TRAFIKKSKOLE
Revetal
Tlf 413 87 372

Personbil, bil med henger, moped,
lett og tung motorsykkel,
lastesikringskurs, med mer.

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no
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LYS, VARME
ELLER EKSTRA
KONTAKTER?
Trenger du hjelp med installasjon
bedrift eller privat? Vi har stor
kompetanse og kan komme raskt!
Vi leverer alle type elektro- og svakstrømsinstallasjoner. Bare ta kontakt!
elektro s data s tele s alarm s internkontroll
Telefon 33 06 10 20
post@altinstallasjon.no
altinstallsjon.no

Penger er makt, og pengene strømmet inn fra pilegrimer som valfartet til Vivestad. Den hellige kilden
gjorde Vivestad kirke styrtrik fra middelalderen og fram til slutten av 1700-tallet.
De mange besøkende ofret penger og gaver for frelse og god helse. Hvor kilden var er det ingen som vet i
dag, men mange har vært nysgjerrig på å finne den igjen i moderne tid.
Middelalderhistorien i Re er mer enn slåssing og spydspisser på jordene på Linnestad - les mer om den
spennende kirkehistorien i eget Vivestad-bilag i forbindelse med Vivestad Høstmarked 23 - 24. august.
ReAvisa.no - siste nytt fra Re!
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ReAvisa august 2014
Brannene hos Revac AS:
Se flere bilder på ReAvisa.no

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 / fulldistribusjon til hele
Andebu og Hof i tillegg
ved utvalgte utgivelser.

Frykter at drikkevannet er
ødelagt for lang tid framover

Utgiver: Ormis Media
Distrubisjon:
A-media Distribusjon
Trykk: A-media Trykk

LINNESTAD/BJUNE: - Vi er ansvarlig for vårt eget borevann, men vi aner jo ikke hva som renner ned i
brønnene våre. Er det flere udetonerte bomber der oppe, spør Thina Alice Andersen-Lund på vegne av
naboene til næringsområdet på Linnestad. Etter brannen på Revac AS får de levert rent vann på døra.

Kontakt ReAvisa:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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

Nabolaget føler at de hele tida
siden brannen på Revac AS har
måtte kjempe for å bli tatt på
alvor. Rett etter brannen gikk de
ut på nettavisa ReAvisa.no med
bekymring for drikkevannet sitt.
De fikk beskjed om at de har
ansvar for eget borevann, men
at kommunen har et generelt
folkehelse-ansvar.

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.

Visste ikke om Revac AS
- Vi vet lite om hva som skjer
der oppe på industriområdet.
Vi visste så å si ingenting om
Revac AS. Jeg har sett lastebiler med logo som kjører opp
og ned, det er alt, sier Thomas
Ulseth (34). - Og turstien vår
går rett forbi Revac AS og
mange andre firmabygg, men vi
aner jo ikke hva de driver med,
vi ser bare navnene, forteller
nabo Thina Alice Andersen-

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.

Lund (31). - Vi hadde ikke
anelse om at de driver med
potensielt livsfarlige ting!
God grunn til bekymring
- Hva driver de andre med, spør
Thina, - alt kan renne nedover
til oss uansett hva som slippes
ut der oppe.
Nå får alle husstandene med
eget borevann vann levert på
døra av Revac AS. Det er etter
et føre-var-prinsipp, i tilfelle
vannet er forurenset. Alle drakk
vann fra springen de første
dagene, men det viste seg at det
var god grunn til bekymring.
- Det dukker opp nyheter om forurensingen etter brannen så å si
hver dag, og vi ser ikke slutten
på det her med det første heller.
Vi har fått beskjed om at det
kan bli en langvarig greie, forteller Thomas. Det å ikke bruke

vannet i krana byr på problemer.
- Det er fort gjort å glemme seg,
og sjøl om vi får vann levert
på døra er det tungvint. Kan
vi dusje i vannet - er det greit?
Pusse tennene? Kan vi få i oss
tungmetaller da?
Savner fortsatt informasjon
- Vi savner informasjon. Vi
har fortsatt mange spørsmål vi
mangler svar på. Hele veien har
vi måtte hente informasjon hos
fagfolk sjøl, både for vår egen
del og for å presse på for å blir
tatt på alvor ovenfor kommunen
og Revac AS, mener Thina.
Nå kan ingen bruke av brønnvann før det er blitt tatt nye
prøver 60 dager etter brannen.
- Hvis vannet ikke blir friskmeldt, hva da? Vi vil gjerne
vite det nå. Det bør være
mulig å legge noen planer for

et scenario der vannet vårt blir
ubrukelig over lengre tid, mener
nabolaget. De forteller om en
stor usikkerhet.
- Vi frykter at vannet er ødelagt
for lang tid framover, og det
verste er at vi ikke vet hva mer
som kan finnes der oppe.
Inviterer til infomøte i kveld
Fylkesmannen i Vestfold inviterer naboer og andre berørte
til informasjonsmøte i kveld
onsdag 20. august, informerer
fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui
i en epost til ReAvisa.
- Det vil komme representanter
fra Revac AS, brannvesenet,
kommunene, miljørettet helsevern, Mattilsynet og miljø og
landbruk fra Fylkesmannen.
Det vil bli åpnet for spørsmål
fra salen. Du kan lese mer om
møtet på nettavisa ReAvisa.no.

REVAC RYDDER OPP: Revac
AS ved Anders Aas kjører ut friskt
vann til naboene og plukker død
fisk langs elva. Plasthaugen er
også dekket med plastikk for at
regnvann ikke skal ta med seg
mer gift ned i vassdraget.
Foto:
Stian Ormestad

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

Journalister i ReAvisa:
Stian Ormestad

Redaktør og fotojournalist
Epost: Stian@ReAvisa.no
Telefon: 488 69 444

Synne Eggum Myrvang
Frilans ungdomsmedarbeider
Epost: Synne@ReAvisa.no
Telefon: 414 79 715

Video, bilder og nyheter fra Re		

Håkon Westby

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

www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk.
Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener at du er rammet av urettmessig
omtale. PFU behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål.
Adresse: PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40, epost pfu@np-nr.no

BEKYMRA NABOER:
Thina Alice Andersen-Lund
(31) og nabo Thomas Ulseth
(34) frykter at vannet i krana
kan bli ubrukelig for lang tid
framover. De representerer to
av flere husstander som må få
rent vann levert på døra etter
den forurensende og veldig
giftige brannen på Revac AS
som starta 21. juli 2014 og
varte i 36 timer før brannvesenet hadde klart å slokke
den - da med flyplassbrannbil
fra Torp og styrker fra så å si
alle brannstasjoner i omegn.

Les mer på ReAvisa.no
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Foto:
Stian Ormestad

Folkevalgte skal
på befaring før
møte i morgen
LINNESTAD: Hovedutvalget for drift, eiendom
og næring (DEN) skal på
befaring på Revac AS sitt
anlegg på Linnestad i morgen
torsdag 21. august, for så å
møtes i etterkant. Re Venstre
ved Ulf Lund Halvorsen og
Elin Berg Schmidt ønsker
at følgende spørsmål blir
besvart i DEN-møtet og i
kommunestyremøtet 23.
september: 1) Hadde bedriften REVAC de nødvendige
godkjenninger for drift utfra
type og mengde avfall på det
tidspunktet det brøt ut brann?
2) Hvordan har kommunen
fulgt opp at bedriften driver
innenfor de tillatelser de har
fått? 3) Ser kommunen noen
svikt i interne systemrutiner
som må endres for å hindre
lignende hendelser i fremtiden? Er det systemrutiner
som trenger politisk behandling? 4) Finnes det andre
aktiviteter i kommunen der
en brann kan få lignende
miljøkonsekvenser, og hva
gjøres for å forhindre dette?

NY REVAC-BRANN: Tirsdag 19. august 2014 brenner det på
Revac AS sitt anlegg på Lundteigen.
Foto: VIB

Fokus på spisekvalitet og dyrevelferd
www.smaksprodukter.no - facebook.com/smaksprodukter.no

Ny brann på Revac AS i går
LUNDTEIGEN: Grytidlig på morgen tirsdag
19. august meldes det om en ny brann hos Revac AS.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det er bare uker etter den alvorlige plastbrannen på Linnestad.
Denne gangen skal det være en
metallhaug som brenner, og det
er på deres anlegg på Lundteigen, ikke på Linnestad.
- Gjenstår etterslokking
- Brannvesenet bedriver
slokking i forbindelse med
røykutvikling i en metallhaug i Lundteigveien. Ukjent
årsak, melder politiet. Vestfold
Interkommunale Brannvesen
(VIB) melder at de rykka ut
med stasjonene Kopstad og
Tønsberg klokka kvart på fire
på natta.
- Det kan forekomme røyklukt
fra stedet, på generelt grunnlag anbefaler brannvesenet å
holde dører og vinduer lukket,
melder Vestviken 110-sentral på

Til naboer og andre berørte!

Twitter - samme melding som
ble sendt ut under den forrige
Revac-brannen i juli.
- Vi har kontroll og har slått
ned brannen. Det gjenstår en
god del etterslokk i haugen,
som daglig leder har opplyst
at inneholder stort sett metall,
forteller vakthavende brannsjef
Joachim Jensen rett før klokka
halv sju på morgen.
Revac AS overtar ansvaret
Like før klokka sju skal brannen være slukket, og bedriften overtar sjøl ansvaret for
haugen. ReAvisa lyktes ikke å
få en kommentar fra representanter fra Revac AS før denne
avisa gikk i trykken, det gjorde
heller ikke andre medier.
Les mer på nettavisa
ReAvisa.no.

NY REVAC-BRANN: Nok
en gang stor uttrykking til
en brann hos Revac AS 19.
august. Denne brannen skal
ikke være like alvorlig, men
folk anbefales å holde dører
og vinduer lukket.
Foto: VIB

ReAvisa.no - 13.630 lesere i sommer!
Mest lest i sommer:
1. Leteaksjon etter savnet kvinne i Undrumsdal
2. Revårock til Rockerfeller
3. Sløser bort skoledagen på dataproblemer
4. Skøyt mot lensmannskontoret
5. Bygdeungdommen ferierer annerledes

Mest lest så langt i år:
1. Leteaksjon etter savnet kvinne i Undrumsdal
2. Dødsbrann i Re
3. Revårock til Rockerfeller
4. Ble pressa av veien av ukjent bil
5. Tore Sagen på NRK: - Re ryker først

INVITASJON TIL MØTE
OM BRANNEN PÅ REVAC
Fylkesmannen i Vestfold inviterer naboer og andre berørte til
informasjonsmøte onsdag 20. august 2014 kl. 17.00-19.00
på Statens Park, hus I, Tønsberg. På møtet vil det komme
representanter fra Revac, brannvesenet, kommunene, miljørettet helsevern og Mattilsynet, i tillegg til miljø og landbruk
fra Fylkesmannen.
Dagsorden:
1) Gjennomgang av hendelsen v/Fylkesmannen
2) Litt om roller og myndighet v/Fylkesmannen
3) Hva har Revac gjort, og hva skjer videre? v/Revac
4) Spørsmål og innlegg fra salen v/Alle
Det blir servert kaffe/te og kake. Velkommen!
Vennlig hilsen
Elisabet Rui
Fylkesmiljøvernsjef
Tlf. 33 37 11 78

Eiendom Re/Andebu

%JOMPLBMFFJFOEPNTNFHMFS
%/#&JFOEPNQÇ3FWFUBM
GFJSFSÇSPHOTLFSOZFPH
HBNMFLVOEFSWFMLPNNFO
UJMFOBLUJWCPMJHITU
Vår lokalkunnskap - din fordel!
Kontakt oss i banken på Revetal eller på telefon 47 67 55 00
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Brannene hos Revac AS:

Revetal

Industriveien 4
Tlf: 33 06 00 01
E-post: post@assurancesenteret.no

Skreddersydde forsikringer for bonden
Vi er spesialisert på landbruk, men tilbyr forsikringer til alle.

Privat:

Landbruk:

- Bil

- Driftsbygning

- Hus

- Driftsløsøre

- Innbo

- Arbeidsmaskiner

- Hytte

- Avling/varer

- Ulykke

- Kulturer

- Barn

- Dyr

- Uføre - Død

- Gårdsarbeidere

Hvorfor velge Landbruksforsikring?
- Vi er landets mest kompetente aktør på landbruksforsikringer.
- Vi er en norsk aktør som utfordrer de etablerte i markedet.
- Befaring og gjennomgang av forsikringsbehov.
- Som kunde hos oss får du personlig oppfølging og egen kunderådgiver.
- Gjennomgang av eksisterende avtale før hovedforfall.
Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi tilbyr derfor
bonden tilpassede produkter til gunstige priser.

Kort om Revac-		
Massiv fiskedød, 		
LINNESTAD / LUNDTEIGEN: Da det brant i en
plasthaug hos Revac AS på
Linnestad industriområde
21. juli 2014 var det få som
skjønte hvor store konsekvenser brannen ville få.
Vann som ble sprøyta på i
løpet av 36 timer med slukking rant ned i Bjunebekken
og videre ut i Aulielva.
Massiv fiskedød
Det viser seg at vannet tok
med seg tungmetaller og
andre giftige stoffer fra
haugen som inneholdt mer
enn bare plast. Det var ifølge
Fylkesmannens befaring
både batterier, kretskort og
andre ting som ikke skulle
blitt oppbevart i haugen.
- Vannprøvene viser at vannet i elvene er sterkt forurenset av tungmetaller, fortalte
rådmann i Re Trond Wifstad
til ReAvisa 28. juli. - Dette
er en av de største negative
miljø-hendelsene i Vestfold
på veldig lang tid, orienterte
fungerende fylkesmiljøvern-

Nettavisa er fem år!
REVETAL: Sommeren 2009
ble nettavisa ReAvisa.no lansert. - Fem år etter har vi godt
over 3.000 lesere i uka, ofte opp
mot 4.000. Nye rekorder settes stadig vekk, forteller Stian
Ormestad i ReAvisa. I løpet
av denne sommeren har over
13.000 unike brukere lest saker
på ReAvisa.no, det er dobbelt så
mange som forrige sommer.
- Med sånne tall er det moro
å feire fem år, og det er gøy
å planlegge for framtida. På
ReAvisa.no finner du siste nytt,
bilder og video. Papiravisa blir
også lagt ut for gratis nedlasting
på nett ved hver utgivelse.

Hvem er mannen i medaljongen?
FIRING: Et portrett av en ukjent mann i en sølvmedaljong er
funnet på jordet på Firing, mest sannsynlig fra 1800-tallet.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Ukjent person og ukjent
opphav, og dersom familien
kan oppspores tilhører medaljongen og bildet dem. Det
forteller Kristian Fevang (32)
fra Revetal. Med metalldetektor og skuffe sveiper han over
Re-jorder både her og der. Folk
har mista ting i alle tider. Re er
et fint område å søke i, fortalte

Kristian da ReAvisa snakka
med ham i fjor, les mer om det i
ReAvisa juni 2013. Han fortalte
også hva han finner mest av skrot. Gamle korker, brylkremtuber og hjulkapsler. Folk har i
tillegg til å miste ting også rota
i alle tider. Det meste av det han
graver opp er gammelt skrammel ingen vil ha. Men det er en

del av spenninga – det er enda
mer stas å finne
noe av interesse
etter å ha gravd
opp kilosvis
med søppel. - Og akkurat denne
medaljongen kan det være en
familie som ville satt stor pris
på å få tilbake i familiens eie,

hvis vi finner ut hvem mannen i
medaljongen er, sier Kristian til
ReAvisa. Han anslår at medaljongen er fra 1800-tallet. Kan

du ha en ide om hvem mannen i
medaljongen er?
Tips@ReAvisa.no eller
kristianfevang@hotmail.com.

ReAvisa august 2014

5

brannene:
ødelagte avlinger og utrygt drikkevann
sjef Fred-Ivar Syrstad da pressen ble orientert samme kveld.
Det første tegnet var massiv
fiskedød i vassdraget. Det er
Revac AS som har ansvar for å
rydde opp og første uka i august
var de nær ved å runde tusen
kilo død fisk som må leveres
som spesialavfall.
Merkelig vann-test
Samtidig gikk nabolaget på
Linnestad og Bjune med eget
borevann ut i ReAvisa, bekymra
for drikkevannet sitt.
- Jeg leser at fisken dør i elva
utenfor, men hva med drikkevannet vårt, spurte Thina Alice
Lund Andersen samme dag
som svarene på vannprøvene
fra elvene forelå: De var sterkt
forurenset av tungmetaller.
Teknisk sjef i kommunen anbefalte nabolaget å kjøpe vann
i butikken eller hente vann hos
kommunen, fordi det alltid er
en viss risiko for forurensing.
Han anbefalte også naboene
å ta kontakt med Revac AS,
så kanskje de tok en drikkevannsprøve, forteller Andersen-

Lund. - Jeg pratet med Anders
Aas fra Revac AS, og han lovet
å sende noen ned som skulle
ta vannprøve. Han som kom
spurte om å få et glass vann,
luktet på det, drakk en slurk
og sa at det var helt fint. Jeg er
helsepersonell sjøl, og ble ikke
akkurat så veldig beroliget av
det. - Mye har skjedd den siste
uka, og det som skjedde der var
uheldig, forklarte Anders Aas
til ReAvisa. Per nå får nabolaget levert friskt vann på døra,
og det må de fortsatt få helt til
slutten av september. Det sørger
Revac AS for.
Omsetningsforbud for bønder
Tre bønder har fått omsetningsforbud, derav potetbonde
Agnar Kjølsrød på Revetal. For
Kjølsrød dreier det seg om et
potetareal på 150 dekar, ifølge
Mattilsynet. Alle bøndene som
er ramma har brukt vann fra de
forurensede vassdragene før
de var klar over hvor alvorlig
fornureningen etter plastbrannen på Revac AS var. Ingen nå
vet om jordene er skadet for

framtidige avlinger. Både
kobber, kvikksølv og sink
er funnet i vassdragene og i
avlingene. Maten kan ikke
brukes i det hele tatt, heller ikke til dyrefor. - Vi vil
diskutere om det må leveres
som spesialavfall, sier
seniorrådgiver i Mattilsynet
Steinar Buran til Tønsbergs
Blad. Revac AS opplyser til
avisa at de har en forsikring
som skal dekke skader som
rammer tredjemann.
Det er ingenting som tyder
på at brannen var påsatt.
Lensmann Lars Reiersen
på Revetal forteller at det
virker som om plasten har
selvantent. Teorien støttes av
brannvesenet.
Enda en Revac-brann
Tirsdag 19. august meldes
det nok en gang om brann
hos Revac AS, denne gangen på anlegget deres på
Lundteigen, denne gangen
i en haug som for det meste
skal inneholde metall.
Les mer på ReAvisa.no.

MASSIV FISKEDØD: Det
første tegnet var mørkt og
misfarget vann i vassdragene
og en etter hvert massiv
fiskedød.
Foto:
Kasper Kalleberg

8-åringer fant død fisk i Aulielva:
- Dette er ekkelt og IKKE bra!
RE/TØNSBERG: Etter en lang
sommerferie borte fra Valleåsen
og Re leste Kasper Kalleberg
(8) og venninne Malin Victoria
Lingjærde Øren (8) om plastbrannen på Revac AS og forurensingen den har forårsaket i
etterkant. - Vi hadde lagt til i
gjestehavna i Tønsberg og leste
om elendigheten på nettavisa
ReAvisa.no. Da tok vi "Kjappen", det vil si lett-jolla vår,
og la ut på en oppdagelsesferd
opp Aulielva, forteller Kaspers

pappa Audun Kalleberg (36).
- Det tok ikke lang tid før vi så
den første døde fisken, forteller
8-åringene. De telte kjapt ti
døde fisker. Kasper filmet og
tok mange bilder og ville gjerne
at de ble lagt ut på ReAvisa.no.
- Dette er ekkelt og IKKE bra.
Noen må rydde opp den døde
fisken, sier to veldig engasjerte
barn til ReAvisa. Bildene er
tatt i munningen av Aulielva ut
i Tønsbergfjorden, og flere kan
sees på nettavisa ReAvisa.no.

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
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Lokalpolitikk i Re:
GIKK TIL VALG PÅ
ET SJØLSTENDIG
RE: Heming Olaussen
og SV kjemper for
Re som en sjølstendig
kommune for framtida. Under ser vi Einar
Borgmann fra AP.
Foto:
Stian Ormestad

Full krangel om hvem som
får lov til å være med å leke
LOKALPOLITIKK I RE: I siste kommunestyremøte før sommeren ville våre folkevalgte åpne opp for å prate med de to siste naboene
Re ikke har snakka med; Tønsberg og Horten. Da
satte 3K-kompisene Holmestrand og Hof seg på
bakbeina.

“Dette er en lukket prossess. Folk flest får
ikke sitt å si før det er for seint”

Etter diverse forpliktelser til 3K, 5K, 6K og nå
det som ser ut til å ha blitt til 3K igjen, er det
fortsatt flere folkevalgte som vil se ut over K-ene
og snakke med alle naboene våre. K-ene indikerer
hvor mange kommuner som er med på leken.
Antallet går opp og ned. 3K har vist seg å være det
mest varige antallet kommuner.
I siste kommunestyremøte før sommeren ble det
fattet et enstemmig vedtak om å også snakke med
Tønsberg og Horten.
- Jeg har sagt det hver gang vi har debattert kommunestruktur, talte Ulf Lund Halvorsen (V), - la
oss snakke med flere!
Kåre Solberg (Krf) mener at her bør vi skynde oss
langsomt.
- Det stresses mye rundt kommunereformen i
Vestfold. Vi må gjerne involvere befolkningen,
men det viktigste er at vi som folkevalgte gjør en
grundig jobb og i neste omgang presenterer resultatet for befolkningen.
Einar Borgmann (AP) er enig: - En god del bør
være klart før innbyggerne blir invitert til å si sin
mening.
Heming Olaussen (SV) mener derimot at folk flest
får ikke sitt å si før det er for seint. Han kaller det
en lukket prossess.
Frode Hestnes (Frp) mener Re må holde alle dører
åpne.
- Vi har fått svar fra flere naboer og noen vil leke
med oss og andre ikke, men vi har ikke engang
spurt noen av dem, for eksempel Tønsberg og
Horten.
Ordfører Thorvald Hillestad (SP) verner om 3Kavtalen mellom Re, Hof og Holmestrand.
- Det har gått fem år siden vi vedtok et nærmere
samarbeid med Hof og Holmestrand. Det gikk forferdelig dårlig i starten, men det går meget bedre
nå som vi kjenner hverandre og stoler på hverandre. 3K er veien videre etter mitt syn.
Likevel ble ordføreren med på et vedtak der det
heter at Re sammen med Hof og Holmestrand skal
snakke med Tønsberg og Horten.
Men Holmestrand og Hof liker ikke å bli fortalt
hva de skal gjøre gjennom et kommunestyrevedtak i Re. - Og der var det ikke enighet i Re lenger.
Siden Holmestrand og Hof ikke vil snakke med
Horten og Tønsberg, har flertallet med Sp og Ap
fått kalde føtter, sier en skuffa Frode Hestnes (Frp)
til ReAvisa. - Vedtaket som ble gjort enstemmig er
ikke lenger like enkelt å tolke og ordføreren vil ta
det opp igjen i nytt kommunestyremøte i september. Personlig synes jeg det er synd at vi ikke kan
gjøre en åpen henvendelse til alle kommunene
rundt oss, da hadde vi ihvertfall kunnet gjøre noen
bevisste valg, mener Hestnes. - Vi får vente til
september og se hva flertallet ønsker for Re kommune.
- Hvis vedtaket fra kommunestyremøte før sommeren blir omgjort låser vi oss i bare ett spor med
3K, og det er uheldig, mener Øyvind Jonassen på
vegne av Fellestlista Krf/Høyre i Tønsbergs Blad..
- Vi må være åpne og utforske flere alternativer for
å få et godt grunnlag for å gjøre et valg.
ReAvisa dekker alle kommunestyremøter i Re, les
mer om september-møtet på nettavisa ReAvisa.no.

Heming Olaussen (SV)

“En god del bør være klart før innbyggerne
blir invitert til å si sin mening”
Einar Borgmann (Ap)

- Kommunesammenslåing
må avgjøres av befolkningen!
LOKALPOLITIKK I RE: SV, Venstre og FrP er klare på at en eventuell kommunesammenslåing må avgjøres av velgerne i ei folkeavstemming. - Men hva mener
SP, AP og Felleslista KrF/Høyre egentlig, spør Heming Olaussen (SV).
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det er mye snakk om kommunesammenslåinger for tida, foreløpig
uten at folk flest har fått si sitt
om saken. I lokalvalget 2011 var
ikke kommunesammenslåing en
særlig het potet. Re SV sa nei
til det i programmet sitt, og Re
Venstre sa ja - men med en god
forankring i folkevilja. Tema vil
bli langt viktigere i lokalvalget i
2015. De folkevalgte som sitter og
styrer prossessen i dagens kommunestyre gjør det uten særlig
mange følere ned til folk flest.
Retningen skal først stakes ut, så
skal folk få lov å si hva de mener
når alternativet til en ny storkommune er klart, har flertallet av våre
folkevalgte i Re bestemt. Det får
mindretallet ved Heming Olaussen
(SV) ikke til å rime særlig godt.
Snart er vi 10.000 i Re!
Etter at Stokke og antakeligvis
Andebu trakk seg ut av forsøket
på å lage en stor innlandskommune sammen med Re, Hof og
Holmestrand, er det nå uklart hva
vi ender opp med. Sande har meldt
interesse for å snakke med sine
tre nabokommuner i 3K, mens
kommunestyret i Re før sommeren åpnet for samtaler med både
Horten og Tønsberg. Det skapte en
del politisk uro i enkelte partier,
og saken skal opp igjen i kommunestyret i september.
- Vi veit altså per i dag ikke hva

vi vil sitte igjen med som aktuelle
alternativer, sier Heming Olaussen
(SV) til ReAvisa. - SV har uansett
vært konsekvente i denne saken
hele tida: Før kommunevalget i
2011 lovte vi velgerne at vi ville
forsvare Re som en god og sterk
sjølstendig kommune. Det løftet
har vi holdt ved stemmegiving
og innlegg i kommunestyret.
Vi mener en kommune på snart
10.000 innbyggere må kunne stå
seg godt. Riktig ironisk er det jo at
vi skal få lokkepenger dersom vi
slår oss sammen med noen og blir
over 10.000 innbyggere. Dersom
vi blir 10.000 innbyggere helt av
oss sjøl – som vi jo blir i løpet
av noen få år – så får vi ingenting, poengterer Olaussen. Han
mener Re har et godt omdømme,
i all hovedsak gode tjenester og
er i en fin utvikling med tanke på
befolkningsoverskudd, boligbygging og innflytting. - Re SV synes
alt snakket om å legge ned Re til
fordel for noe større er litt panikkartet og svakt begrunna.
Krever folkeavstemming
Det politiske flertallet i Re ser
annerledes på det, sjøl om begrunnelsen fra de ulike partiene spriker
voldsomt, mener Olaussen.
- Spørsmålet som bør reises er
derfor: Bør ikke en så dramatisk
og vidtgående beslutning som
å legge ned Re og gå inn i en

ny kommune legges ut til folket
til folkeavstemming? Dette er et
prinsipielt spørsmål, og bør avklares
i god tid før man kommer fram til
hvilke alternativ man står overfor.
Et alternativ vil uansett være å opprettholde Re som i dag. Olaussen
ønsker seg en folkeavstemming der
det avholdes debattmøter, skrives
innlegg, gis ut saklig informasjon,
svares på henvendelser fra velgerne,
deles ut materiell – drives valgkamp
for ulike syn og hensyn.
- Kommunen må settes i valgmodus
og velgerne få vite på forhånd at
deres votum er avgjørende, slik de
var da Ramnes og Våle slo seg sammen til Re i 2001.
Viktig at velgerne vet
- Det som trengs nå er at SP, AP
og Felleslista Krf Høyreavklarer
sitt syn på saken. De tre partiene
stemte i kommunestyret mot et
forslag fra Venstre før sommeren
om folkeavstemming. I etterkant
har flere uttalt at det var fordi
«saken kom for tidlig», blant annet
SPs gruppeleder Per A. Andvik.
Representanter for Felleslista har i
Tønsbergs Blad uttrykt bekymring
for ei folkeavstemming dersom
velgerne stemmer «feil», altså nei
til ny kommune. Det er et uholdbart
demokratisyn, mener Olaussen.
- Velgernes dom må respekteres,
slik vi gjorde i 2001 da Ramnes og
Våle ble til Re, mener Olaussen.
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*dame-, herre- og barne-klipp
* farging
*striping
*oppsetting
* permanent
*napping og farging av bryn
*hull i ørene
* med mer

TRAGEDIEN TETT PÅ: For de fleste i Re er det nyheter på TV og i aviser,
men for noen er det familie og venner som flykter fra ytterliggående islamister i
ISIL i det nordre Irak. Re kommune ved ordfører Thorvald Hillestad låner ut ti
bøsser til innsamlingsaksjon 22 - 23. august 2014.
Foto: Stian Ormestad.

Vil hjelpe folk på flukt i Irak
RE/IRAK: Fredag og lørdag 22 - 23. august går bøssebærere fra
dør til dør for å samle inn penger som skal hjelpe folk på flukt i
nordlige Irak.

Jeg spanderer hårkur på alle
som klipper og farger/striper
håret i august og september!
Ring tlf 915 62 464, eller
se ledigtime.no/salongcamilla

Grevlingstien 21, Revetal 3
salongcamilla.no
Timebestilling: Tlf 915 62 464
Nettbestilling:ledigtime.no/salongcamilla

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Rondek Mahmoud (32) kom som
9-åring til Norge og Re i 1991 som
kurdisk flyktning fra det samme
området som folk nå er på flukt fra ytterliggående islamister i ISIL. I dag bor
Rondek på Bjune med mann og barn,
men familien hennes med mor, far og
flere søsken har reist tilbake for snart
fire år siden. - De trodde det var trygt
å leve der igjen og flytta tilbake, men
det viser seg jo nå at det er det absolutt ikke. Vi er bekymra for familie og
venner!

Ali Janhuri (31) leser om brødrene
sine i forrige onsdagens VG. Der
står det at tusener er fanget i Sinjarfjellet. Eksperter ved FNs høykommissær for flyktninger sier at de
nærmeste dagene blir kritiske og at
verdenssamfunnet må gjøre alt som
er mulig, for å få stanset det som kan
utvikle seg til et folkemord.

- Verdenssamfunnet må reagere
ISIL og herjingene deres er noe de fleste
her i Re bare hører om i nyhetene. For
andre er det familie og venner det dreier
seg om, som søker ly i fjellene. - Siste
rapportene jeg har hørt er at 600 har
kommet seg i trygghet, og det er dem vi
helt konkret håper å kunne hjelpe
- gjerne flere, forteller Rondek. Golchen

- Skjønner ikke at det går an!
- Heldigvis er noen familier trygge
i skolebygg på fjellet og noen har
åpnet sine hjem for dem - men de
har ikke klær, sko og toalettsaker,
forteller Rondek. Folk er livredde for
de ytterliggående islamistene. - De
har funnet opp sin helt egen religion,
det ISIL driver med har ingenting
med islam å gjøre. Jeg er muslim og
skjønner ikke hvordan de kan holde
på sånn, sier Rondek veldig opprørt
til ReAvisa. Les mer på ReAvisa.no.

Åpen gård på Brår
siste helga i august

Sensommerfestival
på Våle Prestegård

BRÅR: Helga 30 - 31. august er det
tradisjonen tro Åpen gård på bygdetunet
på Brår. - Det er i år den 16. i rekka,
med unntak av et år som det ble avlyst
på grunn av været. Åpen gård er et
samarbeid mellom Ramnes Bondekvinnelag, Ramnes Bondelag og Ramnes
Historielag. Det har gjennom alle år vært
et populært arrangement, med 1.500 2.000 besøkende fra by og land, forteller
Øyvind Bjune, bondelagsansvarlig for
Åpen gård, i en epost til ReAvisa.

VÅLE: - Velkommen til Våle
Preste-gård lørdag 6. og søndag
7. september, ønsker Pål-Arild
Simonsen i en epost til ReAvisa,
på vegne av arrangementskomiteen
bak Sensommerfestivalen på Våle
prestegård.
- To dager med marked, historisk
gårdsdrift, underholdning, kafe,
låvedans, pub, ølsmaking, gamle
kjøretøyer, dyr, gudstjeneste – og
mere til, loves det.

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

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

Skaane Import Bilverksted AS
Sørbyveien 603, 3178 Våle
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Moro med håndballskole i sommerferien
RAMNESHALLEN: Håndball er ikke det viktigste på håndballskole. Det viktigste er nye venner og pannekaker til lunsj!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ramnes IF håndball arrangerte
for første gang håndballskole i
sommerferien i den aller første
ferieuka. Tidligere har det
vært håndballskole i høst- og
vinterferie, og det har vært i
ekstern regi, ikke i Ramnes IFs
egen regi.
- Vi er i finalen!
Denne gang sto Ramnes IF
for alt sjøl med godt over 20
voksne i sving fra lag med eldre
årganger, foreldre og besteforeldre og andre frivillige som
ville hjelpe til. Hele 58 unger
fra 1. til 7. klasse var i aksjon
på banen. Utenfor Ramneshallen trekker håndballjentene
Kaja Hagen Nerli (11), Sarah
Amalie Støa Kjølsrød (10) og

Emma Gran Hermansen (9) litt
frisk luft. - Vi er i finalen, jubler
jentene. Men sjøl om håndball
er moro, er ikke håndball det
morsomste som skjer på håndballskole, får ReAvisa fortalt.
- Vi får nye venner. To og to av
oss har kjent hverandre før, men
ikke alle tre! Vi har fått mange
andre nye venner også, det er
moro, forteller jentene. Den
største favoritten var pannekaker til lunsj.
Eget guttelag denne høsten
Fire gutter har funnet seg et
mål for å henge etter armene i
tverrliggeren. Norman Bøhle
Bjørang (6), Phillip Marti (6),
Kasper Kalleberg (7) og Benjamin Gauslaa (8) er klare for

eget guttelag til høsten.
Det er en stund siden sist det
var eget guttelag i Ramnes.
- Det blir et guttelag for
06/07-kullet. Eldre og yngre
spillere kan gjerne henge
med på trening fram til det er
mange nok til guttelag i flere
årsklasser, forteller håndballpappa Bernhard Marti.
God støtte fra næringslivet
De unge håndballspillerne
forteller at de har lært mye,
og det er med godt bidrag fra
damelaget. De fleste utgifter
er sponsa av lokalt næringsliv, og det er håndballgruppa svært takknemlig for,
forteller Marti til ReAvisa.

Deltakerrekord i Re SK-klubbmesterskap “Merkedammen
opp” i morgen
LANGEVANN: Tirsdag 12.
august var det klubbmesterskap
i terrengsykling for Re SK.
Det ble ny deltakerrekord med
22 voksne, fire damer og atten
herrer til start. I tillegg var det
12 barn på startstreken. I terrengrittet vant Inger Synnøve
Liset dameklassen, nummer to
Birgitte Ødegård og på tredje

Bente Hjelle. I herreklassen
vant Espen Liset med sønnen
Kristoffer Liset hakk i hæl
på andre. Tredjeplass gikk til
Calle Rønningen. Sammenlagtmestere etter temporitt,
landeveisritt og terrengritt
ble Birgitte Ødegård i dameklassen og Calle Rønningen i
herreklassen.

MERKEDAMMEN: Torsdag
21. august arrangerer Re sykkelklubb bakkerittet “Merkedammen opp”. Det er fellesstart
ved Vivestadveien og rittet går
helt opp til parkeringen ved
Merkedammen, totalt cirka
270 meter stigning over
5,2 kilometer.

ARTIG START PÅ SOMMERFERIEN: Den første uka i
sommerferien arrangerte Ramnes IF håndballskole i Ramneshallen med 58 barn totalt over tre dager.
Foto:
Stian Ormestad
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Storkosa seg på fotballskole og nytt kunstgrass
BIBO: Tre dagers fotballskole på det nye
kunstgrasset på Bibo samlet 104 unger i
alderen 5 til 12 år uka før skolestart.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Årets foballskole har litt færre deltakere enn fjorårets, noe som nok skyltes
regnskurene. Leder for fotballskolen er
Roar Gunnerød. Han har med seg trenere
fra Ivrig, Re FK og samarbeidsklubben
Sandefjord Fotball. Fra sponsoren TINE
får deltakerne sekk, trøye, drikkeflaske og i
tillegg melk hver dag.
Skryter av gode trenere
Sandfjord Fotball stilte med Pål A. Kirkevold, Lars Iver Strand og Eirik Holmen Johansen som trenere på mandag. Sistnevnte
er utlånt keeper fra Manchester City. På
tirsdag stilte Mats Haakenstad og Marius
Berntzen. Ellers var det trenere fra Ivrig
og Re FK som stilte opp. Onsdag ble det
trent på samspill, forsvar og angrepsspill,
i tillegg til spill mot to mål. Deltakerne
storkosa seg på det nye kunstgrasset, som
ble prøvd for første gang under
fotballskolen.
Vi spurte en av deltakerne, 8 - snart 9 - år
gamle Ole Marius Gunnerød om hva han
syntes om Tines Fotballskole?
- Gøy, fordi vi har lært oss masse og fordi
vi har så mange gode trenere, svarer han.
Flere sponsorer bidrar
I sekretariatet treffer vi Morten Gunnerød som har jobben med å skrive ut 104
diplomer og utdeling av sponset sekk med
drakt, og vannflaske fra G-sport Holmestrand. I tillegg gir Sandefjord Fotball et
gavekort til en fotballkamp til alle deltakerne og trenerne på fotballskolen.

FOTBALLSKOLEELEVER: På bildet
ser vi en del av deltakerne på fotballskolen
på Bibo siste uka
før skolestart, Gutter 9. Liggende foran
Henrik Nilsen. Første
rekke Martin Stensholt, Markus Bandeh,
Henrik Kihle, Robert
Ursin-Holm Walle
og Christoffer Fjeld.
Andre rekke Samuel
Neergård, Herman V.
Langedrag, Ole Marius Gunnerød, Sander
Jørnsen, Boas Nilsen,
Even K. Bakstevold,
Sindre Andreas Søby,
Daniel Hvale og Erik
Hansen Holm. Bak
ser vi trenerne Roar
Bakstevold, Roar
Gunnerød og Richard
Erikson.
Foto:
Håkon Westby

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips@ReAvisa.no
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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

10

ReAvisa august 2014

Sport i Re:
Se flere bilder på ReAvisa.no

Årets verste
på hjemmebane
BERGSÅSEN: Etter en
javnspilt 1. omgang mot
Sandefjord 2 i Bergsåsen,
renner målene inn i 2. omgang.
Bortelaget setter åtte kjappe, de
fleste mot tampen av kampen.
Resultatet 9 - 1 er sesongens
verste på hjemmebane, bare
slått av bortetapet i vårsesesongen på 13 - 1. Eneste lyspunktet
fra 2. omgang er at det ikke
ble tosifra til gjestene, men 1.
omgangen er verdt å ta med seg
videre, mener ny trener Espen
Syversen, etter at Re FK brøyt
samarbeidet med Hein Irgens
Henriksen etter en vanskelig
vårsesong. - Hein Irgens Henriksen har gitt klubben beskjed
om at han ikke er aktuell som
trener utover 2014. Partene har
derfor kommet til enighet om
at det er riktig å skilles nå, så
begge parter står fritt til å velge
riktig inn mot 2015, heter det
i en pressemelding fra Re FK.
- Vi er veldig takknemlige for
den innsatsen som Hein Irgens
Henriksen har gjort for Re FK,
som har gitt to opprykk på tre
og et halvt år, heter det videre.
Ny hovedtrener for A-laget fikk
en ilddåp mot Sandefjord 2.
- Vi holdt følge i 1. omgangen,
scora ett mål og slapp inn ett.
Vi må ta med oss det positive, og det er virkelig den 1.
omgangen. Ellers er det som
forventa, vi klarte å stå i mot
trøkket lenge, men til slutt blir
vi slitne, både fysisk og psykisk
når målene triller inn baklengs.
Det er kanskje ikke helt uventa,
den største overraskelsen i
kveld er at vi hang så godt med
i 1. omgang!
Syversen mener Re må ha en
fotballklubb som er i stand til å
tilby noe attraktivt - og nå skal
det tenkes langsiktig og bygge
et lag det skal være morsomt
å spille på. Det skal fokuseres
på samholdet og klubbfølelsen,
forteller han til ReAvisa. Det
betyr i første omgang å få alt på
stell foran 2015-sesongen.

Re SK ga sju sykler til barnehagene i Re
BREKKEÅSEN: I juni var 40 sykkelryttere fra Re SK på tur i
Sverige og Vatternrundan på over 300 kilometer. På vei til Sverige var det lotteri på bussen, forteller Henning Larsen i Re SK til
ReAvisa. - Det kom in en god slump med penger. Vi lot våre venner
på Facebook bestemme hva pengene skulle brukes til. Valget ble
vunnet av barnehagene i Re. Ved hjelp av Sport 1 på Revetal kunne
vi kjøpe inn sju balansesykler. Disse ble utlevert rett før ferien.
- Gaven ble utrolig godt mottatt, kan den lokale sykkelklubben
fortelle. Bildet er fra overrekkelsen ved en av barnehagene,
Brekkeåsen barnehage.
Foto: Privat
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Sikra sin første rallycross-seier
SIGDAL/UNDRUMSDAL: Svenn Inge “Svinge”
Heum (41) fra Undrumsdal tok sin første store
rallycross-seier i sommer, og den smakte ekstra godt:
Etter mer enn tusen arbeidstimer på kvelder, helger
og i ferier var bilen vrak etter bare noen få runder på
banen i debuten tilbake i 2011. Jomfruturen endte på
taket, og rallycross-eventyret kunne vært over der og
da. Men billøp er en lidenskap, og mange vil kanskje
si galskap. - Da det endte på taket i det aller første
løpet var jeg langt nede, veldig langt nede, forteller
Svinge til ReAvisa. Det var bare å begynne på´n
igjen, på nye tusen arbeidstimer i garasjen. Etter en
så lang vei til toppen, var det ikke rart at jubelen
hørtes gjennom motorlyd og applaus helt inne fra
bilen. Les mer på nettavisa ReAvisa.no.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Foto: Stian Ormestad

Reing vant
NM på traktor
HVAM/RAMNES: 18åringen Torbjørn Andvik
fra Ramnes er landets beste
og raskeste på presisjonsarbeid med traktor. Det
ble avgjort torsdag 17. juli
2014 under norgesmesterskapet i traktor-redskaptrygghet (TRT) på Hvam i
Akershus. - Utrolig gøy og
ikke minst overraskende
å bli norgesmester, sier
junior-vinneren. Dette er
den eneste tevlingen jeg har
vært med på, så det var gøy
at det ble førsteplass! Det
er ikke blitt mye trening i
forkant av konkurransen,
men det med traktorkjøring
kommer ganske naturlig for
en Ramnes-gutt fra gård.
- Jeg har kjørt traktor siden
jeg var liten. I tillegg jobber jeg i Andvik Maskin
AS, så jeg får øvd gjennom
jobben, sier 18-åringen.

Selge eiendom?

AGIOS

EIENDOMSMEGLING

Betyr kunnskap og erfaring noe når du skal selge?
Agios Eiendomegling har 7 års erfaring med eiendomssalg i
Indre Vestfold - vi er lokalmegleren som kan markedet!
Vi selger din eiendom, gjør kontraktsoppdrag og verdivurdering.
Velkommen innom oss i Industriveien 4 på Revetal for en
eiendomsprat.

Vi tilbyr:

- salg av eiendom
- formidling av utleie
- verdivurdering av bolig
- kontrakt og oppgjør ved privat salg
Bruk lokalmegleren AGIOS på Revetal
når du skal selge din bolig
Vi kjenner markedet!

Ta kontakt for et tilbud!

Eiendomsmegleren i indre Vestfold!

www.agios.no

Industriveien 4, 3174 REVETAL
Tlf: 33062050 / eiendom@agios.no
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Sport i Re:

NM-gull til
Re Motorsport
ØDEGÅRDEN: - Gratulerer
så mye til Remi Nyegaard med
NM-gull i klassen MX1! Vi i
klubben er stolt av å ha en fører
som deg i Re Motorsport, skriver klubben på sin Facebookside. Nyegaard fra Tønsberg
er en av mange medlemmer
som ikke kommer fra Re, men
likevel velger å representere
Re Motorsport som har bane
på Ødegården i Ramnes - av
mange regnet som en av landets
beste baner.

Imponerende
sykkel-resultater
for Iver Knotten

Se flere bilder på ReAvisa.no

BJUNE: Iver Knotten (16)
fra Bjune kom på andreplass
i 16-årsklassen under Ungdomsmesterskapet på sykkel
i Sandnes tidligere i sommer,
bare centimeter bak vinneren.
Ivers lillesøster Elin Knotten
endte på en sjetteplass i jenter
11 - 12 år. I et av nordens
største sykkelritt for ungdom
kom Iver på andreplass i klassen M15-16 i seksdagersritt i
svenske Tidaholm.

Fotballfest med grendeturnering på Hjerpetjønn
HJERPETJØNN: Riktignok var det et verdensmesterskap
på gang nede i Brasil på samme tid, men det blir ærlig talt
småtteri i forhold. Sankthanshelga 2014 var det klart for
den årlige grendeturneringa på Hjerpetjønn. Hjemmelaget
Hjerpetjønn kom seg til semifinale, i år som i fjor. Og igjen
møtte de Bergsåsen som tross tapper innsats fra hjemmlaget
tok seieren etter straffekonk. Dermed ble også finalen den
samme som i fjor: Bergsåsen mot Høyjord, som i sin semifinale slo Brekkeåsen i enda en straffekonk. Hjerpetjønns
superspiss Åsmund Klausen kunne sendt hjemmelaget
til finalen etter en Brekkeåsen-bom, men naturlig nok sto
nervene i høy-spenn foran et stort hjemmepublikum på flere
titalls supportere. Klausen satte ballen milevis over mål, og
speaker Arve Skjeggerød mener målet burde være større.
Fjorårsvinner Høyjord går kjapt opp i ledelse i finalen, og
det går også kjapt videre fra 1 - 0 til 2 - 0. Det lot ikke til å
skremme Bergsåsen som vant begge de to foregående åra.
De mente fjorårets tap var unntaket som bekrefter regelen:
Bergsåsen er best. Likevel sover de fra start, og sjøl om det
ligger høyjordinger strødd over så å si hele banen klarer de
ikke å få ballen inn mellom plankebitene. Derimot scorer
Høyjord igjen. Bergsåsen får et trøstemål og lagene går til
pause med stillingen 3 - 1 til Høyjord. Ingenting får Bergsåsen til å våkne i pausa eller utover i 2. omgang. Med to
baklengs til blir sluttresultatet 5 - 1 til Høyjord. Pokalen blir
fortsatt værende i nabokommunen.
Foto:
Stian Ormestad

Mandagstrimmen
starter opp igjen
RAMNES: Mandagstrimmen
starter opp igjen etter sommeren
mandag 25. august, opplyser
Ramnes IF. Aerobictrening og
styrketrening går desverre ut i
høst, informeres det.

6PnRJVWRUHODJHUERGHUWLOOHLH
/DJHUIRUIRONÁHVW
Fra Kr 575,- pr. mnd.

Bispeveien 946, 3174 Revetal
Mobtlf: 93849712
Epost: maryonssystue@gmail.com

Åpent hver
dag 08 - 20
hele året

Lokalopplæring - kontakt
Ulf på telefon 905 87 574
* 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

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

Bjunevn. 478, 3174 Revetal - Tlf. 913 49 533/ 918 50 371
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Skolene i Re:

Moro med dyredag på Ramnes skole!

Malte musikk
på skoleveggen
RAMNES: Musikkrommet på Ramnes skole får
nå nye
veggdekorasjoner til
inspirasjon for elevene.
Store og små veggmalerier
ble malt på veggene før
sommerferien. Du kan lett
kjenne igjen The Beatles,
Elvis Presley og Michael
Jackson. Streetart heter
stilen som er mest kjent
som grafitti. Musikk-lærer
Are Fevang, også kjent
som medlem av Ila Auto,
leder prosjektet. Han
forteller at detter er et samarbeidsprosjekt mellom
musikk og kunst og håndverk. Elevene i 7. klasse
startet i våres og dette årets
7. klasser vil fullføre dekorasjonene. - Vi håper det
vil virke inspirerende for
musikkundervisningen, og
kanskje pirre nysgjerrigheten til elevene, sier Are.
På bildet øverst ser vi
Kemal Alic, Kritoffer
Frigstad og Enes Biscevic
som snart var ferdig med
sin vegg.
Foto:
Håkon Westby

RAMNES: Før sommerferien var det dyredag på Ramnes
skole fra ni til halv tolv. Elevene hadde med seg dyr på skolen
og alle elevene gikk klassevis rundt og så på dyrene som var
fordelt rundt om på skoleområdet. Det var både små og store
dyr: Ponni, hest, kalv, grisunger, høner, vaktler, katter, hunder,
kaniner, pinnedyr, maur og rumpetroll. Barna storkoste seg
der de gikk rundt mellom dyrene. Noen kunne klappes og
andre kunne de ri på. På bildet ser vi Ingebog Knutsen som
hadde med seg en søt kalv.
Foto: Privat

Elever ga til
kreftsjuke barn
RAMNES: Noe av det siste
Ramnes-elevene rakk før
sommerferien var å gi 25.000
kroner til Sykehuset i Vestfold
(SIV). Alle tre klassene 5. - 6.
og 7. klasse ved Ramnes skole
hadde en innsamlingsaksjon
til inntekt for kreftsjuke barn
ved barneavdelingen. ReAvisa
snakka med tre av medlemmene
i elevrådet på Ramnes skole rett
før elevene tok en velfortjent
sommerferie; Victoria Kolsing,
sekretær, Jeanett Kolsing, nestleder, og Tiril Kristine Knotten, leder i elevrådet. De kunne
fortelle at 5. klasse-elevene har
jobbet hjemme, 6. klassingene
hadde bøsseinnsamling, mens 7.
klasse solgte vafler på Revetal.
Resultatet ble hele 25.000
kroner og pengene ble overrakt
barneavdelingen mandag
16. juni 2014.
Foto:
Håkon Westby
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Næringsliv i Re:

Velkommen til
Sensommerfestival
på Våle Prestegård
helga 6 - 7. september
To dager med marked, historisk gårdsdrift, underholdning, kafe, låvedans, pub, ølsmaking, gamle
kjøretøyer, dyr, gudstjeneste – og mere til.
Lørdag 6. september:
Kl. 12.00 Åpning av festivalen. Gla`gjengen spiller.
Start av aktiviteter. Spelemann på tunet.
14.00 Ramnes trekkspillklubb
15.00 Tempo-parade
Kl. 16.30 Slutt på aktivitetene.
Kl. 19.00 Foredrag og smaking
av hjemmebrygget øl
Kl. 21.00 Låvefest m/ Cosmic. Pub.
Kl. 01.00 Slutt
Søndag 7. September:
Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste ved Ole Hafell.
Ved dårlig vær på låven, Gla`gjengen spiller.
Kl. 12.00 Aktivitetene starter. Spelemann på tunet.NB! Siste
innlevering av brød til bakekonkurransen kl 12!
kl.13.00 Holmestrand trekkspillklubb.
Kl.15.00 Kortesje med T- Forder
Kl. 16.00 Kåring av beste brød.
Kl. 16.30 Avslutning.

Inngangsbetaling på dagtid kr. 75,- for voksne
o/ 16 år. Honnør kr. 50,-. / Lørdag kveld kr. 200,Ølforedrag kr.150,-. / Fest + foredrag kr. 300,-.

Designer det du ønsker deg
Bibbi Tvinde Øberg
Gullsmed

Tlf: +47 928 53 849

Bibbi Design

bibbi@gullsmeddesign.no
www.gullsmeddesign.no
www.facebook.com/BibbiDesign

AKTIV ALT-GJENG: - Vi
synes det er moro å få med
de ansatte på aktiviteter,
Holmestrand maraton for eksempel, forteller Øivind Kjær
(43) og Terje Rønningen (48),
grundere og eiere av ALT
installasjon i Våle. På bildet
under ser vi i første rekke fra
venstre Erlend Ommedal,
Sebastian Kristoffersen, Are
Stensrud, Martin Haslestad,
Tanja Stauning, Øivind Kjær,
Monica Kjær, Alf Joranger,
Thomas Brekke, Richardt
Solberg, og i andre rekke fra
venstre Petter Stenersen, Atle
Malm Tage Lauritsen, Christer Holm, Kjetil Lund, Terje
Rønningen og Kjell Bekkevold. ALT installasjon er stolt
sponsor av lokalt idrettsliv i
både Re og spesielt IL Ivrig
og i Horten og Nykirke i
Horten. - Det er viktig å gi
noe tilbake som en lokal
næringsaktør!
Foto:
Stian Ormestad/Privat
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Disse gutta får til ALT sammen
VÅLE: - Vi blir som et gammelt ektepar etter å ha jobba så tett sammen i så mange år, forteller Øivind Kjær og Terje Rønningen.
Radarparet starta ALT installasjon for 16 år siden, og er fortsatt veldig ivrig på å spre ny teknologi til folk flest.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
ALT installasjon i Skaugveien
i Våle ble starta opp for 16 år
siden ved årsskiftet 1997/1998
av Øivind Kjær (43) fra Våle
og Terje Rønningen (48) fra
Nykirke, den gang bare 27 og
32 år gamle. De var nok blant
de yngste i gamet som selvstendig næringsdrivende, unge og
sultne på ny teknologi - og modige. Fra Skaugveien 2 skulle
de vokse seg større og større i
årene som kom.
Lange kvelder og lite fri
- Vi hadde jobba sammen i et
annet elektrikerfirma, og begge
hadde en drøm om å forme og
utvikle vårt eget firma på vår
egen måte, forteller Øivind.
- Og vi ville jobbe - mye! Det
ble mange lange kvelder og lite
frihelger i en god del år. Vi var
ute og jobba på dagen og gjorde
unna kontorarbeidet på kvelder
og i helger. Sånn er det vel å
starte eget firma. Det var mye
jobb, men også veldig moro,
mimrer Terje. - Vi gjorde jo
ALT sjøl - som navnet tilsier.
- Etter 16 års drift begynner

vi vel å bli et velfungerende
ekte-par, sier Terje og ler. - Det
blir nesten som et ekteskap å
jobbe så tett på hverandre, det
har jo som i ett hvert ekteskap
gått litt opp og ned i løpet av
åra som har gått. - Nå har vi falt
til ro med hverandre, er begge
enig om og ler. En mobiltelefon
på bordet ringer og Terje tar
den. - Det er til deg Øivind, det
er faren din. Litt etter ringer det
igjen, - kan du ikke vente litt
med å ta den a!
Både store og små oppdrag
Med 27 ansatte i jobb fordelt på
service- og prosjektavdeling har
elektrikerfirma vokst seg stort.
- Men vi er fortsatt en liten,
lokal elektriker med sterke bånd
til kundene, forteller Øivind.
Det nye omsorgsbygget på
Revetal, nå omdøpt til Re helsehus, er den største jobben de har
tatt på seg. - Men vi bytter en
stikkontakt i huset ditt, alle
oppdrag er like viktige. Vi
driver jo som navnet tilsier med
ALT, en totalleverandør fra A til
Å, små og store oppdrag.

Fra basen i Brekkeåsen dekkes
kjerneområdet med en god
radius rundt Våle med hele Re,
Holmestrand, Horten, Tønsberg,
og E18 er en kort kjøretur
unna. - Veldig sentralt, her
trives vi godt.
Ivrig på ny teknologi
ALT-sjefene er like sultne på
ny teknologi nå som da de
realiserte drømmen om sitt eget
firma for 16 år siden. - Vi har
alltid vært opptatt av de mest
moderne av systemer, spesielt
styringssystemer for hus og
hjem. De forteller om en god
kompetanse på huset.
- Vi holder oss oppdatert og
kurser våre folk. Det er mange
muligheter med moderne
styringssystemer med lys, lyd,
kamera og bilde, temperatur,
solskjerming - alt kan koples
opp og styres via mobiltelefon
eller nettbrett.
- En ting er at det er jækla kult,
men det er også lurt med tanke
på sikkerhet og energisparing - for eksempel kan du få
Enova-støtte for energisparende

løsninger, forteller Øivind.
- Du kan skru på varmen på vei
opp til hytta, du kan få alt av
lys til å skru seg av automatisk
og varmen skrus ned i det du
går ut av døra hjemme. Dette
er løsninger for en enklere og
tryggere hverdag, og du sparer
strøm og penger i samme slengen.
Nye, smarte løsninger
Løsninger for trygge hjem er
i vinden, spesielt for eldre og
pleietrengende. Gutta forteller
om mange lure ideer som testes
ut rundt omkring i disse dager
der familien kan være trygge
med varslingssystemer i boligen
til slektninger som begynner å bli dårlig til beins eller
litt susete. Dette følger ALTgjengen nysgjerrig med på, og
de er med på å utvikle og teste
systemer.
- Teknologien er der, den må
bare brukes på en annen måte
en slik den brukes i dag. Dette
blir det garantert enda mer
fokus på i åra framover, og da
er vi klare med kompetansen

som skal til for å få løsningene
på plass, lover Terje. Lysdesign
har forlengst inntatt både hus
og hage også i Re, og ALT installasjon har flere små og store
prosjekter å vise til.
- Vi kan programmere forskjellige lysscenario. Vi kaller det
mer ballansert belysning på
fagspråket, med forskjellige
innstillinger - "koselig" heter
det vel i dagligtalen. Ute går
det an å få effektbelysning på
trær og busker, lys i bakken,
på stolper, med mer. Alt kan
monteres trådløst, det er også
ganske fancy, forteller Øivind
og Terje som er veldig ivrig på
smarte løsninger. Praten går i
ett når de skal tegne og forklare
alt som er mulig å få til i dag.
- Dette er jo blitt noe for folk
flest etter hvert som teknologien er blitt billigere. I dag kan
du få anlegg helt fra en veldig
rimelig penge og helt opp til
ganske stive prisklasser, men
det har uansett gått fra noe som
bare var forbeholdt fiffen til
noe for alle og enhver, forteller
Terje og Øivind til ReAvisa.
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Uønsket plante i Re:

Kort om Landøyda:
* Flerårig urt i kurvplantefamilien, 30–100 cm
høy, gule blomster, bladene er finnet, stengelen
inntil meterhøy og med mange kurver som danner
en halvskjerm.
* I Norge finnes den på beitemark og i småskog
fra indre Oslofjord til Nord-Trøndelag; sjelden i
Finnmark, mest i ytre Rogaland og Hordaland.
Har vært mer sjelden her i Re.
* Når den forekommer i større mengder, legger
den beitene øde, for den blir for det meste vraket
av kyrne. Planten er giftig; hos kuer og andre
husdyr er den årsak til den farlige leversykdommen som kalles sirasyke.
* Landøyda kan, om forekomsten ikke er for stor,
bekjempes ved oppsliting før blomstring, ved
større forekomster med en spesiell formulering av
MCPA.
* Planta har i folkemedisinen vært brukt mot
blærebetennelse, diaré, vannlatningsbesvær og
som menstruasjonsfremmende middel.
Kilde:
Store Norske Leksikon

Ny meny!

Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19

KJEMPER MOT LANDØYDA: Njål Kverneland luker
landøyda på gården Dal Søndre. Han etterlyser en
aksjon for å bli kvitt planta som er farlig for husdyra, og
som er på full fart inn i Re.
Foto:
Håkon Westby

Olgars
Litt nytt, mest brukt

Retro Bruktbutikk

Vi skal åpne gjenbruksbutikk i november og

tar gjerne imot møbler og innbo med gjenbruksverdi.

Levering mandag – torsdag kl 10 – 14
Vi kan i enkelte tilfeller være behjelpelig med transport

Kontakt Cecilie: 488 95 911
cecilie@asvo-revetal.no

En de
l av:

Vi holder til i lokalene til gamle Ramnes Miljøstasjon
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Kjemper mot en
livsfarlig plante for husdyra
DAL SØNDRE: Bare hundre gram av denne planta kan ta livet av en hest.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Njål Kverneland kjemper
en kamp mot den uønskede
planta Landøyda fra gården Dal
Søndre over Kåpeveien mellom
Revetal og Undrumsdal.
Luker systematisk
langs Kåpeveien
Njål forteller at planta i de
siste årene har spredt seg langs
jord- og veikanter. Planta som
tilhører kurvplantefamilien
sprer seg lett med vinden og er
farlig for husdyra. Særlig storfe.
Hundre gram er nok til å ta livet
av en hest.
- Jeg oppdaga planta for cirka
ti år siden. Den kan ha vært her
lenger – men da slo jeg opp i
floraen og bestemte den. Da jeg
forsto hvor giftig den var startet
jeg med å systematisk luke den
vekk fra jorder og grøftekanter.
Så nå er den så godt som borte
langs Kåpeveien. Men jammen
oppdaga jeg ei plante i veikant-

en langs hestebeitet – så den
skal jeg fjerne i dag med rota.
Farlig når den tørker inn
Njål tar med en løvetannstikke
og jekker opp hele planta. Den
ser fin ut, men inneholder
giftstoffer som ødelegger levra
til dyrene. Når den er fersk skyr
dyra den, fordi den er bitter.
Men når den er tørket forsvinner bitterstoffene, men ikke
gifta. Derfor er den farlig. Sau
og geit tåler den bedre og beiter
den gjerne mens den er liten, så
på saue- og geitebeiter blir den
holdt nede. For ku og hest er
den farlig – så Njål oppfordrer
folk til å luke den eller slå den
så den ikke får satt frø.
- Det er nå som den står i
blomst den er lettest å se,
forteller Kverneland, som håper
på en aksjon for å få bort planta
– særlig i og ved åker, eng og
beiter. Hvis den står i et beite

og blir tråkka ned sånn at den
tørker, kan den bli spist med
katastrofale følger, forteller
Njål. Planta er flerårig. Første
året får den en liten bladrosett
ned ved bakken, men blomstene
kommer de følgende årene.
Kan bekjempes ved luking
I Norge finner vi Landøyda
på beitemark og i småskog fra
indre Oslofjord til Nord-Trøndelag, mest i ytre Rogaland og
Hordaland. Når den forekommer i større mengder, legger
den beitene øde, for den blir
for det meste vraket av kyrne.
Landøyda kan, om forekomsten ikke er for stor, bekjempes
ved oppsliting før blomstring.
Planten har i folkemedisinen
vært brukt mot blærebetennelse,
diaré, vannlatningsbesvær og
som menstruasjonsfremmende
middel, heter det ifølge Store
Norske Leksikon.
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- ditt kjøpesenter
på veien!
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P
STOR GRATIS
PARKERINGSPLASS
ÅPENT: 9-20 (18)
MENY 8-21 (20)

WWW.RE-TORVET.NO

96B:"=:GG:
BDI:

GJELDER T.O.M FREDAG 16 MAI.
PARFYMERI & VESKEBUTIKK

33 06 26 33
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VIVESTAD HØSTMARKED
Valfarter til Vivestad - igjen
Fra middelalderen og fram til slutten av 1700-tallet valfartet folk til Vivestad og den hellige
kilden. Der kunne man sikre seg helbredelse, nåde og tilgivelse. Folk ofret penger og gaver.
En spennende og mektig historie som gjorde kirka i Vivestad styrtrik i flere århundrer.
Mens andre kirkesogn i Re og omegn sleit med gjeld oppetter kirkespiret,
hopa pengene seg opp i Vivestad.
Til helga valfarter folk igjen til Vivestad - i moderne tid
er det Vivestad Høstmarked som trekker folk
i tusentall til den lille bygda i Re.

22

ReAvisa august 2014

VIVESTAD HØSTMARKED
Velkommen til Vivestad!
Vi står foran en ny markedshelg i Vivestad. Vår lille bygd
blir da møteplass for tusenvis av besøkende fra hele Vestfold. På vegne av markedsstyret og bygda ønsker jeg alle
markedsvenner velkommen. Og til dere som enda ikke har
tatt turen, prøv oss i år. Dere vil oppleve et stort mangfold
for både store og små.
Vivestad Høstmarked arrangeres i år for 9. gang. Første
gang var i 2006, en forsiktig start som ganske snart utviklet
seg til det vi har sett i flere år, det vil si fulltegnede utstillerplasser og 5.000 - 6.000 besøkende. Utstillerne, cirka
150 i tallet, kommer fra fjern og nær. Hele Østlandet og mer
til er representert. Vi takker våre trofaste utstillervenner,
mange av dem kommer år etter år.
Markedet holdes som tidligere både inne på Sagatun og
ute på fotballbanen. Her finnes alt av tilbud og produkter
som kan forventes på et marked, matprodukter, antikk/
retro, husflid og håndverk og så videre. Som vi sier; her
selges alt fra “bil til brød”. I tillegg til salgsboder finner
vi stands med ulik informasjon, blant annet Tønsberg og
Omegn Turistforening, Røde Kors, 4H, jernbanehistorie og
slektsforskning (DIS-Vestfold), likeledes demonstrasjon av
gamle teknikker innen smedfag og tinnstøping. Og helgas
middager med godt drikke ordner du rimelig og godt i vårt
restauranttelt. Husk også lesestoff til mørke høst- og vinter
kvelder, vår bokgjeng har ryddet og klargjort bygdas store
bokmarked med opp mot 10.000 titler.
Jeg er spesielt glad for å kunne ønske velkommen til påtroppende biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, som vil stå for
offisiell åpning av markedet lørdag formiddag. Dahl er en
respektert og mye benyttet person i mange sammenhenger.
Vi ser fram til å høre hans velvalgte betraktninger og
visdomsord.
Vårt marked er et familievennlig arrangement. Bortsett fra
parkeringsgebyr er det gratis inngang for alle. For barna er
det lagt opp til flere tilbud og aktiviteter. Ellers kan vi høre
og se Ramnes Trekkspillklubb, veteranbilløp søndag ved Re
Motorklubb, utstilling av gamle landbruksmaskiner, foredrag om hundedressur og nytt av året, innføring i kulespillet
petanque.
Et så stort arrangement i ei lita bygd er bare mulig gjennom
godt samarbeid med naboer og stor oppslutning og hjelp fra
sambygdinger. Ja, faktisk også gode venner i nabobygder
stiller opp for oss. Alt overskudd lokalt går til Sagatun
Bygdehus. Vi har hatt en flott sommer så langt. Vi ser fram
til fortsatt godvilje fra værgudene og med det 5.000 - 6.000
besøkende også i år. På vegne av markedsstyret, alle gode
hjelpere og utstillere ønsker jeg velkommen til Vivestad
Høstmarked 2014.
Vidar Vallumrød, leder av markedsstyret
Øvrige i styret: Ann-Karin S. Evju, Hans Kristian Kjærås,
Johnny Mathisen, Oddbjørn Lønn, Odd Roar Sulutvedt,
Ragnar Fon og Tore Fevang.

Alt klart for lek og moro
på Vivestad Høstmarked
VIVESTAD HØSTMARKED: Fire ordførere i kulespill-duell, Vivestad-revy,
ølbrygging, veteranbiler og veterantraktorer - og en fulltegna utstillerliste med
150 stands og venteliste for å komme med.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
150 frivillige, velvillige naboer
og grunneiere trår til når folk
trekker til Vivestad i tusentall for niende år på rad med
Vivestad Høstmarked. Alle
inntekter går til drift og vedlikehold av bygdehuset Sagatun.
Ordførerduell i kulespill
Markedet er fulltegnet og
utstillere står i kø på venteliste
for å komme med. - Det er
utstillerne som er i fokus,
forteller Vidar Vallumrød, leder
av markedsstyret. Det blir også

mye lek og moro, blant annet
med kulespillet petanque.
- Holmestrand petanqueklubb
har utfordret ordførerene i Re,
Andebu, Hof og Holmestrand
til en duell, der alle ordførerne
er på lag. Norgesmesteren er fra
Holmestrand, så får vi se om
de topper laget mot ordførerne,
sier Vallumrød og ler. Alle er
velkomne til å prøve kulespillet,
barn og voksne.
Bryggeri på gang i bygda
Som alltid før er det leker,

ansiktsmaling og mye mer moro
for de minste. For de voksne
kan det være spennende å se
ølbrygging demonstrert av Kollen brygg og nydælsesforæning, bygdas eget bryggeri? Det
er noe på gang, får ReAvisa
bekrefta. Sprell og moro blir det
også når revygruppa i Vivestad
børster støvet av gamle rekvisitter og blir å se i åpningsseremonien lørdag 23. august.
Søndag fortsetter markedet, og
da fyrer også Re motorklubb
opp for Re-løpet 2014.
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Utstillere på Vivestad Høstmarked 2014:*
Disse finner du ute:

MARKEDSSTYRET I SVING: På bildet ser vi i tilfeldig rekkefølge Vidar Vallumrød, leder av markedsstyret, og de øvrige
i styret Ann-Karin S. Evju, Hans Kristian Kjærås, Oddbjørn
Lønn, Odd Roar Sulutvedt, Ragnar Fon og Tore Fevang. Johnny
Mathisen var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Stian Ormestad

Kort om Vivestad Høstmarked:
* I 2006 ble Vivestad høstmarked arrangert for første gang
med 1.500 besøkende i løpet av en regntung helg. Da var
det 58 stands rundt Sagatun.
* I 2007 var det bedre vær, og bedre besøk med 2.300
innom i løpet av helga. Da ble også fotballbanen tatt i
bruk for å få plass til 71 stands.
* I 2008 kom nesten 4.000 besøkende, og antall stands
hadde økt til tett oppunder hundre.
* I 2009 var det strålende vær, og markedet fortsatte å
vokse. Det var cirka 6.000 besøkende og 125 stands.
* I 2010 bød mye regn før markedet på problemer med
parkering på jordet, men det ble løst på et vis - for hele
6.500 gjester tok turen til Vivestad dette året,
med 145 stands.
* I 2011 var det variert vær, med regn søndag. Besøkstallet ble 6.000, antall stands var 157.
* I 2012 regnet det lørdag, men det ble flott vær søndag.
Etter en folksom søndag ble besøkstallet 5.700 for hele
helga. 149 stands dette året.
* I 2013 var det et nydelig sommervær på lørdag, og ny
dagsrekord med 4.000 besøkende. Søndagen regnte det
i bøtter og spann, og besøket var heller dårlig. Samlet var
det 163 stands og rundt 5.100 besøkende.
* Til 2014-versjonen av markedet er 150 utstillere klare,
og det forventes storinnrykk i tusentall til Vivestad nok
en gang.
Kilde:
www.vivestadhostmarked.no

Andebu Sport & Farge as
Andresen, Silje
Annas Angora
Arild Heiene AS
Atle Slettingdalen Landskapsbilder
Autocenteret Fjeldstad AS
Bebe-malerier v/B.Blindheim
Bellakaker
Berntsen, Jane
BEYM Style
Birkelund & Sommerstad
eiendom as
Bjønnes, Arne
Bjørg kunsthåndverk
Brandal, Selma
Brattland Wenche
Bugge Frede Lorentz
Børve, Ragnhild Barsnes
Caspersen, Torodd
Christensen, Helge
Det lille ekstra
Digre, Marianne
Din Hundeskole
DIS-Vestfold
Drewsen, Kirsti
Ecologics Norway
Ektvedt, Ole Jakob
Ellefsen, Terje
Embla Vevstue
Eriksen, Kjell
Fadum, Ingeborg
Fasadeprodukter AS
Fin ide
FLOR inspirasjon
Foss, Else og Ivar
Furuheim, Arne
Grethes sport og fritid
Gulbrandsen, Anstein
Gulbrandsen, Terje
Haakenstadbråten, Arne
Halvorsen Reidun-Knudsen
Britt
Hans og Grethe
Hansen, Nils
Hengere AS
Herdlevær, Svanhild
Hjelpsom 4H

Holger Smed
Holmen, Gerd
Jacobsen Arne
Jensen, Bente lill
Jentekroken
Jernmannen
Kalleberg, Anne Britt
karinsnettshop
Karlsen Karin
Kjeleper
Knatten Fruktgård
Knudsen, Sverre
Kollen Bryg og Nydælsesforening
Kramer Maskindrift AS
Kristensen og Paulsen
Kristoffersen, Oddmund
Kumars
Larsen, Freddy
Larsen, Gunn
Larsen, Nina
Lindstrøm, Kent
Lærum's Hengersalg DA
Løberg, Knut
Løkkemyhr, Unni
Maria Magdalena
Matgaver AS - Pølsemannen
MIALVI
Molvik, Kjell-Tore
Monrad, Rita
Mulle og Teddy AS
Museumsforeningen Vestfold
Privatbaner
Mæhlum, Aud Solveig
Nilsen, Henry
Nilsen, Lars og Kitty
Nogai as
Nord-Jarlsberg kunstgruppe,
Bjerke Rolf
Nord-Jarlsberg kunstgruppe,
Knut Svebak-Johansen
Nord-Jarlsberg kunstgruppe,
Sommerstad Hanne
Nord-Jarlsberg kunstgruppe,
Turid Sælid
Olsen, Petrine
Oriflame
OT Salg - Service

Ouff, Jorunn
Paas, Olivia
Paulsen, Mette
Pedersen, Leif
Pettersen, Bente H.
Pineda, Ana
Pipebrød/Store Dal gård
Pizarro, Inger Elise
Prøytz, Vigdis
PTM Salg AS
Ranveig B. Holth
Re Løpet
Re Røde Kors
Salgsboden v/BjørgHelene Henriksen.
Schaug Anita, Schaug
Karin, Torild
Se min kjole
Sigruns skinn
Simic Miro
Skau, Wenche
Skjøberg, Marit og Bror
Smedsrud, Synnøve
Smidsrød Sonja
Smith Murud
Solberg, Eva/Nyhus, Tore
Solberg, Ulf
Solheim Ann Karin
Staudegården
Steen, Janne
Stig Howsmo agenturer
Stokke, Mathias
Stormo, Thomas
Sønsterud Hjemmebakst
Sørensen Spekemat
TOT
Telestrikk
Thorsen, Jan
Trommestad, Ole
Trygg-Stiger
Tønsberg Hjelpesendinger
Unifo
Veseth, Berit Pettersen
Vestlund, Laila
Vister, Tommy
Wang, Kari
* med forbehold
om endringer

Ellen og Arne Fugle
Englesmykker
Eriksen, Nina
Fjeld, Kari og Freitag, Ann
hEmmagjord.org
Hobbyjentene
Hvidsten, Toril
Jacobsen, Hilde
Johansen Alfhild
Johansen, Bente
Johnsrud, Anne-Britt
Malinka Grethe Karusbakken
Mamsen & Mæ Design

Mikkelsen, Åse
Nielsen, Bente Lind
Nøtterøybia
Pizarro, Inger Elise
Rognan, Svein Arne
Selnes, Gerd
Sola Gunn Sola
Strånd, Heidi D. / Kristiansen, Vibeke
Trondsen Hans Petter
Ullveig
Verdens minste bokhandel
Åses Aloe Vera

Disse finner du inne:
Angvik, Kari Buer
Arntsen, Lisbeth
Austad Marit
Bersvendsen, Solveig/Hansen, Bjørg
BEYM Style
Bibbis Bod
Bjørøen Gunhild
Borgersen, Gina E.
Bångunrød, Birgitt
Dahl, Eli
DIS-Vestfold
Egeli, Grethe
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Du finner oss på
Vivestad høstmarked!
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Se flere bilder på ReAvisa.no

Mye moro for barna på Vivestad Høstmarked
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VIVESTAD HØSTMARKED: Barnefamilier er det mange av på Vivestad Høstmarked, mange kommer igjen år etter år. - Ponniridning, "hopp i høyet" og ansiktsmaling er populært, sier Ann-Karin S. Evju i markedsstyret. Hun forteller at markedet
i år får besøk av en annen favoritt hos barna, nemlig Trollebollene. De har underholdt
barn i flere generasjoner og i år kan de oppleves på lørdag i Vivestad. De minste
barna trives også på leikeplassen ved Sagatun blant husker og sjørøverskute. - Her
må foreldrene bare roe ned og vente, vI tror barna vil trives også i år, avslutter AnnKarin.
Arkivfoto: Stian Ormestad

“Godt brukt og pent nytt”

Vivestad Høstmarked

Lørdag 23. og søndag 24. august kl. 10 - 17
Gratis inngang - parkering kr. 50

På programmet:
Offisiell åpning lørdag kl. 12.00
v/ påtroppende biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl
Over 150 utstillere:
Håndverk, antikviteter, bokmarked, brukt/nytt, alt fra "bil til brød"
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Barneaktiviteter:
Bl.a Trollebollene (lørdag), "hopp i høyet" og ansiktsmaling
Utstilling av veterantraktorer og gamle militærkjøretøyer
Re-løpet for veteranbiler (søndag)
Holmestrand Petanqueklubb demonstrerer sporten (begge dager)
-fire ordførere spiller oppvisning lørdag
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Ramnes Trekkspillklubb (begge dager)
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Middag/grill, kiosker, pub

www.vivestadhostmarked.no
Arrangør: Bygdehuset Sagatun, Vivestadlinna 528, 3175 Ramnes

Besøk Vivestad Høstmarkeds eget, store bokmarked på Sagatun!
Nærmere 10.000 titler, gammelt og nytt!

Knatten fruktgård kommer med rikt
utvalg av lokalt dyrket frukt, grønnsaker
og bær! I tillegg har vi også med vår
egenproduserte eplemost.

Vi tar imot bøker - ring tlf.nr. 917 32 441 for avtale/henting
Tlf: 909 67 773 / 411 05 791 E-post: meknatt@sfjbb.net
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Etablert kunstgruppe
stiller ut for første gang i Vivestad
AKTIVE MEDLEMMER: Fra venstre Ragnhild Rønningen, Rolf Bjercke og Turid Sælid i atleieret hjemme
hos Rønningen på Gullhaug.
Foto:
Synne Eggum Myrvang

VIVESTAD HØSTMARKED: For første gang stiller malerne i
Nord-Jarlsberg kunstgruppe ut bildene sine på høstmarkedet i
Vivestad. De feirer 25-årsjubileum i år.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Gruppa har tretten medlemmer fra flere steder i Vestfold,
og møtes jevnlig for å male
sammen i atelieret til Ragnhild
Rønningen på Gullhaug. Der
bedømmer de hverandres bilder,
skravler, drikker kaffe – og
maler. Fem av medlemmene
har vært med fra gruppas start
i 1989. Utstillingen i Vivestad
blir sommerens andre. I juni
hadde de en jubileumsutstilling
under kulturfestivalen i
Holmestrand.
Lokalkjent er pådriver
Hanne Sommerstad, opprinnelig fra Vivestad, er sekretær
i kunstgruppa og har stilt ut

selv i Vivestad flere ganger. I
år har hun dratt med seg resten
av gjengen. – Det er første
gang vi stiller ut der oppe, kan
Rolf Bjercke fra Holmestrand
fortelle, - og det er takket være
Sommerstad, hun har vært
pådriveren. Men det er jo bare
moro å få vist seg fram litt.

natur og lokale stedsmotiver,
malt med akvarell eller akryl.
Håper på mange besøk
– Dette blir den siste utstillingen i år, og så blir det nok
et års pause. Vi prøver å stille
ut omtrent annet hvert år, sier
Bjercke. Han og resten av
kunstgruppa håper på mange

Rigger opp fire telt
– Vi skal rigge opp fire store telt
med listverk, så vi får hengt opp
bildene. Det blir en del malerier,
de fleste fra gruppa skal være
med, forteller Bjercke. Det er
en salgsutstilling der det er
muligheter for å kjøpe maleriene. Motiver som går igjen er

Med kløkt og kjærlighet...

besøk under høstmarkedet.
– Det var veldig
mange innom under
kulturfestivalen, og
jeg veit jo at det pleier
å være mange på
høstmarkedet også. Vi
håper mange tar turen
innom!

www.ReAvisa.no
- siste nytt fra Re

KYLLING

Vi tilbyr velsmakende ande- og kyllingkjøtt.

www.g aardsand.no

Påtroppende biskop
Per Arne Dahl åpner
Vivestad Høstmarked
VIVESTAD HØSTMARKED:
Et veldig aktuelt navn for tiden er
Per Arne Dahl, stortingsprest og
domkirkeprest i Oslo. I september
ordineres han som ny biskop for
Tunsberg bispedømme. Dahl er
kjent og respektert i mange sammenhenger, ikke bare innen det
kirkelige, men også som foredragsholder i blant annet næringslivet.
Han har faktisk besøkt Vivestad
for en del år siden, den gang
som foredragsholder på et møte i
Vivestad Bygdekvinnelags regi.
- Per Arne Dahl har takket ja til å
åpne markedet lørdag formiddag,
det er noe vi setter stor pris på, sier
markedsstyrets leder Vidar Vallumrød. Mange husker fjorårets åpning
med seks syngende 6K- ordførere,
et populært innslag som fremdeles
kan gjenoppleves på markedets
hjemmeside. - Per Arne Dahl er en
populær og verdig oppfølger av
dette, sier Vallumrød, som oppfordrer folk til å benytte anledningen
til å bli nærmere kjent med sin nye
biskop. - Ved åpningen vil det også
bli et lokalt sanginnslag. Medlemmer av bygdas revygruppe ønsker
å gi et bidrag, antakelig handler det
om Vivestad, noe vi ser fram til.

Vivestad høstmarked takker!
Vi vil takke for godt samarbeid med alle utstillere,
leverandører, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter
og naboer! Takk også til alle de som jobber dugnad og
bidrar til at dette store arrangementet kan gjennomføres
til beste for Sagatun!
Markedsstyret
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VIVESTAD HØSTMARKED
- I denne kirka har folk samlet seg for å møte Gud og hverandre.
Folket i Vivestad er glade i kirka si, og nå skal vi feire den!
Jon-Geir Dittmann, sogneprest i Vivestad, Fon og Våle.

Pilegrimer kom til 		
hellige kilden. De 		
seg opp. De andre 		

Se flere bilder på ReAvisa.no

Vivestad kirke er 100 år:
Festgudstjeneste i Vivestad
VIVESTAD: Ny sogneprest Jon-Geir Dittmann fikk sitt møte med menigheten i
jubileumsgudstjenesten tidligere i år. Han minnet om at Vivestad som kirkested
er mye eldre enn kirkebyggets 100 år. - Så vil jeg vel også si at mennesker er viktigere enn bygg. Men i kveld er det festgudstjeneste i takknemlighet for alt denne
kirka får bety for generasjoner i Vivestad.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det var aldri tvil etter brannen
i 1911 - kirka i Vivestad skulle
bygges opp igjen. Ei kirke i
stein ville koste 43.000 kroner,
og det ville blitt alt for dyrt,
fortalte Yngvar Sulutvedt.
Sammen med sin mor Esther
Sulutvedt hadde de bladd
seg bakover i kirkehistorien i
Vivestad og skrevet en prolog
som ble framført med stor
kunnskap og til en god latter - på rim. Ordfører Thorvald
Hillestad skrøyt avslutningsvis
av prologen og mente at teksten
vil gå rett inn i kirkehistorien i
Vivestad med bravur.
- Redda noe fra flammene
Makspris for ei ny kirke var
18.000 kroner, og da måtte det
bli ei kirke i tre som tidligere.
En byggmester fikk tilslaget og
skulle bygge ei kirke for 17.500
kroner, men han gikk konkurs
og kirka måtte ferdigstilles av
andre. Det ble budsjettsprekk
med noen hundrelapper. Noe
ble redda ut før den gamle kirka
ble slukt av flammene i 1911.
Gnistregn fra et uthus i brann
like ved satte kirka i brann, men
historien forteller at bygdefolket
strømmer til for å redde det som
reddes kan. Ei flott altertavle,

prekestolen, med mer ble frakta
i sikkerhet og pryder kirka som
står der i dag. Kanskje var det
gaver fra tidligere tider, da folk
kom til Vivestad og kilden? Det
anslås at det som ble redda fra
flammene kan dateres så langt
tilbake som til 1600-tallet.
Mennesker viktigere enn bygg
Pensjonert sogneprest Nils
Øyvind Kjøl åpnet jubileumsgudstjenesten:
- I denne kirka har folk samlet
seg for å møte Gud og hverandre. Folket i Vivestad er glade i
kirka si, og nå skal vi feire den!
Ny sogneprest Jon-Geir
Dittmann fikk sitt første møte
med menigheten i jubileumsgudstjenesten. - Det er spesielt
å få være med på dette som
det første jeg gjør i stillingen
som sogneprest for Vivestad,
Fon og Våle. Dittmann minnet
om at Vivestad som kirkested,
menighet og trosfelleskap er
mye, mye eldre enn kirkebyggets 100 år. - Så vil jeg vel også
si at mennesker er viktigere
enn bygg. Men i kveld er det
festgudstjeneste i takknemlighet
for alt denne kirka får bety for
generasjoner i Vivestad. Prost
Harald Bryne forteller at biskop

Laila Riksaasen Dahl hilser så
mye til menigheten i forbindelse
med jubileet. Gamlepresten Are
Sandnes synes det er artig å
være tilbake i Vivestad og hilse
på gamle og nye kjente. Leder
av menighetsrådet i Vivestad
Jorun Gravdal Martinsen takket
og synes det var koselig at så
mange kom til jubileumsgudstjeneste, før det ble servert kaffe
og kaker i midtgangen.
- Ei ekte folkekirke!
I løpet av de 100 åra som har
gått, har ikke alle moderniseringer vært til det bedre, ifølge
tidligere trofaste kirketjenere.
- Den nye fyren var kranglete
og kirketjeneren måtte overnatte
i kjelleren for å sørge for at
kirka var varm og god til gudstjenesten, forteller Sulutvedt.
Nytt orgel på strøm var kanskje
et framskritt, men ved strømbrudd duger et piano bedre,
- det har vi heldigvis fått
testamentariske gaver til å
kjøpe, peker Sulutvedt. Et godt
eksempel på at kirka i Vivestad
er ei ekte folkekirke, kan dette
være: - Under store idrettsbegivenheter har det vært sport på
storskjerm i kirka før kirkekaffen, forteller Sulutvedt.

FESTGUDSTJENESTE FOR Å FEIRE 100 ÅR: Den nye kirka i
Vivestad ble innviet i 1914 etter at den gamle brant ned i 1911. Det ble
feira i jubileumsgudstjeneste 100 år etter, med prost Harald Bryne på
besøk (store bildet), Yngvar Sulutvedt framførte en flott prolog, før det
ble kaffe og kaker i midtgangen. På det nederste bildet ser vi tidligere
sogneprest Are Sandnes og ny sogneprest Jon-Geir Dittmann. Det var
pensjonert sogneprest Nils Øyvind Kjøl som innledet gudstjenesten.
Foto: Stian Ormestad
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Vivestad i håp om helbredelse ved å drikke fra den
la igjen penger og gaver, så mye at pengene hopa
kirkesogna måtte håpe på godvilje og lån fra Vivestad.
VIVESTAD: Vivestad kirke var rik og mektig i århundrer. Det var trolig presten
i den gjelstyngede Ramnes kirke som satte en stopper for inntektskilden: Den
hellige kilden i Vivestad.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Når kilden i Vivestad ble kjent
er usikkert, men andre liknende
kilder er datert i sagaene til
1200-tallet. De få kirkene som
hadde en hellig kilde som i
Vivestad, ble kalt “lovekirkene”
fordi folk måtte love noe eller
gi noe for å få helbredelse, nåde
eller tilgivelse, skriver kirkeverge Per Astrup Andreassen i
Re menighetsblad, nr 1- 2009,

grunner valgte å flytte kirken
fordi det var dit folk valfartet
på grunn av kilden, er vanskelig
å si. Det var stor valfart til den
hellige kilden i Vivestad. Det
kan man se ut fra kirkeregnskapene. Pilegrimer som kom til
kirken la nemlig igjen en gave,
og Vivestad sogn var et av få
sogn som hadde store overskudd. Det viser skriftlige kilder

valfarta folk til Vivestad for å
benytte kildens kraft. Sjøl om
kilden ble borte på slutten av
1700-tallet, fortsatte muntlige
overleveringer å fortelle om
helbredelser. Axel Haugan fra
Vivestad kan fortelle at hans
bestemor hadde fått overlevert
beretninger fra sin mor som
var født på Lunde i Vivestad.
Hun kunne fortelle om kilden

“Det var trolig presten i Ramnes som fikk slutt på valfarten
til kilden på 1700-tallet. Etter reformasjonen var presteskapet
skeptisk til det de mente var forbundet med overtro ved å
tillegge en kilde helbredende kraft.”

Kirkeverge Per Astrup Andreassen,
Re menighetsblad, nr 1- 2009

i forbindelse med avduking
av minnesteinen for kilden i
Vivestad.
Pengene hopa seg opp
Hva som kom først av kirken
eller kilden i Vivestad er vanskelig å si, men som kirkested
finner man skriftlig materiale
fra 1354. Den gang lå kirken på
Lånar, i dag Låne i Vestbygda,
cirka en kilometer fra stedet
Vivestad kirke nå ligger. I 1396
finner man skriftlige kilder om
Vivestad kirke, eller Vivilstad
som det het da. Kirken var viet
St. Peter og St. Paulus. En gang
mellom 1354 og 1396 er derfor
kirkestedet flyttet. Om det
skyldes at man hadde oppdaget
kilden, eller at man av praktiske

blant annet fra perioden midt
på 1600-tallet. I åra 1626 til
1628 hadde man nok penger til
å bygge en ny kirke i Vivestad
og pengene hopa seg opp. Mens
Vivestad kirke hadde en kontantbeholdning på 719 riksdaler
i 1652 hadde Ramnes kirke en
gjeld på 59 riksdaler. I 1660
var beholdningen 804 riksdaler
sjøl om man hadde lånt ut 50
riksdaler til Hof kirke. To år
etter fikk Borge kirke i Østfold
låne 449 riksdaler fra Vivestad.
I 1665 fikk Fon kirke altertavle
i gave fra Vivestad kirke, ifølge
Ramnes bygdebok III.
Muntlige overleveringer
Spesielt i forbindelse med
gudstjenesten på Sankthansaften

og at folk kom langveisfra og
opplevde helbredelser etter å
ha drukket av kildevannet i
Vivestad.
Ramnes-prest og reformasjon
satte en stopper for kilden
Det er ikke mulig å si eksakt
hvor kilden lå, men basert på
skriftlig materiale lå den sørvest
for kirken. Dagens kirke ligger
sannsynligvis noen meter syd
for den første kirken. Derfor
er det naturlig å tro at kilden
lå nær dagens kirkeport. Siden
veien ble flyttet noen meter østover på begynnelsen av 1900tallet på bekostning av kirkegården, er det stor mulighet for
at kilden lå rett innenfor eller
rett utenfor dagens kirkeport.
Det var trolig
presten i Ramnes
som fikk slutt
på valfarten
til kilden på
1700-tallet. Etter
reformasjonen
var presteskapet
skeptisk til det
de mente var forbundet med overtro ved å tillegge
en kilde helbredende kraft. Les
hele saken i Re
menighetsblad,
nr 1- 2009, og
les også om
avdukingen av
minnesteinen for
kilden i Vivestad.

- Som guttunger
leita vi etter kilden
VIVESTAD: Vidar Vallumrød forteller om glade
guttedager med ønskekvist i handa. Ingen veit i
dag hvor den hellige kilden er - eller var.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Vidar Vallumrød fra Vivestad
fortalte om gamle møteplasser i bygda på Ramnes
historielagsmøte på Sagatun
i februar. Vallumrød var
tidligere med i menighetsrådet en periode, der han var en
av initiativtakerne bak å reise
en minnestein for den hellige
kilden i Vivestad tilbake i
2009. Han har også vært
aktiv i historielaget og er
interessert i lokalhistorien.
Den første kirka i Re?
For å finne gamle møteplasser - og hvor tidligere kirker
har stått - er det viktig å
vite hvor veiene gikk. Både
den første veien og kanskje også den første kirka
i Re og omegn ble lagt til
Vivestad. Amtet, eller fylket
i dag, anla den første veien
i gamle Ramnes kommune i Vivestad i 1892.
Det var Vivestadlinna, eller
“Vivestad-chausseen” som
den ble kalt på kart den gang,
i dag fylkesvei 312. Kanskje
ble også den første kirka i Re
og omegn bygd i Vivestad,
hvem veit? Det er mye mulig, også på grunn av den hellige kilden. Den har fascinert
Vallumrød og mange med
ham i generasjoner.
- Vi dreiv som guttunger på
og leita etter kilden, blant

annet øst for kirka i ei skråning. Der trodde vi den skulle
finnes, men vi fant jo aldri
noe, sier Vallumrød og ler.
Veldig nysgjerrig på kilden
Det er mange forskjellige
teorier. Den siste skriftlige
kilden sier sør-vest for kirka.
Men den kan også være et
helt annet sted i Vivestad,
for det er ikke sikkert at
kirka har stått der den står i
dag i all tid tidligere.
- Vi var veldig opptatt av
det her som guttunger, vi
visste godt om kilden og var
nysgjerrig på praten om den,
sier Vallumrød.
Blant forsøkene på å finne
kilden, er det skrevet om
dreneringsarbeid på kirkegården på 1890-tallet i ei
bygdebok, forteller Vallumrød. Ifølge ordfører Øystein
Gåsland ble det da lett etter
kilden, men uten resultat.
Vallumrød var også i menighetsrådet da det ble søkt
Re kommune om å leite med
georadar for å finne kilden,
i forbindelse med at samme
metoder ble tatt i bruk i
leitinga etter slagstedet etter
Slaget på Re. Det ble det
aldri noe av - foreløpig?
- Det har alltid vært veldig
spennende å se om vi kunne
funnet kilden i Vivestad!

Menighetsrådet ville lete
med georadar - fikk avslag
VIVESTAD: Da menighetsrådet satte opp en minnestein
for kilden ved kirkeporten
i Vivestad, søkte de også
kommunen om å lete med
georadar og annet moderne
utstyr som var i sving med å
finne slagstedet for Slaget på

Re. Det kom aldri noe positivt svar fra Re kommune, så
foreløpig har alle forsøk vært
utført med intet mer moderne
utstyr enn ønskekvist, heter
det i Re menighetsblad i forbindelse med avdukingen av
steinen for fem år siden.
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VIVESTAD HØSTMARKED
Badstua i Vivestad
brukes til mer enn bading
VIVESTAD: Like ved den gamle fotballbanen på vestsiden av veien i Vivestad
ligger en liten laftet bygning. Det er badstua, en viktig møteplass i bygda i
generasjoner - og den eneste av sitt slag som fortsatt er i bruk i Vestfold
og en av ytterst få i Norges land forøvrig.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Badstua i Vivestad ble åpnet
vinteren 1946 - 47 etter stor
dugnadsinnsats med Vivestad
ungdomslag og Sanitetsforeningen i spissen. I Bygdenes Blad
15. oktober 1947 forteller
formannen i Vivestad Sanitetsforening Frk. Gåsland at den
hadde vært åpen flere kvelder
i uken med godt besøk. 20.000
kroner hadde det kostet å bygge
den. Så mye hadde de ikke klart

kjørt langt for å være med.
- Vi har vært oppi 14 - 15 mannfolk. Da går skravla, fortelles
det. Karene sitter i rommet hvor
folk kommer inn. Der er det
benker og stoler og et lite bord
med plass til kake og kopper. På
veggene henger gamle avisutklipp og bilder av badstua. Det
gamle emaljeskiltet med bruksanvisningen er også på plass.
Praten går livlig i badstua om

gårdene nede i bygda og fortalt
hvem som bodde der. Så hadde
han pekt på en gård og sagt at
han var ikke vivestading - han
hadde bare bodd der i 40 år.
Men disse onsdagstreffa var en
flott måte å bli kjent med folk i
bygda på, forteller “nyinnflytteren”. Asbjørn Todnem forteller at badstua er rehabilitert
med støtte av fylkeskommunen
og fra Norsk kulturminnefond

“Før kunne vi jo møtes på butikken, men den er jo borte. Vi
møttes hjemme hos hverandre, men så kom det et forslag om
å bruke badstua, så nå bruker vi den.”

10-kaffe-kara på badstua i Vivestad

å samle inn, men lånet skulle
nedbetales, sa frk. Gåsland.
Badstua i Vivestad brukes fortsatt mye den dag i dag. Det er
åpent hver fredag fra oktober til
påske med bading for damer fra
18.00 og for herre fra kl 19.00.
I tillegg har mennene onsdagstreff på formiddagen hver uke,
bare kalt 10-kaffe. Da kommer
de det passer for.
- Før kunne vi jo møtes på butikken, men den er jo borte. Vi
møttes hjemme hos hverandre,
men så kom det et forslag om å
bruke badstua, så nå bruker vi
den, forteller karene.
Garderobe for fotballbanen
Ti stykker har funnet veien da
ReAvisa var innom. Noen har

gamle fotballkamper, historier
fra Nasko og Slakteriet, men
det er vankelig å få noe skrevet
ned for en lokalavisjournalist,
for her er det mange som har
mye på hjertet på en gang. De
fleste hadde spilt på fotballaget
til Vivestad da banen lå rett over
veien og badstua ble brukt som
garderobe. En kunne fortelle
at han hadde slått banen før en
kamp – med håndklipper! Flere
hadde vært med da de slo Hvittingfoss i seriekamp i 1962. En
våt affære – banen var i gunn
bare en eneste stor vanndam.
Blir kjent med bygdefolket
En forteller at han som ny i bygda hadde truffet på en kar oppe
i skauen som hadde pekt på

på Røros. Råtne stokker på
sør- og nordveggen er skiftet ut.
Taket er utbedret og takrenner
byttet. Det elektriske anlegget
er skiftet ut og vannpumpa fra
1946 og noen rør er byttet ut.
Til snekkerarbeidet har de hatt
god hjelp av Trond Flannum
fra Hillestad. Han holder kurs
i rehabilitering av gamle bygg.
Badstua har et eget styre og er
den eneste av sitt slag i Vestfold
og en av de ytterst få i landet
som er i fortsatt bruk.
Nå er det sommerferie fram
til oktober. Karene forteller at
gode snøvintre er best – for da
kan de ta avkjøling i snøen,
før de varmer seg opp igjen i
badstua.

ONSDAGSTREFF I BADSTUA: På det store bildet ser vi fra venstre
Jan Rustad, Oddbjørn Lønn, Asbjørn Todnem, Vidar Vallumrød, Jan
Erik Aadne, Arne Jonassen, Tore Krøglid, Olav Sommerstad, Jan Jensen
og Ragnar Fon på 10-kaffe på Badstua.
Foto:
Håkon Westby
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Bingobygda i Re

Står din nye
favoritt i disse bokhyllene?
VIVESTAD HØSTMARKED: Dugnadsgjengen er i full gang med siste innspurt i sorteringa av gamle og nyere bøker. Bokmarkedet
startet ved at Bygdehuset Sagatun overtok
mange bøker fra Vivestad bibliotek da dette ble
lagt ned. Senere har det blitt samlet inn bøker
fra fjern og nær, og bokmarkedet består nå av
tusenvis av bøker. - Ordinære bøker selges
billig, mens bokverk og sjeldnere eksemplarer
prises litt høyere, forteller dugnadsgjengen.
Bokmarkedet er åpent på både høstmarkedet
og på julemarkedet, og ved andre spesielle
anledninger. Bokmarkedet drives på dugnad
som resten av markedet, og overskuddet fra
bokmarkedet går også til Bygdehuset Sagatun.
Foto:
Stian Ormestad

VIVESTAD: Mens bingoen
forsvinner mange andre
steder, blir det bare flere og
flere som reiser til Vivestad
for å spille bingo på tirsdagskveldene.
- Den gamle papirbingoen
i Vivestad lever i beste velgående, til tross for spill på
internett, nettbrett, mobiltelefoner og andre digitale duppedingser. Faktisk
har gjennomsnittsbesøket
økt fra 66 personer per
bingokveld i 2011, via 72
i 2012 og til 77 personer i
2013, rapporterte bygdas
egen nettside Vivestad.no
tidligere i år.
- Dette er en hyggelig utvikling, og vi vet at det ikke
bare er selve spillet som
trekker, men også et hyggelig sosialt miljø. Her må
det rettes en stor takk til vår
flotte dugnadsgjeng, som
med smil og godt humør
sørger for at gjestene våre
trives!
Les mer om bingoen i
Vivestad i ReAvisa februar
2011, i forbindelse med
40-årsjubileumet.

Vi utfører alle typer sprengningsarbeider
SE VÅR HJEMMESIDE: www.kjellfoss.no
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Vi støtter
Vivestad høstmarked!

Kom innom vår stand for en Boligprat om vestvendte leiligheter på
toppen av rødsåsen, 11,6 km fra
Tønsberg brygge.
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ALT I SPRENGNING
HARALD TUFTE, TLF. 98401610

SMIDSRØD TRANSPORT AS
TLF. 922 93 802

Teglsteinsmuring, lecamuring
og pussing, flislegging, gulvstøping
VIDAR S.JOHANSEN AS
Tlf 92692680
E-post vidajoha@online.no
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Levering av stein, kult og veigrus,
samt alt av graving og transport
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xl-bygg.no

Haslestadlinna 30, 3090 Hof
Tlf. 33 09 55 50 Fax 33 09 55 15
Man-fre 7-1630, lør 8-13

Bygdehuset Sagatun
- utleie til alle anledninger
Tlf 333 97 781
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Re-løpet:

Klenodier på rad og rekke i Vivestad

VIVESTAD HØSTMARKED: Re
motorklubb er en gjeng entusiaster med
interesse for hobbykjøretøy, med cirka
80 medlemmer. De har interesse for eller
eier gamle klenodier, sportsbiler, store
amerikanere eller motorsykler. - Alle
kjøretøy er velkomne - uansett merke
eller modell, skriver klubben på nettsida
remotorklubb.no. Søndag 24. august
arrangerer motorklubben Re-løpet med
base på Sagatun i Vivestad, i forbindelse
med Vivestad Høstmarked.- Det vil i år
være gratis for alle som vil melde seg på,
informerer klubben.
Arkivfoto:
Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

SPAR KR. 36 980,-!
KAMPANJE, FIAT 500 L LOUNGE
INKLUDERT “ALT” KR. 254 900,7 airbags - 5 stjerner i euro N’cap
105 HK TWINAIR TURBO
VI HJELPER DEG MED GUNSTIG FINANS.

MÅ PRØVES!

BESØK OSS PÅ VIVESTAD HØSTMARKED!
důĨ͘ϯϯϬϲϲϳϳϳͮ,ǀŝƫŶŐĨŽƐƐǀĞŝĞŶϮϱͮϯϬϴϰ,ŽůŵĞƐƚƌĂŶĚ 23-24 Aug.
ETT SKRITT FORAN

INNOVATIVE JEEP CHEROKEE
EKTE 4X4 OG 9-TRINNS AUTOMATGIR
EKSTREMT HØYT UTSTYRSNIVÅ
KOM OG PRØV VÅR DEMOBIL

Pris fra Kr. 499 900,-
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FESTIVALSOMMER I RE

Nok en Re-festival
runda tusen-tallet i sommer
BEKKEFARE: - Tenk at det finnes en så flott plass bare en halvtime hjemmefra, skryter Plumbovokalist Lars Erik Blokkhus fra Sande i sitt første møte med festivalområdet langs Kileveien i Ramnes.
Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Alle gode ting er tre, men med
det fjerde skal det skje: Bekkefare festival mer enn doblet
publikumsrekorden med over
1.000 innom festivalområdet i
sitt fjerde år langs Kileveien.

- Tenk at det finnes en så flott
plass bare en halvtime hjemmefra, sier Plumbo-vokalist Lars
Erik Blokkhus fra Sande. - Hit
skal jeg garantert igjen og ta
meg en real fest!

Publikumsmagneten Plumbo
Mesteparten av æren har
Plumbo som gikk på scenen
som siste band ut fredag. Da
var det solgt godt over 600
dagspass, i tillegg til festivalpass, gratisbilletter og crew
inne på området.

Langveisfarende til Bekkefare
Tidligere på kvelden spilte
Roger Bergan fra Våle sammen med sine løse kanoner.
Fra scenen ønsket han spesielt
velkommen et par som hadde
kommet helt fra Kongsberg for
å høre countryrocken hans.

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Flere hadde reist langt for en
festivalhelg i Ramnes med
festivalcamp og tre dager med
festivalmoro - helt fra Stavanger
og til og med det store utland.
Nok en gang var svenske Wefring siste band ut på lørdag.
Bekkefare har vokst seg stor
Festivalen starta som en grillfest
for gode venner hjemme i hagen
til Espen Flåteteigen (30),
noen år før festivalen havna på
hjemgården langs Kileveien.
Nå har Bekkefare vokst til enda

REVETAL 7 - 22 (8 - 21)

en stor festival i Re. Fra før av
har Revårock på kubeitet i Fon
og Re minifestival på Restauranten på Revetal klart å trekke
et tusentall festivalgjengere. Nå
har også Bekkefare klart det.
- Vi er superfornøyd! Jeg kan
allerede nå si at vi har tusen
innom i løpet av helga, forteller
festivalsjef Espen Flåteteigen
til ReAvisa lørdag formiddag
under festivalen. Dag tre av
festivalen våkner til liv, med
Dead Egners først ut. Med en
gitarist fra Vivestad får et lite

og regnvått publikum
servert barnesanger i
punk-versjon.
Svensker på scenen
Tradisjonen tro avrunda
svenske Wefring festivalen. Da hadde tretten
band stått på scenen tre
kvelder på rad og sørget
for nok en stor festival i
løpet av Re-sommeren.
Foto:
Stian Ormestad
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Re-jenter rocka Revetal på Re minifestival
REVETAL: Jentene som avslutta hver sin festivaldag starta med musikk valgfag sammen på ungdomsskolen for flere tiår siden. De er "still going strong" - og de heier fram nye jenter på scenen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Linda Kvam, opprinnelig fra
Re, avslutta fredag med eget
band og Wonderboys med
Hanne M. Hansen, også opprinnelig fra Re, avslutta lørdag.
Girlpower på Re minifestival
- Linda og jeg har faktisk gått
i samme klasse på Revetal ungdomsskole. Vi hadde musikk
valgfag sammen der, mimrer
Hanne. - Re = musikkommune!
Hanne forteller at det var få
jenter i band da hun begynte å
spille og synge i ungdomsskoletida, - så jeg heier mye på
Marthine i The Last 24. Bra
band! Girlpower!
The Last 24 med to lokale fjes
på scenen, nevnte Marthine

Huseby Simonsen og Fredrik
Bertelsen begge fra Våle, spilte
først på lørdagen. Tight og tøft.
Wonderboys lager liv
- Utrolig kult å høre det fra
Hanne, mener Marthine. - Og
ekstra gøy når kommentaren
kommer fra ei som virkelig
tar scenen med storm! Fredag
varma Thomas Stange fra Fon
opp festivalgjengerne på Revetal, Hengsrø smie fortsatte og
nevnte Linda Kvam med band
avrunda første dag. De Lillostribute-bandet Varme mennesker spilte før Wonderboys lørdag.
I tillegg til Hanne som har bodd
15 år i Oslo, men hun regner
seg fortsatt som Våle-jente, har

Wonderboys Pål Johnsen også
fra Våle på gitar. Wonderboys
har spilt sammen så å si i alle
åra siden de starta opp i 1996.
De har vært mye på veien og
har spilt fra Lindesnes til Tromsø - og Moskva. Fortsatt stiller
de med samme besetning som
da de starta opp for 18 år siden.
Til sammen er de 237 år gamle,
så de begynner å bli voksne men lager liv nå som før. - Det
var veldig gøy å få spille på
festivalen igjen og det er en
ære å få avslutte hele greia, sier
Hanne og smiler bredt.
Godt år for Re minifestival
Re minifestival helga 1 - 2.
august 2014 hadde hele 700

besøkende, fordelt på 300 på
fredag og 400 lørdag. Publikumsrekorden er over 1.000,
men den gangen var festivalen
over tre dager og ikke to dager
som i år. Roger Noren på Restauranten forteller at dette året
blir det beste noensinne for
minifestivalen som forlengst
har vokst seg stor på Revetal
og Re-torvet. Med flere betalingsterminaler gikk salget
av vått og tørt strykende og
økonomien i festivalen er god.
Og sjøl om det har vært flere
billetter solgt over flere dager
tidligere, er dette opp i mot et
av de bedre årene også når det
gjelder publikumstall over to
dager.

- Moro med Revetaldager!
REVETAL: Siste helga i juni var det Revetaldager. Tradisjonen tro med utemarked,
matfestival, sang og musikk, mange stands
ute og inne, gode tilbud i alle butikker på hele
senteret, tivoli og mye, mye mer. Mumitrollbarna i Brår barnehage fikk en ganske så
annerledes barnehagedag. De går ofte tur
ned til Revetal, og med tivoli i parken ble det
stor jubel da alle barnehagebarna fikk kjøre
karusell gratis. - Den som snurrer rundt, peker
barna når ReAvisa lurer på hvilken karusell
som var mest morsom. Alle barna fikk kjøre
tre karuseller gratis. Revetaldagene fortsatte
fredag og lørdag siste helga i juni, 26 - 27 28. juni 2014.
Foto: Stian Ormestad

- Revårock
til Rockefeller!
REVÅ: Lørdag 26. juli
2014 var det igjen duket
for Revårock på kubeitet
i Fon. Festivalsjef Snorre
Langeland hadde litt av
en nyhet på lur, og entret
scenen mens The Dix
spilte for å fortelle:
- Hold av 28. februar
2015! Da har vi booket
Rockefeller i Oslo!
- Hvor kom den ideen fra?
- Den bare kom. Er ikke
det litt moro da? Spiller
du på Revårock får du
kanskje spille på Rockefeller, liksom, spør en
ganske stolt Langeland.
- Jeg føler meg litt sjef
nå, hvis det er lov å si, ler
han. 28. februar skal altså
Rockefeller i Oslo romme
diverse band som har spilt
på Revårock opp igjennom åra. - Jeg har gleda
meg litt til å fortelle dette
da. De som skal spille
foreløpig er Za Zaa, Toxic
Waste, The Dix og Sats.
- Det blir tre-fire band til,
men de er ikke bestemt
enda, forteller Langeland.
- Han vi booket av var litt
skeptisk. Hvis dere ikke
klarer å få 1.300 stykker
til Revårocken, hvordan
skal dere klare å få dem
hit til Rockefeller, spurte
han meg. Men jeg trur det
går, folk må bare ta det
som en tur - kose seg litt,
mener Snorre.
Foto:
Synne Eggum Myrvang
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BØNDER I BY’N: Ila Auto spilte for niende året på rad på
Slottsfjellfestivalen. The Last 24 fikk prøve seg på scenen
ved Støperiet.
Foto:
Stian Ormestad / Synne Eggum Myrvang

Tre Re-band på Slottsfjell-scenene
SLOTTSFJELL: For niende året på rad tok Ila Auto Tårnlund-scenen på
toppen av fjellet med storm. I tillegg sto ett par nye Re-band i Slottsfjellsammenheng på scenen.
Av Synne Eggum Myrvang
og Stian Ormestad
Samtidig som et av årets største
navn på plakaten, The Lumineers, spilte for tusenvis på
festivalens største scene, trakk
Ila Auto flere til Tårnlunden enn
de kanskje har gjort noen gang
tidligere.

RE-FJES PÅ FESTIVAL: Øverst ser vi VIP-sofaen på
Revårocken som Morten Bråten fra Fon vant sitteplassene i, videre blide Re-fjes på Slottsfjell, Dead Egners med
vivestadingen Kjell Håkon Vallumrød på gitar, jenter i barkø
under Re minifestival på Revetal, og på nederste bildet Randi
Gunhildstad fra Våle som synger i Blues Believers - de spilte
på Bekkefare musikkfestival i sommer.
Foto:
Stian Ormestad/Synne Eggum Myrvang

- Gir oss ikke med det første
- Litt artig at vi blir satt opp
samtidig, mener Are Fevang på
dobro og vokal fra Vivestad.
- Vi spiller jo musikk i litt
samme gate. Jeg skulle gjerne
sett dem sjøl!
Gjesteartist Kari Svendsen, også
kjent som Banjo-Kari, trakk
muligens noen ekstra opp på
fjellet:
- Hun er en legende, så oppmøtet kan nok ha noe med at
vi har med oss henne i år. Men
man må nok være 33 år eller eldre for å vite hvem Banjo-Kari
er, tipper Are.
Spillejobben med Svendsen
kom i forbindelse med en festival begge spilte på. Hun entrer
scenen etter noen sanger spilt,

og stemninga tok seg opp noen
hakk - hvis det egentlig er mulig
med enda bedre stemning enn
som kjent tidligere på Ila Autokonsert.
- Nå er det niende året vi spiller
her. Det vil si 10-årjubileum på
denne scenen neste år, så vi har
ingen planer om å gi oss her
med det første, sier Fevang.
Flere Re-band på scenen
Lørdag fikk også enda et Reband spille under festivalen,
på en utescene ved siden av
Støperiet på brygga.
- Vi skal plutselig spille en
utekonsert på Støperiet i morgen, i sammenheng med Slottsfjellfestivalen, skrev The Last
24 på Facebook kvelden før.
Fredrik Bertelsen på gitar og
Marthine Huseby Simonsen på
bass og vokal er begge fra Våle.
Bandet slapp singelen You + Me
i vår, og til høsten kommer de
ut med en EP. Da venter også en
spillejobb i Tromsø. Jan Gunnar
Ringen fra Fon var lydmann på

den lille Støperi-scenen, og tok
kontakt med bandet da han fikk
høre at det var ledig spilletid på
lørdagskvelden.
Barnesanger i punkversjon
Dead Egners med vivestadingen
Kjell Håkon Vallumrød på gitar
rocka campingvogna på fjellet
fredag. De spiller barnesanger i
punkversjon.

500 på sensommerfest på Haugar
HØYJORD: - Hadde ikke himmelens sluser åpnet seg tror
vi at ennå flere hadde funnet
veien. Men sånn er det med
utearrangement, forteller Tom
Cato Abrahamsen i Høyjord
ungdomslag som trakk 500
mennnesker på Sensommerfest.
Blant bandene på scenen var
Blues Buddies fra Re.

Din totalleverandør av varmepumper og AC
Bispeveien 1518, Våle (Gamle Hegg bruk) tlf 33 38 09 20
Åpningstider: Mandag - fredag 9 - 16

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

36

ReAvisa august 2014

Kultur i Re:

Hjemme fra Nashville
med ei ny plate i kofferten
SVINEVOLL/RAMNES/NASHVILLE: Roger Bergan og Frank Wedde har fått
drømmen sin oppfylt - igjen. For andre gang har de mekka et country-rockalbum i Nashville med noen av verdens beste studiomusikere.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Stemninga er fortsatt høy etter å
ha landa trygt hjemme i Norge
og Re igjen, forteller Roger
Bergan fra Svinevoll og Frank
Wedde fra Ramnes. - Vi har
kanskje ikke landa sånn helt
psykisk.

plate med toppmusikere som
tidligere har spilt eller produsert med Johnny Cash, Jerry
Lee Lewis, Buck Owens, Brent
Mason og mange flere. - Og vi
har fått tilbakemeldinger om at
vi har et fantastisk prosjekt med
internasjonal standard!

Holder internasjonal standard
- For det første har vi produsert
en fantastisk bra plate på åtte
dager med døgnet-rundt-jobbing! Re-duoen har produsert

Musikk hele døgnet
Det ble lange dager i studio,
men det ble også store musikk.
opplevelser utenfor studio:

- Vi har spilt live på The Patton
House, et slags roadhouse i
South Pittsburgh på grensa
mellom Tennesee og Alabama.
- Ingen andre nordmenn har
gjort det!
Plateslitt i oktober
Roger er litt usikker på når
CDen er klar for salg. - Håper
den kommer ut for salg i oktober, lokalt hvert fall. Nedlasting
er jeg litt mer usikker på.

Inviterer til grillkonsert i Bekkefare
BEKKEFARE: - Bekkefare
forening ønsker å invitere til
grillkonsert for andre året på
rad, informeres det i en epost
til ReAvisa. Datoen er satt til
13. september 2014. Det er 18
års aldersgrense, men barn kan
komme inn med foresatte. Nytt
er at det vil bli satt opp buss til
og fra Tønsberg. På programmet
står i skrivende stund Nadja Agnethe Thorbjørnsen, Smashed
Reality, Ausfahrt Tango, Dogs
of Lust og Barbara's Bush, med
forbehold om endringer.
- Ingen drikkevarer, både med
og uten alkohol, er lov å ta med
på festivalområdet, men det er
lov å ta med grillmat, snacks,
opplyses det. Det blir satt opp
griller til fri bruk.

MUSIKK-SOMMER: På det store bildet spiller Roger
Bergan sammen med Frank Wedde og resten av Roger
Bergan and the Loose Canons på Bekkefare musikkfestival i
sommer. Deretter gikk turen videre til Nashville. På det lille
bildet ser vi Re-gutta sammen med Joe Caverlee, tidligere
fiolinist for Billy Ray Cyrus, nå Randy Travis.
Foto:
Stian Ormestad/ privat

Våle-jente får et skoleår i USA

Les mer på ReAvisa.no

VÅLE: Søndag 3. august dro Randi Lovise Wittingsrud (19)
til USA for et år på Armstrong State University i Savannah
i Georgia. Der skal hun studere psykologi og bo på skolen. I
helgene og i ferier skal hun være sammen med en vertsfamilie.
ReAvisa besøkte henne hjemme på gården Lur Nedre langs
Sørumsveien dagen før avreisen. For et år siden fikk hun høre at
Rotary hadde et tilbud om studier i USA som et ledd i arbeidet
for fred og mellommenneskelig forståelse. Hun skrev en søknad
på engelsk og fikk med anbefalinger av to lærere og fra Re
Rotary. I tillegg måtte hun ta en engelsk-test. Det hele måtte ha
vært bra for hun ble plukka ut som den eneste fra Norge dette
året. I alt er det over femti deltakere fra hele verden i alderen 18
- 25 år som er tatt ut til å være med. Re-jenta er nettopp ferdig
med videregående hvor hun gikk musikklinja i Sandefjord. Av
Rotary har hun fått et skolestipend som dekker skolen, bøker
og opphold. Hun skal bo på skolen som er liten i amerikansk
målestokk, med 7.000 studenter. - Jeg skal bo sammen med ei
fra Tyrkia og ei fra Zambia, forteller Randi Lovise.
Foto:
Håkon Westby

ReAvisa

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
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Smått
og stort fra
Re:
Fra ReAvisa.no
i sommer:

Hest på rømmen
i Ramnes

Boliginnbrudd i
Kåpeveien

ØSTRE HOLE: Melding om
savnet hest fra Østre Hole i
Ramnes, som forsvant rundt
midnatt, natt til mandag 21. juli
2014. Politiet tok i mot tips og
ganske snart var hesten funnet
og tilbake til sin rettmessige
eier. - Hesten tilrette, melder
politiet på Twitter en times tid
etter første melding.

KÅPEVEIEN: Politiet fikk
melding om grovt tyveri fra bolig i Kåpeveien rett over klokka
13 mandag 4. august 2014.
- Politiet vil foreta åstedsundersøkelse, skriver politiet i
Vestfold på Twitter. I en oppdatert melding heter det at det er
stjålet noe verktøy fra adressen.
Sak er opprettet.

Skøyt mot lensmannskontoret og
pekte gevær mot
folk på Revetal

Tjuver stakk av
med fire dekk

REVETAL: Like før klokka
halv to natt til onsdag 9. juli
2014 ble det avfyrt skudd
på Revetal. To menn skøyt
mot lensmannskontoret med
luftgevær. De pekte også gevær
mot andre personer, før de stakk
fra Revetal i en bil. Politiet
spora opp bilen og meldte i
en oppdatert Twitter-melding
at to menn på 22 og 23 år
ble pågrepet og satt i arrest i
påvente av avhør.

Fikk kontroll på
skogbrann på
Bjune og i Brattås
BJUNE/BRATTÅS: - Brannen i
skogbunn ved Bjune er slukket, og vi er på vei tilbake til
brannstasjon. Vi fikk god hjelp
av grunn-eier med å bringe
inn slanger i det ulendte terrenget. Det informerte Vestfold
Interkommunale Brannvesen
(VIB) på sin Facebook-side
klokka 23.45 søndag kveld 29.
juni 2014.
Brannmannskapene var på plass
for å slukke klokka 22.05 tidligere samme kveld. Det er rundt
tjue kvadratmeter som har brent
i skogen. - Antagelig er årsaken
et bål som er forlatt uten at det
var godt nok slukket, ifølge
VIB. - Heldigvis ble brannen
oppdaget før den spredde seg i
et større område.
Rundt klokka tre 26. juli 2014
gikk en ny skogbrann-alarm.
- Nødetater ble sendt til området
rundt Brattås i Ramnes. En time
etterpå rapporterer
brannvesenet:
- Vi er i Re og har kontroll etter
brann i terrenget. Det er i underkant av hundre kvadratmeter
som har brent. Heldigvis ble
brannen oppdaget tidlig av en
turgåer, som umiddelbart ringte
110. Nå snur vi stein og dynker
området med vann. Videre oppfordrer vi folk til å passe godt
på i den tørre perioden. Vi er
litt på tuppa, fordi det er svært
tørt. En gnist, glassskår eller en
sneip kan antenne store områder. Derfor henstiller vi alle til
å være ekstra påpasselige.

RAMNESVEIEN: Rett før
klokka fem søndag ettermiddag
10. august 2014 ble det meldt
om et grovt tjuveri fra kjellerbod på en adresse i Ramnesveien i Re. - Det er stjålet fire
dekk. Sak opprettet, melder
politiet i Vestfold på Twitter.

To menn og en
kvinne anmeldt
for vold i Våle
VÅLE: Rett før klokka halv
tre natt til søndag 27. juli 2014
melder politiet i Vestfold om en
voldsepisode i Våle.
- To menn og en kvinne er mistenkt for å ha utøvet vold mot
en mann tidligere på natten.
Saken er anmeldt og de tre vil
bli avhørt.

Kvinne pågrepet
for trusler i Våle
VÅLE: En kvinne i 50-årene
ble pågrepet på privatadresse
i Våle for trusler og satt i arrest.Sak er opprettet, melder
politiet i Vestfold på Twitter på
Sankthansaften rett før klokka
halv åtte på kvelden. Kvinnen
ble løslatt etter å ha vedtatt et
forelegg på 2.500 kroner. Hun
er siktet for verbale trusler mot
naboen.

Frykta drukningsulykke i Våle
båthavn
VÅLE BÅTHAVN: - Etter
funn av en ufortøyd båt i Våle
båthavn med havnekalesje delvis åpen, motor i gang og i gear,
ble det frykta at det kunne dreie
seg om en drukningsulykke.
Derfor rykka alle nødetater ut
i halv ti-tida på søndag formiddag 22. juni 2014. Etter
nærmere undersøkelser fant
politiet flere båter i havna som
kan ha vært utsatt for tjuveriforsøk. I tillegg var ingen meldt
savnet. Aksjonen ble avblåst.
Politiet etterforsker tjuveriforsøkene.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Frykta en alvorlig
trafikkulykke på
Kopstadveien
KOPSTADVEIEN: Klokka halv
tre søndag 20. juli var tre biler
involvert i trafikkulykke på
Kopstadveien, like ved Bibo.
- En bil havna på taket, en
person er alvorlig skadet og to
personer har uavklarte skader,
melder politiet først på Twitter.
Alle nødetater har rykket ut og
en Seaking og to luftambulanser
er på vei. En halvtimes tid skrus
alarmnivået betraktelig ned:
- Alle involverte er oppe og går,
og luftambulanse og Seaking er
avbestilt.

Store materielle
skader etter utforkjøring ved
Merkedammen
MERKEDAMMEN: - Utforkjøring ved Merkedammen,
meldte politiet i Vestfold på
Twitter tirsdag kveld 17. juni
2014. - Øvelseskjøring der et
rådyr løp ut i veien, skulle årsaken være. Ingen personskade,
men bilen var ifølge politiet
totalskadd.

Stoppa på stjålet
moped med falske
skilter uten lappen
REVETAL: Lite var i orden for
mannen i 30-åra som ble stoppa
av politiet på Revetal tirsdag
morgen 17. juni 2014: Mopeden
han kjørte var stjålet, den var
påsatt falske kjennemerker, og
mannen som kjørte var uten
førerkort. Mopedføreren ble
pågrepet og satt i arrest, melder
politiet i Vestfold på Twitter.

Godt over 40 ruter er knust på Bibo
- saken anses som oppklart
VÅLEHALLEN: - Skadeverk på Vålehallen på Bibo.
Nærmere 40 ruter er knust, samt skade på to dører, melder
politiet i Vestfold tirsdag kveld 29. juli 2014. En patrulje ble
sendt til stedet og gjorde undersøkelser utover kvelden.
- Jeg måtte ringe politiet da jeg kom opp her, forteller Tor
Arne Ueland som var på vakt i ferien for Re kommune.
Han ble overraska over omfanget av skadeverket.
- Det var blod flere steder, så det har gått voldsomt for seg
her, forteller han til ReAvisa. - Politiet har sperra av området
og sperringene vil stå fram til de er ferdig med sitt og vi har
fått rydda opp i glasskår.
Rutene og dørene er ikke knust for å ta seg inn i bygningen.
Ingenting var stjålet. Etter en runde på området finner også
politiet sammen med Ueland flere knuste ruter på andre bygg
på idrettsanlegget. Re kommune står som eier av Vålehallen
som brukes som idrettshall, til møter og forsamlingslokale,
blant annet for skolene i Re. Rett over klokka ti samme kveld
melder politiet på Twitter at saken anses som oppklart:
- En mindreårig person har erkjent forholdet. Saken vil bli
etterforsket videre av lensmannskontoret, også med tanke på
de impliserte, både idrettslaget og gjerningspersonen.
Foto:
Stian Ormestad

Ga gass og bremsa
for å holde seg våken - mista lappen
UNDRUMSDAL: En politipatrulje stoppa en bil som gassa på
og bremsa ned i rykk og napp
på E18 i Undrumsdal mandag
morgen 7. juli 2014. Bilen holdt
en varierende hastighet mellom
90 - 150 km/t. - Fører, mann

45 år, hevdet at han var trøtt
og opplyste at det holder han
våken dersom han kjører fort,
melder politiet i Vestfold på
Twitter. Politiet tok beslag i
mannens førerkort, og sak er
opprettet.
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Undrumsdølingene
leita skulder ved
skulder hele natta
UNDRUMSDAL: Utover natt
til torsdag 19. juni 2014 leita
over femti frivillige fra bygda, i
tillegg til mannskaper fra Røde
Kors, Norsk Folkehjelp og politiet, etter en savnet kvinne i
Undrumsdal. Så mange lokalkjente sambygdinger ville
hjelpe til å lete at listene var
fulle for kvelden og natta. Det
fortalte Cecilie Myklebust,
aksjons-leder for Røde Kors,
til ReAvisa like over midnatt.
På morgenkvisten ble også
Sivilforsvaret satt inn i søket, og
ganske snart ble det gjort funn.
Torsdag morgen meldte politiet
at kvinnen var funnet i live ikke
langt unna sitt eget hus. Hun ble
tatt hånd om av helseapparatet.
Det var dagen før, på ettermiddagen onsdag 18. juni 2014,
at politiet satte i gang en stor
leteaksjon, først i området rundt
Gretteåsen med helikopter og
deretter ble det søkt til fots og
på ATV i terrenget.

www.ReAvisa.no
- siste nytt fra Re

Kraftig smell på gamle E18
UNDRUMSDAL: Trafikkuhell der to biler smalt i hverandre i
Undrumsdal, der Solerødveien går ut på gamle E18. - Politiet
er på vei til stedet, ble det meldt på politiet i Vestfolds Twitterkonto rett over klokka halv åtte onsdag kveld 13. august. En
nabo forteller til ReAvisa at smellet hørtes lang vei, og flere
kom til ulykkesstedet for å hjelpe de involverte.
Det er 70-sone på gamle E18 og vikeplikt fra Solerødveien.
Den ene bilen havnet langt utpå jordet, mens den andre sperra
delvis veien. Alle de involverte var oppe og gikk etter ulykka.
- Det skal ikke være snakk om personskade, opplyste politiet.
En kvinne i 20-åra skal ifølge politiet ikke ha overholdt vikeplikten i krysset. Hun har fått sitt førerkort beslaglagt, heter
det i en oppdatert melding. Bilberging var i gang en halvtimes
tid etter første melding.
Foto:
Stian Ormestad

Re presser på for
gang- og sykkelvei

Advarer mot
mye nedbør

LINNESTAD/FRESTE: 5.400
kjøretøy passerer daglig, og
trafikken fortsetter å øke.
Derfor presser Re kommune på
for gang- og sykkelvei langs
Bispeveien fra Linnestad i Re
til Ås i Tønsberg. - Dette er en
sak som opptar mange og som
jeg stadig får henvendelser
om, skriver ordfører Thorvald
Hillestad (Sp) i en epost til
ReAvisa, og legger ved et brev
sendt til Vegvesenet mandag 11.
august 2014. Les hele brevet på
nettavisa ReAvisa.no.

REVETAL: - Ved store
nedbørsmengder kan
vi forvente at badevannskvaliteten reduseres
på grunn av økt antall
bakterier. Dette er fordi
kloakk kan gå ukontrollert ut på grunn av for stor
belastning av avløpsnettet,
opplyses det i en epost
fra Miljørettet Helsevern
på Revetal. - Man antar
at badevannskvaliteten er
tilfredsstillende to - tre
dager etter at det kraftigste regnet har gitt seg.

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

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

VI BYGGER 36 SELVEIERLEILIGHETER I BYGGETRINN 2

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

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:
Anne Handegaard
Telefon: 902 89 750
anne.handegaard@dnbeiendom.no

Telefon: 48 06 44 44

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

SEND TORVPARKEN TIL 09999
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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 tøffe
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

ReAvisa august 2014
Natur i Re:

NATUR I RE

Fant sjelden
sommerfugl
på Barkost
NATUR I RE: Biolog Hallvard Holtung fra Fon har
lenge lett etter en helt spesiell
sommer-fugl. Mørk rutevinge
er en vakker liten sommerfugl som kun finnes noen få
steder i Norge. Sommerfuglen trives på fuktige enger
og åpne områder i skauen.
Mørk rutevinge regnes som
en sterkt truet art i Norge, og
har forsvunnet mange steder
i Europa. Han har kjørt forbi
Barkost mange ganger og
tenkt at det må være et egnet
sted for denne arten. Mørk
rutevinge lever på en plante
som heter vendelrot, den
vokser det masse av der. Det
viste seg at det fløy mange
individer av den sjeldne
sommerfuglen ved Barkost,
en av sommerfuglene ble
samlet inn som belegg til den
vitenskapelige samlingen
ved Naturhistorisk museum
i Oslo.
Foto:
Hallvard Holtung

4FMWWBTLQÌ3FWFUBM
t"WGFUUJOHt)ZUSZLLt4LVNMFHHJOHt7PLTt4UWTVHFS
t0QQIFOHUJMHVMWNBUUFSt7BTLFTFSWBOUPHCUUF
t7FMHNFMMPNWFSEJLPSU QPMFUUFS NZOUFSFMMFSLSFEJUULPSU
t7FSEJLPSU QPMFUUFSPHTWBNQFSLBOLKQFTQÌWFSLTUFEFU

Kort om Hallvard Holtung:
Biolog bosatt i Fon, og jobber til daglig med kartlegging
av arter og naturtyper. Han skriver om arter eller naturtyper som er aktuelle for vår kommune og den årstida vi er
i akkurat nå. Innspill? E-post: hholtung@gmail.com.
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Slekters gang:
Døpte
Ramnes kirke
09.06 William Matheo Sørum-Jonassen (døpt i Styrvoll
kirke)
27.07 Magnus Kaldager Hermansen
27.07 Theo Langedrag
Våle kirke
15.06 Martine Klausen (døpt i Løvøykapellet)
29.06 Håkon Bøe Røste
Fon kirke
06.07 Ola Askestrand
06.07 Jenny Helgeland
10.08 Kristian Johnsen

Krise på kommunehuset da de oppdager at serverne er hekket.

Vigde
Ramnes kirke
07.06 Kathrine Bruserød og Kai-Gunnar Lillefosse
14.06 Malin Iren Ugland og Tommy Kristoffersen
28.06 Veronica Bråthen Austad og Ken-Arthur Sydeng
09.08 Marthe Langedrag og Christer Brodin
Våle kirke
14.06 Anja Larsen og Vegard Pedersen
09.08 Kristin Reberg og Rune Berger
Undrumsdal kirke
21.06 Ingeborg Saasen Backe og Kristian Flåten
28.06 Ine Brøyn Heen og Alexander Nicolai Heen

Lørdag 30. og søndag 31. august 2014 kl. 12.00 - 16.00
på Bygdetunet Brår, Brårveien 38 i Ramnes

Døde
Ramnes kirke
18.06 Evy Adelen Svensvik
01.08 Roar Kihle

Velkommen til et hyggelig program og møte med gamle kjente!
Årets utstillinger
I framhuset Tove Sparvath Holmøy, kunstsalg. Tema: «Hønene på Kåpe»
I skjulet
Håkon Westby viser anleggskartene og annet fra Eidsfosbanen.

Våle kirke
20.06 Hjørdis Tangen Jørgensen
25.06 Ivar Wessel
18.07 Randi Harriet Grytnes
23.07 Randi Kristiane Holth
30.07 Ragnar Rustan
06.08 Nora Laahne

Visninger og demonstrasjoner
Tresking med treskemaskin og hestevandring.
Maling av korn i bekkekverna.
Smia er i bruk.
Spinning.
Veteranbiler.
Gamle traktorer.
Bruk av motorsag.
Trening med gravemaskin.

Vivestad kirke
25.07 Didrik Hovbrender

Aktiviteter
Hopping i høy. Natursti
Vi har mange dyr: Ku, gris, geiter, kaniner, høner, kalkuner, ender.
Tipping på vekta til en gris. Gevinst begge dager.

Undrumsdal kirke
08.08 Jan Furuhaug
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Klemmetsby-Firing

Salg fra utstillere
Smykker. Ullsaker.
Kaker og honning. .
Kniver.
Dekorerte glass. Tekstilarbeider.
Salg fra oss
Bakerovnsbrød, rømmegrøt, suppe, vafler, pølser, kaffe, saft.
Vi har bankterminal
Kom gjerne på sykkel og bli med i loddtrekning med gevinster . (Begge dager)
Gratis adgang
Ramnes Bygdekvinnelag, Ramnes Bondelag og Ramnes Historielag
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EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT

THOMAS HANSEN
TLF 950 53 216

TELEFON 33 39 53 97
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Gran VVS Revetal Bispeveien 1045, 3174 Revetal
Tlf 40 00 33 20
Epost revetal@comfort.as
Man-fre 07.30-16.00
Nett www.granvvs.no
Lør 10.00-14.00
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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: 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
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

'0/6-

Vonheim i Fon

- 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

ReAvisa for 5 år siden: Feira 10 år med revy i Vivestad
FRA ARKIVET: “Fordi
fjoråret passerte uten den
årlig revyen på Sagatun i
Vivestad, ble det 11 år etter
tradisjonen startet, satt opp
en 10-års jubileumsrevy.
- I fjor passet det aldri.
Lokalet var ikke ledig, også
var vi egentlig litt tomme
for ideer, sier lederen i
revygjengen Ann Karin
Evju. Det var også derfor
årets Revy fikk tittelen
”Passær’e? Passær aldri!”
Revytradisjonen startet i
forbindelse med 100-årsjubileet av Vivestad
ungdomslag i 1998.
Årets revy, den tiende i
rekka, ble satt sammen av
tidligere hiter fra forestillinger etter dette.

- Vi plukket ut det beste fra de
ni årene, så det ble noen timer
med VHS, og en kasse øl gikk
også med, ler Evju. Hitene som
ble en del av jubileumsforestillingen tok for seg alt fra nattbussen til barnehagen. Paven,
Elvis, og Gerd Liv Valla slapp
heller ikke unna. Verneplikt,
legebesøk og eldreomsorg
var også noen av temaene
som ble tatt opp. Ikke alle i
Revygjengen kommer
fra Vivestad, det er også noen
fra Våle, Kodal og Venås. - Vi
er en fast revygjeng, de aller
fleste av oss har vært med
siden begynnelsen, sier Evju.
De rundt 20 medlemmene i
revygjengen ordner selv med
både scene, kostymer, musikk,
lyd og lys.

- Overlever tradisjonen?
- Vi håper og tror at vi får
fortsette, men jeg tror at noen
Re
Kommune vil trekke seg ut
i gjengen
og da må vi ha nye som vil
overta, sier Evju til ReAvisa
for fem år siden. Etter det
har det ikke vært revy på
Sagatun. Revyanmeldelsen
i ReAvisa er krystall-klar:
“Hysterisk morsomt, her fikk
man nesten to timer med
fantastisk underholdning
for 150 kroner. Vi oppfordrer
alle til å ta en tur på neste års
revy, om det passær!” heter
det blant annet - i ReAvisa for
fem år siden.

Sverretun 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

FRISKLIVSSENTRALEN I RE
Re Kommune

Frisklivsresepten:
Frisklivsresepten er et kommunalt tilbud til deg som ønsker
å gjøre endringer i levevaner. Vi tilbyr fysisk aktivitet x 2 pr
uke over 16 uker, oppfølgende helsesamtaler, og veiledning i
røykeslutt og et sundt kosthold.
Henvisning kan fås hos fastlege, fysioterapeut, og annet
helsepersonell, eller ved direkte kontakt med
Frisklivssentralen på tlf: 91723067. (Ingen egenandel)
Oppstart 25. August – Meld deg på!!

Faksimile:
ReAvisa, mai 2009

Ved til salgs!

FRISKLIVSS

Bjørk- og blandingsved
i 1000-liter sekker.

Fallforebyggende gruppe for eldre:

Tufte Gård, tlf 909 29 117

Frisklivssentralen og fysioterapitjenesten I Re tilbyr
aktivitetsgruppe for eldre hjemmeboende, med fokus på
styrke og balansetrening. (Egenandel 200.-)
Påmelding på tlf: 91723067.
Frisklivsresepten
Oppstart 1. September.

Frisklivsresepte

Jord ønskes leid
til grass- og kornproduksjon

er et k
å gjøre endringer i levev
uke over 16 uker, oppfø
Søvnproblemer:
røykeslutt og et sundt k
Henvisning
kan fås hos
Frisklivssentralen kan gi veiledning ved lette
søvnvansker.
helsepersonell, eller ved
Ta kontakt for en uformell samtale på tlf: 91723067
Frisklivssentralen på tlf
Frisklivssentralen finner du i 2. etg på Brårsenteret.
Oppstart 25. August – M
Kontaktperson: Ellen Aas Svindland, tlf:91723067,

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

Hus el leilighet ø. leid i Re.

Revetal-området el ved Bispeveien.
Tlf 957 99 851.

ellen.svindland@re.kommune.no
tt

Fallforebyggend

Din lokale partner for ditt optimale kontor!

PRINT/SCAN

FERSK KAFFE

Markedets beste driftsgaranti!

Smak våre nykvernede bønner!
- Kaffe
- Sjokolade
- Caffe Latte
- Espresso
- Cappucino
- Te
- Kakao
- Macchiato
- Sjokolade med
melk

INTERIØR
Se og prøv våre demo -møbler!
Vi leverer det du trenger for å innrede en funksjonell
og lekker arbeidsplass. Vi har løsninger for små og
store kontorplasser og åpne kontorlandskap.
Med vår ekspertise kan vi hjelpe deg i planlegging og
tilpasning av arbeidsplassen til den individuelle bruker.

ARBEIDSKLÆR
Lokalt på Revetal!
Vi lagerfører moderne:
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Benytt deg av næringslivet i Re når du har behov for varer og tjenester!

www.dittkontor.no

%00ƫ +*0+.ƫ - Revetalgata 4, 3174 Revetal - 33 30 67 67 - post@dittkontor.no

