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

elektro data tele alarm internkontroll

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

LYS, VARME 
ELLER EKSTRA 
KONTAKTER?

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

ReAvisa.no - siste nytt fra Re!

TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Klatrer jeg høyt oppi et tre, kan jeg se hjem - men likevel er vi på en måte langt hjemmefra og lever 
et helt annet avslappa ferieliv her oppe, forteller Frode Riis (37) og Gunn Helen Rosenvinge Alfheim (33).

De er en av mange Re-familier som har hytte i egen kommune. Hytta har Langevann og skauen 
som nærmeste nabo, og ligger bare sju minutters kjøretur hjemmefra. - Dette er vårt ferieparadis! 18 - 19

Dette skjer i Re
i sommer

20 - 25

Ferieparadiset er aldri
langt unna når du har
hytte i egen kommune!

Våle båthavn skal
ferdigstilles

10 - 11

Vi skal styrke bemanningen.
Vil du jobbe med landbruk

og bygdenæringer?
Se www.sagarr.no/karriere

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

God 

sommer!
Janne Mona

3.000
lesere på nett hver uke

8.800 
eks opplag på papir



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: 
A-media Distribusjon
Trykk: A-media 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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Folk fra Re:

“Alt-mulig-dama” gleder seg til 
 roligere dager som pensjonist

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
Margot L. Krøglid (63) takker 
for seg etter over 30 år i kom-
munens tjeneste. Først Ramnes, 
så Re. Ansvarsområder og opp-
gaver har variert i stor grad. 

Starta først som 22-
åring i Ramnes kommune
– Det blir jo litt rart, men jeg 
har bestemt meg og har trua på 
at det blir fint å være pensjonist, 
forteller Margot på en av sine 
siste dager på kontoret i kom-
munehuset på Revetal. I 1973 
begynte hun som 22-åring på 
ingeniørkontoret i Ramnes 
kommune, det som er teknisk 
etat i dag. Ingeniørkontoret lå 
der hvor Brår barnehage ligger 
nå, og kontoret delte hus med 
skolekjøkken og jordstyrer-
kontoret. Etter ett år her ble hun 
hjemme i ni år med to barn. 

I 1983 var hun tilbake som 
fast vikar på sosialkontoret i 
Ramnes en periode, før hun 
var ringevikar frem til hun fikk 
fast jobb på rådmannskontoret i 
april 1984. Siden den gang har 
hun vært i rådmannens stab. 
 
Ler godt av rollen 
som “sneglekonsulent”
Etter gymnaset tok Margot 
ett år på handelsskolen og har 
ellers bare blitt kursa mye gjen-
nom jobben. Av kursene finnes 
ett litt utenom de andre. I 2008 
fikk Margot kursbevis for å bli 
sneglekonsulent i kommunen. 
– Da fikk jeg en telysestake 
utforma som et sneglehus av 
venninnene mine, ler Margot. 
Sneglehuset står i vinduskarmen 
på kontoret, og kursbeviset lig-
ger i en perm. Forrige torsdag 

delte hun ut Nemaslug som siste 
del av et treårig snegleprosjekt. 
Nå er det eventuelle snegler i 
hagen som skal bekjempes. 
– Jeg er kjempeglad i å holde på 
i hagen, så der skal jeg komme 
i gang nå. Der har jeg ikke fått 
gjort så mye på mange, mange 
år.

- Jeg er ikke den som sitter og 
ikke vet hva jeg skal gjøre
Margot skal ikke legge noen 
store planer det første halvåret 
av pensjonistilværelsen. 
– Jeg har mye håndarbeide som 
jeg skal ta fatt på, og så skal jeg 
være mye sammen med de fem 
barnebarna mine. Etter det skal 
jeg engasjere meg skikkelig i 
bygda mi igjen. Jeg er ikke den 
typen som sitter og ikke vet 
hva jeg skal gjøre i dag eller i 

morgen, forteller Margot, som 
blant annet har vært engasjert 
i Vivestad bygdekvinnelag. 
Videre blir det reising – og 
fjellturer, som har vært tradisjon 
for henne og mannen. 
– Vår-skiturer i høyfjellet er 
noe av det beste som finnes. I 
år klarte vi bare ikke å få det til, 
men det pleier vi å gjøre hvert 
år. Det går nok greit i åra fram-
over, sier Margot og smiler.
 
Stor utvikling i kommunen 
I løpet av 34 år har det skjedd 
litt av hvert i kommunesektoren 
- også her i Re. 
– Da jeg begynte i 1973 brukte 
vi stensilmaskin på det som 
skulle kopieres, det var arbeid 
som tok mye tid. Da jeg kom 
tilbake ni år etterpå hadde 
kopimaskinen kommet, og bare 

REVETAL: Margot har gått fra å bruke stensilmaskin til å få posten på datamaskinen og ikke i posthylla. 
Oppgavene har vært mange gjennom de over 30 åra “alt-mulig-dama” har jobba for Ramnes og Re kommune. 

“Det tekniske har helt klart vært den største forandringa fra jeg starta, men jeg har 
hatt stor interesse for det. Nye dupeditter og hjelpemidler har vært veldig moro!”
Margot L. Krøglid, “alt-mulig-dame” i kommunen i over 30 år.
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ReAvisa.no - 5.824 lesere sist måned:

Mest lest sist måned:
1. Se bilder fra 17. mai i Re 2014
2. Bilist spruta spylervæske på syklister
3. 2,3 millioner kroner til Revetal u-skole
4. Gammeldags skole på Røråstoppen
5. Sjekk Tesla’n til Thorvald!

ReAvisa juni 2014

Mest lest så langt i år:
1. Dødsbrann i Re
2. Ble pressa av veien under mopedopplæring
3. Nye planer for sportsbutikken på Revetal
4. Tore Sagen på NRK: - Re ryker først
5. Mistenker at brannen på Ramnes skole er påsatt

Lørdag 9. august 

Haugarplassen, Høyjord i Andebu 

Åpent fra kl. 20.00 til 01.30 
ID: 18 år - Salg av vått og tørt 

Gebyrfritt forhåndssalg på www.hul.no 

  
 150 utstillere og salgsboder 
 Gjøre en god handel?    
 Spise middag i landlige omgivelser? 
 Treffe hyggelige mennesker?   
 Høre den nye biskopen åpne markedet? 
 Les mer på www.VivestadHostmarked.no 

 Kl. 10 - 17 begge dager 
 Gratis inngang - parkering kr. 50 

”Godt brukt og pent nytt” 

Vivestad Høstmarked 
Lørdag 23. og søndag 24. august 

     Vivestadlinna 528, 3175 Ramnes.    Arr: Bygdehuset Sagatun 

det hjalp veldig. På slutten av 
åttitallet kom datamaskinen, 
så da var det mye opplæring. 
Det tekniske har helt klart vært 
den største forandringa fra jeg 
starta og til nå, men jeg har 
hatt en stor interesse for det. 
Nye dupeditter og hjelpemidler 
har vært veldig moro, forteller 
Margot, som også er system-
ansvarlig for sak/arkivsystemet 
i kommunen fram til hun slutter. 
En ny milepæl kom i 2006 
da alt i kommunen ble lagret 
elektronisk. 
– Jeg har ikke noen posthylle 
lenger. Alt blir skannet og kom-
mer i en mappe på datamaski-
nen, forklarer Margot. 
 
“Alt-mulig-dama” Margot
Flere oppgaver har vært av in-
teresse for ei “alt-mulig-dame” 

som Margot. 
– Jeg har jobba nært på poli-
tikere og har vært sekretær for 
kommunestyre og formannskap, 
og det er en del av jobben jeg 
har trivdes med. Akkurat det å 
være på kommunestyremøter 
er noe jeg kanskje kommer til 
å savne, tror Margot. Hun har 
kokt kaffe, fiksa mat og skrevet 
referater og ellers hatt god 
kontroll på lokalpolitikken.

- Moro med middelalderdager
– Også har jeg vært heldig som 
har fått være med på middel-
alderdagene, for eksempel. Det 
er jo en oppgave som er litt på 
sidelinja, men det blir som et 
ekstra piff. Det samme gjelder 
kongebesøket, som jeg hadde 
en del med å gjøre. Og valg-
prosjektene med stemmerett 

for 16-åringer og å stemme 
elektronisk ved valg. Sist-
nevnte var et prøveprosjekt 
departementet hadde som Re 
var med på. 

Mye farting til Oslo
– Da fikk jeg god innsikt i 
hvordan det jobbes i depar-
tementet og det var en del 
farting til Oslo. Jeg husker vi 
var der tre dager i strekk en 
gang, og da – når jeg endelig 
kom tilbake på hotellrommet 
på kvelden, kunne jeg slappe 
av litt før jeg måtte logge 
meg på dataen og gjøre de 
vanlige kontoroppgavene. Det 
har jo ikke vært sånn at noen 
andre har gjort mine oppgaver 
om jeg har jobba med andre 
prosjekter utenfor kommune-
huset, forteller Margot.

ALLTID FULL KONTROLL: Margot L. Krøglid (63) i kjent stil, med et smil om mun-
nen. “Alt-mulig-dama” gjennom mer enn 30 år i Ramnes og Re kommune flytter straks 
ut av kontoret sitt på kommunehuset, lar arkivivering av permer og pappesker gå sin 
gang uten hennes vante kontroll og går over i pensjonistenes rekker.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang. Stian Ormestad og privat

- Aldri et nei 
  hos Margot!
REVETAL: - Margot er jo 
den som har vært politik-
ernes sekretær og den jeg 
har hatt mest med å gjøre 
ved siden av rådmannen, 
forteller ordfører Thorvald 
Hillestad. Han har jobba 
med Margot i hele Re sin 
historie. – Hun har vært en 
veldig allsidig dame, og har 
ikke vært redd for å kaste 
seg på nye oppgaver som 
har vært litt utenfor hennes 
område. Mest spektakulært 
er kanskje rollen som 
sneglekonsulent, mener 
ordføreren. -  Ei dame som 
har vært 110 prosent til å 
stole på. Hos Margot har 
jeg aldri fått et nei!
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Ramnes-jente får mye skryt etter 
blogginnlegg om kroppspress

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Blogginnlegget om kroppspress, sett 
ifra en 14-årings perspektiv i 2014, 
har spredd seg og Ramnes-jenta har 
fått mange positive reaksjoner på det 
modige innlegget. Her er et utdrag:

- Har merka kroppspresset sjøl
“Jeg har sjøl merka hvor stort press det 
er på hvordan man ser ut. Du er ikke 
bra nok om du ikke har de rette klærne, 
den perfekte rumpa eller den helt flate 
og veltrente magen. Det at det er sånn 
her, er helt feil. Folk skal få kle seg 
hvordan de vil, ha den kroppen de har, 
uten å bli sett på som ikke bra nok! 
Jeg skal ærlig innrømme at jeg ofte 
tenker: "Hvorfor kan ikke jeg være 
den jenta som er perfekt, og som alle 
liker?" Det er helt sikkert MANGE 
andre enn meg som også har hatt denne 
tanken. Men er ikke det helt feil? Det 
er ikke sånne ting vi som ungdommer 
nå skal gå rundt å tenke på? Dessverre 
har det seg sånn at i 2014, så kommer 
veldig mye an på hvordan man ser ut. 
Jeg synes selv at det er helt feil, og det 

vet jeg at mange andre også mener. Kan 
vi ikke bare slutte å dømme folk etter 
utseendet? Kan vi ikke se på hvordan 
personen er, og ikke om personen er pen 
eller ikke?” 

-Driter rett og slett litt i det!
“Jeg har litt eksem rundt på kroppen, 
ikke mye, men litt. Nå i det siste har jeg 
hatt litt øverst på ryggen, og har vært 
livredd for å gå med kjoler og topper 
med åpen rygg. Jeg er veldig redd for at 
folk skal kommentere dette, fordi ryggen 
min er ekkel eller stygg. Jeg har jo hørt 
at mange har kommentert det med andre, 
og hvorfor skulle de ikke gjøre det med 
meg da..? Heldigvis har jeg blitt litt mer 
vant til det nå, og driter rett og slett litt i 
det. For det er sånn kroppen min er, det 
er sånn jeg ser ut. Og det får jeg ikke 
gjort noe med. Kunne selvfølgelig tatt en 
haug med operasjoner for å bli perfekt, 
men hvem gjør det?! Hvertfall når det 
ikke er for dem selv de gjør det, men kun 
for at andre skal like dem?! Spør du meg 
er det helt utrolig dumt!”

Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk, 
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass, 

energi spareglass, sikkerhetsglass, 
interiør, bad, dusj med mer

Interiørglass
Glass på bad og dusj 
Glass på kjøkken

REVETAL/RAMNES: - Jeg blogger egentlig ikke lenger, men 
dette var noe jeg har tenkt på lenge, forteller Eugenie Bøhle (14).

Ring oss i dag og få tilsendt vår fl otte 
Husbok med prisliste og 
leveransebeskrivelse.

Det du vil ha - kan vi bygge!

Tlf. 908 53 961  
E-post: erik.schou@norgeshus.no R S

Byggeplaner?

www.norgeshus.no
Sagveien 1 - 3160 Stokke

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

Folk fra Re:
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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!

MODIG OG MEGET GODT SKREVET: - Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på 
blogginnlegget, forteller Eugenie Bøhle (14) fra Ramnes. Kroppspresset er stort, også for ungdom 
i Re, får ReAvisa fortalt. Les hele innlegget her: http://eugenieb.blogg.no/

Foto: 
Stian Ormestad

“Hvorfor kan ikke jeg være den jenta som er perfekt, og som 
alle liker? Det er helt sikkert MANGE andre enn meg som 
også har hatt denne tanken. Men er ikke det helt feil?” 

Eugenie Bøhle (14), Ramnes

Folk fra Re:
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• 2- til 4-roms leiligheter 
• Fra ca. 55–120 kvm BRA
• God standard 
• Garasje med heis til leilighetsetasjene
• Store balkonger

ET HJEM  
MIDT I VESTFOLD
Torvparken består av 36 selveierleiligheter 
fordelt over fem etasjer og ligger i nær tilknyt-
ning til Re Torvet. Her har du lett tilgang til alle 
sentrumsfunksjoner og et hjem i senter av 
Vestfold.

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:

Telefon: 48 06 44 44

Anne Handegaard
Telefon: 902 89 750
anne.handegaard@dnbeiendom.no

Trond Holsvik
Telefon: 918 85 195
trond.holsvik@dnbeiendom.no

SEND TORVPARKEN TIL 09999

PRISER FRA 
kr. 1.960.000,- til kr. 5.770.000,-

VI BYGGER 36 SELVEIERLEILIGHETER I BYGGETRINN 2  
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MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
- Hvor mange vinduer har du 
knust med drillstaven? Spøker 
Einar Borgmann med Taran 
Henden på møte i Formannska-
pet 4. juni 2014. Der fikk hun 
utdelt Drømmestipendet på 
10.000 kroner. Rundt bordet 
sitter en gjeng imponerte 
politikere. 

Første driller 
som får stipendet noen gang
– Lille Re begynner å bli 
ganske store på mange om-
råder, mener en fornøyd Trond 
Ekstrøm (Frp), og nevner i fleng 
alt fra håndball- og fotball-
spillere til bueskytter og nå en 
driller. Taran har drevet med 
drill i fem år, først i korps, og 
så konkurransedrill. Etter en 
andreplass i NM i fjor med 
direkte kvalifisering til EM ble 
Taran nominert som kandidat 
til Drømmestipendet som den 
eneste fra Re.  
– Søkerne er spredt rundt om i 
landet, og så koker juryen det 
ned til totalt 100 i Norge som 
får stipendet på 10.000 kroner. 
Nåløyet er trangt, og juryen 
tar ingen geografiske hensyn 
når de velger ut hvem som får 
stipend, så det er tydelig at det 
er talentet som teller. Dette er 
den første gangen noensinne 
en driller får stipendet i hele 
Norge, forteller Finn Arne Dahl 
Hansen fra Norges musikkorps-

Historisk vinner av
Drømmestipendet fra Re 
REVETAL: Taran Henden (14) er den første drilleren som har fått 
Drømmestipendet. Pengene kommer godt med i en internasjonal satsing. 

forbund sør og Kulturskolerek-
tor Torild Rosenvinge. 
– Drillere faller ofte gjennom 
noen stoler, mener de. Ikke 
er de dansere og ikke er de 
turnere, men heller en blanding, 
og selv om konkurransedrill-
ere ikke nødvendigvis driller i 
korps, er de underlagt musikk-
korpsforbundet.
 
- Drømmer om 
gullstaven i Frankrike
Pengene fra Drømmestipendet 
kommer fra Norsk tipping, og 
målet er å hjelpe utøverne på 
veien til å oppfylle drømmen 
sin. I NM og EM drillet Taran 
One baton, med en stav på godt 
norsk, i klassen preteen (10-13 
år). 
– One baton er den klassen jeg 
føler at jeg har hatt mest pro-
gresjon i, kanskje fordi jeg har 
trent så mye på det i forkant av 
mesterskapene, forteller Taran. 
Året som kommer er spen-
nende for den unge jenta som 
drømmer å delta i Baton d’Or 
i Frankrike i februar 2015. Her 
kan man vinne den prestisjefylte 
‘gullstaven’ hvis man etter to 
tøffe konkurransedager klarer å 
kvalifisere seg til en superfinale 
og så vinne superfinalen. 
– Nå går Taran fra å være pre-
teen til junior, og blir plutselig 
yngst i klassen. Det er uansett 
viktig å melde seg på noen 

konkurranser i utlandet for å 
få den treninga. Vi så jo i EM 
at det er tøffere og mye høyere 
nivå, da gjelder det bare å trene 
nok i forkant, forteller mamma 
Inger-Anette Henden som var 
med Taran til EM. Pappa Tore 
Henden regner med at datterens 
stipend skal få bein å gå på: 
- En ny drakt koster minst 1.500 
kroner, og å reise utenlands for 
å konkurrere er ikke gratis.
 
Takker gode trenere
Re drill er uavhengig av 
korpsene i Re og ble startet etter 
initiativ fra mødrene Inger-
Anette og Tine Helgeland, for 
å ha en egen konkurransedrill-
gruppe. Taran driller sjøl i Re, 
og er trener for aspirantene 
en dag i uka. Hun trener også 
med personlig trener i Horten 
to timer i uka. – Det hender jeg 
tar fram drillstaven hjemme 
også, men som oftest er jeg i 
gymsalen på Røråstoppen noen 
timer hver lørdag og trener sjøl, 
forteller Taran. - Jeg vil gjerne  
takke Veronica Danielsen som 
var min første trener da jeg 
drillet i korpset, min personlige 
trener Emma Læret Kalvenes, 
driller i Horten, som har stått 
for mye av utviklingen min i 
det siste. I tillegg vil jeg også 
takke trenerene Elise Brattland 
og Susanne Solie Olsen for god 
støtte dette året.

Sport i Re:

GLAD VINNER AV STIPEND: 
Taran Henden fikk utdelt Drøm-
mestipendet på 10.000 kroner 
under formannskapsmøte 4. juni 
2014. – Jeg vil gjerne takke Ve-
ronica Danielsen som var min 
første trener da jeg drillet i ko-
rpset, og min personlige trener 
Emma Læret Kalvesen, driller i 
Horten, som har stått for mye av 
utviklingen min i det siste.

Foto: 
Stian Ormestad og

Synne Eggum Myrvang
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Sport i Re:

Orienteringsløperne 
viste seg fram på Revetal
REVETAL: Siste lørdag i mai arrangerte OL Trollo krets-
mesterskap i sprintorientering - midt på Revetal. Løypa på 2,9 
kilometer gikk fra Revetal 3 og rundt i byggefeltet, nedenom 
Røråstoppen skole og så ned til Revetal sentrum med en runde 
der. Målgang var midt i parken på Revetal. - Åå, jeg bomma 
skikkelig på to poster. Jeg som er så kjent på Revetal var 
sikker på at den ene posten var en lurepost, og lå på toppen 
av parkeringshuset, men så var den på det nederste planet, 
forteller en litt småirritert Trollo-løper Martin Sollie Nåtedal 
(16) når han kommer i mål. Martine Topstad (17), også fra Re, 
men løper for OTO (Orienteringslaget Tønsberg og omegn) 
hadde som plan å klare runden på 20 minutter, men det var alt 
for varmt. - Jeg holdt på å renne bort, så tida ble 24,5 minutter, 
forteller Martine. I stekende sol myldret det av o-løpere som 
løp kretsmesterskap i sprintorientering fra både Vestfold og 
Telemark, barn som fikk prøve seg på barneløypa og folk som 
fulgte med på alt livet i parken. Hele målet med et så sentralt 
løp forklarer Arne Nåtedal slik: - Vi orienteringsløpere er van-
ligvis ikke så synlige, vi pleier jo å gjemme oss bort i skauen! 
Med med løp midt i den travle handletida midt i smørøyet på 
Revetal vil vi bruke anledningen til å vise fram sporten, klub-
ben og Revetal! Klubben hadde også drop-in orientering der 
alle som hadde lyst kunne komme å få et kart og løpe eller gå 
gjennom løypa. Se flere bilder fra løpet på nett ReAvisa.no.

Foto: Synne Eggum Myrvang

- Ta idretts-
merket i år!
RAMNES: - Det er nytt år og 
nye muligheter, så gi deg selv 
en utfordring og ta idrettsmerket 
i år! Det er mange alternative 
øvelser, så det er mulig å finne 
noe som passer for de fleste – 
både gammel og ung, skriver 
Synnøve og Tore Finnerud 
på vegne av Ramnes IF til 
ReAvisa. De kan kontaktes av 
alle som vil være med. - Vi 
starta prøvene på Ramnes skole 
mandag 16. juni, og det blir 
deretter prøver mandag 30. juni 
og 7. juli. Oppstart etter ferien 
er mandag 18. august, og da 
fortsetter vi hver mandag fram 
til 1. oktober 2014.

Inviterer til eksotisk fotballtur til Katwe

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Fotball er stort i Katwe og en 
viktig del av dagliglivet. Re FK 
og Vennskapsforeningen vil 
tilby en gruppe unge fotball-
spillere en slik utveksling. Vi 
satser på sju ungdommer, jenter 
og gutter, forteller John 
Pedersen på vegne av 
Vennskapsforeningen.

Toleranse og kunnskap
Foreningen Vennskap Nord Sør 
har siden 1997 hatt vennskaps-
forbindelse mellom Re og 
Katwe i Uganda. Det har vært 
mange besøk begge veier. De 
siste årene har det særlig blitt 
satsa på ungdomsutveksling. 
Siste utveksling var noen ung-
dommer fra Katwe som kom til 

Re med trommer og dansing på 
alle skolene og med konsert på 
samfunnshuset i Våle.
- Hensikten er å fremme toler-
anse, kjennskap og kunnskap, 
forteller Pedersen.

Pengerulling er godt i gang
- Utvekslingen vil bli en opp-
levelse for livet for de utvalgte. 
Katwe ligger i en nasjonalpark, 
Queen Elisabeth National Park, 
under Ekvator med et rikt dyre-
liv, elefanter, flodhester, bøfler 
og mye annet. Det er meningen 
å følge opp denne utvekslingen 
med en gjenvisitt fra Katwe året 
etter. Utvekslingen er planlagt 
til høstferien 2014. Det er gått 
ut brev til næringslivet i Re, og 

finansieringen er så godt som på 
plass - men det mangler noen 
kroner. Derfor oppfordrer fort-
satt initiativtakerne til penge-
rulling for å få regnestykket til 
å gå opp.

- Det blir tur uansett!
- Turen blir uansett noe av, men 
vi trenger litt mer drahjelp reint 
økonomisk. Det praktiske faller 
på plass disse dager, forteller Re 
FK-representant og reiseleder 
Jan-Arild Gjersøe til ReAvisa.
I Vennskapsforeningens styre 
sitter Randi Anne Skårdal, leder,  
Mari Bergan, Berit Brekke, 
Wenche Førsund, JohnBosco 
Kisembo, Ingrid Granmo og 
John Pedersen, sekretær.

RE/KATWE: Ungdommer fra Re FK reiser til Katwe for å spille fotball i høst-
ferien. Til neste år er planen at Katwe-ungdom kommer hit igjen.

Re-gutta ga tabelltoppen kamp
BERGSÅSEN: Re FK må fortsatt klare seg med det ene 
poenget helt nederst på tabellen, men våre gutter kan være 
førnøyd over å gi tabelltopp Tollnes en hard kamp om poen-
gene i Bergsåsen mandag 16. juni 2014. Re FK leda 2 - 0 til 
pause, men glapp seieren i 2. omgang.

Foto: Stian Ormestad

I vinter ble bilen flat - her er den en meter kortere...
På vårparten skrev ReAvisa om bilcrossbilen til Kristoffer Gutu Holt som ble flat etter vinter-
stormen dro med seg et tre, som igjen landa på bilcrossbilen. Første helga i juni ble årets første 
bilcrossløp kjørt, og da ble bilen en meter kortere. - Det smalt voldsomt. En konkurrent fikk 
problemer foran meg, og jeg hadde ingen mulighet til å komme meg unna - så jeg kjørte rett i 
ham, forteller foningen som er glad han har investert i godt sikkerhetsutstyr. Dramatikken toppa 
seg så fort at han ikke rakk å sette beinet på bremsepedalen i 80 kilometer i timen. Flere bilder 
fra løpet, Landskamp 2014 på Momarken bilbane, kan du se i fotogalleriet på ReAvisa.no. Flere 
reinger stilte til start, og bestemann av dem ble Thomas Hansen fra Fon. 

Foto: 
Stian Ormestad

FOTBALLGUTTER I KATWE: - Legg merke til draktene, 
skriver  John Pedersen på vegne av Vennskapsforeningen, som 
planlegger nok en utveksling mellom Katwe og Re - denne 
gangen går tilbudet ut til fotballungdom i Re.

Foto: Privat

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Idrettskalender i Re

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

Re Sykkelklubb - www.resykkelklubb.com

Se vår nettside for info!

Trening 19. juni 2014 kl. 18:00 på Revetal-kartet. 
Oppmøte nærmere beskjed www.trollo.no.

For mer info, se vår nettside.

Håndballgruppa:
23.-25. juni: Håndballskole
Påmelding via våre hjemmesider 
Klubben Online Ramnes IF Håndball
Fortsatt noen ledige plasser

Vi ønsker å takke alle spillere, foreldre, trenere, 
oppmenn, støtteapparat og sponsorer for sesongen oppmenn, støtteapparat og sponsorer for sesongen 
som har vært. Stor innsats både på og utenfor 
banen! Hilsen Styret i Ramnes IF Håndball.

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

Mandagstrim for gutter og jenter, damer og 
herrer i alle aldre. Mandager kl 1930-2100 på herrer i alle aldre. 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 

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

Ramnes 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 Møt opp eller kontakt Bjørn Sommerstad 
tlf 992 96 270 eller Jan Engen tlf 982 20 633.

Ta idrettsmerket i år!
Det er nytt år og nye muligheter, så gi deg selv en 
utfordring og ta idrettsmerket i år! Det er mange 
alternative øvelser, så det er mulig å finne noe 
som passer for de fleste – både gammel og ung. 
Ramnes IF starter prøvene på Ramnes skole Ramnes IF starter prøvene på Ramnes skole 
mandag 16. juni kl. 18.00. Det blir deretter prøver 
mandag 30. juni og 7. juli. Oppstart etter ferien er 
mandag 18. august, og da fortsetter vi hver 
mandag fram til 1. oktober. 

Info: Synnøve eller Tore Finnerud, tlf. 33396812.

Fotballgruppa:
Treningstidene til de aktuelle aldersgruppene 
ligger inne på Ivrig sine nettsider. 

Kontaktperson er Roar Gunnerød,
Sportslig leder IL Ivrig Fotball,
tlf 92 21 92 16 / roar.gunnerod@delk.no

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

Turngruppa har treninger hver onsdag 
unntatt i ferier og helligdageunntatt i ferier og helligdager.
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 år
Klokka 20.30-21.30: Salto 13-18 år 

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

OL Trollo - www.trollo.no

Re motorsport - remotorsport.no

Følg med på vår nettside for oppdateringer.

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

Neste frist er søndag 10. august 2014, kalenderen står 
på trykk i avisa som kommer onsdag 20. august 2014.

Re Golfblubb -  www.regolf.no

Onsdag 18 juni :    
Seniordag kl. 10.00 m/ etterfølgende lunsj

Torsdag 19 juni :   
Klubbturnering kl. 18.00 

Fredag 20 juni :  
Oppstart nybegynnerkurs (Oppstart nybegynnerkurs (Veien Til Golf ) kl. 18.00

Lørdag 21 juni :   
Nybegynnerkurset fortsetter

Søndag 22. juni :  
Nybegynnerkurset avsluttes

Tirsdag 24. juni :  
Damedag kl. 18.00

Onsdag 25. juni : Onsdag 25. juni : 
Seniordag kl. 10.00 m /etterfølgende lunsj

Torsdag 26 juni : 
Klubbturnering kl. 18.00

Lørdag 28 juni :  
Re Marathon – start kl. 06.30 , 
alle skal spille 3 x 18 hull i løpet av dagen !!!

Søndag 29. juni :  Søndag 29. juni :  
Seriekamper på Re Golfbane, 
kl. 14.00 Re GK – Nøtterøy GK ( 1. div.)                         
Kl. 14.30 Re GK – Vestfold GK ( 2. div.)

Alle aktiviteter foregår på Re Golfbane 
på Reine, vest for Linnestad. 

Idrettskalenderen i Re sponses av:
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Lokalpolitikk i Re:

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det er to år siden en foreldre-
representant truet på kom-
munestyrets talerstol med å ta 
med maskingevær hvis ikke feil 
og mangler var utbedra over 
sommerferien 2012. Da som nå 
var det mursteiner som ramla 
ned fra veggene.

- Vanvittig dårlig vedlikehold
De folkevalgte diskuterte saken 
i forrige kommunestyremøtet. 
Da ble det etterlyst opprydning 
fra flere i kommunestyret. Aller 
mest tydelig var Frode Hestnes 
(Frp).
- Dette blir for flaut. Vi må 
gjøre noe nå, sa han i april-
møtet. Hestnes fyrte løs igjen 
i mai-møtet, det var flaut den 
gangen og er enda flauere nå.
- Jeg skvetter litt når vi vet at 
denne bomben ligger der uten 
å gjøre noe. Nå må vi slutte og 
tulle, sier Hestnes. 
- Vi er vanvittig dårlig på å 
vedlikeholde bygninger her i 
Re kommune, tordner Hestnes. 
Felleslista ved Øyvind Jonassen 
(H) etterlyser konkrete forslag 
og summer fra administras-
jonen.

- Mye usikkert om tilstanden
- Det mangler ikke på vilje 
i denne salen. Vi har sagt at 
ungdomsskolen skal fikses, men 
vi må jo få vite hva det koster 
for å kunne bevilge penger, sier 
Jonassen til ReAvisa. - Bare 
sånn kan vi politikere ansvarlig-
gjøres.
Konstiturert rådmann Unni Bu 
hadde med seg en skikkelig 
smørbrødliste med ting som må 
gjøres, henta fra ungdomsskole-
rapporten fra kommuneoverlege 
Erlend Viken. Den er blitt enda 
lenger på to år.
- Det er flere pålegg der mye 
må gjøres allerede i 2014, og 
noe i 2015. Det er noe som går 
igjen, det er blant annet disse 
mursteinene som ramler ned fra 
veggene, orienterer Bu. 
To alternativ, det første: Kle 

Bevilger 2,3 millioner kroner 
til Revetal ungdomsskole

denne veggen med netting. 
Kommunen venter på pris på 
det. Det andre alternativet: 
Dekke veggen med mur. - Jeg 
regner med at det blir tatt en 
avgjørelse på dette så snart vi 
vet prisene, sier Bu.
Når det gjelder dårlig inne-
klima maner Bu til strenge 
lufteregimer. Dårlig lys er bytta 
ut. Det gjenstår å få bekrefta at 
utbedringen er tilfredstillende. 
Når det gjelder fukt er det gjort 
undersøkelser allerede, men 
det må mer omfattende under-
søkelser til. 
- Det er blitt gjort nå og vi får 
svaret på denne rapporten 1. 
juni. Der det blir funnet fukt må 
det settes inn tiltak, ryddes opp 
og rehabiliteres. Får håpe det 
ikke er så omfattende, men det 
kan være det, sier Bu.

- Jobben gjøres i sommer
Planen er å få gjort utbedringer 
allerede i løpet av noen fridager 
før sommerferien, og resten i 
sommerferien. Radonmålinger 
trengs det litt tid til, så de 
skal være klare neste år. På et 
konkret spørsmål fra felleslistas 
Odd Gjerpe (Krf) bekrefter Bu 
at ungdomsskolen per nå ikke er 
godkjent. - Men, det er en stor 
forskjell på godkjent skole og 
det å stenge en skole, under-
streker Bu. Til ReAvisa forteller 
hun at det skal mye til for at 
man må stenge dørene på ung-
domsskolen. Med pengene som 
nå står til rådmannens disposis-
jon skal mye gå an å fikse, det 
viktigste er å sikre for murstein 
og fjerne fukt. Rådmannens 
forslag blir enstemmig vedtatt 
i kommunestyremøtet 13. mai 
2014, med et tillegg på inntil 
2,3 millioner kroner til dispo-
sisjon for å utbedre det som 
må utbedres, med inndekking 
via ubrukte lånemidler. - Og 
holder ikke det, så må rådmann 
komme tilbake til det i kom-
munestyremøtet i juni og be om 
mer kroner da, forteller Bu.

LOKALPOLITIKK I RE: Med en diger pengesekk 
prøver de folkevalgte å slukke en brann som har 
ulma lenge. Av Stian Ormestad

Stian@ReAvisa.no

Tre av de viktigste kommunale 
oppgavene er representert på 
agendaen for morgendagens 
kommunestyremøte, torsdag 
19. juni 2014: Barnehage for 
de minste, ungdomsskole som 
snart ramler ned av seg sjøl, og 
eldreomsorg i et nytt helsehus 
som snart står klart.

Foreslår kommunal 
barnehage i Skjeggestadåsen
Bygging av barnehage i Skjeg-
gestadåsen står på agendaen. I 
tidligere kommunestyremøter 
har det vært en heftig prinsip-
piell debatt rundt private aktører 
som har sendt tilbud til Re kom-
mune. I rådmannens innstilling 
foreslås det en kommunal løsn-
ing: Det bygges en kommunal 
barnehage i Skjeggestadåsen 
med tre utvidede avdelinger, det 
vil si 72 plasser med ferdigstil-
lelse innen 1. desember 2015. 
Anbudet fra Vålebygg AS 

Kommunestyremøte i morra: Ungdomsskole, 
barnehage, helsehus og kommunesamarbeid

LOKALPOLITIKK I RE: Kommunestyremøtet er åpent for alle som vil følge 
det, både i 4. etasje på kommunehuset eller live på nett.

benyttes. Kostnadsrammen er 
nesten 36 millioner kroner. Det 
blir også en gjennomgang av Re 
helsehus - status og fremdrift. 
Revetal ungdomsskole - status 
på oppgraderinger etter tilsyn.

Kommnunesamarbeid 
og kommunesammenslåing
Interkommunale samarbeid er 
i vinden, og hele tre av dem 
skal opp til votering i mor-
gendagens kommunestyremøte: 
Ny interkommunal legevakt i 
Tønsberg med kommunalt akutt 
døgntilbud (KAD), godkjen-
ning av samarbeidsavtale for 
vertskommunesamarbeid - plan, 
areal, byggesak og geodata, og 
etablering av vertskommunesa-
marbeid, 3K-landbrukskontor
Så kommer også kommunesam-
menslåing på agendaen, med
utredningen av kommunesam-
menslåing for 5K – fase 1. 
I perioden fram til det skal tas 

stilling til å gå videre i en fase 
2-utredning legges det opp til et 
bredt informasjonsarbeid ut mot 
befolkningen. Det arrangeres 
folkemøter i slutten av august/
begynnelsen av september 
2014, heter det i rådmannens 
innstilling. Så kommer noen 
steinharde saker på agendaen, 
to om pukk-verk: Re pukkverk 
- forslag til planprogram for 
detaljregulering med kon-
sekvensutredning, og Himberg 
pukkverk - forslag til planpro-
gram for detaljregulering med 
konsekvensutredning.

Følg kommunestyremøtet
Møtet kan du følge fra sidelinja 
i 4. etasje på kommunehuset, 
og du kan se det direkte på nett 
via link fra både ReAvisa.no og 
Re kommunes nettsider, som du 
også finner alle sakspapirer til 
nedlasting.

Leserinnlegg
fra Peter W. Moe

Et nytt kulturhus bør bli et mye 
besøkt aktivitetssenter og bør 
ha et bredt tilbud til daglig bruk 
for alle kommunens innbyg-
gere og organisasjoner, lag og 
foreninger. Samtidig bør det 
være et populært og staselig 
tilbud for spesielle anledninger, 
festivaler og temaer. Bygget 
bør kunne romme bibliotek, 
kulturskole, kirke og menighet, 
møterom, studierom, kursrom, 
øvingsrom og grupperom, 
tekjøkkener, cafe og restaurant, 
scene og filmsal for presentas-
joner av musikk, dans, drama, 
film, foredrag, kunst og utstill-
inger. Middelalderfestvalen bør 
naturligvis fortsettes, men vinter 
og krig utløser ikke de store 
gode følelsene og bør ikke være 
det sentrale. Pilgrimstemaet er 
nok noe for de få og spesielt 

interesserte, feks undertegnede.
Det som trekker de mange er 
kunstneriske uttrykk av for-
skjellige slag, særlig musikk, 
foredrag, filosofi, litteratur, og 
selvfølgelig et tilbud om mat og 
hygge i vakre omgivelser. 
Dette gir et helhetlig tilbud 
– noe for følelsene, noe for 
tankene og noe for kroppen.
En svært vellykket musikkfes-
tival finnes jo allerede i Tøns-
berg, så det er nok ikke marked 
for én til bare noen få mil unna. 
Re har dessuten Revårock og 
Bekkefare, som begge har vist 
seg å være livskraftige. Da 
måtte det i så fall være i en an-
nen sjanger og legges til en helt 
annen tid på året. Vikingetemaet 
er modent for utbygging i hele 
Vestfold, og Re bør være med 
av all kraft, for dette er det stor 

interesse for både innenlands og 
utenlands. Men altså ikke bare 
med fokus på to vinterslag.
Re har ikke fostret en Ibsen, en 
Grieg eller en Munch, men jeg 
tror ikke man skal være tilbake-
holdne med å tenke kreativt og 
skape noe helt nytt - Filosofifes-
tival? Litteraturfestival? Danse-
festival? Festival for visuell 
kunst? Dramafestival?
Med en spennende arkitektur 
blir Kulturhuset et signalbygg 
for omegnen, en stolthet for 
innbyggerne, et sted man husker 
og ønsker å komme tilbake til, 
et seremonisted og samlingsst-
ed for offentlige og private 
anledninger. (Innlegget er noe 
forkortet, red. anm.)

Mvh 
Peter W. Moe

Leserinnlegg: Tanker om et Kulturhus på Revetal 
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Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
Virksomhetsleder for teknisk 
etat i kommunen Arne Johnsen 
er saksbehandler og holder 
dialogen med båtforeninga. 

La prosjektet dødt
– I 2007 var den opprinnelige 
saken oppe i kommunestyret, 
der det ble vedtatt å bevilge 4,1 
millioner kroner for å ruste opp 
båthavna, og i 2008 ble det be-
vilga 2 millioner ekstra. I 2009 
stoppa arbeidet, fordi man ikke 
fikk tillatelse til å utvide. Da vi 
skjønte at dette ble vanskelig, la 
vi det dødt for å slippe å bruke 
tid og penger på å få det til. 
Det som er litt uheldig i denne 

saken er jo at man ikke kan 
gjøre det som opprinnelig ligger 
til grunn for vedtaket gjort i 
kommunestyret i 2007, forteller 
Johnsen – å utvide. 

Nå skal arbeidet fullføres
- Det som står igjen og er 
påbegynt, håper vi å bli fer-
dige med i løpet av vintern 
2014/2015. Bunnen må mudres, 
kaifronten må gjøres ferdig og 
innløpet bør sprenges slik at 
det er mulig for større båter å 
komme inn. Dette sendes på an-
bud, og når vi får en pris må vi 
se hva som kan gjøres på dug-
nad, forteller Johnsen. I løpet av 

sommeren vil det bli utarbeida 
en plan for hvordan kostnadene 
skal inndekkes og en plan for 
å fullføre påbegynt arbeid, før 
det skal opp i kommunestyret 
til høsten. Båthavna drives etter 
selvkostprinsippet, så de som 
har båtplass må regne med å ha 
dyrere båtplass over en del år 
for å dekket inn kronene som er 
brukt, forteller Johnsen.
 
- Re har en liten, men fantas-
tisk kyststripe
Leder i Våle båtforening Even 
Thronquist skryter fælt av 
båthavna, og er ivrig på å få 
ferdig det påbegynte.  - Re har 

6,1 millioner kroner er bevilga til Våle båthavn:
- Tar opp arbeidet igjen etter en lang pause

VÅLE BÅTHAVN: Folkevalgte i Re har bevilga totalt 6,1 millioner kroner til å 
ruste opp og utvide Våle båthavn, men det har vært en lang pause i prosjektet da 
det viste seg at man ikke får utvide båthavna likevel. Nå skal det legges en plan 
og arbeidet med båthavna skal komme i mål.

en ganske liten kyststripe, men 
den vi har er fantastisk flott. 
Det er ikke bare båthavn der, 
men folk går tur og fisker, og 
bruken har tatt seg opp etter at 
vi begynte å ruste opp båthavna 
i 2007, forteller Thornquist. 
- Alle båtplassene er per nå 
opptatt, men vi har venteliste – 

en for innbyggere i Re og en for 
folk utenfra, fordi reinger har et 
fortrinn – som står i vedtektene 
politikerne har laga, forteller 
Thornquist. Totalt 21 stykker 
venter på båtplass, og de siste 
årene har båthavna gått i over-
skudd, kan både Thornquist og 
Johnsen fortelle til ReAvisa.

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
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Konrad: 992 47 514 Steinar: 907 25 519

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

 

BLIR DYRERE BÅTPLASSER FRAMOVER: Båthavna 
drives etter selvkostprinsippet, så de som har båtplass må 
regne med å ha dyrere båtplass over en del år for å dekket inn 
kronene som er brukt, forteller Arne Johnsen i Re kommune.

Foto: Stian Ormestad
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Fra ReAvisa.no:

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Når det kommer til Re-ordfører 
Thorvald Hillestad har ikke 
alltid bilparken stått til herre-
mannens stilling og stand. 
- Detta er ikke bare ett trinn 
opp, detta er ei hel trapp, fortell-
er Thorvald til ReAvisa-journal-
isten som har en viss kjennskap 
til bilparken hans opp gjennom 
åra. - Det har bare vært det folk 
kanskje vil kalle "drittbiler", 
veit du. Saab 96 totakter, det 
hadde jeg først. Så hadde jeg ett 
par polski-Fiat, noen bittesmå 
lopper fra Øst-Europa. 

På mange lange korpsturer og 
håndballturneringer med barna 
da de var små fikk en gammel 
rødfalmet Opel Rekord stas-
jonsvogn med alvorlig slakk i 
mellomakselen duge. 
De siste åra har Thorvald ratta 
rundt i forskjellige pickuper og 
andre slags arbeidsbiler. 
- Jeg har holdt meg til billige 
bruktbiler som sånn nogenlunde 
har bragt meg fra A til B, ja. 
Jeg har aldri kjøpt en helt ny bil 
rett fra butikken før. Men når 
først det skulle skje, forteller 

- Detta er ikke bare ett trinn opp, detta er ei hel trapp
REVETAL: En splitter ny elektrisk Tesla er ikke lenger noe uvanlig syn. Men 
alle som kjenner bil-historien til ordføreren får seg en overraskelse når de ser 
hvem som sitter bak rattet. 

Thorvald at han ville slå på 
stortromma. - Ja, jeg deisa 
skikkelig til nå! Ordføreren har 
i likhet med kommuneoverlege 
Erlend Viken med flere reinger 
valgt å kjøpe en av de mest 
solgte el-bilene her til lands, en 
Tesla Model S. Siden el-biler er 
unntatt avgifter, er startprisen på 
den flotte bilen "bare" rett under 
500.000 kroner - så er det bare 
å plusse på for ekstrautstyr og 
tilleggsvalg av mange slag.

Foto: Stian Ormestad

Ny leder for Elbilforeningen fra Re
OSLO/RE: Christina Bu (34) fra Våle er Norsk Elbilforen-
ings nye generalsekretær.  Hun starta i stillingen denne 
måneden, juni 2014. - Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på 
jobben som generalsekretær og å få fronte en svært viktig sak 
og en forening i vekst. Det blir selvsagt utfordrende, men det 
er jo en gjeng med engasjerte og kunnskapsrike folk jeg skal 
jobbe sammen med, forteller den nye generalsekretæren til 
Elbilforeningens nettsider. 34-åringen kommer opprinnelig 
fra Våle, men har bodd i Oslo siden 2001. De siste sju årene 
har hun jobbet som rådgiver i politisk avdeling i NAF, med 
hovedansvar for miljørelaterte saker. - Min interesse for elbil 
handler mest om at jeg ser null-utslippsbiler som det viktigste 
tiltaket for å redusere utslippene i transportsektoren. Jeg synes 
også det er moro å teste ut nye elbiler, sier Bu i følge nettsiden. 
Sjøl kjører hun ikke bil, men reiser kollektivt. - Foreningen 
står midt oppe i en rivende utvikling, og har en svært viktig 
jobb å gjøre nå som stadig flere forbrukere kjøper elbil, sier 
Bu. - Styret er meget godt fornøyd med å få Christina med 
på laget. Hennes erfaring og engasjement passer perfekt for 
stillingen, sier styreleder i Norsk Elbilforening, Espen Hauge 
til samme nettside.

Foto: Pressemelding
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Spruta spyler-
væske på syklister

REVETAL: Sykkelturen en 
varm maikveld ble litt våtere 
enn forventa. Klokka 22.30 
torsdag kveld 22. mai 2014 
melder politiet i Vestfold at en 
personbil har dusja ned syklister 
med spylervæske og annet.
- Føreren ble stoppet og er 
anmeldt for forholdet, melder 
politiet videre på Twitter.

ASKJERDALEN: Ved halv ni-
tida på torsdag morgen 22. mai 
2014 ble det meldt om en bil 
som har kjørt av veien og endte 
opp i elva i Ramnes. Politiet 
forteller til ReAvisa på stedet at 
føreren er sjekka ut av ambulan-
sepersonell og utrolig nok har 
han kommet fra det uten skader. 
Men han måtte pent bli med 
politiet siden det er mistanke 
om promille- eller ruskjøring. 
Det ble også satt i gang søk 
med bikkjer for å finne eventu-
elt andre som satt i bilen, uten 
hell. Politiet fortalte til ReAvisa 
at de har ingen grunn til å tro 
at flere var involvert i ulykka. 

REVETAL: Etter en topp i fjor høst, 
som lensmann Lars Christian Reiersen 
beskrev som en innbruddsbølge, har det 
vært veldig stille på den fronten lenge 
i Re. Men mange er fortsatt engstelige 
for innbrudd - spesielt eldre mennesker.
- Vi er enda sikrere nå enn den gang om 
at det ikke var snakk om lokale skurker, 
men omreisende utlandske tjuver, for-
teller Reiersen til ReAvisa. Siden det er 
roligere dager reiser Reiersen rundt til 
pensjonistforeninger i sitt distrikt Indre 
Vestfold for å informere, blant annet 
om frykt for nye innbrudd. - Vi har 
regna på det, og med den statistikken 
som ligger til grunn kan du regne med 
innbrudd sjeldnere enn hvert 200. år i 
ditt hus i Re. Så det er viktig å betrygge 
innbyggerne og minne om at Re er et 
trygt sted å bo, tross innbruddsbølgen 
som gjorde mange bekymra i fjor høst, 
spesielt mange eldre, forteller Reiersen 
til ReAvisa.

Foto: 
Stian Ormestad

Politiet i Re er ferdig med sine 
undersøkelser etter dødsbrannen

Bekymra for innbrudd i ditt hus? Sannsynligheten 
er at det skjer sjeldnere enn hvert 200. år her i Re

Bilfører stakk av 
etter utforkjøring 
i Mulvikaveien
MULVIKAVEIEN: Politiet 
melder mandag morgen om en 
utforkjøring i Mulvikaveien.
- Bilfører har stukket fra stedet, 
skriver politiet i Vestfold på 
Twitter. Politiet rykka ut til 
ulykkesstedet for å søke etter 
bilfører.

To MC-førere 
mista lappen
RAMNESVEIEN: - UP melder 
at de har anmeldt og beslaglagt 
førerkort til to personer på 
Ramnesveien, skriver politiet 
i Vestfold på Twitter torsdag 
22. mai 2014. De to ble målt til 
henholdsvis 90 og 88 kilometer 
i timen i 60-sona. Begge kjørte 
motorsykkel, opplyser politiet.

Siden det lukta bensin rundt 
ulykkesbilen ble brannvesenet 
tilkalt. Vestfold Interkommu-
nale Brannvesen (VIB) skriver 
følgende på Facebook: - Vi har 
sjekket stedet med tanke på 
akutt forurensning, og hatt på 
noen sekker med oljeabsorber-
ende bark. Ingen lekkasje som 
truer miljøet. Bilen har kommet 
sørfra, fra Ramnes sentrum, 
og kjørt ut på ei slette før en 
høyresving nesten halvveis til 
krysset i Askjerdalen. Bilberg-
ing var i gang en times tid etter 
ulykka ble oppdaga.

Foto: 
Stian Ormestad

Bil havna i elva i Askjerdalen

KÅPEVEIEN: Politiet måtte 
vente med de siste under-
søkelsene på branntomta til 
deler av det brannskadede huset 
var revet, av sikkerhet for sine 
folk. Siste åstedsundersøkelse 
fant sted på tampen av mai. - 
Vi er ferdig med vårt arbeid, 
forteller lensmann Lars Chris-
tian Reiersen til ReAvisa. Alle 
funn er oversendt krimtekniske 
undersøkelser. Det tar tid, det 

samme gjør det å få svar fra den 
endelige obuksjonsrapporten. - 
Undersøkelsene har tatt tid på 
grunn av åstedets beskaffenhet. 
Men vi må utelukke eventuelt 
ytre omstendigheter, og det har 
vi et berettighet håp om å klare. 
Det er fortsatt ikke mistanke om 
at det har skjedd noe kriminelt 
i forbindelse med dødsbrannen, 
opplyser Reiersen.

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

I januar sendte Norges 
Bygdekvinnelag et brev om 
jordvern til alle landets ordfør-
ere, med overksriften "14.000 
bygdekvinner krever sterkere 
vern av matjorda": - Et mål 
nedbygd matjord fratar fram-
tiden mulighet til 1.000 brød i 
året for all framtid, derfor er det 
så viktig å ta vare på matjorda 
vår, heter det. Siste mandag i 
mai møttes bygdekvinnene og 
ordføreren i Re.

Arealplaner på agendaen
- Som leder i Norges 
Bygdekvinnelag er jeg svært 
glad for at Ramnes Bygdekvin-
nelag fulgte opp brevet med 
et møte med orføreren der 
jeg også ble invitert, forteller 
leder i Norges bygdekvinnelag 

Kathrine Kleveland. På møtet 
var også Else Foss Holten og 
Inger Johanne Sveen for å 
diskutere arealplanen for Re 
kommune med ordfører Thor-
vald Hillestad. På møtet sto Res 
araealplan fram mot 2019 på 
agendaen, sammen med Vest-
folds arealplan og en generell 
bekynring for statsråd Listhaugs 
ønske om mer kommunalt styre 
når det gjelder jordvernsaker.

Bygdekvinnene vil følge med
- For oss i Ramnes Bygdekvin-
nelag ga møtet et større innblikk 
i det krysspresset kommunen 
lever i når det gjelder jord-
vern, forteller leder i Ramnes 
bygdekvinnelag Inger Johanne 
Sveen. - Ordfører Thorvald 
Hillestad tok oss vennlig i mot 

Bygdekvinnene diskuterer jordvern 
med ordførere over hele landet - og i Re

ENGASJERTE BYGDEKVINNER MØTTE ORDFØREREN: Else Foss Holten, Inger Johanne 
Sveen, Kathrine Kleveland og Thorvald Hillestad diskuterer arealplanen for Re kommune og 
Vestfold fylkeskommune.

Foto: Privat

og forklarte med instruktive 
eksempler hvordan føringer 
fra stat og fylke kan gjøre 
det vanskelig å gjennomføre 
de tiltak som tar best vare på 
dyrkbar jord. Vi har tillit til at 
de folkevalgte prøver å gjøre 
så gode prioriteringer som 
mulig lokalt innenfor de statlige 
bestemmelser. Samtidig  vil vi 
holde oss oppdatert om hvorvidt 
jordvern blir tatt på alvor i vår 
kommune. 

Åpent møte om jordvern
Temaet jordvern vil bli belyst 
av Katrine Kleveland på et møte 
åpent for alle på Brårsenteret 
mandag 15. september, dit også 
ordfører Thorvald Hillestad er 
invitert.

REVETAL: Bygdekvinnene vil følge med på hvordan Re kommune disponerer 
matjorda i kommunen vår framover.

22 mennesker fra 7 forskjellige 
land på gårdsbesøk i Ramnes
ØVRE SUKKE GÅRD: En vakker forsommerkveld tirsdag 
3. juni samlet 22 mennesker fra 7 forskjellige land seg på 
Øvre Sukke gård i Ramnes, forteller Inger-Johanne Sveen i 
en epost til ReAvisa. Gårdens vertskap Hege Bach og Espen 
Klaseie tok alle godt i mot, og de bød på deilig grønnsaksup-
pe og hjemmebakt grovbrød. Mange lot seg etterpå friste av 
muligheten til en ridetur. For noen var det første gang, andre 
hadde prøvd det før. Den yngste rytteren var 8 år, den eldste 
75 år! For vår venn Joseph Nshimbani fra Zambia var det 
også første gang på hesteryggen. Etter rideturen fortalte han 
interessant om sin bakgrunn fra Kongo og Zambia og videre 
om sitt idealistiske arbeid på en skole i en avsidesliggende 
del av nord-øst-India, Manipur. De fleste av oss ble imponert 
over den løsningsorienterte og arbeidsomme 32-åringen. Han 
var blant annet engasjert i ”EUREKA” utvekslingsprogram. 
Mange utvekslet e-postadresser med ham, så kontakten kan 
videreutvikles når han er tilbake i India. De fredelige om-
givelsene på Øvre Sukke med naturen i all sin grønne frodig 
het var en god ramme for siste internasjonale møteplass 
før sommerferien. Neste internasjonale møteplass blir over 
sommerferien tirsdag 2. september med felles avreise fra 
Brårsenteret klokka seks på kvelden. Da drar vi på blåbær- 
og sopptur!

Foto: Privat

Reinger på viking-
tokt med Saga Oseberg

TØNSBERG: I mai var tredve med tilkny-
tning til Re på tur med Saga Oseberg på 
Byfjorden. Solveig Myrstad hadde vært med 
på en verve-kampanje for Saga Osebergs 
venner og hadde vunnet en tur med båten. På 
turen tok hun med seg familie og venner og 
la ut på en rotur på Byfjorden. Solveig var 
for anledningen kledd i tidsriktig middelal-
derdrakt. - Det var en fin opplevelse, forteller 
reingene. De fleste fikk prøve seg som roere 
med god medvind innover og motvind tilbake 
til brygga igjen. Underveis fikk de god orien-
tering av Ole Harald Flåten. På bildet ser du 
hele gjengen etter ilandstigningen på brygga i 
Tønsberg.

Foto: Håkon Westby

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

ReAvisa skrev om en velforen-
ing nede for telling i Bergsåsen, 
der lekeplassene var fullt forfall 
og ingen visste engang hvem 
som satt i styre og stell for 
velforeninga. De tidene er over, 
får nå skjer det mye i Bergsåsen 
med et velfungerende styre på 
plass. Nyopprusta fellesområder 
med nye lekeplasser som blir 
pynta opp med flotte tegninger, 
drenert fotballbane der det er 
sådd nytt grass, benker og grill-
er - det skjer mye om dagen. 

- Lekeplassen blir mye brukt
- Vi er ikke ferdig enda men er 
godt på vei, forteller Cathrin 
Sonnleitner, leder i Bergsåsen 
Velforening, til ReAvisa. 
- De mest aktive som hjelper 
med lekeplassen er Leif Arne 
Rui med familie, han er rå på å 
bygge opp apparater, Jon Arne 
Lian er også “handy man”. Sven 
Førsund som vellet har kjøpt 
sittegresskipper til har ansvar 
for at grasset blir klippet, han er 

Full sving i Bergsåsen!

nærmeste nabo til lekeplassen. 
Kristine Myrstad Gulbrandsen 
er kasserer. Janne Vettestad og 
Anne Marte Berntsen er også i 
styret - som nå fungerer fint. 
- Vi utfyller hverandre og jobber 
bra sammen! Gøy at lekeplas-
sen blir brukt mer og mer av 
flere og flere! Det kommer nye 
til hver uke, besteforeldre med 
barnebarn og barnehager tar seg 
turer dit. Der spilles det fotball, 
sisten, gjemsel og så videre, 
forteller Sonnleitner. 

Planlegger velfest i juni
- Vi feira etter beising av to 
apparater med grilling forrige 
lørdag. Vi voksne satt på grill-
plassen over plenen og så på 
barna som storkosa seg. Lørdag 
28. juni blir det velfest på leke-
plassen fra klokka 17 - gøy hvis 
mange kommer! 
Nå ønsker velforeningen seg en 
donasjon av et lekeapparat eller 
en benk med bord, og en grill 
til. Det er også snegledugnader 

og søppelplukking i regi av 
velforeningen. 
- I oktober har vi lyst til å 
invitere til fakkelvandring fra 
lekeplassen til vanntårnet som 
en hyggelig tradisjon. 

- Stolte av lekeplassen vår!
- Vi er veldig stolte og glade for 
lekeplassen vår, forteller Cath-
rin Sonnleitner til ReAvisa.

BERGSÅSEN: Velforening-krisa er for lengst over. 
Sjekk alt dugnadsgjengen i Bergsåsen har fått til!

VELFUNGERENDE VEL-
FORENING: Nyopprusta 
fellesområder med leke-
plass, drenert fotballbane, 
nysådd grass og benker 
og griller, rapporterer en 
velfungerende velforening 
i Bergsåsen til ReAvisa. De 
flotte figurene på lekeap-
paratene står Sara Løvås 
Biseth for.

Foto: Privat
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INKLUDERT “ALT” KR. 245 800,-
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Utvalg som i by’n 
–  service som på landet!

33 06 26 33

- ditt kjøpesenter 
på veien!
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PARKERINGSPLASS

P

ÅPENT: 9-20 (18)
 MENY 8-21 (20)

WWW.RE-TORVET.NO

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET

PARFYMERI & VESKEBUTIKK
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Den lille røde hytta Villa 
Boheme ligger langs Lange-
vann, med skauen og Lange-
vann som nærmeste nabo. 

Spise blåbær og leke gjemsel
- Vi kjører opp på hytta på 
kvelder i uka, i helger og bruker 
feriene her, hele året, forteller 
Frode om den lille hytta ved 
Langevann. Sommerferien 
skal også tilbringes her, og det 
gleder Alvilde Riis (8) seg til, 
som ofte har med seg klasse-
venninne Madeleine Hanssen 
Solberg (8) på hytta. De bader, 
padler i kano, spiller spill og 
leker.  Om vinteren går de på 
skøyter, hopper fra hyttetaket 
og ned i snøen ,og tråkker ned 
en stor runding der de kan 

tenne opp bål og grille pølser, 
forteller de. - Det er morsomt 
å leke gjemsel med pappa. Her 
slipper vi å se på TV, så vi kan 
leke mye mer ute og gå turer 
i skauen. Her blir det masse 
blåbær snart, men hjemme er 
det ikke et eneste blåbær 
- hjemme er det bare dyr!

Praktisk med kortreist hytte
Som kornbonde med mange dyr 
på tunet som sauer, høner, ender 
og katter er det nok å finne på 
hjemme på gården. 
- Det beste med denne hytta er 
at det går helt fint å kombinere 
hytteliv med jobben som bonde. 
Det er praktisk med tanke på 
dyra, vi kan jo aldri reise langt 
avgårde av gangen, forteller 

Frode.
- Vi slipper å planlegge så mye, 
og får brukt hytta veldig mye 
- kanskje mer enn folk flest får 
til. Det blir sjelden så mye tid til 
å sitte på ræva, vi har hele tida 
noen prosjekter på gang.

Lå ubrukt i mange år
Nå byttes kledning, det males, 
det pusses opp sakte, men 
sikkert. Det skal hogges ved, 
hentes vann, tømmes en utedo. 
- Det er alltid nok å gjørra, men 
det blir på en helt annen måte. 
Det blir ikke som jobb, det blir 
mer kos, veitu.
Den lille plassen har alt ei hytte 
skal ha - og ikke ha. De har 
strøm, men ikke innlagt vann 
eller vannklosett. Her er det 

utedass som gjelder. Frode og 
pappa Nils Riis kjøpte hytta 
i 1998 for 50.000 kroner. Du 
måtte være ekstremt lokalkjent 
for å se at det lå ei hytte der. 
Den gikk i ett med trærne, 
ubrukt på flere tiår.

Skakk og sjarmerende hytte
- Jeg måtte hogge en liten skau 
for å komme til hytta. Så starta 
vi å pusse opp, og det har vi 
drivi med siden. Vi blir sikkert 
ferdig en gang i 2050, tenker 
jeg, sier Frode og ler godt. Her 
har han det ikke travelt. 
Hytta er bygd i ei tid da mate-
rialer var mangelvare, rett etter 
krigen. Skakk og sjarmerende 
står den der, reist på stumper og 
avkapp. Nå er den sikkert verdt 

det tidoble av det Frode ga på 
slutten av 90-tallet, men han har 
ingen planer om å selge 
- hverken hytta eller hyttetomter 
rundt. Hytta fulgte med på 
lasset da han kjøpte skauen her 
oppe.

- Dette er vårt ferieparadis!
- Det er det som er sjarmen her 
oppe, noen få hytter som ligger 
for seg sjøl, spredd langs Lan-
gevann. Denne idyllen kan vi 
ikke forandre på, sånn skal det 
være. Klatrer jeg høyt oppi en 
tretopp, kan jeg se hjem - men 
likevel er vi laaaangt hjemmefra 
og har en helt annen verden og 
et helt annet liv her oppe, for-
teller Frode og Gunn Helen.
- Dette er vårt ferieparadis!

“Kortreist hytte” i Re
LANGEVANN: Ferieparadiset ligger ikke langt unna når du har hytte 
i egen kommune. Nærmere bestemt sju minutter hjemmefra, forteller 
Frode Riis (37) og Gunn Helen Rosenvinge Alfheim (33). 

KOSER SEG PÅ HYTTA: Alvilde Riis (8) har med seg klasse-
venninne Madeleine Hanssen Solberg (8) på hytta, og her er de på 
leit etter kommende blåbærtuer. I bakgrunn ser vi Frode Riis (37) og 
Gunn Helen Rosenvinge Alfheim (33). Ellers går det i spill, kort og 
Yatzy, eller jentene leker på den nykappa vedhaugen utenfor hytta.

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

Re GK har nybegynnerkurs 
med knallpriser 20-22 juni, 
og flere kurs utover høsten. 

For mer informasjon og påmelding, 
se vår nettside www.regolf .no, eller
besøk vår stand på Revetaldagen 
lørdag 28. juni!lørdag 28. juni!

* Opplæring tilpasset hver enkelt elev
* Solid erfaring med foreldresamarbeid
* Faglig oppdaterte lærere og læringsmidler
* Lav strykprosent = billigere førerkort

  Kontakt oss på sandetra@online.no 
  sms 90865213 / telefon 33770010

Lokalopplæring - kontakt
Ulf på telefon 905 87 574

- Det er morsomt å leke gjemsel med pappa. Her slipper vi å se på TV, så vi kan leke mye 
mer ute og gå turer i skauen. Her blir det masse blåbær snart, men hjemme er det ikke et 
eneste blåbær - hjemme er det bare dyr!

Alvilde Riis (8), på hytta ved Langevann



Plumbo til Ramnes siste helga i juni
BEKKEFARE: - Vi har  vært så heldig å få Plumbo på 
plakaten i år, forteller brødrene Espen og Svein Flåteteigen 
som står bak Bekkefare musikkfestival, hjemme på fami-
liegården langs Kileveien i Ramnes. - Flere lokale helter står 
på plakaten, som for eksempel Blues Believers og Roger 
Bergan & The Loose Cannons. I tillegg er det verdt å få med 
seg Krast og Dogs of Lust, med mange flere. Det blir også et 
gjensyn med Wefring fra Sverige som mange allerede har et 
godt forhold til, dette blir tredje året på rad de spiller her. 
Det blir servering av vått og tørt til snille priser, og det vil 
også være mulig for folk å grille medbragt grillmat. Festi-
valen har både nettside på www.bekkefare.com, side på Face-
book, med arrangement der hele programmet kan studeres 
for helga 26 - 27 - 28. juni 2014. 

Foto: 
Pressemelding
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Musikksommeren er i gang

TØNSBERG/RE: Allerede en fredagskveld i mai kom sommeren til Vestfold og 
Tønsberg, med Re-musikere på scenen. Flere av dem kommer til festivaler i Re.

Åpen gård på Brår
siste helga i august
BRÅR: Helga 30. – 31. august 
er det tradisjonen tro Åpen 
gård på Brår. I uthuset er det 
utstilling med gamle kart fra 
Eidsfossbanen og Tove Spar-
vat Holmøy stiller ut bilder i 
hovedhuset. Ellers skal det som 
før være mye moro for barna: 
Hoppe i høyet, ri på hest og se 
på dyrene. - Vi arrangerer også 
Blåklokkevekua i uke 27 med 
sang og musikk på tun og beite, 
forteller bonden på Holt gård 
Roar Lefsaker til ReAvisa.

Kafeen er åpen 
på Sukke gård

KJØNNERØDVEIEN: Hver 
første søndag i måneden og 
hver torsdag er kafeen Høns 
og Peoner åpen på Sukke gård, 
hele sommeren. 
– Her har vi salg av økologisk 
og kortreist mat, forteller Hege 
Bach og Espen Klaseie, som 
driver gården. 1. september 
starter det opp kurs i Mindful-
ness, en stressmestringsmetode 
som er veldig i vinden. Mer info 
finnes på gården sine nettsider. 

Sensommerfestival 
på Våle prestegård
VÅLE: Lørdag og søndag 
6.-7. september er det Sensom-
merfestival på Våle prestegård 
med fest på lørdagskvelden der 
Cosmic spiller opp til dans. 
Ellers vil det som vanlig være 
mye moro for barna og salg 
av diverse håndverk og hjem-
mebakst. Mer info kommer 
nærmere sensommerfestival-
helga, forteller arrangørene.
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Åpen gård og dag-
leir på Holt gård
UNDRUMSDAL: Hver søndag 
hele sommeren er det Åpen 
gård på Holt gård i Undrumsdal. 
I år er det også dagleir første og 
siste uka i ferien for barn mel-
lom 7-12 år, men første uke er 
allerede fullbooket. 
- Her er man med på det som 
skjer på gården! Rett og slett en 
liten gårdsferie, forteller Roar 
Lefsaker til ReAvisa. 
 

- Ingen landbruks-
messe i år - heller
HJERPETJØNN: - Å få folk 
til å stille er ikke noe problem, 
men vi som driver det har 
ikke hatt tid, forklarer Robert 
Klausen. For to år siden ble 
den første  Landbruksmessa på 
Hjerpetjønn en realitet, og målet 
var å ha messe hvert andre år.
– Det er jo litt synd at vi ikke 
får det til i år, fordi det gikk så 
bra forrige gang. Vi får prøve 
igjen neste år, tror Klausen. 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Martin med venner spilte på 
Helmer i Tønsberg, med foning 
Jostein Christensen på trom-
mer, pluss deler av bandet som 
spiller i Varme mennesker, som 

igjen skal spille på Re minifes-
tival i august. Varme mennesker 
er et De Lillos tribute-band, 
som det heter på godt norsk. Da 
de spilte på Helmers i Tøns-

berg, var det stinn brakke og 
kø med folk som ville inn. Det 
lover godt for deres varslede 
opptreden på Re Minifestival på 
Revetal første helga i august!

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

- Sommertiden nærmer seg, og 
for tredje gang inviterer vi fra 
og med 1. juni alle skolebarn i 
1. - 7. trinn til tre måneder med 
spennende lesekonkurranse, 
skriver Re bibliotek i en epost. 
- Kom til oss for å låne bøker, 
få boktips og tøffe premier. Hos 
oss kan du også følge med på 
ukentlige topplister som viser 
hvem som har lest mest. I år er 
Sommerles også på nett. Nå får 
du ikke bare poeng for antall 
bøker du leser selv eller blir 
lest for eller lytter til, men også 

digitale trofeer når du på nettsi-
den sommerles.no svarer riktig 
på ukas oppgave. Dessuten 
får du poeng ved å hente ukas 
kodeord hver uke på biblioteket.
Sommerles-vinneren i Re vin-
ner et gavekort på 500 kroner.
Vinneren i Vestfold vinner et 
gavekort til Høyt & Lavt aktiv-
itetspark i Lardal for to voksne 
og to barn. Konkurransen starta 
1. juni og går hele sommeren. 
Re bibliotek er med som ett av 
mange bibliotek i samarbeid 
med Vestfold fylkesbibliotek.

- Bli med på Sommerles-
konkurransen og vinn flotte premier! 

Adrenalinkicket er 
ikke langt unna
SVARSTAD/ANDEBU: Det 
finnes flere sommeraktiviteter 
ikke langt unna Re i Indre 
Vestfold. To gir et større kick 
enn alt annet. Langs Lågen-
dalsveien ved Svarstad ligger 
aktivitetsparken Høyt og lavt. 
Der er det klatreparken for barn 
og ungdom, lekeplass, hop-
ping i høyet og Kjærra fos-
separk (UNESCO Norvegica 
Geopark), med mer. Det er 
også fint å gå på tur i området 
på tilrettelagte stier. På Håsken 
i Andebu er det gokart-utleie. 
Der kan du bestille time for deg 
og fartsglade venner, eller du 
kan stikke innom for drop-in.

ReAvisa ønsker alle våre lesere 

en god sommer!

Følg med på ReAvisa.no - og 

tips oss på Tips@ReAvisa.no :)
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Pressemelding
Post@ReAvisa.no
 
HAUGARPLASSEN: I fjor kom det rundt 1.000 men-
nesker til Høyjord og festa og kosa seg på bygdas idylliske 
festplass, Haugarplassen.  
- Høyjord ungdomslag inviterer til Sensommerparty på 
samme sted lørdag 9. august i år, informeres det i en epost 
til ReAvisa. I år har arrangørene vært rett over og åsen til 
Ramnes og gjort avtale med Blues Buddies, som vil vise 
sitt kjente seneshow og fremføre sin konsert i samme stil 
som ”The Blues Brothers” i den legendariske filmen med 
samme navn. Fra andre siden av fjorden kommer Torgeir & 
Kjendisene - igjen. Disse gutta er kjent for og lage skikke-
lig partystemning, akkurat som de gjorde i fjor. Fra Horten 
kommer en ung mann, Tor-Magnus Sandbekk, som tidligere 
har spilt på blant annet Bekkefare festival i Ramnes. Hans 
hovedinstrument er munnspill og gitar. 
- Fra arrangørhold har vi god tro på at arrangementet vil 
appellere til mennesker i alle aldere - som i fjor, men vi 
understreker at den nedre aldersgrensen er 18 år. Det er hel-
ler ikke tillatt å ha med seg egne drikkevarer, men det selges 
både vått og tørt på området, informeres det.

Foto: 
Pressemelding

Sensommerparty til tusen i Høyjord

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re minifestival 2014 er fredag 
1. og lørdag 2. august, forteller 
Roger Noren ved Restauranten. 
Det blir coverband med rock’n 
roll sist ut på lørdag med 
Wonderboys, det blir De Lillos-
tributeband og det blir et ungt 
up-and-coming og plateaktuelt 
The Last 24. Hengsrø smie står 
også på scenen på Revetal. Alle 
nevnte med lokal tilknytning.

Lokal sprellemann lager liv
- Det er første gang The Last 24 
spiller her på Re minifestival, 
så det blir veldig gøy å spille 
hjemme, forteller Marthine 
Huseby Simonsen, vokalist og 
bassist i bandet. De har spilt 
på John Dee i Oslo, Total i 
Tønsberg, i Stockholm, og som-
meren er booka med festivaler 
- deriblant Re minifestival. Det 
slippes også en ny EP på slutten 
av sommeren.
Linda Kvam kommer hjem 
igjen, endelig. Den mest merit-
terte og erfarne artisten av alle 
på scenen i løpet av minifesti-
val-helga. Hun forteller at det 
blir noe spilling i distriktet, 
men da er det stort sett lukkede 
eventjobber. 
- Jeg føler sjøl at jeg er ganske 
mye rundt her, at jeg er mye 
hjemme - men kanskje ikke 
Revetal, og kanskje ikke åpne 
konserter som det blir på Re 
minifestival. Det blir jo mor-
somt!
Det lokale bandet Hengsrø smie 

Revårock-plakaten er på plass
Pressemelding
Post@ReAvisa.no

REVÅ/SVINEVOLL: PR-apparatet er satt i gang og promo-
teringa er i full gang. Det vil si - hengeren ved Bispeveien 
på Svinevoll er på plass. Lørdag 26. juli blir det nok en gang 
festival på kubeitet til familien Langeland, og banda som 
foreløbig er booket og står på plakaten er følgende: The Dix, 
Dr. Glenn og hans menn og The Last 24. Wrong Direction 
er vorspielband. Fredag 25. juli blir det et arrangement for 
barna, forteller Jan Ringen i en epost til ReAvisa.

Foto: 
Stian Ormestad

Trivelig og lokalt på Re minifestival

REVETAL: Alle har de vært ute og farta i den litt større verden utenfor Re, men 
nå gleder lokale artister seg til å vende hjem igjen for en trivelig helg på Revetal.

ved Kasper Søyland er muligens 
et ubeskrevet blad for mange, 
men det kan fort forandre seg. 
De har fått sitt mest prestisje-
tunge oppdrag så langt i karri-
eren denne sommeren:  Opp-
varmingsband for CC Cowboys 
på Holmestrand kulturfestival 
sist helg. - Det er helt klart det 
største for oss til nå!

Hengsrø smie spilte også på 
minifestivalen for to år siden 
med et koselig sett tidlig 
på kvelden. I år spiller de 
fredag, før Linda Kvam går 
på. I tillegg skal vår lokale 
sprellemann av en gitar-
trubadur Thomas Stange 
fra Fon lage liv og røre fra 
festivalscenen.

Vår lokalkunnskap - din fordel!
Ta kontakt med Truls Bøhle eller Thor Fredrik Hanssen 
Solberg i banken på Revetal eller på telefon 47 67 55 00

Eiendom Re/Andebu

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

Grendeturnering på Hjerpetjønn
HJERPETJØNN: Sensasjonen Høyjord kom over kommune-
grensa og rappa trofeet fra dobbeltvinnende Bergsåsen i fjor. 
Til helga lørdag 21. juni 2014 er det ny grendeturnering på 
Hjerpetjønn med følgende lag: Hjerpetjønn, Fon, Høyjord, 
Brekkeåsen, Revetal, Linnestad, Bergsåsen og Sem. 

Arkivfoto: Stian Ormestad
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Kulturhuset 
Elverhøy er i bruk!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Det er bestemt at prosjektet 
kalles Kulturhuset Elverhøy, 
står det skrevet i referatet fra 
Elverhøy-møte 22. mai 2014. 

- Viktig at huset er i bruk!
Hovedpunktet på agendaen 
var valg av organisasjons-
form. - Gruppa som har jobba 
med prosjektet har undersøkt 
forskjellige organisasjonsformer 
og har etter råd fra fagpersonell 
falt ned på at den beste organ-
isasjonsformen for Kulturhuset 
Elverhøy vil være forening. 
Ramnes ungdomslag og Frilynt 
Vestfold eier huset og den nye 
foreningen må være stiftet og 
Ramnes ungdomslag må ha 
årsmøte før huset kan føres over 
til den nye foreningen.
Flere foreninger vil gå sammen 
om drift, arrangement og bruk 
av huset. Her vil det bli øvinger, 
møter, loppemarked, konserter 
med mye mer. 
- Et forslag var at forenings-
leietagere som ikke har råd til 
ukentlige leieutgifter på lokalet 
kan lage et arrangement i året 
hvor hele inntekten går til huset. 
Det er viktig at huset brukes, 
at det er lys i lokalene. Bruk 
av huset vil trekke til seg nye 
brukere, står det referert fra 
diskusjonen. 

Få møteplasser for ungdom
Ungdom i Re har veldig 

RAMNES: Kulturhuset Elverhøy tar form: Både 
navn, organisasjonsform og formål ramler i disse 
dager på plass. Sist helg var det god, gammeldags 
bygdefest på lokalet, til inntekt for Elverhøy.

få møteplasser. Mange av 
møteplassene i Tønsberg har 20 
- 23 årsgrense og det er behov 
for møteplasser utenom idrett-
slagene. Elevrådet på Revetal 
ungdomsskole kan brukes som 
drahjelp for å få ungdom inn på 
Kulturhuset Elverhøy. Det har 
før vært prøvd ut med diskotek 
for mellomtrinnet på Elverhøy 
med stor suksess. Den nye 
organisasjonen kan også være 
medlem i Frilynt. Frilynt får 
statlig støtte for alle medlemmer 
fra 0 til 26 år. Det vil være svært 
viktig for Kulturhuset Elverhøy 
å ha barne- og ungdomsgrupper 
med. Barn og ungdom som er 
med i styret/undergrupper bør 
ha medbestemmelsesrett på lik 
linje som de andre medlemmer 
i styret/undergrupper, står det i 
referatet. 

Flere møter på planen
Neste møte om Elverhøy 
Kulturhus vil dreie seg om 
oppgave- og ansvarsfordeling 
mellom organisasjonene som 
skal bruke huset, pluss fordel-
ingsmodeller for inntekter og 
husleie. Tilstede på møtet 22. 
mai var Anders Bøhle, Preben 
Nielsen, Vigbjørn Bue, Jonas 
Haukjem, Ingegerd Holt Brat-
testå, Frank Wedde, Arne Lin-
nestad, Arnfinn Dahl, Torunn 
Dahl, Theo Aske Holskil, Knut 
Høydal, Siv Ellen Kristiansen.

Avlegger-
auksjon i bygde-
kvinnelaget
BERGSÅSEN: En regnfull 
kveld i mai samlet 11 kvin-
ner seg  hjemme hos Lulli 
og Erling Samnøen i Berg-
såsen til avleggerauksjon. 
På grunn av regnværet ble 
auksjonen holdt innendørs 
og Lulli ønsket velkommen 
og et dikt om natur ble lest. 
Kveldens auksjonarius, 
Helga Bjerkø ble godt hjul-
pet av Mona Kirkevold  og 
sørget for hyggelig salg av 
variert plantemateriale. Nå 
vil mange hager i bygda 
bli beriket av nye farger, 
former og dufter. Helga 
ble overrakt en gave og 
takket for stor hjelp både 
som auksjonarius og for 
trofast å sørge for fyring og 
snørydding ved Lukasstua 
når det har vært strikkekafe 
der.Etter pause med kaffe, 
te og deilige kaker ble vi 
invitert ut i hagen av far 
i huset, Erling. Under en 
bratt fjellskrent i Bergs-
åsen er det gule vinkel-
huset omgitt av en frodig 
eventyrhage. Den rommer 
mye; en dam med fargerike 
karpefisker, ”kompost-
fabrikk”, mange trapper og 
stier som fører til frodige 
bærbusker, frukttrær og 
blomster i sjarmerende 
blanding. Mye opprinelig 
natur er bevart og nederst 
i hagen er en godt tilrette-
lagt plass for vedkløyving. 
I sørveggen av garasjen 
klatrer drueplanene villig 
oppover. Mange dro hjem 
til egen hage med fornyet 
lyst til å utnytte egen tomts 
særpreg, skriver referent 
Inger-Johanne Sveen i 
Ramnes Bygdekvinnelag.

TEMA: SOMMER I RE 

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

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

GOD GAMMALDAGS BYGDEFEST PÅ LOKALET: 
Lørdag 14. juni ble det dratt i gang god gammeldags fest på 
lokalet som har stått i fare for å bli historie. Omtrent seksti 
stykker var med på moroa, og Bjørnar Mikkelsen og Frank 
Wedde spilte opp til dans, som vi ser på det store bildet.
- Neste år er vi hundre her, vet du, sier Torunn Dahl. Hun for-
teller at den yngre garden, de som begynner i 8. og 9. klasse, 
skal ha diskotek på Elverhøy neste fredag. På det lille bildet 
over kaster mannfolka på stikka for å vinne ei flaske med 
vin – som i tillegg til inngangspenger var en inntektskilde til 
huset denne kvelden. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Godhetsdager blir en årlig tradisjon
REVETAL: Med varme vafler og en hjelpende hand sto godhet 
i fokus første helga i juni - alt sammen helt gratis.  
- Det er snakk om praktiske gjøremål for folk som ikke klarer 
det så lett sjøl, det være seg eldre, funksjonshemmede, inn-
vandrere med lite kontaktnett, og så videre, forteller Tom Erik 
Horn. Godhetsdager i Re blir en årlig greie, til samme tid i 
begynnelsen av juni neste år. - Vi prøver oss litt fram i år og 
ser hva som funker bra og ikke, forteller Tom Erik.
- Folk må jo bli litt kjent med dette, og alle må vite at det er 
helt gratis. Vi håper på flere jobber til neste år, spesielt hage-
jobber. Alle utgifter blir sponsa av lokalt næringsliv, som blant 
annet vaffelrøre og penger til alt det vi ellers trenger å kjøpe 
inn for å hjelpe. Aksjonen i regi av Revetal menighet er et 
samarbeid med de andre menighetene i Re og kirken i Re.
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For bestilling eller spørsmål, kontakt oss gjerne på: Tlf: 33 06 37 77
 E-post: restauranten66@gmail.com

www.restauranten.net / facebook.com/restauranten
Besøksadresse: Regata 2, 3174 Revetal

 Standup.no sier: "Christer Torjussen er en av 

landets morsomste og mest rutinerte standupkomikere. 

Etter 13 år på scenen og flere høythengende priser på 

merittlisten får du oppleve en komiker som lirer av seg 

morsomheter med høy energi og innlevelse - hver gang!" 

Inngang kr 150,-  20 års aldersgrense

Tapasbuffet 200,- fra kl 19.. Bordbestilling

Tapasbuffet 200,- fra kl 19.. Bordbestilling

Billetter på 330 63 777 eller på Restauranten.

Stand-up med Christer Torjussen

Fredag 20. juni kl 21.00.

Åpningstider:
Mandag – lørdag kl 11-19

Søndag kl 15-19
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

I bygdeboka står det Kleven 
søndre, men på folkemunne 
heter det Kleiva. ReAvisa 
ble med rundt i hagen som er 
velstelt og virker inspirerende 
på besøkende. Etter en runde 
i hagen med steinbedplanter 
på knausen og større planter 
rundt hovedhuset tok vi turen 
innom drivhusene og salgsben-
kene. Der fant vi Kåre Haugen 
i full aktivitet med prikling av 
stauder.

Busslaster med folk
- Det er mamma dere stort 
sett møter i hagen og ved 
drivhusene. Vi har en arbeids-
fordeling etter mulighet og 
evne, hvor jeg er økonomisk 
ansvarlig og tar de tyngste 
jobbene, sier Ranveig Haugen. 
Mamma Marit Haugen har vært 
medlem av Svenska trâdgårds-
amatørerna i snart 30 år og har 
gjennom dem lært mye. Der 
skaffer hun seg frø av nye og 
spennende sorter, som så blir 
sådd og priklet før de blir prøvd 
ut i hagen. Lykkes det blir det 
nye planter å selge. Staude-
gården er også en besøkshage 

og det kommer besøk fra mange 
hagelag. De venter besøk av 
seks busser i løpet av juni. 
Besøkshagen er åpen sjøl om 
det ikke er folk her, sier Marit. 
- Det er hyggelig om folk kom-
mer. Ta gjerne med mat. Det er 

Østlandet. Mange kjører innom 
på vei fra Oslo til hytta ved kys-
ten i Vestfold. Mange går rundt 
i hagen og ser og tar bilder først 
før de handler etterpå.
- Er dere plaget med brun-
sneglene?

En blomstrende familiebedrift
KLEIVA: Marit Haugen, mannen Kåre og datteren Ranveig har med stor iver og planteinteresse bygd opp 
en imponerende besøkshage med tilhørende plantesalg i Kleiva. Du kan se Staudegården der den lyser fra 
fjellknausen i flotte farger, lett synlig fra Bispeveien.

navn som gjelder.
Mens vi prater med Ranveig og 
Marit kommer det en bil opp 
på haugen. Ekteparet Marte og 
Dag Berntsen fra Filtvedt er på 
vei til hytta. Dag sitter i rulle-

Kort om Staudegården i Kleiva:
* Hagen ligger i Kleiva i Re, sentralt i Vestfold med korte 
avstander til andre sentrale østlandsområder. 

* Hagen er fullt ut familiedrevet ved familien Haugen i 
Kleiva, ved siden av annen jobb.

* Hagen er bygd opp av murer, trapper og stier i naturstein, 
og har bekk og fossefall mellom to dammer.

* Hagen er godt synlig fra Bispeveien riksveg 35, og er 
kjent for sin fargeprakt – spesielt i vårhalvåret.

* Hele området er på cirka fem mål, medregnet den store 
gårdshagen, og er omtalt i aviser, ukeblad og TV.  

* Hagen innbyr til besøk og rekreasjon hele sommer-
halvåret. 

* Det er mulig å tilbringe tid der sjøl om det ikke er folk 
hjemme, forteller vertskapet. - Ta gjerne med mat!

Kilde: 
www.staudegården.no

“Besøkshagen er åpen sjøl om det ikke er folk her, det er bare 
hyggelig om folk kommer. Det er mange sitteplasser i besøks-
hagen det går an å slå seg ned på.” 

Marit Haugen, Staudegården i Kleiva

mange sitteplasser i besøksha-
gen det går an å slå seg ned på, 
sier Marit. Sist sommer hadde 
de besøk to ganger av toetasjers 
busser fra Danmark. Da var 
det så mange her at vi måtte ha 
hjelp av Randi Bergan Fogstad 
fra Hof.

Både hobby og jobb
- Kan dere leve av dette?
- Nei, jeg har 90 prosent jobb, 
sier Ranveig Haugen, - men det 
er morsomt. Halvveis jobb og 
halvveis hobby. De forteller at 
det kommer folk innom fra hele 

- Vi prøver å ramme inn områ-
det med ”smart bayts proff” om 
våren , har ”Sluxx” på de verste 
sneglestedene og så plukker vi 
om kvelden.

Imponerte besøkende
- Om vinteren har dere fri?
- Da er det etikettskriving, 
laminering av bilder og bestill-
ing av nye spennende frø og 
planter. Jeg må hele tida holde 
meg oppdatert på nye sorter, 
forteller Marit. - Jeg leser og 
pugger latinske navn, for når en 
bestiller så er det kun latinske 

stol og de tar en runde rundt og 
ser før de kommer tilbake.
- Helt fantastisk, sier Dag. 
- Dette er jo imponerende! 
Sånn variasjon og fargeprakt. 
Inntrykket er enestående, mener 
Dag, som forteller at de har en 
handikaphage med opphøyde 
hagekasser hjemme.
Han er en av mange, mange 
som drar fra Staudegården i 
Kleiva full av inspirerende 
inntrykk og med noen ny-
innkjøpte planter med seg hjem.

STAUDEGÅRDEN I MAIFLOR: Ranveig og Marit Haugen 
viste oss rundt i besøkshagen på Kleiva. På fjellknausen var det 
steinbedplanter som lyste opp mellom steinene. En dam med 
fontene fant vi også, og flere sitteplasser hvor besøkende kan slå 
seg ned og nyte staudehagen. Vi så flere uvanlige stauder som 
var drivi fram fra frø. I drivhuset satt Kåre Haugen og priklet 
nysådde planter mens Marit og Ranveig viste oss salgsbordene 
og hagen med de store staudene rundt hovedhuset.

Foto: 
Håkon Westby

Skolene i Re:

ReAvisa.no
tips@ReAvisa.no

tlf 488 69 444
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Godt over 2.000, flesteparten 
fra Re, har Ulf Arne Lauridsen 
(62) fra Brekkåsen hjulpet fram 
til førerkortet siden han starta 
som kjøreskolelærer tilbake i 
1977. Ingen av dem har gått på 
en alvorlig smell.

- Brenner for 
god kjøreopplæring
- Det er jo det som er hele målet 
- å overleve dette her. Noe av 
det farligste vi gjør er å være i 
trafikken. Det å kjøre bil er et 
stort ansvar og ingen spøk, sier 
Ulf som ellers kan dra en spøk 
om det meste.
- Jeg har det like gøy på jobb 
enda, den dag i dag - tenk på 
det, etter så mange år! Det er 
moro å treffe nye folk, ingen 
elever er like. Samtidig gjør jeg 
en kjempeviktig jobb.
For sjøl om det er blitt mange 
elever opp gjennom åra, er 
kvalitet viktigere enn kvantitet, 
understreker Ulf. Han mener 
det er stor forskjell på kjøre-
opplæringa rundt omkring, og 
peker på økt konkurranse. 
Ulf vil gjøre det på sin måte, 
gjøre det skikkelig - og med et 
smil. 

Ulf har guidet over 2.000 til lappen: 
- Dette er drømmejobben!
REVETAL: Blant alle han har hjulpet fram til førerkort, har Ulf Arne Laurid-
sen ikke oppdaga en eneste alvorlig ulykke eller dødsfall i løpet av deres første år 
bak rattet. - Det er jeg stolt av! Jeg følger litt med på tidligere elever, veit du.

- Du kan si jeg brenner for 
god kjøreopplæring, det har så 
utrolig mye å si for hvordan vi 
oppfører oss bak rattet. Hold-
ninger har spesielt mye å si.

Gode råd 
for billigere førerkort
Etter så mange år i gamet, er 
Ulf blitt en kjent figur. Mange 
kommer til Ulf for råd og vink 
for hvordan man kan ta lappen 
uten at det skal koste skjorta - 
og kanskje hele kleskapet. 
- Alle er enig om at det er dyrt å 
ta lappen, sånn er det bare. Det 
blir aldri billig, men det kan bli 
billigere. Så hva kan du gjøre 
for å fikse det?
Ulf gir følgende råd: Start med 
øvelseskjøring så kjapt du 
kan. Ta kjøretimer underveis, 
og ta med deg det du lærer i 
kjøreskolebilen til privatbilen 
når du øvelseskjører med pappa, 
mamma, bestemor eller beste-
far. Øvelse gjør mester!
Det kan kanskje høres ut som 
om det blir dyrt, men i det lange 
løp kan det bli billigere - og 
sikrere. I tillegg kan du logg-
føre all kjøringa og vise til 
forsikringsselskapet den dagen 

du får lappen og egen bil. 
Da vil ganske sikkert for-
sikringsselskapet gi deg en 
rimeligere pris fordi det er 
dokumentert at du har kjørt 
mye og er tryggere i trafikken.

Headhunta 
til ny trafikkskole
Av de godt over 2.000 har han 
ikke oppdaga en eneste alvor-
lig ulykke eller dødsfall de 
første åra etter at de har fått 
lappen. - Det er jeg stolt av! 
Jeg følger litt med på tidligere 
elever, veit du.
Nå er Ulf blitt headhunta i en 
alder av 62 år og går tilbake 
til kjøreskolen han kjørte for 
tidligere, Sande trafikkskole. 
Han har solgt seg ut som med-
eier og ansatt hos Raymond og 
Hildes trafikkskole i Tønsberg. 

Fortsatt base på Revetal
- Jeg fortsetter som kjøre-
skolelærer med Re og Revetal 
som base. Jeg holder meg 
greit oppdatert og henger med 
i svingene fortsatt. Dette er 
drømmejobben, og Re har 
liksom vært mitt område i alle 
år. Så sånn blir det videre også.

HAR DRØMMEJOBBEN: 
Helene Josefine Bachmann 
Mikalsen (19) fra Fon har bytta 
kjøreskolelærer til Ulf Arne Lau-
ridsen (62) fra Brekkeåsen. - Jeg 
ble anbefalt Ulf, og det er jeg 
glad for, forteller hun. - Elever 
er veldig forskjellig. Det har 
med kjemi å gjøre - og da må 
jeg som kjøreskolelærer justere 
opplæringa slik at det passer til 
hver enkelt elev, forklarer Ulf  
som har hjulpet godt over 2.000 
fram til førerkort, flesteparten 
av dem fra Re. Han begynte 
som kjøreskolelærer i 1977 og 
forteller at han har det like moro 
på jobb den dag i dag. - Dette er 
drømmejobben!

Foto: 
Stian Ormestad

Landbruksforsikring vokser på 
Revetal med en ny ansatt: - Det 
var viktig å finne en lokal bonde
REVETAL: Landbruksforsikring på Revetal dobler kapa-
siteten: I tillegg til Carl Cederstolpe (33) er nyansatte Kjersti 
Kjellaas (46) fra Revetal nå med på laget. Landbruksforsikring 
på Revetal er et lite, lokalt og landlig forsikringsselskap med 
store eiere i ryggen. Bøndenes egen bank Landkreditt eier 51 
prosent av Landbruksforsikring, forteller Carl Cederstolpe 
(33). Siden oppstarten på Revetal på tampen av fjoråret har 
pågangen vært overraskende stor, forteller han til ReAvisa. - 
Vi har hatt en firedobling i forhold til det vi forventa, forteller 
Cederstolpe til ReAvisa. Ett årsverk holder ikke lenger, så fra 
og med juni ble Kjersti Kjellaas (46) fra Revetal ansatt som 
kundekonsulent. - Det var viktig å finne en lokal bonde, sier 
Cederstolpe. Kjellaas er fra en gård og har jobba med land-
bruksforsikring i en årrekke for et annet selskap. Hun får nok 
å finne på, for fra en forventet pågang med cirka 20 gårder på 
halvåret, er det blitt rundt 80 gårder å forsikre allerede i løpet 
det første halvåret med drift på Revetal.
- Nå kapasitet på plass for på møte pågangen videre, sier 
Cederstolpe.

Foto: 
Stian Ormestad

Næringsliv i Re:

“Alle er enig om at det er dyrt å ta lappen, sånn er det bare. 
Det blir nok aldri billig, men det kan bli billigere!”
Ulf Arne Lauridsen (62), kjøreskolelærer
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På kalenderen står ett navn, og 
på planen står en kjøretur. Erik 
W. Falck (69) fra Revetal gleder 
seg til hver gang han skal ut på 
vift med Christin Solli (46) i Re 
omsorg og service på Revetal.

- Det er blitt mange fine turer!
- Vi kjører en tur tilbake til 
gamle trakter, ser på gamle 
tomter, hus og hytter og mimrer 
tilbake i tid, forteller Christin. 
- Det er blitt mange fine turer, 
forteller Erik. Sakte, men sik-
kert kommer ordene fram. 
Språket er blitt vanskelig å 
takle etter slag, men han er 
klar i hodet og han er alltid fast 
bestemt på hva han vil, forteller 
Christin. Erik smiler og har 
planen klar for dagens utflukt. 
Turen går til Re-torvet for en 
kaffekopp. - Der treffer Erik 
igjen mange gamle kjente fjes, 
og det er helt tydelig at mange 
kjenner Erik - for det er mange 
som vil hilse på!
Erik bodde på Revetal og jobba 
i Tønsberg der han drev en 
bokhandel i mange år. Han har 
tre barn, ei datter og to sønner 
som bor i USA. Det sier seg 
sjøl at de har lite muligheter 
til å ta seg av ham, så vergen 

- En veldig givende jobb, rett og slett!

tok kontakt med Re omsorg 
og service for et halvt års tid 
siden. Siden den gang har 
Christin kommet til Krakken 
for å hente Erik en gang hver 
uke. Den gamle bokhandleren 
er en storforbruker av kultur, så 
det er blitt mange konserter og 
teaterforestillinger. Det hender 
at Christin leser høyt for ham 
i gamle bøker. For det meste 
går det i åndelig påfyll og op-
plevelser. Men Christin følger 
ham også til legen, tannlegen 
og andre avtaler. - Det er greit 
å være to, for det er ikke alltid 
så enkelt å få med seg alt som 
blir sagt, forteller Christin - som 
også har fagkompetanse til å 
forstå det meste som blir sagt 
hos for eksempel legen.

- Tar tid å bygge opp et firma
Re omsorg og service har 
kommet for å bli, med cirka 
en halv stilling går det rundt 
økonomisk. Resten av arbeids-
tida fyller hun opp som hjem-
mesjukepleier i Re kommune. 
Til sammen blir det en hel 
stilling ut av det.
- Målet er at Re omsorg og 
service blir en heltidsjobb, men 
det tar tid å bygge opp et firma 

- kanskje spesielt når det gjelder 
noe som er så nytt her i Re som 
private omsorgstjenester, in-
nrømmer Christin.
- Mange familier er flinke til 
å stille opp, men det er også 
veldig mange som sliter med 
å få tida til å strekke til. Jeg 
merker at det blir mer akseptert 
å søke hjelp, og det er bra. Det 
er en veldig givende jobb, rett 
og slett.

- Godt å ha noe å glede seg til
Etter den ukentlige lufteturen er 
Erik en ny mann når han kom-
mer tilbake. Det ser de ansatte 
som jobber på Krakken. Alle 
trenger å komme seg litt ut og 
oppleve noe, mener Christin, 
- ung som gammel!
Erik gleder seg stort til det nye 
omsorgsbygget på Revetal 
- eller Re helsehus som det nå 
heter - står klart og han kan 
flytte inn der. 
- Da kommer jeg hjem til 
Revetal igjen!
Det neste store på planen er 
Oslo-tur på besøk til Eriks 
onkel som fyller 107 år. 
- Det blir langtur, forteller Erik 
og smiler bredt. Det er godt å ha 
noe å glede seg til.

KRAKKEN/REVETAL: Etter godt over ett år med eget firma som tilbyr private 
omsorgstjenester kan Christin Solli (46) love at Re omsorg og service er kommet 
for å bli. 

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

EN GIVENDE JOBB: Erik W. Falck (69) fra Revetal gleder 
seg til hver gang han skal ut på vift med Christin Solli (46) i 
Re omsorg og service. Hun oppsummerer drifta etter halvannet 
år og forteller at Re omsorg og service er kommet for å bli. Per 
idag er det nok jobb til en halv stilling, på sikt håper hun at det 
blir en fulltidsjobb.

Foto:
Stian Ormestad

”Målet er at Re omsorg og service blir en heltidsjobb, men det tar tid å 
bygge opp et firma - kanskje spesielt når det gjelder noe som er 

så nytt her i Re som private omsorgstjenester.”

Christin Solli (46), grunder
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Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

Bispeveien 946, 3174 Revetal
Mobtlf: 93849712

Epost: maryonssystue@gmail.com

Se bilder fra årets 17. mai-
feiring i Re på ReAvisa.no

17. MAI I RE 2014: Hipp hurra! Se bilder fra feiring i alle sogn i Re. 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Se bilder fra flaggheising på 
Revetal på morgenkvisten, tog 
på Revetal, tog i Fon, tog i 
Undrumdal og tog i Våle, 
arrangement på Sagatun i 

Vivestad. Se også alle de flotte 
bilene til Re motorklubb, som 
avslutta toget på Revetal og 
i Våle. Re-russ i russetoget i 
Tønsberg er også foreviget, 

sjekk galleriet på nettavisa 
ReAvisa.no! Bildene er tatt 
av Stian Ormestad, Håkon 
Westby og Synne Eggum 
Myrvang.

SE BILDER FRA ALLE SOGN: En 17. mai-
feiring i strålende solskinn fra morgen til kveld! 
Se bilder fra alle sogn på nettavisa ReAvisa.no. 

Foto: 
Stian Ormestad.

17. mai-feiring i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Ett 17. mai-tog for hele Re 
på Revetal til neste år?

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
I september skal 17. mai-komiteen 
ta den endelige avgjørelsen på om 
det blir ett felles tog i Re neste år. 

Høster erfaringer fra 
Ramnes og Røråstoppen skoler
– Ramnes og Røråstoppen skole 

– Med den løsningen vi har sett 
på nå mener jeg man får i både 
pose og sekk. Ett stort, felles tog 
på Revetal med alle skolene på 
morgenen, og så foregår leker og 
de andre tradisjonene som måtte 
høre med der man har pleid å være. 

REVETAL: - Jeg tror folk kan gå med på dette så lenge de vet at de får spise isen sin der 
de pleier, mener varaordfører Trude Viola Antonsen, leder i 17. mai-komiteen i Re.

faller argumentet med å besøke 
de ulike sykehjemmene rundt om 
bort. – Neste år vil alle de eldre 
være samlet på Revetal, så toget 
må selvfølgelig gå innom der. Med 
ett tog blir det også mindre press 
på korpsene, forteller Antonsen. 

NYBYGG
SKJEGGESTADÅSEN
Flotte tomter uten byggeklausul på Tomtefelt B11 og
B12!

Kontakte megler for mer informasjon om tomtene.

Ring gjerne for å avtale en omvisning i Skjeggestadåsen!

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

dnbeiendom.no

TOMTEFELT
B11
B12

skal fortelle litt om deres erfaring 
med å ha felles tog på Revetal, 
men leker på sin egen skole, for-
teller Antonsen. Som varaordfører 
tilfaller også vervet som 17. mai-
komiteleder henne. 

Gleden av å gå i et kjempestort tog 
med masse liv og røre må jo bli en 
stor opplevelse!

Mindre press på korpsene
Med det nye helsehuset på Revetal 

– Men det er klart at tilhørigheten 
på de ulike skolene er kjempe-
viktig. Jeg tror folk kan gå med 
på dette så lenge de vet at de får 
spise isen sin der de pleier, mener 
Antonsen.

“Med denne løsningen mener jeg man får i både pose og sekk. Ett 
stort, felles tog på Revetal med alle skolene på morgenen, og så foregår 
leker og de andre tradisjonene som måtte høre med der man har pleid 
å være. Gleden av å gå i et kjempestort tog med masse liv og røre må jo 
bli en stor opplevelse!”

Trude Viola Antonsen, leder av 17. mai-komiteen i Re
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SIKRE SYKLISTER: Blant 
de yngste ble Adrian Aron-
sen Kjærnes fra Kirkevoll 
skole beste 5. klassing, mens 
7. klassingen Christoffer 
Skinnes Næss fra Solerød 
skole ble best av alle Re-elev-
ene og går videre til landsfi-
nalen for tredje gang.

Foto:
Stian Ormestad. 

Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

De beste fra alle skolene i 
distriktet møttes for å kåre de 
aller beste som skulle gå videre 
til landsfinalen i sykkelprøva 
2014. Tolv Re-elever var med, 
fra skolene Solerød, Ramnes, 
Røråstoppen og Kirkevoll. 

- Han er sykkeleksperten vår
Christoffer Skinnes Næss (12) 
har representert Solerød tre år 
på rad.
- Han er sykkeleksperten vår, 
han har 20 sykler, minst! Det 
forteller Maren Bruserud (10) i 

5. klasse. - To av dem skal jeg 
lage tandemsykkel ut av, for-
teller Christoffer. Han elsker å 
mekke og kjører crosser, gokart 
og ATV. - Og han elsker Volvo, 
føyer tredjemann fra Solerød til, 
6. klassingen Aleksander Wit-
tingsrud Wagner (11). 

Til landsfinalen for 3. gang
Blant 5. klassingene var de to 
beste fra Re: 1. plass gikk til 
Adrian Aronsen Kjærnes fra 
Kirkevoll skole og 2. plass til 
Daniel Palm fra Ramnes skole. 

I 6. klasse var bestemann fra 
Høyjord skole, Jens Mikael Jo-
hannessen. Best av alle Re-elev-
ene ble 7. klassingen Christoffer 
- som gikk videre til landsfina-
len for tredje året på rad. 

Blant de beste i landet
- Jeg sliter litt med teorien, men 
tar det igjen på syklinga. Der 
har jeg vært en av de beste i 
landsfinalen to ganger tidligere.
Les mer og se flere bilder fra 
distriktsfinalen i sykkelprøva 
2014 på nettavisa ReAvisa.no.

HÅSKEN: Tolv Re-elever var med i distriktsfinalen for Sykkelprøva 2014 i 
våres. Christoffer Skinnes Næss (12) fra Solerød skole er i landsfinalen for tredje 
året på rad. 

5. klasse:
1. plass Adrian Aronsen 
Kjærnes, Kirkevoll skole
2. Daniel Palm, Ramnes skole
Maren Bruserud, 
Solerød skole
Amalie Møyland Ormestad, 
Andebu skole
Ansgard Island Fremstad, 
Røråstoppen skole
Stian Bråthen Pedersen, 
Høyjord skole

6. klasse:
1. plassJens Mikael Johannes-
sen, Høyjord skole
Kamilla Haugeland, 
Andebu skole
Ole Erik Holtung, 
Kirkevoll skole
Lars Trygve Bjune, 
Ramnes skole
Helene Ulland Brown, 
Røråstoppen skole
Aleksander Wittingsrud 
Wagner, Solerød skole

7. klasse
3. plass Christoffer Skinnes 
Næss, Solerød skole
Emil Langseth Bjørkmo, 
Andebu skole
Florian Bredow, Kirkevoll skole
Andrine Lie, Røråstoppen skole
Sonja Smidsrød, Høyjord skole
Stian Hogsrød, Ramnes skole

Videre til landsfinalen:
Christoffer Skinnes Næss, 
Solerød skole

Lokale deltakere i distriktsfinalen for sykkelprøva 2014:

Sykkeleksperten fra Solerød skole
videre til landsfinalen for tredje gang

Gammeldags skole:
- Alt var ikke bedre før!

RØRÅSTOPPEN: - Det er litt strengt, sier Sander 
Holtan Ødegård (9). Hele 4. klasse og 5. klasse på 
Røråstoppen skole har hatt gammeldags skole i an-
ledning grunnlovsjubileet.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Vi kunne ikke si ett eneste ord 
feil, forteller Tommy Berglund 
(10). - Jeg begynte nesten å 
grine, og noen andre gjorde det 
faktisk!
Elevene forteller at de nesten 
ikke kjente igjen læreren deres, 
Trond Vestnes. - I dag måtte vi 
bare si "god morgen, lærer Vest-
nes", forteller Henriette Solberg 
(9) og Tuva Therese Malin (9).
- Jeg er ikke akkurat redd til 
vanlig på skolen, forsikrer 
Tommy på 10 år.
- Det er godt at lærerne ikke er 
sånn nå som de var før i tida!
Det er lærer Vestnes helt enig 
i. - Det er slitsomt. Det blir 
en veldig ensidig skole, der vi 
mangler flere og bedre virkemi-
dler som vi heldigvis har i dag.
Fra morgen av var det penskrift 
av bibelsitat og pugging av del-

er av Grunnloven i norsk, mens 
mattetimen gikk på læring av 
tall på den gamledagse måten.
Etter skoletimene bar det ut i 
sola og øve på å gå i tog, dagen 
før den store dagen. - Alt var 
ikke bedre før, er elevene enig i 
etter en formiddag med gam-
meldags skole. For to uker siden 
fikk elevene med seg et brev 
med hjem med oppfordring til 
å kle seg gammeldags akkurat 
denne dagen. Det er imponere-
nde å se hva de har funnet fram, 
en gutt forteller at skjorte og 
vest er fra da bestefar var liten.
ReAvisa fikk forsikra før vi 
forlot Røråstoppen skole: - Det 
var litt morsomt å se hvordan de 
hadde det på skolen i gamle-
dager, også. Men heldigvis har 
vi læreren vår tilbake i 2014 
igjen! 

Skolene i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Røråstoppen skole feiret 10 år!

RØRÅSTOPPEN SKOLE: Det var folksomt i 
skolegården på Røråstoppen skole da 
10-årsjubileet ble markert fredag 5. juni. 

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Ramnes og Røråstoppen skolekorps kom marsjerende inn 
mens 7. klasse-elever laget flaggborg med fargeflagg på 
hver side av utetrappa. Rektor Wenche Weum Bue øn-
sket velkommen før alle elevene stilte opp i utetrappa og 
sang skolesangen. Alle klassene bidro med sanger, blokk-
fløytespill og skuespill i skolegården i småregnet. Elevrå-
det hadde en hilsen hvor de fortalte hvorfor de var glade i 
skolen sin, før Einar Borgmann hilste fra Re kommune og 
overrakte blomster til rektor og personalet. En gavesjekk på 
1.000 kroner ble også overrakt til elevrådsleder Johannes 
Heierstad, med oppfordring om å diskutere med sine me-
delever hva pengene skal brukes til. Underholdningen ble 
avsluttet med bursdagssangen både på engelsk og norsk og 
Bli med-dansen, hvor elevene fikk med seg en stor del av 
publikum. Se flere bilder fra feiringen på 
nettavisa ReAvisa.no!

Foto: Håkon Westby

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Se flere bilder på ReAvisa.no
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TØFT VÆR KREVER  
TØFF MALING

Ytterst ute mot det åpne Stadthavet ligger Kråkenes Fyr, 
et av Jotuns mange testfelt. Her får vi virkelig testet 
DRYGOLIN mot det værharde norske klimaet. Slik vet vi at 
DRYGOLIN er så robust som den må være for å tåle tø�e 
og varierte værforhold. Derfor beskytter DRYGOLIN også 
flest norske hjem, og har gjort det i mer enn 50 år.

Vil du vite mer om hvordan vi tester  
og utvikler vår maling, besøk oss på  
jotun.no/drygolintesting

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER
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Natur i Re:

NATUR I RE: Har du noen gang sett en blomst som ser ut som 
ei lita solsikke midt i skauen eller på ei gammal eng? Da har du 
kanskje vært så heldig å få se den sjeldne solblom. Solblom var 
en ganske vanlig art en gang, og de som har levd lenge nok kan 
kanskje huske den fra gamle beiter eller slått-enger. Solblom er 
en konkurransesvak art. Når naturbeitene gror igjen og innmarks-
beitene gjødsles forsvinner som regel solblom. Derfor er den 

NATUR I RE
Sjelden solblom funnet
i Vivestad - ikke sett 
siden 50-tallet i Re

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

xComfort - Trådløs hverdagsluksus
Justér varmen opp med ett fingertrykk, og dim ned lyset i stua, 
kjøkkenet eller hele huset like enkelt. Skru av huset når du 
går ut, og skru på hytta i det du setter kursen til fjells fredag 
ettermidag. Det er hverdagsluksus! xComfort er et fleksiblet 
styringssystem som lar deg styre lys, varme og alt annet som 
går på strøm, fra smartphone eller nettbrett der du er eller er 
på vei til. www.xcomfort.no

nesten ikke å se lenger, og der den finnes er det som regel ved små 
engrester ved støler, setre eller i nærheten av en sta og gammeldags 
bonde. I fjor ble solblom funnet igjen i Re for første gang siden 
femtitallet. Funnstedet var ved restene av gamle beiter ved Bergan-
vannet i Vivestad. I tillegg til å være en sjelden indikatorart for rikt 
kulturlandskap, er også solblom vertsplante for en egen sommer-
fuglart. Solblomengmøll er en liten spesialisert art som kun legger 
egg på solblom, og som derfor er minst like sjelden og truet som 
vertsplanta. 

Foto: 
Hallvard  Holtung   

“Den er nesten ikke å se lenger, og der den finnes er det som 
regel ved små engrester ved støler, setre eller i nærheten av 
en sta og gammeldags bonde”

Hallvard Holtung, biolog
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Slekters gang:
Døpte

Fon kirke
29.05 Håkon Sanner Holt
29.05 Jens Neslein Lislebø

Ramnes kirke
04.05 Anna-Helena Victoria Nilsen-Øiseth
04.05 Sofie Marguerite Marti
09.06 Alvilde Gran Seth
09.06 Tiben Gran Seth

Våle kirke
04.05 Lysander Isak Bjerknes Halvorsen
04.05 Christian Lien Klausen
18.05 Else Karin Maria Hansen Åhrman
08.06 Thea Gabriella Styrvold
08.06 Andrea Gran

Vigde

Fon kirke
03.05 Linn Therese Bue 
og Øystein Røynesdal

Ramnes kirke
07.06 Monica Lorentsen 
og Espen Løkenhagen

Våle kirke
24.05 Heidi Gulbrandsen 
og Erlend Hillestad

Døde

Ramnes kirke
15.05 Ole Apenes
30.05 Alf Bernhard Kjær
06.06 Reidar Bergan
11.06 Wenche Lise Skaug

Undrumsdal kirke
09.05 Alf Skarstein

Våle kirke
14.05 Erik Olsen
04.06 Terje Gustavsen
06.06 Else Bjunes

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Human-etisk forbund

Det ferske brudeparet ble overraska da presten sa at Fred skulle være med dem.

Smått og stort fra Re:

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Riksantikvaren har i samarbeid med DIS Norge laget en hjem-
meside hvor du kan se om du er en etterkommer av en Eidsvoll-
mann. Søk på her: http://data.eidsvollsmenn.no/tng/index.php.
ReAvisa har snakka med to etterkommere i Re. Den ene av de 
to etterkommerne av Eidsvollmenn er Bjørg Kristensen, født 
Backe, som er tipp-tippoldebarn til Hans Hein Nysom, Botne. 
Nysom var født i 1767 i Drammen, der faren var kjøpmann.
Han starta på teologi-studier i København 17 år gammel og var 
ferdig utdanna prest da han var 20 år. Han ble personalkapellan 
til Eiker i 1788 og ble residerende kapellan i Våle i 1800, noe 
han var i to år. I 1802 ble han utnevnt til sogneprest i Botne, et 
embede han hadde til han døde i 1831. Han ble valgt fra 
Holmestrand og satt på plass 42 i salen på Eidsvoll hvor han 
sluttet seg til Selvstendighetspartiet. Det er reist en bauta over 
Nysom ved Kjærsenteret i Holmestrand. Tore Sørby er tipp-
oldebarn til Gullik Madsen Røed, Botne, som satt på plass 94 i 
Eidsvollsalen. Røed ble født i Botne, der faren var gårdbruker. 
Omkring 1812 tok han over gården Bø i Sande i Vestfold etter 
svigerfaren sin. Han var ellers kommandersersjant i Sandeske 
kompani av Telemarkske regiment. I 1814 var Røed utsending 
fra Telemarkske regiment til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 
1814. Der sluttet han seg til Selvstendighetspartiet. Han beun-
dret Christian August og ”saa i Christian Fredrik samlingstegnet 
for vor nationale selvstændighet”. 17. mai 1814 var han med i 
deputasjonen som møtte den nyvalgte kongen, Christian Fre-
drik. Rød ble valgt til å representere Jarlsberg og Larviks amt på 
Stortinget i 1836. Han møtte også på det overordentlige Stort-
inget 1836-37. Blant annet var han medlem av militærkomiteen. 
Røed drev gården sin i Sande i lang tid. I alle år var han mye 
brukt som rådgiver, var både prestens medhjelper og forlik-
skommissær. Han døde i Sande i 1857. Det er reist en bauta 
over Røed i Sande. I 1935 reiste Botne Historielag en bauta 
over begge ved Botne kirke.

Foto: Privat

Eidsvollsmennes 
etterkommere i Re
RE: Vil du vite om du er en etterkommer etter 
Eidsvollmennene som var samlet på Eidsvoll i 
1814? Med et kjapt søk på nett finner du ut det! 
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FRA ARKIVET: - Ikke gæli, 
sier Jørgen Kirkevold, daglig 
leder på Restauranten AS, 
til ReAvisa for fem år siden. 
Det gode billettsalget, som 
før fintelling fordeler seg 
jevnt over torsdag og fredag 
før rekorden ble satt lørdag 
med godt over 500 men-
nesker, sikrer en god
økonomi for festivalen og 
Restauranten AS.

ReAvisa for 5 år siden: 
Re minifestival har vokst seg stor!

- Vi sitter igjen med et over-
skudd, det er helt klart.
Kirkevold bekrefter at 2009
ser ut til å bli det beste
regnskapsåret i Restauranten 
AS sine fem år på Revetal - Re 
Minifestival har en stor del av 
æren for det.
Med totalt 1.000 billetter
solgt får festivalledelsen
nye utfordringer å ta tak i som 
bør løses bedre til neste år - 

som et fullstappet gulv foran 
scenen inne som også er 
eneste vei til og fra toal-
ettene. - Det er slikt vi ikke 
tenkte på - det ser vi først da 
det blir såpass folksomt. Det 
er selvfølgelig ting vi skal 
ta tak i når vi planlegger for 
neste år.

Faksimile: 
ReAvisa, mai 2009

Klemmetsby-Firing

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

Sverretun på LinnestadSverretun på Linnestad
Møterom/festsal m/kjøkken. Kontakt Tunsberg 
Leikaring ved Arvid Bråten tlf 913 77 894

Elverhøy kulturhus i Ramnes
Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken. 
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879

Utgivelsesdatoer for 2. halvår 2014:

Uke 34 - Annonsefrist onsdag 13. august - Utgivelse onsdag 20. august

Uke 37 - Annonsefrist onsdag 3. september - Utgivelse onsdag 10. september

Uke 43 - Annonsefrist onsdag 15. oktober - Utgivelse onsdag 22. oktober

Uke 46 - Annonsefrist onsdag 5. november - Utgivelse onsdag 12. november

Uke 49 - Annonsefrist onsdag 26. november - Utgivelse onsdag 3. desember

ReAvisa ønsker alle våre lesere en god sommer!

Følg med på nettavisa ReAvisa.no - og tips oss på Tips@ReAvisa.no :)
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Din lokale partner leverer alt på Revetal!

Re-torvet   -   33 36 26 00   -   post@dittklubbhus.no
www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no

09-20 (18)

   itt kontor
- vår ekspertise og service

Vi har drømmesykkelen!

VESTFOLDS 
STØRSTE 
UTVALG?

Sykkelverksted med dedikerte fagfolk - Vi utfører service på timen!
Vi har også stort utvalg av racing og el-sykler!

Du får spesialrabatt på alle varer 

med ditt eksklusive Gullkort!GULLKORT

Åpningstider: 09-20 (18)www.dittklubbhus.no

OLA NORDMANN, NORGE IL

Og en bråta spesialister til å hjelpe deg...

Spesialist innen:     Fotball   -   Håndball   -   Løp   -   Ski   -   Sykkel


