste kapasiteter 
på området, var hovedredaktør 
for trebindsverket ”Norges inn-
vandringshistorie”, har skrevet 
flere bøker, blant annet. ”Sam-
mensatte samfunn. Innvandring 
og inkludering” og deltar stadig 
i debatter om hvordan Norge 
bør stake ut veien videre. Han 
er tildelt Brage-prisen og Sverre 
Steen-prisen for fremragende 
formidling av historie.Kjeld-
stadli startet med å minne oss 
om at alle våre tre konger siden 
1905 er innvandrere etter da-
gens definisjon, og Ibsen, Grieg 
og Munch hadde også uten-
landsk opphav. For cirka 12.000 
år siden trakk isen seg tilbake, 

og de første nordmennene fulgte 
etter reinsdyra som fulgte etter 
iskanten. Samene er urfolk og 
har særlige kulturelle og poli-
tiske rettigheter. Det har også 
de fem nasjonale anerkjente mi-
noritetene: skogfinner, kvener, 
jøder, rom/sigøynere og romani/
tatere. Det har svært lenge 
vært innvandring til Norge og 
det finnes folk fra nesten 200 
forskjellige land her i Norge, så 
innvandring har lenge vært en 
del av den norske hverdagen. 
Men sterk og rask immigrasjon 
skaper alltid justeringsproblem-
er. Både segregering og assimi-
lasjon virker undertrykkende. 
Mangfold og samhold er en god 
strategi. Samfunnet bør bidra 
til å skaffe likeverdig arbeid og 
boliger. Det må være rom for 
mange måter å være norsk på, 
og det er det vår «internasjonale 
møteplass» prøver å vise. 
Den ferske boka ”Slagene på 
Re” ble overrakt som gave til 
kveldens dyktige foredragsh-
older, forteller Inger-Johanne 
Sveen og PeterW. Moe i en 
epost til ReAvisa.

Internasjonal møteplass i Re: 
- Hvor kom egentlig nordmennene fra?

FEIRER RE KOMMUNES ELDSTE INNBYGGER: Astrid Solberg feira 107 år lørdag 15. feb-
ruar 2014. Ordfører Thorvald Hillestad var blant gratulantene.

Foto: Privat

presenterer tilbudene ved HLF 
Briskeby for rehabilitering og 
utadrettede tjenester. Møtet kan 
være av interesse for folk i alle 
aldre som har hørselsproblemer 
og for de rundt dem. Alle våre 
møter er åpne for alle og ikke 
bare for medlemmer, forteller 
Dagfinn Fremstad, sekretær i 
HLF Re, i en epost til ReAvisa.

Åpent møte om 
Briskeby kompetansesenter
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Helga Bjerkø fikk kulturprisen 
overrakt av ordfører Thorvald 
Hillestad under Ramnes 
historielags møte i Vivestad 
onsdag 5. februar 2014. 

- Orker ikke sitte i sofaen
Veteranen i kultur- og idretts-
livet i Ramnes fyller 80 år i år, 
og det er på høy tid at hennes 
innsats blir hedra med Re 
kommunes kulturpris - det kan 
vel alle si seg enig i, minus 
prismottakeren sjøl.
- Nei, dette var helt ufortjent, 
mener Helga. - Sitter jeg i so-
faen en halvtime, så kjeder jeg 
meg i hjel. Alt det jeg har drivi 
med har jeg bare hatt glede av, 
det har gitt meg noe å finne på. 
Det er jeg som skal takke for å 
få lov til å drive med allting.
- Jeg har vært heldig som er blitt 
kjent med så mange fine folk. 

Helga Bjerkø fikk Re kommunes 
kulturpris: - Det er helt ufortjent!

Nei, dette var helt ufortjent, 
sier Helga til stor applaus - et 
tydelig tegn på at hun er alene 
om den vurderinga der. 

Aktiv på mange fronter
At ordføreren var tilstede under 
historielagsmøte i Vivestad 
stussa kanskje noen på, og han 
åpnet sin uannonserte opptreden 
i pausa slik:
- Ja, nå lurer dere sikkert på hva 
denna figuren gjør her? Jeg kan 
forsikre at det er i et hyggelig 
ærend. Noen i denne forsamlin-
gen skal nemlig få overrakt en 
kulturpris.
Uten å avsløre hvem det er, talte 
ordføreren helt til trådene snøra 
seg inn og det kunne bare være 
snakk om en person; Helga 
Bjerkø.
- I Ramnes historielags pro-
tokoller ser vi navnet gjennom 

VIVESTAD: Alle kan være enig i at det er på høy tid at hennes innsats blir hedra 
med Re kommunes kulturpris - det vil si alle, unntatt prisvinneren sjøl.

Re Høyre inviterer til åpent medlemsmøte

Mandag 07.04.14 kl 19:00 inviterer Re Høyre til åpent 
medlemsmøte i formannskapssalen på kommunehuset. Vi 
får besøk av Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas. 

I tillegg kommer leder av Vestfold Høyre, og ordfører i 
Holmestrand, Alf Johan Svele. Kårstein vil holde innlegg om 
Høyres ideologi, og Alf Johan om den politiske situasjonen i 
Vestfold. Det legges opp til spørsmål og diskusjoner til pre-

sentasjonene.Det vil bli enkel bevertning. Vel Møtt!

Hilsen RE Høyre V/ leder Tove Øygarden

HLF RE - TUR 6. MAI 2014:

Re Hørselslag arrangerer tur for medlemmer og alle inter-
esserte tirsdag 6. mai. Turen går med buss fra 

Revetal til Vestfossen nye kirke med omvisning, kaffe, 
vafler, Nøstetangen glassverk (http://www.nostetangen.
no - omvisning, historie, butikk) og Kolberg gård (http://

www.kolberg-gaard.no - kongelig lunsj, historisk skuespill, 
sang). Avreise Revetal busstopp kl 09.00. Retur ca kl 17.00. 

Turen koster kr. 500,- pr. person alt inkludert. Påmelding 
skjer ved å betale til HLF Re’s konto 1638 19 13523 innen 28. 

mars. Vær rask. Begrenset plass.

Husk også medlemsmøtet på Brårsenteret 2. april kl. 18.00. 
Orienering om Briskeby.

Kommuneplanens samfunnsdel 
– offentlig ettersyn

Holmestrand, Hof og Re kommuner samarbeider om 
revisjon av kommuneplanen. En likelydende sam-
funnsdel har nå vært til førstegangsbehandling. De 
respektive kommuneplanutvalg har godkjent mål og 
beskrivelser for egen kommune, og tatt tilsvarende for 
de to andre til orientering. I henhold til Plan- og byg-
ningslovens § 11-14 legges Kommuneplanens sam-
funnsdel for Holme-strand, Hof og Re kommuner ut til 
offentlig ettersyn. Plandokumentet ligger på de 
respektive kommuners hjemmesider og på 
rådhus/herredshus. 

Høringsinnspill for samlet plan, 
eller for enkeltkommuner sendes: 

Holmestrand kommune, boks 312, 3081 Holmestrand 
eller postmottak@holmestrand.kommune.no

Hof kommune, Hofslundveien 5, 3090 Hof 
eller postmottak@hof.kommune.no

Re kommune, Boks 123, 3164 Revetal 
eller postmottak@re.kommune.no

Høringsfrist 20. juni 2014.

Kontaktperson for utdypende informasjon: 
3K kommuneplanlegger Inger Christensen. 
Tlf. 33064167

adskillige år i ulike posisjoner, 
også helt i front. Elverhøy kul-
tursenter ble ukentlig gitt mang 
en gratis håndsrekning. Det 
samme har jeg registrert også 
gjelder Mental helse i Re.
Videre ramses opp lederverv i 
skigruppa i Ramnes IF, trimled-
er på Brår, leder av Bygdekvin-
nelaget både i Ramnes og i 
Vestfold, og til og med æres-
medlem. En variert innsats for 
kultur- og idrettslivet i Re.

“Still going strong”
- Vi skylder deg en stor, stor 
takk Helga for den enorme 
innsatsen du har lagt ned. 
Samtidig priser vi oss lykkelige 
over at du fortsatt er "still going 
strong", forhåpentligvis lenge, 
lenge enda, talte ordføreren.

OVERRASKET PRISVINNER: Helga Bjerkø fikk kulturprisen overrakt av ordfører Thorvald 
Hillestad under Ramnes historielags møte i Vivestad onsdag 5. februar 2014. 

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

Det er allerede et bra skolemiljø 
på Re videregående skole. Både 
lærere og elever trives så godt at 
skolen er blant de beste i landet 
på flere statistikker. Re VGS 
er til og med nevnt i en stort-
ingsmelding som en av de beste 
skolene i landet med bemerkels-
esverdig lavt frafall.

- Gavepakke fra elevene
- Ja, Re er en populær skole og 
har mange søkere og det øker 
år for år. Nå skal jeg ikke si at 
det er ene og alene på grunn av 
Hei-uka, men det er nok en del 
av et større bilde.
Det sier Halvard Haslestad 
Skarpmoen i klasse 2STB, en 
av elevene som står bak Hei-
uka. Onsdag 4. februar 2014 er 
det tautrekking, tirsdag var det 
stolleken. Det blir også karaoke 
og rappkjeft, en quiz der den 
som svarer riktig først vinner. 
- Dette opplegget er som en 
gave fra elevene til skolen, veit 
du, sier Kåre Simonsen, en av 
veteranene i lærerstaben på Re 
VGS. Han er blitt plukka ut til 
å være skoleledelsens stemme 
i møte med mediene, både 

- Nå kan alle se at det er en skole 
  som lever langt oppi skauen her! 

NRK Vestfold og TV Vestfold 
har vært på besøk i midttimen 
denne uka. Men minst like 
viktig er de sosiale mediene, 
der Hei-uka sprer seg som et 
PR-stunt for Re VGS over hele 
landet. Både lærere og elever 
får høre at alle legger merke til 
skolen og Hei-uka deres. Det 
blir nevnt i de fleste sammen-
henger.

- En god sirkel på Re VGS
- Det går på å gjøre noe sam-
men, bygge lagfølelsen og bli 
trygge på hverandre - og heie 
på hverandre, forteller Halvard. 
Hele skolen samles i kantina 
hele Hei-uka. Det er sjelden, 
med fire linjer adskilt fra 
hverandre i skolehverdagen. 
- Vi er en god miks med elever 
her, og det er et avslappa miljø, 
mener Halvard. Bak ligger det 
en kultur i ledelsen og blant 
lærerne, som blant annet Kåre 
Simonsen har bidratt sterkt til å 
få på plass.
- I stedenfor en ond sirkel, har 
vi fått til en god sirkel her på 
Re. Godt miljø avler et enda 
bedre miljø. Vi speller på det 

vi får til, ikke fokuserer på alt 
som er så trått og trist. Da gir en 
vanvittig spin-off-effekt!
Kåre Simonsen ber journalis-
tene se for seg en skoletrøtt kar 
på bygg- og anleggslinja som 
ikke får til norsk eller matte, 
men er en reser på å snekre. 
- Fokuser på snekringa! La ham 
utfolde seg med det han kan, og 
med litt bedre følelse i kroppen 
vil han sikkert prøve seg på å 
skrive litt om snekring, kanskje 
regne på det.

Stappfull kantine
Det blir trangt i kantina, den 
fylles opp til den er stappfull. 
Elever sitter på gulvet, på 
stoler og står på stoler og bord. 
Halvard blir bekymra for bran-
nforskriftene. 
- Dette var en oppslutning over 
all forventning. Vi ante ikke at 
det kunne bli så stappfullt. Til 
neste år må vi vurdere å utvide, 
kanskje bruke Ramneshallen?
- Det er ganske utrulig, mener 
Kåre Simonsen om det elevene 
får til med Hei-uka. - Nå ser 
alle at det er en skole som lever 
langt oppi skauen her!

BERGSÅSEN: - Det er ganske utrulig, mener Kåre Simonsen om det elevene får 
til med Hei-uka. - Nå ser alle at det er en skole som lever langt oppi skauen her!

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

 

Skolene i Re:

Klemmetsby-Firing

STAPPFULL KANTINE (STORT BILDE): 
Hei-uka 2014 samla ei stappfull kantine hver midttime den 
første uka i februar på Re videregående skole. Onsdag var det 
tautrekking. 

LEVENDE SKOLE LANGT OPPI SKAUEN (LITE BILDE): 
Kåre Simonsen har vært en viktig bidragsyter til den gode 
kulturen blant lærere og ledelse på Re videregående skole 
- som viser seg i strålende statistikk i blant annet lavt frafall.

Foto: 
Stian Ormestad

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

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Natur i Re:

NATUR I RE: Om du er av 
den typen som ferdes utendørs 
på kveldstid, har du kanskje 
hørt ugler i det siste. Sjøl om 
uglene er her hele året er det på 
denne tida av året, når revir-
grensene trekkes opp på nytt 
og ugleromantikken blomstrer, 
at stemningsfulle ugletut fyller 
sein-vinternatta. Kattugla er den 
desidert vanligste ugla i våre 
trakter. Den er en generalist som 
eter rotter og mus så vel som 
småfugler, frosk eller til og med 
insekter. Uglene er forresten 
en viktig kilde til kunnskap om 
hvilke smågnagere som finnes 
i et område. Ugler klarer ikke 
å fordøye bein og pels og må 
derfor gulpe opp dette som blir 
liggende som små dotter der 
uglene har sittet og fordøyd. 
Gnagerne våre kan kjennes 
igjen på tennenes utseende, 
så med en god lupe kan man 
derfor se hvilke arter uglene har 
spist. Beklager hvis dette kom 

midt i frokosten din! Kattugle er 
knytta til kulturlandskap, særlig 
der det finnes husdyrbeiter og 
åpne skauområder å jakte i, og 
noen hule trær til å ha reiret 
i. Hører du ugle i det samme 
området hvert år, er det med 
stor sannsynligheten det samme 
individet. Kattugler er trauste 
skapninger som holder seg til 
samme partner og samme revir 
år etter år. De kan bli så gamle 
som 20 år. Kattuglas sang er 
den «typiske uglelyden» med 
et langtrukkent «Hoo» etter-
fulgt av fem sekunders stillhet 
og en kort trille. Om du er en 
middels habil plystrer kan du 
herme etter lyden, og kanskje 
få en lettlurt og våryr ugle på 
kort avstand. Ugler hekker i 
hule trær, i bygninger, eller i 
store fuglekasser. Kattugleka-
sser skal henges høyt i treet, 
og helst litt unna huset. Dette 
er både av hensyn til din egen 
nattesøvn, og fordi ugler kan 

NATUR I RE
Kattugla møter våren i Re
“Kattugler er trauste skapninger som 
holder seg til samme partner og samme 
revir år etter år.”

Hallvard Holtung, biolog

være hissige når ungene forlater 
reiret. Kommer du over små 
uglenøster på våren bør du ha 
et blikk over skuldra. Kattugla 
er sjelden spesielt aggressiv, 
mens eksempelvis haukugle og 

KATTUGLE: Kattugla kan 
du se mange steder i Re.

Foto: 
Bjørnar Olsen

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.

slagugle er berykta psykopater. 
Foruten kattugle, finnes spur-
veugle og hornugle, samt en og 
annen perleugle og jordugle i 

våre trakter. Lappugle, slagugle, 
haukugle, hubro og snøugle er 
sjeldnere representanter for våre 
ti norske ugler. 

Fiat Panda suv 4x4 
Fra: kr 199.900,-
Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg

     

   
   

  
 
  
  

www.�at.no
5 års norgesgaranti

FIAT PANDA ,  NORGES BILLIGSTE 4X4  
UNIKT TILBUD T.O.M. 30.04.2014

Kun kr. 222 800,- inkl. alt!

 Hvittingfossveien 25
3084 Holmestrand

Tlf. 33 06 67 77
www.autocenteret.no

Vinterhjul. fritt fargevalg, 4x4 m/el-lock, 
ESP, ryggesensor, oppvarmet frontrute, 
automatisk klima.m.m..

ALL INCLUSIVE - SPAR KR. 25 462,-
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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!

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

104 sider med Nykirke-historie 
skrevet av tidligere kultursjef 
i Re kommune Ole Jan Aasen 
ble utgitt før jul. Boka omhan-
dler perioden 1860-1920 med 
linjer fram til i dag. Boka starter 
med et kapittel om tekniske 
nyvinninger i landbruket: Den 
Falkenstenske plog som vant en 
plogkonkurranse i Danmark så 
tidlig som i 1770. 

Ysteri på Nykirke og Revetal
Videre om kuraser og det lokale 
Jarlsbergfeet og organiseringen 
av Borre Landboforening i 1866 
som ble til Borre og Nykirke 
Landboforening i 1885. De 
drivende krefter i foreningen 
var også pådrivere til utviklin-
gen av Nykirke på slutten av 
1800-tallet. En dagbok om 

Ole Jan Aasen med bok om Nykirke
NYKIRKE/REVETAL: Ei lettlest bok med mye interessant stoff om Nykirke - 
også for reinger. Visste du at det er en oppfinnelse av broren til Roald Amundsen 
som la grunnlaget for tørrmelkfabrikken på Revetal?

gårdsdrift som ble skrevet fra 
1855 til 1878 er bevart. Den 
er skrevet av Peder Aas og 
forteller om daglige gjøremål på 
gården, noe som gir oss et unikt 
innblikk i datidens landbruk.
Et eget avsnitt handler om ys-
teriet på Nykirke: Om melk og 
osteproduksjon og om de som 
arbeidet på ysteriet. I 1914 ble 
tørrmelkproduksjonen startet 
på Nykirke etter den patenterte 
metoden til ingeniør J. Amund-
sen, bror til Roald Amundsen. 
Det var samme metode som ble 
brukt på Revetal. Nykirke fikk 
postkontor da jernbanen kom 
i 1881. Det lå på jernbanestas-
jonen. Det var allerede et annet 
sted som het Nykirke og som 
hadde hatt stempel siden 1867. 
Det problemet ble løst ved at 

det andre stedet byttet navn til 
Åmot på Modum og fikk nytt 
stempel, mens Nykirke overtok 
det gamle stemplet. 
Landhandleriene og deres 
drivere, Nykirke sag, jernban-
ens betydning for samfunnet og 
byggingen av ny vei til Hol-
mestrand har fått sine avsnitt 
i boka. Det samme har ”Skikk 
og bruk i selskapslivet på slut-
ten av 1800-tallet”. Visste du 
at en måtte regne med en liter 
juledram på paret når det var 
juleball?

Mange spennende kapitler
Dette er bare noen smakebiter 
av hva du får lese i denne boka 
om Nykirke. All ære til for-
fatteren for en leseverdig og 
spennende bok med mange fine 
illustrasjoner i form av bilder og 
gamle postkort. 
- Boka er utgitt av forfatteren 
med støtte av næringsliv i 
Horten og kan fåes kjøpt ved 
henveldese til meg, sier Ole Jan 
Asen.

FORFATTEREN SJØL MED BOKA: Lokalhistorie fra Nykirke 
med forgreininger til Re. Ole Jan Aasen viser fram den nye boka 
som kom ut før jul. 

Foto: Håkon Westby

Lokalhistorie fra Re og omegn:
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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

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Vi har allerede vist posen fra O. 
Heians landhandel. Her viser vi 
et bilde med tekst fra Vestfold 
flyttbare ungdomsskole som 
sto i Folkets Ven lørdag 16. 
mai 1914. For at det skal være 
lettere å lese så har vi skrevet av 
teksten. For vi har sjelden sett 
en omtale av noen skole med 
større og flere rosende vend-
inger enn denne: 

Begeistret og opvakt ungdom
“Vestfold Flytbare ung-
domsskole som vi ovenfor 
gjengir et billede av, har iaar 
været stasjoneret i Fon, anneks 
til Ramnæs. Skolen har været 
besøkt av 31 elever, 14 gutter 
og 17 piker, og som man kan 
se av billedet er det en præktig 
ungdomsflok. H. Holmesland 
er styrer av denne skole, og 
det er en drivende kraft, som 
baade vinder tillid og skaffer sig 
respekt. Som hjælpelærere har i 
denne vinter fungert baade pas-
tor Riddervold og kirkesanger 
Nordstrand. Frk. Austreng har 
hat undervisning i husstell, sang 

Sjekk hva som 
lå gjemt i husveggen

og oplæsning og fru Holm-
esland i kvindelig haandar-
beide. Det er vist vanskelig 
at finde et lærerpersonale 
der i den grad har kunnet 
supplere hinanden og træk-
ke sammen som disse fem. 
Vi betænker os ikke paa at 
betegne denne skole som 
mønsterværdig i sit slags. 
Ved avslutningen blev det 
ogsaa avlagt nogen prøver 
som tiltalte os alle, likesom 
de utstillede arbeider vidnet 
om en udmerket instruk-
sjon, orden, forstaaelse 
og dygtghet. – Elevernes 
gjennemsnitsalder var 17 
aar, og en mer begeistret 
og opvakt ungdom har vi 
sjelden set. 
Til høsten skal skolen 
flyttes til hovesognet, 
Ramnæs.
Paa avslutningsfesten blev 
der uttalt ønske om at de 
samme lærerkræfter maatte 
fortsætte ogsaa næste aar, 
og kan det ske, spaar vi at 
der blir ”fuldt hus”.

RAMNES: Fritjof Stange fant mye interessant i 
husveggen da han gjorde vedlikhold på den gamle 
framhuset for noen år siden.

VESTFOLDS FLYTTBARE UNGDOMSSKOLE I FON: 
Fra Folkets Ven, nummer 20 utgitt 16. mai 1914, 13de aarg. 
Redaktør var Julius From, fotograf var A. Larsen. Bladet kom ut 
hver lørdag og kostet 75 øre per kvartal og 3 kroner per år.

Foto: 
Håkon Westby

BRÅRSENTERET: 
DIS-Vestfold hadde siste tors-
dag i februar arbeidsmøte på 
Re bibliotek, hvor folk kunne 
sitte sammen og arbeide med 
egen slekt. Femten stykker 
hadde tatt turen innom, i tillegg 
til Odd Roar Sulutvedt og Lars 
Jørgen Ormestad som var der 
for å hjelpe til. De forteller til 
ReAvisa at målet med møtet 
var, i tillegg til å arbeide med 
egen slektsforskning, å se 
om det var behov for en fast 
møteplass i Re. Det var det stor 
enighet om at det var behov for, 
og det ble bestemt at den andre 
torsdagen i måneden skulle 
være fast møtedag, og at Café 
Lykke på Brårsenteret var et 
passende sted. Neste møte er i 
morra torsdag 13. mars 2014 , 
deretter av 10. april, 8. mai og 

12. juni som er siste dagen før 
sommeren. På møtet 27. februar 
fikk folk tips og råd om hvilket 
slektsprogram de burde bruke 
og andre fikk hjelp til å finne 
informasjon om besteforeldre 
og oldeforeldre. 
- En av tingene som det ble 
hjulpet med på møtet var å 
finne ut mer om Peder Nilsen 
som flyttet til Pauli i Borre. Vi 
begynte da med å finne Peder i 
folketellingen i 1900 på www.
arkivverket.no/digitalarkivet. 
Der ser vi at han er født på 
Nøtterøy, kona er født i Andebu 
og eldste barn er født i Andebu. 
Ved å gå inn i bygdeboka for 
Andebu finner vi han da på 
Berg i Høyjord. Der står det 
at de gifter seg i 1889. Ved å 
leite litt i kirkeboka for Andebu 
(kirkebøker finnes skannet på 

digitalarkivet) så finner vi han 
gift som dissenter. Også her står 
det at han er født i 1866 i Nøt-
terøy. Ved å søke på www.fam-
ilysearch.org så finner vi han i 
folketellingen i 1875, da bosatt 
på Vallumstadrød og Engen 
i Høyjord. Familysearch kan 
også fortelle oss at han er født 
på Nøtterøy, og at dåpen skal 
ha funnet sted 12. august 1866. 
Når vi ser i kirkeboka på 12. 
august finner vi han ikke. Etter 
litt leting og hjelp fra LailaC på 
DIS-Norges chat fant vi han, 
døpt 12. august, men skrevet 
inn sist i året – presten hadde 
tydeligvis glemt han underveis 
og ført han inn etterpå, forteller 
slektsforskerne i en epost til 
ReAvisa.

Fullt hus på slektsforskermøte

Glasshytta 
er månedens 
håndverker
VIVESTAD: Anne Ka 
Munkejord og Glasshy-
tta i Vivestad er kåra til 
månedens håndverker av 
Birka, nasjonalt senter for 
kunst og håndverk, melder 
Birka.no. - Jeg ønsker å 
lage glass som er en nytelse 
for øyet, behagelige å holde 
i og samtidig funksjonelle 
i bruk, sier Munkejord til 
nettstedet. 
I 1997 tok hun steget og 
starta Glasshytta i Vivestad 
på den gamle bensinstas-
jonen langs Vivestadlinna.
Munkejord og en assistent 
jobber fulltid i glasshytta.
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Sist, men ikke minst:

Døpte:

FON KIRKE
02.02 
Martin Welthon Engen
02.02 
Lars Eldar Røisgård
02.03 
Sander Hagen Aasen

RAMNES KIRKE
26.01 
Angelica Marie 
Johnsen Refsland
09.02 
Amanda 
Ommedal Krystad
09.03 
Martin Gran Heum

UNDRUMSDAL KIRKE
02.03 Enoch Martin 
Anyieni

VÅLE KIRKE
09.02 Aksel 
Thuve Ivarsson
09.03 Peder Emil 
Christensen Wiktorin
09.03 Sander 
Hovland Horntvedt

Døde

FON KIRKE
05.03 Inger Marie 
Bakstevold
06.03 Sigrid Holtung

RAMNES KIRKE
29.01 Kaare Frøland
14.02 Magnar Trygve 
Rossnes
21.02 Lars Gundersen

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

Morten ble overraska da 
han fikk pålegg fra politiet.

Vi skal starte opp gjenbruksbutikk i Olgar Dahlsvei 1  

(tidl. Miljøstasjon på Revetal/Brår) og tar gjerne imot møbler 
og innbo med gjenbruksverdi.  

Helst fra 70-tallet eller eldre.  

 

Levering kun mandag – torsdag 

mellom kl 10 – 14.  

 
 

Eventuelle henvendelser kan rettes til Cecilie, 900 24 966 

Levering av brukte møblerLevering av brukte møbler   

VI TAR IKKE IMOT KLÆR, HVITEVARER ELLER TV.  

Sofaer 

Stoler 

Bord  

Kjøkkensaker  

Serviser 

Lamper 

Tepper 

Spisestuer 

Neste avis:

Annonsefrist
2. april 2014

Utgivelse
9. april 2014

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Tips om gode saker:
Tips@ReAvisa

Får du ikke avisa?
Etterlys den på 

Post@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

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

Bygdehuset Sagatun i Vivestad
Storsal med scene, møterom, kjelleretasje, 
kjøkken, stort uteareal og p-plass.
Tlf 333 97 781

FRA ARKIVET: Ramnes private barnehage feirer 20-årsjubileum, skrev ReAvisa, mars 2009. I 
tillegg var det nyåpning av den 500 kvadratmeter store barnehagen, en utvidelse som gjorde barneha-
gen dobbelt så stor i forhold til før. Daglig leder Gunhild Lie fortalte til ReAvisa at utvidelsen har gitt 
rom for 24 nye barnehageplasser og 3 fulle stillinger ekstra. Barnehagen har nå 84 barnehageplasser 
og 21 ansatte som til sammen utgjør 15 årsverk. Feiringen starta med besøk av den lokale tryllekun-
stneren Petello, som forundret både store og små med sine trylletriks. Den gamle og den nye delen av 
barnehagen ble knytt sammen med en snor. ”Gamle” barn, tidligere ansatte og spesielt inviterte, blant 
andre ordfører Thorvald Hillestad og kommunalsjef Unni Bu, var til stede. Etterpå var det kaker og 
saft på menyen. Barnas foreldre hadde bakt, det var 20 forkjellige kaker på bordet, en for hvert år 
barnehagen hadde eksistert.  

Faksimile: ReAvisa, mars 2009

ReAvisa for fem år siden:

Barnehagen feira 20 år

Industriveien 4
 3174  Revetal

Tlf 33 06 20 50
www.agios.no

AGIOS FORSIKRING 
– ditt lokale forsikringskontor!

Velkommen til Industriveien 4 på Revetal for en forsikringsprat! 

Har du riktige dekninger?
Det er forsikringstakers ansvar å sjekke om han har 
fått riktige dekninger. 
Vi gir deg råd om hvordan du bør forsikre deg. 

Når hadde du en gjennomgang av dine forsikringer? 
Om det er mer enn to år siden, ta kontakt for avtale!

Vi tilbyr et bredt utvalg av gode forsikringer. 
Dekningene tilpasses deg og ditt behov.

Båtforsikring
Forsikrer din fritidsbåt med 3 års markedspris garanti! 

Bilforsikring med uflaks forsikring!
Er du uheldig å feilfyller drivstoff, søler drikke i bilen
mm? Vi gir deg uflaksforsikring med i din kaskodekning.

Ta kontakt med oss på telefon 33 06 20 50 eller 
på forsikring@agios.no for å avtale en gjennomgang.

forsikring@agios.no

AGIOS 
forsikring
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   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

Vi lagerfører et stort utvalg 
arbeidsklær og verneutstyr!
Kom innom og opplev vårt store utvalg! 

Spis gjerne et 
måltid hos oss 
denne dagen!

SYKLER HAR ANKOMMET!
Vi fyller i disse dager butikken for å 

relansere Sport1 i ny drakt i april!

-25% rabatt på 
arbeidsklær!
KICK-OFF TORSDAG 
13. MARS KL. 07-19

Velkommen til lansering!

Re Sykkelklubb kommer torsdag kl. 16, 

KOMMER DU?

NYHET!

JAKKER - FLEECE - BUKSER - KJELEDRESSER - VERNESKO - STØVLER - SÅLER - HJELMER - BESKYTTELSE - HANSKER

Fortsatt 

opptil 70% 

rabatt på en 

mengde 

varer!


