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Flytter til halve
plassen i Re
helsehus: - Det
er en skam!
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Re-mila ble en
folkefest allerede
i sitt første år
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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

Re vil til alle retninger
- men vi kan velge å stå alene
Re må ikke slå seg sammen med noen. Hvis vi velger å stå alene, kan ikke Fylkesmannen gi et klart ja-svar på
om det blir aktuelt å bruke tvang fra statlig hold.
Re er blant de større landkommunene etter sammenslåingen av Ramnes og Våle for 12 år siden. Lite tyder på
at folk flest er enig i de folkevalgtes retningsvalg mot Hof og Holmestrand, utifra innspill på folkemøtene i Re.
Blir alt bedre med en enda større kommune? Mange mener nei, og da er alternativet enkelt: Re forblir Re.
Hvis ja, er ønskene for hvem vi skal slå oss sammen med veldig delt: Folk i Re vil til alle retninger.
ReAvisa.no - siste nytt fra Re!

19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Jubileumstilbud!

25%

på alle våre
modeller!

En gang i livet bør du unne deg et ekte kvalitetskjøkken!
Huseby Kjøkken fyller 40 år! Dette feirer vi med jubileumstilbud
på alle våre kjøkkenmodeller og gode tilbud på hvitevarer fra
Miele. Se tilbudene på www.huseby.no.
Kampanjeperiode: 13. oktober - 8. november 2014.

Eksklusiv hvitevarepakke fra Miele. Før 65.626,-

Nå 39.770,- !

HUSEBY KJØKKENSENTER VÅLE
Gjeldstadveien 38B
3178 Våle
Tlf 33 06 12 40
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Foreningsliv i Re:

Se video på www.facebook.com/ReAvisa

“Vi blir gjerne flere danseglade på 50 år og oppover.
Det er bare å dukke opp og se hva dette er for
noe og henge seg på”

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

Grete Hjelmtvedt, leder for seniordansen

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

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

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

- Det ser moro ut, ikke sant?

VÅLE: Med 75 inviterte dansegjester feira Våle og Undrumsdal seniordans jubileum. Ekteparet Ruth og 				
siden starten. De forteller at dansen holder dem oppegående, - dette er godt for både helsa og humøret!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Tips ReAvisa:

Det var Tora Haugen fra Våle
og Undrumsdal pensjonistforening som foreslo å starte opp
seniordans i Våle tilbake i 1999.
- Hun danset seniordans i
Horten og lurte på om det var
en ide for oss i Våle og Undrumsdal også, forteller dagens
leder for seniordansen Grete
Hjelmtvedt. Hun har også skrevet jubileumsberetningen.

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

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

Første dansekveld i 1999
I løpet av vårparten ble det klart
at Paul Kvaløy tok på seg ansvaret som danseleder, og hele

35 deltakere meldte sin interesse. Etter sommerferien var alt
på plass og 6. september 1999
var den første dansekvelden på
Våle samfunnshus. Fra gamle
Våle kommune ble det bevilget
et beløp på 4.000 kroner til
oppstarten.
Ble en sjølstendig forening
Året etter ble dansen flytta til
gymsalen på Kirkevoll skole.
- Men det var ikke så koselig i
gymsalen, så det ble besluttet å
leie ungdomslokalet Fjellborg,
står det skrevet i jubileums-

beretningen. Ny danseleder i
2000 ble Marit Roberg Knutsen.
Dansegruppa ble i 2002 en
sjølstendig forening med eget
styre, men fortsatt tilknytning
til pensjonistforeningen. Ledere
opp gjennom åra har vært Tora
Haugen, Jørgen Nørgaard og
Grete Hjelmtvedt - som er dagens leder. I dagens styre sitter
også Eva Danielsen og Wenche
Hov. Dagens danseleder er Jane
Smørgrav.
Jubilerte med mange gjester
De siste åra har seniordansen

fått disponere klubbhuset til
IL Ivrig gratis, og både 5- og
10-årsjubileet ble feira der. Men
15-årsjubileet ble feira på Våle
samfunnshus. Seniordansgrupper fra Andebu, Horten og
Nøtterøy ble invitert.
- Cirka 75 danseglade kom for å
danse dans, spise god mat og ha
en formiddag med sosial hygge,
forteller Grete Hjelmtvedt. Til
vanlig er det 14 - 16 som møter
opp hver mandag klokka 11 på
Bibo.
Seniordansen har reist på
turer til Morgedal, Fagernes og

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
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Kort om seniordans i Våle:
* Våle og Undrumsdal
seniordans ble etablert i
1999 og feirer 15 år
denne høsten
* Første danseleder var
Paul Kvaløy og treffene
ble først lagt til Våle samfunnshus, så i gymsalen
på Kirkevoll skole, på
Fjellborg, og de siste åra
på klubbhuset til IL Ivrig
på Bibo hver mandag
formiddag
* Ledere opp gjennom
åra har vært Tora Haugen,
Jørgen Nørgaard, Grete
Hjelmtedt (dagens leder)
* De blir gjerne flere
danseglade i alderen 50
år og oppover. Den faste
gjengen teller 14 - 16
stykk nå, men de var
over dobbelt så mange i
oppstarten
SENIORDANS I VÅLE:
Ekteparet Ruth og Jørgen
Nørgård fra Revetal svinger
seg på parketten hver mandag
sammen med 14 - 16 andre
danseglade seniorer fra Re.
De blir gjerne flere i alderen
50 pluss. Dagens danseleder
er Jane Smørgrav.
Foto:
Stian Ormestad

Jørgen Nørgård fra Revetal har vært med helt

Storefjell sammen med andre
seniordansgrupper fra inn- og
utland.
- Holder oss oppegående
Å svinge seg med seniordansen
i Våle er både god trim og veldig sosialt med turer og moro.
- Vi blir gjerne flere danseglade
på 50 år og oppover. Det er bare
å dukke opp og se hva dette er
for noe og henge seg på!
Ruth og Jørgen Nørgård har
vært med på dansen hele veien,
gjennom alle 15 åra.
- De fleste her har vært med år

etter år etter år, vet du - for
det er så gøy å danse! Det ser
moro ut, ikke sant?
Ekteparet forteller om festkledde, flotte folk med godt
humør.
- Vi møter mannsterke opp
hver mandag på Bibo, dette
er veldig sosialt. Også blir vi
veldig flinke! Se hvordan vi
tar dansen som vi skulle vært
ungdommer, sier ekteparet
og ler. De forteller at dansen
holder dem oppegående dette er godt for både helsa
og humøret.

* 15-årsjubieleet ble feira
på Våle samfunnshus.
Seniordansgrupper fra
Andebu, Horten og
Nøtterøy ble invitert cirka 75 danseglade kom
for å danse dans, spise
god mat og ha en formiddag med sosial hygge

TV-aksjonen:
Re er best igjen
RE: - Årets TV-aksjon
satte ny rekord, melder
Re kommune på sin Facebook-side. 239 millioner
kroner har kommet inn på
landsbasis. - Re kommune ble igjen den beste
kommunen i Vestfold,
takket være fantastisk
innsats fra bøssebærere,
andre frivillige og stor
giverglede blant privatpersoner, næringsliv og
organisasjoner. Tusen
takk til alle som bidro til
årets TV-aksjon!

ReAvisa.no - 8.978 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. Se bildene fra Re-mila
2. Timeekspressen dropper Re
3. Politiet stoppa låvefest i Vivestad
4. Rektors tordentale til “tafatte foreldre”
5. Dieseltjuv ble tatt av politiet i Våle

Mest lest så langt i år:
1. Leteaksjon etter savnet kvinne i Undrumsdal
2. Se bildene fra Re-mila
3. Dødsbrann i Re
4. Revårock til Rockerfeller
5. Tore Sagen på NRK: - Re ryker først

Torvparken – Revetal

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

Husk neste ReAvisa!
ReAvisa november 2014 har
annonsefrist 5. november
utgivelse onsdag 12. november
Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
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Kultur i Re:

Glagjengen feirer 25 år
med jubileumskonsert til helga
VÅLE: Glagjengen feirer 25 år i år, og to æresmedlemmer er fortsatt med på
notene. - Ja, det er´a fint med noter, men vi er vel like glad i litt unoter, sier æresmedlemmene Svein Erik Hansen og Magne Førsund og ler godt.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Nina Firing, leder gjennom de
to siste åra, har vært med nesten
alle de 25 åra som har gått med
voksenkorps i Våle.
- Dette er en artig og sosial
hobby. Hver tirsdag møtes vi på
Fjellborg, men vi møtes også
hjemme hos hverandre for å øve
litt ekstra nå og da - og prate og
le litt ekstra.
- Vi er en veldig sammensveisa
gjeng, skjønner du!
Holder liv i Fjellborg
Men ikke mer sammensveisa
enn at det er plass til flere. Det
var en stund det var fare for
Glagjengens eksistens med litt
for få musikanter i rekkene. Den
tida er over.
- Nå er vi over 40 stykker på en

god dag, så det er liv laga for et
korps i Våle - helt klart!
Glagjengen er en del av Våle
ungdomslag.
- Vi har jo en følelse for Fjellborg, og en viktig del av dette
er å holde liv i huset. Både med
aktiviteter som øvelser og konserter, og inntekter fra konserter.
En annen viktig funksjon er at
ungdommen har en mulighet
til å fortsette å spille i korps i
bygda etter at skolekorpstida er
over. - Men viktigst av alt: Det
er gøy å spille og vise oss fram i
bygda, sier Firing og smiler.
Tre æresmedlemmer
Trond Pedersen er Glagjengens
ivrige dirigent. Anne Karine
Green Hansen er det nyeste til-

skuddet til korpset. I tillegg får
noen aspiranter fra skolekorpset
lov til å henge med nå og da.
På den andre siden har vi to
rutinerte karer som har vært
med helt siden første opptelling:
Æresmedlemmene Svein Erik
Hansen og Magne Førsund.
De er fortsatt med på notene.
Både noter og unoter
- Ja, det er´a fint med noter, men
vi er vel like glad i litt unoter,
sier æresmedlemmene og ler
godt. I tillegg er første dirigent
Rangvald Kjølstad æresmedlem
i Glagjengen.
Lørdag 25. oktober 2014 feirer
Glagjengen sitt 25-årsjubileum
med jubileumskonsert på Våle
samfiunnshus.

Kort om historien til
Gla`gjengen Janitsjar Våle Ungdsomslag
Det var styret i Våle UL ved
Svein Erik Hansen som tok
initiativ til å starte opp et
ungdoms- og voksenkorps i
1989. Etter nedleggelsen av
Våle Hornmusikk hadde det
vært et savn i bygda. Han
tok kontakt med Ragnvald
Kjølstad. Et korps måtte ha
en dirigent, og Ragnvald
var selvskreven til jobben.
Ungdomslaget sendte høsten
1989 ut invitasjoner i alle
postkasser i Våle der de innkalte til oppstartsmøte høsten
1989. Det møtte cirka 10
stykker, heter det i jubleumsskriftet: Disse 10 ble enige
om å ta direkte kontakt med
musikere de kjente, og ved
neste møte møtte cirka 25
stykker. Dette var minimum
som var satt for å starte opp
et nytt korps. Og der med var
de i gang. Korpset fikk etter
hvert navnet Gla`gjengen
Janitsjar V.U.L, en undergruppe av Våle Ungdomslag.
Det var en spent gjeng som
stilte i sitt først 17. mai tog
i 1990. Det gikk bra, og vi
velger å tro vi var et positivt
tilskudd til 17. mai toget i
Våle og Undrumsdal dette
året. Vi har fortsatt å spille
i 17. mai-toget. De senere

år i Fon og Våle. I tillegg
spiller vi til gudstjeneste i Våle
kirke 17. mai. Av andre faste
spilleoppdrag har vi hvert år
deltatt på Vårmønstringa til
Våle Skolekorps. Vi spiller på
julekonserten til Våle Skolekorps og vi har kirkekonsert før
jul hvert år. Dette er en gratis
konsert der vi har med forskjellige gjester. I fjor var barnekoret
til SFO med, og de skal også
være med oss i år. Vi er en del
av Sensommerfestivalen på
Våle Prestegård, der vi driver
puben i låven, i tillegg til at vi
spiller ved åpningen lørdag, og
til gudstjenesten søndag. Videre
spiller vi på julemarkedet til
Prestegården. Vi spiller også
på julegrantenninga i Våle som
Ungdomslaget arrangerer. Vi
har hatt som tradisjon siden
oppstarten å spille når noen i
Glagjengen gifter seg, og når
noen fyller rundt år, fra 50 og
oppover. Etter hvert som åra
går har det blitt langt mellom
bryllupene, men desto tettere
mellom jubileumene!
Glagjengen har etter hvert
utnevnt 3 æresmedlemmer.
Den første æresmedlemmet var
vår første dirigent Rangvald
Kjølstad. Deretter ble Svein
Erik Hansen, initativtager til

korpset og medlem siden starten
æresmedlem, og på vår jubileumsfest i år ble mangeårig
medlem og ildsjel i korpset,
Magne Førsund utnevnt til vårt
3. æresmedlem. Jubileumsåret
2014 startet med en flott
nyttårskonsert på Våle samfunnshus. I mars hadde vi en
kjempeartig jubileumsfest på
Fjellborg de vi feiret oss selv
til gangs, med blant annet
eget-brygget Gla`pils av ivrige
sjeler i gjengen. Vi hadde en
flott jubileumstur til Budapest.
50 mennesker, flott opplegg
og vær. Vi spilte med et lokalt
korps, og marsjerte og spilte i
sentrum av Budapest.
Jubileumskonserten 25. oktober
2014 avslutter jubileumsåret,
men på ingen måte spilleåret
vårt. Dirigent i jubileumsåret,
og de siste fem åra, er Trond
Pedersen. Trond er en dyktig
musiker som evner og få det
beste ut av oss. Han dirigerer og
inspirerer, og gjør øvelsene til
morsomme kvelder som vi helst
ikke går glipp av.
Vi har per i dag cirka 40
spillende medlemmer, pluss
noen støttemedlemmer som
skal begynne å spille igjen så
snart de får tid! Vi har alltid
plass til flere medlemmer. Du

FEIRER 25 ÅR: Lørdag 25. oktober 2014 feirer Glagjengen
25 år med jubileumskonsert.
VÆRT MED I 25 ÅR: Æresmedlemmene Svein Erik Hansen
og Magne Førsund er fortsatt med på notene. I tillegg er første
dirigent Rangvald Kjølstad æresmedlem i Glagjengen.
GLEDER SEG TIL FEIRING: Dagens Glagjengen-leder Nina
Firing forteller at det er en artig og sosial hobby å spille i
voksenkorps.
Foto: Stian Ormestad.

må ikke kunne spille, men det
er selvsagt lettere dersom man
tidligere har spilt. Vi øver på
Fjellborg hver tirsdag kveld
– det er bare å møte opp. Vi
sprer oss i alder fra 40 år og
oppover til 70 pluss. Vi har
også noen unge innslag ved
aspiranter fra skolekorpset. De
eldste i skolekorpset spiller hos
oss hvis de ønsker. Da får de en

litt annen utfordring enn i
skolekorpset. Vi er en stor
og glad gjeng, der mange
etter hvert har vært med i
mange år, og fått mange
gode venner. Likevel tror
jeg at nye medlemmer som
kommer til finner oss åpne
og inkluderende og vi ønsker alle nye medlemmer
velkommen.

ReAvisa oktober 2014

“Vi har hatt som tradisjon siden oppstarten å spille når noen i Glagjengen gifter seg,
og når noen fyller rundt år, fra 50 og oppover. Etter hvert som åra går har det
blitt langt mellom bryllupene, men desto tettere mellom jubileumene!”
Fra jubileumsskriftet for Glagjengen 25 år
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Re helsehus:

Flytter til halve plassen på
Revetal: - Det er en skam!
VÅLETUN: - Jeg håper jeg får plass til alle bildene mine, sier Ragnhild Martiniussen (86). Hun trives godt i omsorgsboligen sin med tre rom og kjøkken på
Våletun og gruer seg til å flytte til ett rom og et knøttlite toalett på Revetal.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
86-åringen viser stolt fram
familie og venner på bildene,
de er mange og de er kjære.
Hun er klar over at det meste i
leiligheten på Våletun ikke får
plass i den nye omsorgsboligen
på Revetal.
Mindre plass til en dyrere pris
Ragnhild er en av 27 eldre som
i dag bor i omsorgsboliger på
Våletun. De flytter fra godt over
50 kvadratmeter til cirka 30
kvadratmeter i det nye omsorgsbygget på Revetal - nesten
halvparten av plassen.
- Så flotte bilder du har, skryter
nabo Karin Berg (68) til Ragnhild. Begge to har bodd ett
drøyt års tid på Våletun, helt
siden de ble nødt til å bruke rullestol. Begge får god hjelp fra
barna sine til å ta seg av papirarbeidet i forbindelse med flyttingen. Det har vært lite info, men
da det endelig ble informert på
et møte i sommer kom det de
fikk høre som et sjokk. - Det er
vel det samme alle reagerer på:
At det blir såpass mye mindre
plass, og samtidig såpass mye
dyrere, forteller Bente Berg, den
yngste datteren til Karin. - Men
jeg prøver å si til mamma at vi
må prøve å se om det blir bra.
Det er ikke så lett å holde motet
hennes oppe, forteller Bente.
- Vi flyr ikke og shopper
- Jeg må jo si at det hele bærer
preg av dårlig planlegging. Det
hadde vel vært lurere å snakke
med de eldre som skal bo der,
i stedenfor å sette seg inne på
kontoret sitt? Det virker som
om det er det de har gjort.
Marit Martiniussen, datteren til
Ragnhild, går enda lenger.
- Dette er en skam! Her skal
de eldre flytte fra tre rom og
kjøkken til ett rom, og der skal
de lage mat og spise, sove - og
det er nesten rart at ikke doen er
flytta inn der også.
- Ja, det er en skam, er mamma
Ragnhild enig i. - Men så lenge
jeg er ved mine fulle fem må
jeg protestere. Men det nytter
vel lite. Vi skal visst leve sånn
som de levde for 100 år siden,
med ett rom med alt i ett, konstaterer Karin. - Det eneste vi

slipper er utedassen.
- Til eldre vi blir, dess mindre
plass trenger vi tydeligvis, sier
Ragnhild. - Vi har ingenting vi
skal ha sagt over vårt eget liv
lengre. Vi har jo ikke noe valg.
- Hvorfor har dere ikke sagt ifra
før? Nå står bygget der og det
er for sent å protestere?
- Det har jo ikke vært noen
informasjon å få! Først på møte
11. august i sommer fikk vi vite
noe konkret. Det er vanskelig
å si ifra da, når informasjonen
kommer altfor sent, mener
damene. Døtrene er enig.
De forteller at det ikke har vært
mye info å få, men at de og
døtrene har masa hele veien.
Og det de til slutt har fått vite,
imponerer ikke stort.
- Jeg kan ikke se noe positivt
med det å flytte til Revetal, sier
Ragnhild. - Det er ingen av oss
her oppe som kommer til å fyke
rundt og shoppe på senteret. Vi
har ingen glede av Revetal, det
er vi for gamle og svake for. Det
blir heller en belastning med
trafikk og bråk! Kan du tenke
deg forskjellen for oss som er
vant til roen og stillheten her
oppe, sier Ragnhild og peker
ut vinduet. Utsikten er en liten
terrasse, grønn plen og skauen.
I stua har Ragnhild besøk av
Karin, datteren, en hund og en
ReAvisa-journalist. Det er god
plass.
Tungvinte løsninger
Rommet på Revetal blir for
lite til å ta i mot besøk, det er
meningen at besøk skal tas i
mot på fellesrommene. Det er
en dårlig løsning, mener de.
- Med tunghørte eldre må det
ropes og skrikes i kor og praten
vil gå mindre fritt når du vet at
det som blir sagt fort kan spres
på bygda, mener Marit.
At halve kjøkkenet blir plassert
på fellesrommet er også lite lurt,
fordi flere av beboerne liker å
lage middag sjøl. Det vil bli
mye mer tungvint.
- Det er ikke alltid jeg tåler
maten som blir servert, så da lager jeg middag sjøl på rommet,
forteller Ragnhild. Med en liten
hybelkomfyr med to plater og
bare kjøl på rommet, og resten

av kjøkkenet med frys, stekeovn
og mikrobølgeovn på deling i
fellesrommet, kan det bli vrient.
- Men det blir et helt nytt og
flott bygg å flytte inn i, blir ikke
det bra?
- Ja, det eneste måtte være
kafeteriaen i 1. etasje da, mener
Karin, - det kan bli trivelig.
Ellers kommer ikke jeg på noe...
Lite flyttelass til Revetal
Det blir et sparsomt flyttelass
til Revetal, for stort sett ingen
av møblene får plass. - Men
bilder kan vi ta med, jeg håper
bare jeg får plass til dem! Og
jeg må ha med den store TV-en,
du skjønner at jeg må ha et stort
ett så jeg ser hva som skjer på
skjermen, forteller Ragnhild.
- Jeg håper jeg får plass til den
også, men da er det vel slutt
hvis jeg skal få plass til senga så
jeg har et sted å sove.

VILLE HELST BLITT PÅ VÅLETUN: Ragnhild Martiniussen (86) og Karin Berg (68) er veldig fornøyd med
tilbudet Re kommune har i dag, men har ikke mye til overs
for å flytte til det nye omsorgsbygget på Revetal.
Foto:
Stian Ormestad

Litt vemodig med siste
pårørendefest på Krakken
KRAKKEN: - Beboerne har hatt det bra her. Så det er litt vemodig at dette er
siste tilstelningen, forteller det siste styret i pårørendeforeningen på Krakken.
KRAKKEN: Sist søndag arrangerte Pårørendeforeningen
på Krakken sin siste tilstelning
i dagligstua på Krakken Boog behandlingssenter. Kaffe
og kaker, underholdning av
Toraderklubben i Vestfold og
utloddning sto på programmet.
Tidligere leder i foreningen Ole
Tangen sto for loddtrekningen.
Han fortalte at foreningen har
sponset fredags- og lørdagskosen og kjøpt TV og maling

til huset. Tangen takket også
Toraderklubben for underholdninga og overrakte blomster
som takk for at de stilte opp
gratis, gang på gang. Styret i
pårørendeforeningen forteller
at beboerne har hatt det bra på
Krakken. - Så det er litt vemodig at dette er siste tilstelningen.
Avdelingsleder May-Liss Lodes
syntes det var trist at dette er
den siste pårørendefesten på
Krakken. Disse tilstelningene av

pårørendeforeningen har vært
hyggelige både for beboerne
og de ansatte, sa hun og håpet
på noe lignende på det nye
Re Helsehus. Det siste styret i
foreningen besto av Marianne
Idland, Sissel Holt, Marit
Sibbern og Beate Solerød.
- Vi får ta med oss alt som
er bra, sier både ansatte og
pårørendeforeningen til
ReAvisa.
Foto: Håkon Westby
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“Vi skal visst leve sånn som de levde for 100 år siden, med
ett rom med alt i ett. Det eneste vi slipper er utedassen”
Ragnhild Martiniussen og Karin Berg, Våletun

Virksomhetsleder:
- Dette er et helt annet botilbud, helt klart
REVETAL: - I Re har det fungert godt i mange år slik det har vært, men vi ser
at kommunen har endret behov, sier Ingerd Saasen Backe, virksomhetsleder
for Helse og omsorg i Re kommune. Hun møter frustrasjonen så godt hun kan.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ingerd Saasen Backe starta i
stillingen som virksomhetsleder
i januar i år. Leder for tjenestekontoret Toril Døvik starta i
stillingen i august. De har nå
ansvaret for tjenestetilbudet til
brukerne og er dermed en del av
flytteprosessen.
- Bedre tjenester i nytt bygg
De fokuserer mer på tjenestene
i bygget enn på sjølve bygget i
prat med ReAvisa. Tjenestene
skal ikke bli noe dårligere,
heller bedre, i det nye omsorgsbygget på Revetal - eller Re
helsehus som navnet er blitt.
- Men omsorgsboligene blir
nesten halvert i størrelse?
- Det er klart at det er snakk
om forskjellig størrelse, fra
omsorgsboliger på godt over 50
kvadratmeter på Våletun. Der
var leilighetene mer ment som
et botilbud enn et helsetilbud.
Tidene forandrer seg. Saasen
Backe og Døvik kaller det ikke
omsorgsbolig, i dag heter det
omsorgsplass: Ett lite rom pluss
lite toalett er ikke en ordinær
bolig.
- De nye enhetene er bygd for
pleietrengende. Vi ser jo at
bosettingsmønsteret endrer seg
hos eldre. De kjøper leiligheter
og det blir derfor bygd færre
omsorgsboliger generelt. Så
dette er et helt annet botilbud,
helt klart, sier Saasen Backe.
- Vårt oppdrag er å ivareta ønsker så godt vi kan innenfor de

rammene som er satt fra politisk
hold.

oppmøte på møter, både fra
beboere og pårørende.

- Lytter til frustrasjonen
- Har dere forståelse for at noen
kaller det for en skam å halvere
plassen og betale mye mer?
- Vårt fokus er forsvarlige tjenester, og der er vi trygge på at
de blir videreført og at de også
blir enda bedre på det nye helsehuset, forteller Døvik.
De forteller at de lytter til
frustrasjonen og registrerer at
mange er lei seg.
- Jeg forstår at de har glede av
det tiltaket de har hatt. Så er det
ikke opp til oss å mene noe om
de politiske beslutningene som
er tatt for det nye tilbudet de får.

Informert siden påske
Når det gjelder informasjon underveis, ble det rett etter påske
kopiert opp plansjer med info
om omsorgsbygget, med blant
annet plantegninger. De ble
hengt opp på Våletun og alle de
andre plassene med bo- og behandlingstilbud i Re kommune.
Når det gjelder infoplanen for
flytting, begynte man på Brår.
Våletun kom først litt senere i
rekka, i begynnelsen av august.
Først ble det sendt ut brev, så
ble det besøk og infomøter. Det
blir lagt ut informasjon på Re
kommunes hjemmesider.

Flotte fellesareal
Av justeringer nevner de såkalte
ekteparrom - der politikerne
bestemte at det skulle settes inn
ei dør mellom to rom så ektepar
kan ha "dobbeltrom". Det ble
klart i Formannskapet så sent
som i september i år. De skryter
av fellesareal med fullt kjøkken
og muligheter for å møtes med
besøk og sosialt samvær.
- Det blir bra. Men jeg kan
skjønne at i en omstilling som
dette kan mange bli utrygge.
Informasjonen kan kanskje aldri
bli god nok? Alle har et ansvar
for å ikke gjøre brukerne mer
utrygge enn nødvendig, også
de pårørende, mener Saasen
Backe. Hun forteller om godt

Nye behov i Re kommune
- I Re kommune har det fungert
godt i mange år slik det har
vært, men vi ser at kommunen
har endret behov og vi har
mange gamle bygg. Det har
vært mange utfordringer som
følger med det, forteller Saasen
Backe.
- Som å skaffe nok arbeidskraft,
sørge for en mer effektiv drift
med blant annet mer tverrfaglig samarbeid, unngå å være
sårbare i forhold til mangel på
folk, og det å slite med gammel
bygningsmasse - det er mange
gode argument for nytt helsehus
der alt samles under ett tak,
mener Saasen Backe og Døvik.

FORTELLER OM FRUSTRASJON: Ingerd Saasen Backe,
virksomhetsleder, og Toril Døvik, leder for tjenestekontoret,
møter frustrasjon, men mange gleder seg også til å flytte.
- Vi tror dette blir bra, forteller de til ReAvisa.
Foto:
Stian Ormestad

De gamle må betale
mer for mindre plass
VÅLE/REVETAL: Omsorgsboligene krymper
til nesten halvparten av størrelsen. Prisen øker
med cirka 7.000 kroner i året.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
I dag bor det 27 eldre i 25
kommunale omsorgsboliger
på Våletun. Alle leilighetene
har stue, soverom, stort bad,
gang og kjøkken, totalt over
50 kvadratmeter. Prisen er
cirka 6.900 kroner per måned.
I det nye omsorgsbygget
er det ett rom på cirka 26
kvadratmeter med kjøkken,
stue og soverom i ett. Alle
rom har et lite bad på noen få
kvadratmeter. Dette kommer
til å koste rundt 7.500 kroner
per måned. I et fellesrom
per hvert niende rom er det
mikrobølgeovn, steikeovn,
med mer. Her er det også en
balkong. I leilighetene på
Våletun er det terrasse på alle

leilighetene. Mange av de
eldre forteller at de lager
mat sjøl. Det ser de at kan
bli vanskeligere etter flyttingen til Revetal. Med halve
kjøkkenet i fellesrommet
blir det en del utfordringer
for eldre folk som ikke er
like spreke lenger. I ettromshybelen er det bare en
hybelkomfyr med to plater.
Det er bare kjøl, ikke frys.
Da må de ut av rommet
og trille for å finne is til
barnebarn og oldebarn på
besøk, og frysevarer til egen
middag. I løpet av slutten av
november og begynnelsen
av desember skal de eldre
flytte til Revetal.
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Næringsliv i Re:

Kort om reaksjoner
på saken på ReAvisa.no:
- Det er alltid passasjerer til/fra Revetal-Oslo. Det bygges
mer på Revetal så færre passasjerer blir det ikke i fremtiden.
Hvorfor ikke ha færre stoppesteder mellom Borgheim og
Kronlia for å få reisetiden kortet ned? Må vi til Tønsberg
eller Kopstad, så blir toget foretrukket! Det er derfor vi tar
buss, fordi den går her vi bor.
Inger Johanne Stensrød
- Kjedelig! Timeekspressen har hatt hatt godt belegg til/fra
Revetal. Det har de uttalt tidligere. Men nå trenger de oss
altså ikke lenger?
Solveig Myrstad

Reinger reagerer på at
Timeekspressen dropper Revetal
REVETAL: Re står straks uten kollektivtilbud til hovedstaden. Det provoserer
mange i Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Nettbuss prioriterer kortere
kjøretid til Oslo og større
komfort, og da ramler Revetal
utenfor den planen etter 12 år
med ekspressbuss til Oslo.
- Utrolig kjipt
- Det er utrolig kjipt at de har
kommet til den konklusjonen,
sier ordfører Hillestad til NRK.
ReAvisa vet at det er er blitt
jobba for løsninger, med forslag
om færre stoppesteder for å få
ned reisetida og fortsatt kjøre
Bispeveien.
- Det er ikke tvil om at det er et

skikkelig trøkk i magen for Re
og Revetal, og den utviklingen
vi har sett langs Bispeveien,
innrømmer ordføreren. Les mer
på nettavisa ReAvisa.no, der
saken er en av de mest kommenterte.
Stort engasjement
Et av forslagene var at NOW
(Norwegian on Wheels) kunne
ta over ruta - en god ide:
- De kjører nå hvert 20. minutt
fra Notodden til Oslo og vurderer å starte opp nedlagt rute etter
Timesekspressen fra Vikersund,

skriver Christine Schlaupitz.
Men etter bare snaut to måneders drift gikk selskapet konkurs
tidligere i oktober. En annen
ide kommer fra Erling
Schjetne:
Minibuss-sjåfør
med kremmerinstinkt?
- Det går ekspressbuss fra
Kronlia hver dag. Så hvis en
minibuss-sjåfør med kremmerinstinkt kjører shuttle tur/retur
Kronlia-Revetal hver morgen
og ettermiddag kan jo det løse
behovet til oss pendlere?

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

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

Åpent hver
dag 08 - 20
hele året

- Dette er jo virkelig et tilbakeskritt; Revetalområdet som
er i rivende utvikling, og et stoppested som ligger så fint
tilrettelagt langs Bispeveien! Det har virkelig vært et pre for
kommunen å ha dette stoppestedet. Utrolig synd at TimEkspressen velger å skifte rute, og en skikkelig nedtur for
kollektivtrafikken i Re! Kan det nytte med underskriftslister
fra 9000 reinger?
Elin Berg Schmidt
- Håpløst av selskapet. 27 % av passasjerbelegget kommer
på langs Bispeveien. Nå skal de kjøre i konkurranse med sitt
eget moderselskap, NSB, langs E-18. Resultat: Mer privatbilisme. Viser det SV har sagt: Når bånnlinja er viktigst
faller samfunnshensyn bort - f.eks. miljøhensyn. Snakk om å
gå baklengs inn i framtida.
Heming Olaussen
- Jeg skjønner ikke helt det her. Nettbuss, eller Timeekspressen er 100% eid av NSB og staten. Nå legges ruten Nøtterøy - Oslo opp på en slik måte at det tilnærmet kun blir en
konkurrent til toget som går samme strekning, mens distriktene mister sitt kollektivtilbud til Oslo. Samfunnsøkonomisk
og miljømessig blir dette helt feil. (...) Primært bør vi satse
på jernbane der vi har mulighet til det. Deretter bør vi satse
på annen kollektivtransport der jernbanen ikke er tilstede,
med da f.eks med busser som går på biogass eller hydrogen.
Ulf Lund Halvorsen
- Trist! Kommer til å savne den!

Grete-Nina Aske
Sakset fra
ReAvisa.no
Facebook.com/ReAvisa
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ReAvisa-trykkeri legges ned
- ikke fare for ReAvisa på papir
RE/BORGESKOGEN: ReAvisa bruker vårt nærmeste trykkeri på Borgeskogen.
Eieren Amedia har vedtatt at det skal legges ned. Hva nå med ReAvisa på papir?
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Amedia AS eier over 70 aviser
landet over, pluss trykkerier.
Her i Vestfold eier konsernet
blant andre avisene i byene
rundt Re: Tønsbergs Blad, Jarlsberg Avis, Sandefjords Blad,
Gjengangeren, med flere.
De eier også landets største
trykkeri og avisdistribusjon på
Borgeskogen i Stokke.
ReAvisa trykkes i Larvik?
ReAvisa er en uavhengig avis
som står helt alene i den ellers
så monotone avis-verden der
ute, men ReAvisa trykkes og
distribueres av Amedias datterselskap Amedia Trykk og Distribusjon AS på Borgeskogen.
I slutten av august kom det som
lyn fra klar himmel: Trykkeriet på Borgeskogen skal
legges ned. I løpet av seks til
ni måneder er driften avviklet
og bygget solgt, het det i en
pressemelding. Joar Solberg i
Amedia Trykk og Distribusjon
AS forteller at han vet lite nå
om hva som skjer med trykkingen av ReAvisa.
- Våre mindre trykkerier i
Larvik og Lillestrøm er alternativene til Borgeskogen.
Jeg håper at Vestfold-kundene
og blant dem ReAvisa går til
Larvik. Han tror ReAvisa skal
kunne få samme deadline som i
dag: Dagen før utgivelse, så det
kommer dagsferske nyheter i
ReAvisa også framover.
- Jeg kan selvfølgelig ikke love
noe hundre prosent nå, men jeg
kan heller ikke se noen grunn
til at det ikke blir sånn, forteller
Solberg til ReAvisa.

- Det blir jo sagt at produksjonen skal opprettholdes
som i dag, at nedleggelsen av
Borgeskogen ikke skal gå ut
over tjenestene våre.
Leserne vil ikke merke noe
ReAvisa vil framstå som i
dag, men i et litt annet format.
I Larvik trykkes avisene i et
bittelitt høyere format enn på

Borgeskogen.
- Dette er ting som vi må
komme tilbake til. Jeg tror nok
jeg vet en god del mer ganske
snart. En ny løsning for trykking av ReAvisa vil være på
plass i god tid før nedleggelse
på Borgeskogen, loves det.
- Det vil være drift på
Borgeskogen fram til sommeren, vil jeg tro. Så ReAvisa tryk-

SKUFFA GJENG: Folka på trykkeriet er skuffa over Amedias oppkjøp og nedleggelse av trykkeriet på Borgeskogen.
Deres arbeidstakerorganisasjon LO er en av eierne i A-media,
så de føler at ingen snakker deres sak.
Foto: Stian Ormestad
kes som i dag hvert fall fram til
påske, anslår Solberg.
Linda Berglund Stensrud i
Amedia Vestfold styrer distribusjonen av ReAvisa. Hun
mener nedleggelsen er triste
nyheter.
ReAvisa på papir vil bestå
- Spesielt trist er det for de
mange ansatte på Borgesko-

gen. Vestfold er generelt
ganske hardt rammet i
forbindelse med Amedias
nedskjæringer - og vi mister dessverre mange gode
kolleger.
- ReAvisa er inne i sin
sjuende årgang, og den vil
bestå sjøl om det blir bytte
av trykkeri, lover Stian
Ormestad i ReAvisa.
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Foreningsliv i Re:

Barne- og ungdomsorganisasjonen 4H kastes ut

Leserinnlegg:
4H? Hva er det?

RE/VESTFOLD: I forslag til statsbudsjett foreslår
regjeringen å kutte alt økonomisk og faglig samarbeid med 4H fra 2016.

Leserinnlegg fra
Thordis Skallist Hovet
Re Arbeiderparti

Pressemelding
Post@ReAvisa.no
– Dette kan få dramatiske
konsekvenser for både for 4H
Vestfold og organisasjonen sett
under ett, sier daglig leder Irene
Pande i en pressemelding fra
organisasjonen. I forslaget til
statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte 4H sin støtte fra
Landbruks- og matdepartementet med over 400.000 kroner
– Det har vært et faglig sterkt
samarbeid mellom landbruksavdelingen og 4H Vestfold i
flere årtier. Gjennom samarbeidsavtalen har 4H fått et konkret
samfunnsoppdrag, der vi blant
annet skal jobbe med rekruttering til utdanninger knyttet til
naturbruk og lokale ressurser
og gi barn og unge opplæring i
entreprenørskap. Et viktig punkt
er også å være alliansebygger
for «grønne verdier» i en vid
forstand overfor barn og ungdom i fylket, sier Irene Pande.
Regjeringen har som et av sine

hovedmål at det skal være
landbruk over hele landet.
4H mener at mulighetene
for å nå målene for
regjeringen vil svekkes
dramatisk ved å kutte det
økonomiske og faglige
samarbeidet mellom landbruksforvaltningen og 4H.
- Rekruttering og opplæring er langsiktig arbeid som krever forutsigbarhet. 4H mobiliserer nå
til en politisk stordugnad.
Vi jobber for å påvirke
politikere lokalt slik at
regjeringen gjennom 4H
skal forplikte seg til å
arbeide langsiktig med rekruttering og opplæring til
landbruk og entreprenørskap, sier en engasjert fylkesleder for 4H Vestfold,
Ulrik Myrhaug.

Tror ikke regjeringen er helt
klar over hva 4H er. Her kommer en liten oppklaring. 4H er
en frivillig organisasjon som
utdanner morgendagens bønder
og entreprenørskap - en politisk
og religion nøytral organisasjon,
for ikke å snakke om organisasjonsarbeid. I Re kommune
har vi fem 4H-klubber: Ivrig
4H, Rapp 4H, Hjelpsom 4H,
Djerv 4H og Beitemarken 4H.
Disse drives av barna selv, de
sitter i styret og har prosjekter
de jobber med hele året, som
de presenterer og viser frem på
høstfesten hvert år. Vi voksne er
der bare som rådgivere. Det er
utrolig flott å se hvordan barna
tar ansvar og vokser på slike
oppgaver. Lære ved å gjøre er
mottoet til 4H. Mange lurer sikkert på hva disse 4Hene står for.
Vi lover å arbeide mot det målet
å bli en ungdom med klart hode,
varmt hjerte, flinke hender og
god helse. Er det ikke dette vi
vil at ungdom skal bli? Tror
ikke det ifølge regjeringen.
Kutter regjeringa i støtten til

LESERINNLEGG:
Thordis Skallist
Hovet er vara til
Fylkestinget og
vara til kommunestyret i Re
for Arbeiderpartiet.
Hun reagerer kraftig på regjeringens
kutt til 4H i dette
leserinnlegget.
Foto:
Privat

4H og andre frivillige organisasjoner vil dette få store
konsekvenser. Mindre aktivitet
i hele organisasjonen og færre
barn som får denne muligheten.
Vi klager stadig på at barn og
unge sitter mye foran data og
tv. Med slike organisasjoner
som 4H kommer barna seg ut i
naturen, de sover i telt og reiser
på leir hver sommer. Dette er
årets høydepunkt. Dette fremmer både folkehelse og forebygging av blant annet mobbing.
Barna får vennskap over hele
landet som de har gleden av
resten av livet. Med de kuttene
regjeringen legger opptil mister
4H også sine kontorplasser hos
fylkesmann, som har vært et
samarbeid gjennom 60 år. Da
mister vi våre ansatte som er

limet mellom fylkeskontoret og
klubbene. Har vært klubbrådgiver i 9 år og sett hvordan barn
og unge vokser med oppgavene
de har fått. Jeg tør å påstå at
barn som har fullført alle 4Hårene blir lettere selvstendig og
klare for det voksne liv.
Vær så snill å ikke kutt i det
frivillige Norge. Hva skulle vi
gjort uten de frivillige som står
på både sent og tidlig? Hvis alle
disse kuttene blir gjennomført
er det i hvert fall ikke motivasjon for folk å drive frivillig
arbeid.
Thordis Skallist Hovet
Vara til Fylkestinget og
Vara til kommunestyret i Re
For Arbeiderpartiet

Livskvalitet for alle
- hele året

SKJEGGESTADÅSEN
Store solrike tomter uten byggeklausul med nærhet
til Revetal sentrum.
Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt boligområde
med flott utsikt over et rolig kulturlandskap.
Her legges det stor vekt på å bevare nærheten til naturen med mange
grønne lunger i boligområdet. Rett utenfor døren finner du et stort
turterreng og gode skiløyper for mosjon og rekreasjon i en hektisk
hverdag eller for en hyggelig søndagstur med familien. Det er kort vei
til Revetal sentrum med skoler og sentrumsfunksjoner som kjøpesenter,
vinmonopol, apotek, bank og post.
Her har du muligheten til fritt å velge husleverandør til tomten eller om
du ønsker å engasjere arkitekt til drømmehuset.

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:

Telefon: 48 06 44 44

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

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

www.skjeggestadaasen.no

Send Skjeggestadåsen
til 09999
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Kultur i Re:

Ila Auto-plate
til terningkast 6
STRØMLØSE: Ila Auto
sjarmerte det lille publikummet på pinnestoler
i senk da de lanserte sin
fjerde plate “Liker ikke
køntri” på Rockefeller.

OSLO/VIVESTAD: Ila Auto lanserte sin nye plate
på Rockefeller - helt uten strøm, men med desto mer
kjent og kjær Ila Auto-sjarm. ReAvisas utsendte ble
revet med - nok en gang.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ila Auto platedebuterte i 2006
med Spellemannpris-vinnende
"If You Keep Pickin' it Might
Never Heal" i 2006. Forrige album kom i 2010. Fjerdealbumet
"Liker ikke køntri" ble sluppet
tidligere i oktober til gode anmeldelser. ReAvisa var på den
strømløse releasekonserten på
Rockefeller og fikk umiddelbart
en favoritt på det nye albumet:
“Si nei”: “Si alltid nei til topptur
hvis du trives best på bånn”.
Kompliment for det trente øre
Bluegrassbandet består av fetterne Stein Are Fevang og Kay
Arne Sulutvedt fra Vivestad og
Høyjord i Vestfold, brødrene
Matias Hilmar Iversen og Kristoffer Iversen fra Kolbotn og Kai
Henrik Ryen fra Kjelsås i Oslo.
Til neste år har de holdt på i 10
år, og i løpet av disse åra har de
spilt flere ganger hjemme i Re.
Både på Re middelalderdager,
Re minifestival og best i minne
står kirkekonsert i Vivestad
kirke og Ramnes kirke sammen med GospelkoREt tilbake
i 2011.

- Jeg liker ikke køntri, men
dette var fett, sier rockefolket
etter en Ila Auto-konsert. Et
kompliment for det trente
øre, forteller vokalist Matias
Hilmar Iversen. Han binder
sammen konserten på en
interessant måte med akkurat
passe lange og morsomme
stikk mellom hver sang - og
gode introduksjoner som gir
sangene mer mening enn
kanskje en plate-lytter får med
seg. Luksusproblem for oss
som fikk med oss Rockefellerkonserten.
Fri og modig lek med ord
“Det nye testamentet” er en
sang om pensjonsreformen:
“Det de unge skulle ha, tar
de gamle alt av”. ReAvisa gir
terningkast 6 til ei Ila Autoplate med sterkere og nærere
tekster enn noen gang før, med
en fri og modig lek med ord.
Rett og slett flott, fint og sårt.
Som de synger det sjøl: “Takk
for alle fine ord, men det er jo
sånn det er: Vi liker ikke køntri, men vi liker dette her”.

Foto:
Stian Ormestad.

Orango slipper også ny plate i høst
VIVESTAD: Orango-trommis Trond Slåke kjøpte seg et
småbruk i Vivestad for å dyrke 70-tallsrock. Nylig slapp han
og resten av Orango sitt nye album “Battles”. Nå er de på
veien Norge rundt for å spelle for folk. - Vi ber jo om trøbbel når vi gir ut denne boksen i en tid der det oppfattes som
nesten umulig å presentere den type rock som vi spiller, sier
gitarist og vokalist Helge Bredeli Kanck til Musikknyheter.
no. - Samtidig synes vi albumformatet er jævlig fett og gir
rom for andre ting enn Spotify og Wimp. Vinyl er attraktivt
for mange og vi ønsker å treffe den menigheten. For mange
er lytting i dag redusert til å dreie seg om bakgrunnsmusikk,
noe du skal ha som kontentum mens du trener, støvsuger
eller lager middag. Vi synes det er viktig å bruke tid på å
sette seg inn i musikken, ta den på alvor og få en helhetlig
opplevelse. Det er en grunn til at band og artister bruker tid i
studio, terper på detaljer og perfeksjonerer lydbildet, forteller
han til musikknettstedet, som har følgende beskrivelse å
komme med: På Battles viderefører Orango varemerket sitt,
den mesterlige kombinasjonen av fete gitarriff, tett komp og
melodiøse vokalprestasjoner. Den delvis skitne bluesrocken
og de vestkyst-inspirerte harmoniene preger fremdeles låtstrukturene til den hardtarbeidende trioen.
Arkivfoto:
Stian Ormestad

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
www.re-el.no

33 06 24 34

Lysende mørkt fra
Torgeir Waldemar
RE: - Torgeir Waldemar debuterer med en plate som fort kan
få deg til å grine, skriver VG i
sin plateanmeldelse - terningkast 5 fra VG. Re-musikeren
er aktuell med et selvtittulert
album “Torgeir Waldemar”. Og
den 40 år gamle Re-musikeren
imponerer kritikerne stort:
- Smerte og lengsel, formidlet
så gjennomført at undertegnede
knapt kan huske å ha hørt noe
lignende fra en norsk artist,
skriver VG-anmelder Tor
Martin Bøe.

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips@ReAvisa.no
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Bygdekvinnene i Re
inviterte til møte om jordvern
BRÅRSENTERET: Det var 17 frammøtte for å høre bygdas
ordfører Thorvald Hillestad og tidligere leder for Norges
Bygdekvinnelag Kathrine Kleveland framlegge ulike perspektiv på jordvern 15. september 2014. Hyggelig var det også å
få hilse på Vestfold Bygdekvinnelags nyvalgte leder Reidun
S. Green som hadde tatt turen fra Hof, forteller Inger-Johanne
Sveen, leder Ramnes Bygdekvinnelag. Hun var også kveldens
ordstyrer. Dette er referat fra møtet: Kleveland fortalte oss om
hvordan hennes engasjement for jordvern våknet allerede på
1980-tallet, da hun i Hillestad vokste opp på gården Bergan
med en kamp om at trasévalget for E18 ikke skulle gå over
for mye matjord. Gården stod i fare for å forsvinne. Foreldrene, lokalmiljøet og Bygdekvinnene engasjerte seg, hun
så at det nytta å kjempe, at det ble en bevissthet rundt det å
verne matjord, at man istede valgte tunnelløsninger. Jordvern
er det samme som matberedskap. Tar man matjord til veier og
byggefelt er den for alltid tapt for dyrking. Ved omdisponering
av matjord går 30 prosent til boligbebyggelse og 21 prosent
til samferdselsanlegg pluss infrastruktur. Til sammenlikning
mister vi et Berlin hvert år slik takten i Europa er nå. Hvert
eneste mål nedbygd matjord er det samme som 1.000 brød i
året for all framtid. Så verdifulle ressurser må vi ta vare på!
Hva får vi ut av jorda i Vestfold? 27 prosent av landets grønnsaker og 19 prosent av kornarealene har vi her. Skal Norge
klare sin sjølberging må produksjonen og arealene økes med
20 prosent. Jorda trenger sterkere vern. Skal vi påvirke er det
viktig å påvirke helt på toppen, ikke bare på kommune-nivå.
Kleveland og Cecilie Aurbakken i Beredskapslager for korn
har anledning til påvirke stortingets næringskomité, de har
gitt klar beskjed om at vi har ikke noe matjord å miste. Norges
Bygdekvinnelag har sendt kravbrev til ordførere rundt om
i landet med hovedbudskapet. 14.000 Bygdekvinner krever
sterkere vern av matjorda. Her i Re har Ramnes Bygdekvinnelag hatt møte med ordføreren. Kleveland oppfordrer til å
tenke på framtida, vi må sikre framtida til våre barn og barnebarn, vi kan ikke fortsette å bygge ned matjorda vår. Folk
flest og politikere må forstå hvor viktig dette er. Det handler
om holdninger og bevissthet. Kleveland sier det er positivt
at Re bygger høyt, tett og samlet. Og hun skryter av Jorvernforeningen i Vestfold. Ordfører Thorvald Hillestad snakka
om jordvern lokalt: Det er 80.000 dekar produktiv jord i Re.
Jordvern er et viktig tema. I Re er det en relativt restriktiv
jordvernpolitikk. Vi har et lovverk i forhold til jordvern, men
det blir behandlet med skjønn. Vi har retningslinjer; rikspolitiske retningslinjer, alt kan være til gagn og ugagn, linjer som
slår mot hverandre. Når det gjelder utbyggingen av Revetal er
det restriktive retningslinjer, man måtte bygge sørover, ikke
nordover. Re har vært tro mot de betingelse som har blitt stilt.
Hadde vi ikke bygd ut Revetal slik det er gjort, hadde vi ikke
hatt det vi har i dag, men måtte satt oss i bilene og kjørt til
byen, og hvor miljøvennlig ville det være? Ved sammenslåing
av kommunene Ramnes og Våle ble det bedre arealpolitikk
med Re, mener ordføreren. Han hevder det er felles holdning
i forhold til jordvern blant røde, grønne, blå politisk i Re. Det
ble servert kaffe, hjemmebakte kaker med høstens epler, tyttebær og blåbær, samt fruktfat. Utlodning var det også. En fin
kveld, interessant og opplysende, hvor ordfører Hillestad og
Kleveland nok bidro til å gi økt kunnskap og bevissthet blant
tilhørerne hva jordvern angår, oppsummeres det i eposten til
ReAvisa. Bildet viser fra venstre leder i Vestfold bygdekvinnelag Reidun S. Green, tidligere leder Kathrine Kleveland,
styremdlemmer i Ramnes bygdekvinnelag: Else Holten, Lulli
Hjøllo Samnøen og Ingrid Andrea Granerød.
Foto: Privat

STORE NAVN FRA RE: Fra venstre ser vi portrett av Astrid Hjertenæs Andersen, utlånt av
Aschehoug forlag, fotograf ikke oppgitt. Videre ser vi Gunnar Bull Gundersen i sitt rette element,
fotografert av Elisabeth Sann. Vi ser også et portrett av Kåre Holt – utlånt av Gyldendal Norsk
Forlag. Fotograf ikke oppgitt.
Foto: Pressemelding

Åpning av forfatterrommet på Våle prestegård
VÅLE PRESTEGÅRD: Våle Historielag inviterte til åpning av forfatterrommet
på Våle prestegård - der blir tre forfattere med sterk tilknytning til Re hedret.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
De tre er ikke bare regionale,
men også nasjonale størrelser;
Astrid Hjertenæs Andersen,
Gunnar Bull Gundersen og Kåre
Holt, heter det i en pressemelding. Den offisielle åpningen
fant sted søndag 21. september
2014.
Totalt 85 utgivelser er samlet
Med mange kunstneriske
innslag knytta til de tre forfatterne og Re-ordfører Thorvald
Hillestad utstyrt med saks for å
klippe snor, ble det en vellykka offisiell åpningsseremoni.
Flere av arvingene møtte med
hilsningstaler og opplesning,
blant andre Elisabeth Sann, Mia
Bull Gundersen og sønnen Martin. Kåre Holts barnebarn, Ida
Seljeseth og Lars Holt bidro,
og sanger og sangpedagog Inga
C. Kjæraas Evensen bidrar med
tre nyskrevne komposisjoner
til dikt av de tre, heter det i en
pressemelding. Knut Harald
Evensen, tidligere veibokredaktør og forfatter, har sammen
med styret i historielaget og
Stiftelsen Våle prestegård

samlet alle de tre forfatternes
utgivelser, til sammen cirka 85
i tallet.
– Arvingene og andre har vært
svært velvillige, og vi har Astrid
Hjertenæs Andersens etterlatte
boksamling på over 800 bind og
flere av hennes skrivemaskiner,
forteller Evensen.
– Videre har vi mottatt skrivebordet og skrivemaskin som
Gunnar Bull Gundersen brukte
hjemme på Skytøya i Ramnes,
og en rekke gjenstander, brev og
dagbok fra 1934 etter Kåre Holt
Kristiansen, som han kalte seg
da. I tillegg har vi fått en rekke
bilder fra de aktuelle forlagene,
Gyldendal og Aschehoug, og
disse er forstørret opp og henger
innrammet på forfatterrommet,
forteller en entusiastisk historielagsleder.
Spennende historie
Hensikten med det nye forfatterrommet er å supplere Våle
historielags samlinger på den
praktfulle Våle prestegård over 1.800 gjenstander - og
ikke minst å minnes og ære de

tre sterke forfatterne som alle
har betydelig tilknytning til
Re. Astrid Hjertenæs Andersen
og hennes mann, kunstmaleren Snorre Andersen, bodde
og virket på Tinghaugveien i
Ramnes i en årrekke. Hos begge
finner vi klare motiver fra den
naturen og kulturen de valgte
å leve i. Kåre Holt ble født og
vokste opp i Våle, og ble blant
annet Milorg-leder for Ramnes
og Våle under krigen. Mange
av motivene i hans mer enn
50 bøker har sin opprinnelse i
lokale forhold, sterke opplevelser i barne- og ungdomstida – alt
fra Eidsfossbanen til Rottenikken.
Inspirert av Re-natur
Gunnar Bull Gundersen var
både jazzelsker, sjømann,
radiomann og forfatter. På det
tunge skrivebordet i eik ligger
fortsatt kikkerten som han så ut
i naturen med – og som hjalp
ham til å formulere sterke dikt
om for eksempel mennesket
og bokfinken: "Når bokfinken
faller, står du selv for tur."

Tur til Langevann
med folk fra mange land
LANGEVANN: Internasjonal møteplass i Re er
et samarbeid mellom Re Røde Kors flerkultur og
Ramnes Bygdekvinnelag. 2. september 2014 var 14
deltakere fra fem forskjellige land Somalia, Irak,
Tsjetsjenia, Ingotsjetia og Norge på padletur på et
blankt og stille Langevann. De prøvde seg på padling under kyndig ledelse av Mads Olav Le Maire.
Den yngste var åtte år, den eldste godt over søtti.
Forskjell i alder og nasjonalitet var ikke noe hinder
for en koselig kveld ved Langevann.
Foto: Privat
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TAKKER: Synnøve Finnerud i Ramnes menighetsråd takker
Kirkeringen, Re Lions, Diakonatet og Ramnes Bygdekvinnelag
for økonomisk støtte til innkjøp av nye salmebøker.
Foto:
Stian Ormestad
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GJORDE EN GOD HANDEL: Harald Ringen i VåRa-koret solgte et pent hjørneskap til
Margrete Kamfjord. Hun var som så veldig mange andre på et folksoomt loppemarked den første
helga i oktober godt fornøyd med kjøpet.
Foto:
Håkon Westby

Nye salmebøker i Ramnes

Loppe-rekord for VåRa-koret på Elverhøy

RAMNES: - Å kjøpe nye salmebøker til kirken er et
stort økonomisk løft. Men vi fikk god hjelp.

RAMNES: VåRa-korets loppemarked flytta fra Revetal til Ramnes i år. Det kom
ikke færre folk - heller mange flere!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Ramnes menighetsråd ved
Synnøve Finnerud fikk endelig takka gode bidragsytere
til nye salmebøker i Ramnes
kirke. - Takket være støtte fra
foreninger i bygda kunne vi

kjøpe inn 80 vanlige bøker og
10 eksemplarer med stor skrift.
Vi vil med dette takke Kirkeringen, Re Lions, Diakonatet
og Ramnes Bygdekvinnelag,
forteller Synnøve Finnerud.

Det var trangt rundt bordene og
loppene gikk unna på VåRakorets loppemarket på Elverhøy
lørdag 4. og søndag 5. oktober.
Auksjonen på søndag hadde
også godt salg og ga penger til

driften av det lokale koret. Ute
var det satt opp tre telt med
møbler, og selgerne kunne fortelle om godt salg. Loppegeneral Ingegerd Holt Brattestå hadde
vært litt nervøs for bytte av sted

fra Revetal ungdomsskole til
Elverhøy i Ramnes, med det
var ubegrunna frykt.
- Så bra har vi aldri gjort
det før, sier hun fornøyd til
ReAvisa.

Interiørmaling
Scala er norskprodusert kvalitetsmaling
fra Gjøco. Vi har også alt du trenger for
å gjøre jobben skikkelig.
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* Kampanjen varer fram til 15.11.2014
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Snorklipping
på Re bibliotek
BRÅRSENTERET:
Onsdag 1. oktober ble
vandreutstillingen “Muslimer for fred” åpnet
med høytidelig snorklipping på Re bibliotek.
Imam Shahid Mahmood
Kahloon fra moskeen
på Furuset i Oslo var
tilstede. Moskeen
tilhører den muslimske
organisasjonen Ahmadiyya Muslim Jamaat som
kategorisk fornekter alle
former for terrorisme.
Budskapet er at Islam er
en fredelig religion og at
dagens voldelige aktører
ikke følger Koranen.
Utstillingen har vanndret rundt i Norge fra
Nordkapp og Svalbard
i nord og er nå i Re og
skal være her en måned,
ut oktober. På bildet ser
vi fra venstre Imam Shahid Mahmood Kahloon,
bilioteksjef Rita Cicconi
og Idris Ahmed.
Foto:
Håkon Westby
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Solsikke-konkurransen feirer
25 år: - Det viktigste er å delta!
SAGATUN: Ingrid Haugan fikk årets høyeste solsikke på 3,76 meter. Nest sist
på 106-plass ble Ragnar Fon med fem centimeter, han hadde vært uheldig og fått
spist opp planta. Sisteplass fikk deltakeren som sådde dagen før årets måling!
Alle 107 deltakerne fikk premier i dobbelfeiring i Vivestad lørdag 4. oktober.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Den første lørdagen i oktober var det dobbelt feiring på
lokalet Sagatun i Vivestad. Premiene for Solsikkekonkurransen
ble delt ut for 25. gang, og de
siste 20 årene har premiene blitt
delt ut på Lørdagskafeen som
feirer 20 år i år. Det ble servert
gratis bløtkake og kaffe til alle
i anledning jubileene. Bløtkaka
var selvfølgelig pyntet med
solsikker i marsipan.
Det viktigste er å delta
Vel 40 hadde funnet veien, enda
det var et elgjaktmøte som kolliderte med feiringa. Hele 107
deltakere var med i årets solsikke-konkurranse. Grete Sørsdal
og Lise Hynne hadde først reist
rundt med solsikke-frø og så
reist rundt og målt solsikkene
fra bakken og opp til blomsten.

Årets vinner var Ingrid Haugan
med 3,76 meter. Nummer to
ble Grete Sørsdal 3,38 og Aksel
Haugan nummer tre med 3,36.
Det vanket premier til alle som
var møtt fram – og premiene
var prydet med solsikkemotiver. Nest sist på 106-plass ble
Ragnar Fon med 5 centimeter.
Han hadde vært uheldig og fått
spist opp planta. Sisteplass fikk
deltakeren som sådde dagen før
årets måling!
- Betyr mye for bygdemiljøet
Det var Per Tollefsen som kom
med ideen til Lørdagskafeen
som et samarbeidsarrangement
mellom idrettsforeningen og
ungdomslaget. Den gang var
Karin Irene Fevang leder for
Vivestad IF og Grete Sørsdal
for Vivestad UL.

- Siden vi var damer – så fikk
vi jobben med å arrangere,
forteller Grete Sørsdal.
Axel Haugan takket Grete og
Lise for den jobben de gjør.
- Det betyr mye for miljøet i
Vivestad.
- Viktig å snakke
med blomsten
Hemmeligheten bak en høy
solsikke avslører Axel Haugan
aller nødigst ovenfor ReAvisa:
- Vi har vannet og stelt godt
med dem, og så har vi snakka
med dem og sagt de må vokse
seg store, for det kommer noen
og måler dere. Og det hjelper,
sier Axel med et lurt smil.
Den aller høyeste rekordsolsikken i Vivetad gjennom
alle disse 25 åra var hele 5,06
meter høy.

Musikalsk kafe på Elverhøy
med Ramnes og Våle orkesterforening og VåRa-koret
RAMNES: Senere i høst reiser VåRa-koret til Estland, men før de reiser skal de
synge for oss her hjemme - og det gjør de sammen med orkesterforeningen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
"Musikalsk kafe" på Elverhøy
er blitt et godt besøkt arrangement med mange stamgjester.
Nå inviteres det til ny musikalsk
kafe søndag 9. november 2014:
Høstens utgave vil inneholde
både VåRa-koret og en utvidet
Ramnes og Våle Orkesterforening, forteller Thore Vang i en
epost til ReAvisa. Koret ledet

av Inga Kjærås Evensen, byr på
sanger fra et norsk program de
skal framføre i Estland senere
i november. Også orkesterforeningen med sin tyske
dirigent Astrid Backens, har
funnet fram mest norsk musikk
og sang og markerer Prøysenog Grunnlovsjubileet. De unge
talentene Siw Renate Søiland og

Helena Thoen er fiolinsolister
og en fryd å høre på. Tradisjonen tro blir det bevertning,
allsang og utlodning. Noen
overraskelser ser det også ut
til å bli, lover Vang. På bildet
ser vi Siw Renate Søiland og
Helena Thoen, som er kveldens
fiolinsolister.
Foto: Privat

DOBBEL FEIRING PÅ SAGATUN I VIVESTAD:
Grete Sørsdal sto for arrangementet og delte ut premiene.
Det var folksomt i bygdas forsamlingslokale da Vivestad
hadde dobbel feiring første lørdag i oktober 2014: Solsikkekonkurransen er 25 år og lørdagskafeen 20 år.
Foto:
Håkon Westby

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Politiet måtte
avslutte låvefest
VIVESTAD: Natt til søndag 12.
oktober 2014 rykka politiet ut
til en låvefest i Vivestad.
- Mange mindreårige var
beruset, konstaterer politiet i
Vestfold i en Twitter-melding.
Politiet satte en strek for festen
og alle feststemte måtte forlate
låvefesten, både gamle og unge
- og flere altfor unge.

Dramatisk lynnedslag i Tinghaugveien

Branntilløp på Re sykehjem
- beboere og ansatte får skryt

TINGHAUGVEIEN: Lynnedslaget i Tinghaugveien natt til
fredag 10. oktober 2014 var så kraftig at vinduer og hoveddøra ble blåst ut. Branntilløp i flere rom, blant annet i en
TV-boks i stua. Flere hus i nabolaget ble rammet av de voldsomme kreftene. - Heldigvis ingen personskader, sjøl om det
er voldsomme skader på huset, sier vakthavende brannsjef
Hedin Gibbons. Det er utrolig at det gikk så bra som det
gjorde, ifølge Vestfold Interkommunale Brannvesens (VIB)
Facebook-side. - Møbler i stue og sokkelleiligheten er kasta
rundt. Flere personer og dyr var i hjemmet. Ingen skadet,
men veldig oppskaket, forståelig nok. Ved fare for lynnedslag
er løsningen med å ta ut støpslet til elektrisk utstyr enn sikker
vinner, opplyser VIB på sin Facebook-side:
- Du bør i alle fall ta ut følsomt utstyr som TV og PC, men
alt elektrisk utstyr kan ta skade av overspenning og forårsake
brann. Brunfarge eller svimerker på kontakter eller støpsel er
dårlig tegn. Det samme er det om det lukter svidd eller kommer røyk fra elektriske produkter når du tar de i bruk.
- Etter tordenvær oppfordrer vi deg til å sjekke elektrisk utstyr. Følgeskader er av og til årsak til brann, da el-utstyr kan
svekkes om det oppstår kraftige svingninger i strømstyrken.
Nyere elanlegg, fra 2010, skal ha overspenningsvern. Har du
det, ta en titt i sikringsskapet. Vernet kan være defekt etter
lynnedslag og medfølgende overspenning.
Foto:VIB

VÅLE: Brannmannskap fra Kopstad rykker ut til Gjeldstadveien i Re, melder Vestviken 110-sentral søndag 5. oktober
2014. Det er snakk om en frittstående oljekamin inne på Re
sykehjem, der branntilløpet var slukket før brannvesenet kom
fram. Det opplyser 110-sentralen til ReAvisa søndag ettermiddag. Hendelsen ble varslet i 14-tida og var raskt avklart
av brannvesenet som kunne returnere. I loggen har det vært
registrert flere alarmer fra sjukehjemmet den siste tida, men
denne gangen var det ikke falsk alarm:
- Den eldre beboeren utløste sin trygghetsalarm og klarte å
trekke ut støpselet, slik at ovnen ble strømløs. Begge røykvarslerne i leiligheten ulte, pleiepersonell kom til og slukket
med brannslukningsapparat.
Det forteller brannmester Tore Dahl ved Kopstad brannstasjon på Vestfold Interkommunale brannvesens Facebook-side.
Beboeren hadde pustet inn røyk, og ambulansepersonell sjekket vedkommende. Brann i det elektriske på oljefylte ovner
kan en sjelden gang være utfordrende, om det skulle gå hull
og olje lekker ut. Da kan det fort bli en stor brann.
- Det ble det ikke i Re, beboer og pleiepersonell fortjener
honnør for snarrådig og god innsats!
Foto:
Stian Ormestad

Jente (16) til sjukehus etter ulykke

Kjørte uten lappen
på Bispeveien

SKINNENEVEIEN: En
scooter velta på Skinneneveien
torsdag morgen 16. oktober
2014, melder politiet. Ulykken
skjedde i åtte-tida, og det var
bare den ene mopeden involvert. Jenta på 16 år som kjørte
scooteren ble kjørt til sjukehus
med smerter i hofta.

- En mann i 50-åra vil bli
anmeldt for å ha kjørt bil uten
gyldig førerkort, melder politiet
i Vestfold på Twitter. Mannen
ble stoppa på Bispeveien ved
Revetal rett før klokka fire natt
til mandag 22. september 2014.

Seks førerkort røyk
på Ramnesveien
RAMNESVEIEN: Torsdag
ettermiddag 2. oktober 2014
stilte UP seg opp langs Ramnesveien i Pannedalen og avholdt
laserkontroll.
- Seks førerkortbeslag for
fartsovertredelse, melder patruljen etter drøyt tre timer med
fartskontroll.

To innbrudd i
Skjeggestadåsen
SKJEGGESTADÅSEN: Politiet
fikk tirsdag morgen 16. september 2014 melding om innbrudd i
Skjeggestadåsen.
- Innbrudd og tjveri fra to boliger under oppføring, samt fra
en container på stedet.
Politiet utfører åstedsundersøkelse i løpet av samme
morgen.

Stor promillekontroll på Revetal
- en blåste over
lovlig verdi
REVETAL: Hele 96 billister
måtte blåse i stor promillekontroll på Revetal lørdag morgen
18. oktober 2014. Av alle de
kontrollerte, ble en målt til over
lovlig verdi. Det melder politiet
i Vestfold på Twitter i ti-tida
lørdag formiddag.
Det var en ung mann på 23 år.
Han er anmeldt og nødvendige
prøver er tatt, melder politiet.

Stakk av med
sveiseapparat og
aggregat fra låve
BJUNE: Politiet sjekker ut
åstedet etter innbrudd i en låve
i Revetal-området. Det forteller
operasjonsleder hos Vestfoldpolitiet til ReAvisa i halv sjutida torsdag kveld 16. oktober
2014. Innbruddet ble oppdaga
torsdag ettermiddag, men det
har mest sannsynlig skjedd natt
til torsdag. Tjuvene har stikki
av med sveiseapparat, aggregat,
verktøy, med mer.

Mann etterlyst etter
flere frekke tjuveri
RAMNES: En mann oppsøkte
flere leiligheter og stjal kontanter mens beboerne var tilstede,
melder politiet i Vestfold på
Twitter mandag kveld 29.
september 2014. Leilighetskomplekset har flere eldre beboere
som oppdaget at de var blitt
frastjålet kontanter først etter at
mannen forlot leiligheten deres.
En times tid etter første melding
i halv ni-tida på kvelden kommer enda en melding om tjuveri
- denne gangen er det snakk
om et liknende forhold tvers
ovenfor tidligere nevnte leilighetskompleks. Der ba mannen
om hjelp til å veksle penger.
Mannen skal også ha bedt om
vann for å komme til kontakter
og verdisaker. Beskrivelsen av
mannen lyder slik: Mann, iført
caps og grå skulderveske. Han
har muligens en rød jakke, gul
refleksvest og snakker gebrokkent norsk. Politiet reiste til
stedet og etterlyste tips. Saken
etterforskes.

Politiet tok
dieseltjuv i Våle
VÅLE: En mann ble observert
med kanne og slange i Våle, og
i ett-tida natt til onsdag 17. september 2014 pågrep politiet en
37-åring fra Litauen, mistenkt
for dieseltjuveri. Politiet fant en
kanne med diesel, og på stedet
var det hensatt en lastebil som
mest sannsynlig var tappet for
diesel. Dieseltjuven ble satt i
sentralarresten, melder politiet i
Vestfold på Twitter. På morgen
dagen etter blir det også meldt
om innbrudd i et verksted i
Våle. Forholdet har skjedd i
løpet av natten. Politiet reiste til
stedet for åstedsundersøkelse.
Fra stedet er det stjålet en VW
transporter, rød med registreringsnummer DL40258, melder
politiet i Vestfold på Twitter.

Neste ReAvisa har frist 5. november 2014 - Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
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Ramnes-mann ble kjørt til sjukehus
etter elgpåkjørsel på Bispeveien
LINNESTAD: Rett nord for innkjørselen til boligfeltet på Linnestad fikk
en Ramnes-mann i 30-åra et brutalt møte med en elg. Det skjedde mandag
kveld 6. oktober 2014. Mannen ble ifølge politiet i Vestfold kjørt til sjukehus
i Tønsberg, trolig med bruddskader. Det var en bil med kun sjåføren involvert i ulykken. Det er store materielle skader på bilen etter sammenstøtet. Elgen ble liggende død på jordet ved veikanten. Ulykken skjedde klokka 21.33
ifølge politiet i Vestfold på Twitter. En snau times tid senere er det fortsatt
manuell dirigering av trafikken forbi ulykkesstedet. En time etter ulykken
var ulykkesbilen fjernet og det var fri ferdsel.
Foto:
Stian Ormestad

og forsikrer den gjerne for deg!
Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.
Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi tilbyr derfor
bonden skreddersydde produkter til gunstige priser.
Velkommen innom vårt forsikringskontor i Industriveien 4 på Revetal,
samme bygg som Viken Skog holder til i!

Tlf 33 06 00 01
Industriveien 4

Revetal

Spesialister
på landbruk,
men tilbyr
forsikring til alle

Kom innom forn en prat eller ring oss på tlf 33 06 00 01 for avtale.
Det kan være lønnsomt å kontakte oss!

– bondens eget forsikringsselskap

17

18

ReAvisa oktober 2014

- ditt kjøpesenter
på veien!
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TEMA: FOLKEMØTER OM
KOMMUNESAMMENSLÅING
“Hva med å forbli Re? Vi blir over 10.000 innbygger ganske snart, både
med en sterk vekst og kanskje også med grensejustering til Andebu med
Høyjord til Re. Vi er allerede i dag en av landets større landkommuner,
og kan stå sterkt som en landlig og grønn kommune framover også.”
Kommentar av Stian Ormestad, les hele på side 24.

Stort engasjement
på folkemøter i Re og omegn
REVETAL/VÅLE/HOF/HØYJORD/HOLMESTRAND: Folkemøtene i Re samlet rundt 200 engasjerte
reinger. Nå skal de folkevalgte ta med seg tilbakemeldingene fra folkemøtene og spikre veien videre i kommunestyret: Lite tyder på at folk flest er enig i de folkevalgtes retningsvalg mot 3K.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Allerede i det neste kommunestyremøtet skal veien
videre mot en eventuell sammenslåing stakes ut, og tilbakemeldingene fra folkemøtene
skal vektlegges. Det fortalte
ordfører Thorvald Hillestad.
Vanskelig oppgave
for de folkevalgte
- Det er litt av vitsen med å
ha slike folkemøter, sa han
på begge folkemøtene i Re
i oktober 2014. Ordføreren

kjemper for en ny storkommune
med Re, Hof og Holmestrand,
uten at det speiles spesielt klart
i befolkningen - skal vi oppsummere det som kom fram
på folkemøtene i Re. Der har
meningene vært mange og de
spriker i alle retninger. Det
blir en vanskelig oppgave for
de folkevalgte i Re å dra noe
konkret ut av tilbakemeldingene
fra folkemøtene. De tar med
seg mange forskjellige innspill
tilbake til kommunestyret. Noen

stiller spørsmål ved hvorfor Re
ikke kan stå alene, andre vil se
mot Horten og Tønsberg, mens
de fleste som er positive til 3K
med Re, Hof og Holmestrand
vil helst ha med flere K-er.
Re vil til alle retninger
Kort oppsummert går hovedskillet her: Enten er du i mot
kommunesammenslåing, eller
så er du for - og er du det vil du
ha med enda flere kommuner
enn de tre det er snakk om nå:

Re, Hof og Holmestrand. Som
Andebu, Stokke, Tønsberg,
Horten. Eller alle kommunene
i hele Vestfold. Så gjenstår det
å se hva spørreundersøkelsen
i Re som gjennomføres i disse
dager sier - og til sjuende og
sist om de folkevalgte klarer å
ta hensyn til alle de forskjellige meningene som finnes
her i Re. Det kan blir vrient
å lage et konkret svar på hva
folk i Re vil utifra tilbakemeldingene på folkemøtene.

KOMMUNENS OPPGAVER
ER MANGEDOBLET:
Fylkesmann Erling Lae viser
fram samme plansje på alle
folkemøtene i Re og omegn
denne høsten: Kommunens
oppgaver har mangedoblet
seg opp gjennom åra, mens
kommunene fortsatt er små
og klarer ikke å takle det
økende ansvaret. Re har
vokst med en ganske fersk
sammenslåing av Ramnes og
Våle for bare 12 år siden, og
det ser ut som om Høyjord vil
se mot Re også. Men ifølge
folkevalgte og kommuneledelse har Re gått kjapt gått
fra “ny og varm” til “alt for
liten”.
Foto:
Stian Ormestad
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Kommunesammenslåing i Re?

Re vil til alle retninger

REVETAL/VÅLE: - Det er ikke akkurat ungdommen som har møtt opp her, så vi må tenke på hva som er
best for de unge. Personlig mener jeg det ikke er lurt å se nordover til Hof og Holmestrand, tenk på utdanning for eksempel. Da må vi heller se til Horten og Tønsberg, var ett av innspillene på folkemøtene i Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Folkemøte om kommunesammenslåing torsdag 9. oktober
2014 trakk over 100 mennesker til gymsalen på Revetal
ungdomsskole. Tirsdagen før
var tett oppunder 100 frammøtt på Våle samfunnshus - det
vil si rundt 200 totalt på de to
folkemøtene om kommunesammenslåing i Re.
- Hvorfor er folk i små kommuner lykkeligere enn i store?
Lene Bergan fra Undrumsdal
setter spørsmålstegn til anbefalt
nedre grense for innbyggertall i
norske kommuner.
- Vi er at det stort sett er de
minste kommunene som rangeres på topp i undersøkelser.
Hvordan kan det ha seg?
Fylkesmann Erling Lae viser til
de små kraftkommunene, som
råder over naturressurser som
gir inntekter andre kommuner
bare kan drømme om.
Bergan mener det gjelder
mange andre kommuner også.
Da svarer Fylkesmann Lae:
- Du får omtrent svar som du
spør om. Det er jo et spørsmål
om hva du måler, så det inntrykket må nok nyanseres litt.
Kommmuneplanlegger for
Re, Hof og Holmestrand Inger
Christensen mener det kan være
mange feil i Kommunebarometeret: - Det er skummelt å regne
prosenter av små tall.
- Ønsker flere alternativ enn
bare Hof og Holmestrand
Hans Harald Kirkevold fra
Ramnes mener folk flest var
inkludert i sammenslåingen til

Re for bare 12 år siden.
- Men sånn er det ikke nå? Nå
synes jeg at fasiten er gitt - og
det var den allerede fra starten
av: Det er 3K med Re, Hof
og Holmestrand? Jeg ønsker
andre alternativ, sier Kirkevold.
Blant dem som er positive til en
kommunesammenslåing, mener
flere at 3K ikke er veien å gå.
Mange er positive til Horten,
og en i salen snakker varmt om
Re pluss Tønsberg, Nøtterøy og
Teie. Pluss Horten?
Blant dem som er positive til
sammenslåing, mener 3Ktilhengere at det helst blir med
flere K-er. Ingen tar til orde
for 3K med Re, Hof og Holmestrand alene.
- Jeg er skuffa over at 5Kalternativet med Re, Andebu,
Stokke, Hof og Holmestrand ble
borte. Med Sande også med på
laget ville vi fått en framtidsretta og sterk kommune bestående
av likearta kommuner.
Det mener Per Stokke fra
Vivestad. - Kan ikke Fylkesmannen ta litt skikkelig tak i
det og riste litt i for eksempel
Stokke?
Fylkesmannen mener ikke det
er hans oppgave. - Det var ikke
den veien Stokke ville gå, sier
Lae og viser til innbyggerundersøkelse i kommunen.
- Holmestrand blir sentrum?
Også på folkemøte i Re - som i
Hof - kom det fram ønske om å
slå sammen hele Vestfold fylke
til en stor kommune. Betty
Chapman fra Bergsåsen mener
det er en god ide.

- Det er ikke bykommunene i
Vestfold enig i, forteller Petter
Lodden hos Fylkesmannen i
Vestfold. Flere store byer i en
kommune er sjelden en god ide.
- De store byene tar ikke bølgen
for det alternativet.
Men er flere senter i en kommune en god ide, som med Holmestrand og Revetal? Ja, mener
kommuneplanlegger Inger
Christensen. Heming Olaussen
fra Re SV er skeptisk.
- Hvis det blir Re, Hof og Holmestrand - pluss Sande - da blir
vel Holmestrand det naturlige
sentrum. Hva da med Revetal?
Det spørsmålet må være lov å
stille?
- Det skal vi ikke mene noen
verdens ting om i dette stadiet,
men det må diskuteres i neste
runde, svarer Christensen. Det
samme skal kommunenavn,
plassering av rådhus, med mer.
ReAvisa har tidligere nevnt at
det er store stridigheter internt
i Holmestrand, der Kleivbrottet
med næring gjennom generasjoner er foreslått omregulert til
boliger for å verne om handelen
nede i byen - til store protester.
- Et velregissert show fra Hof
og Holmestrand- tilhengere
Øyvind Jonassen (H) mener
folkemøtene i Re er et velregissert show fra posisjonen, som
alle vil mot 3K. Varierende motstand mot 3K er tydelig blant
folk flest på begge folkemøtene.
- Man må tåle noen innspill
fra oss som mener noe annet.
Alle må få si hva de mener - og
spesielt alle de som mener noe

annet enn at 3K er fasitten, som
vi mer eller mindre får servert
her i kveld.
Det er viktig at partiene flagger
hva de står for i saken før neste
valg, for det blir en veldig viktig valgkampsak ved neste valg,
mener en i salen. Han etterlyser
mer info, så ikke alle stemmer
utifra følelser - men fakta.
Møtet på Revetal ble avrunda
klokka halv ti på kvelden, etter
mange innspill og spørsmål fra
salen. Både ordfører fra Hof
og Andebu hadde kommet til
folkemøtet i Re, men tok ikke
ordet i plenum - bare lyttet til
folket i Re.
- Ikke akkurat ungdommen
som har møtt opp her i kveld
På folkemøtet i Våle høstet
3K-motstanden størst applaus.
Erik Bjune tok ordet, henvendt
til de folkevalgte i Re ved
ordføreren:
- Det virker som at dere er så
hengt opp i 3K allerede, og
det blir for snevert. Det er mitt
inntrykk fra det jeg har lest i
ReAvisa.
En annen kar mener at man må
tenke på kommende
generasjoner:
- Nå er det ikke akkurat ungdommen som har møtt opp her
i kveld, så vi må tenke på hva
som er best for ungdommen
som sitter hjemme. Personlig
mener jeg det ikke er lurt å
se nordover til Hof og Holmestrand, tenk på utdanning for
eksempel. Da må vi heller se til
kysten med Horten og
Tønsberg.

SMÅ KOMMUNER GJØR DET BEST:
Undrumsdal setter spørsmålstegn til anbe
innbyggertall i norske kommuner. - Vi er
de minste kommunene som rangeres på t
Hvordan kan det ha seg, spurte hun.

ØNSKER ANDRE ALTERNATIV ENN
Kirkevold fra Ramnes mener folk flest v
menslåingen til Re for bare 12 år siden. nå? Nå synes jeg at fasiten er gitt - og de
fra starten av: Det er 3K med Re, Hof og
ønsker andre alternativ, sier Kirkevold.

Stian Ormestad/S

Lene Bergan fra
efalt nedre grense for
r at det stort sett er
topp i undersøkelser.

N 3K: Hans Harald
var inkludert i sam- Men sånn er det ikke
et var den allerede
g Holmestrand? Jeg

Foto:
Synne Eggum Myrvang
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Re kan si nei til sammenslåing
REVETAL/VÅLE: Re må ikke slå seg sammen med
noen. Hvis vi velger å stå alene, kan ikke Fylkesmannen gi et klart ja-svar på at det blir aktuelt å
bruke tvang fra statlig hold.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Alle som kom på folkemøte ble
møtt av en aksjonerende Heming Olaussen (SV) ved inngangen. Han delte ut lapper med
info om hva SV kjemper for: Et
sjølstendig Re.
- Det finnes faktisk folk i Re
som kjemper for at Re skal
forbli Re, det såkalte nullalternativet. Det sies her at nullalternativ er ikke et alternativ.
Jeg oppfatter ikke at Stortinget
har sagt det, sier Olaussen.
Fylkesmannens utsendte Petter
Lodden forteller at han ikke
har ikke noe klart svar på om
Re kan velge å stå alene eller
ikke. - Jeg kan ikke lese et
klart ja- eller nei-svar ut ifra
det Stortinget har vedtatt. Men
hvis Re velger å stå alene, vil
Fylkesmannen gjøre en vurdering av arbeidet som er gjort i
Vestfold-kommuene som sendes
videre til departementet.

- Til sjuende og sist er det Stortinget som skal mene noe om en
eventuell beslutning om at Re
vil stå alene.
Lodden mener at alt tilsier at
Re er i nedre grense i forhold til
føringene i den nasjonale kommunereformen. Sett i forhold
til plassering på det sentrale
Østlandet, blant annet.
Re har runda 9.000 innbyggere
og neste milepæl er 10.000-tallet. Vi er av de større landkommunene i landet. På folkemøte
i Høyjord ble det tydelig at
flertallet der vil mot Re, og da
vil vi vokse enda raskere med
straks 400 høyjordinger på lasset. På folkemøte på Revetal ble
det også nevnt fra Vivestad.
At Re forblir Re - eventuelt
med en grensejustering med
Høyjord - er et alternativ, sjøl
om debatten er blitt vridd inn
på spørsmålet “hvem skal vi slå
oss sammen med?” heller enn
spørsmålet om det trengs noen
kommunesammenslåing i det
hele tatt for Re sin del.

Neste ReAvisa har frist 5. november
Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
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Kommunesammenslåing i Re?

Folk i Hof frykter å stå igjen alene
med Holmestrand - uten Re

Folk i Holmestrand er ivrig
på Re - hvert fall deler av Re

HOF: På folkemøte i Hof var flere bekymra for hvilken retning Re vil ta.
Frykten er at minstemann Hof må slå seg sammen med storebror
Holmestrand - uten Re.

HOLMESTRAND: Holmestrand-folk vil kanskje slå
seg sammen med Re, men alle ser ikke vitsen med å
ta med hele Re på lasset til Holmestrand.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Folk i Hof ser mot en storkommune i det nordlige Vestfold
og til og med inn i det sørlige
Buskerud med Hvittingfoss. Det
kom fram av folkemøte i Hof
onsdag 24. september 2014, der
hele 160 hadde møtt opp.
- Hof kommune er for liten
Det er ikke bedre stilt i Hof enn
i andre kommuner, der møtet
starta på overtid. Projektoren
gikk i svart rett før møte skulle
starte. Etterpå ble den grønn da
den endelig virket sånn noenlunde igjen.
- Vi har litt trøbbel med den
kameraten der oppi taket, peker
Hof-ordfører Ragnar Lindås
(H). Mens elektronikken var
nede, innledet han med å fortelle om sin skepsis til
kommunesammenslåing.
- Flertallet av innbyggerne i
Hof ønsker sikkert at kommunen fortsatt skal være Hof, det
mente jeg også helt til jeg ble
ordfører her, forteller Lindås.
- Vi får stadig større ansvar lagt
til kommunene, og vi er nødt
til å samarbeide med andre - og
kanskje slå oss sammen - for å
sikre tjenestetilbudet dere innbyggere har krav på.
Vil ikke stå igjen alene
Hof kommune hadde ved siste
folketelling rett over 3.000
innbyggere og er minstemann
i 3K-samarbeidet med Re,
Hof og Holmestrand. Flere er
bekymra for innflytelsen gamle
Hof kommune kan få i en ny

storkommune.
Derfor var mange av innspillene
fra salen retta mot Re. En av de
som tok ordet mener en sammenslåing med Holmestrand
betinger at Re er med.
- Sånn jeg har skjønt det er det
litt usikkert hva Re vil, de går
kanskje mot Tønsberg? Da blir
situasjonen en helt annen for
Hof hvis vi står alene igjen med
Holmestrand - uten Re!
En annen tilhører tar mikrofonen og forteller om valgets
kvaler - hvis man skiller mellom det følelsen sier og det
fornuften sier.
- Jeg har et bestemt inntrykk av
at det å slå Hof sammen med
Holmestrand ikke er veldig populært - hvis vi skal høre på hva
hjertet har å si.
En mener det er så viktig å
unngå Holmestrand at man også
må få med Sande. - Hva med å
slå sammen bare Hof og Sande?
Har man tenkt på det?
Re-ordføreren tok ordet
- Det er mye snakk om hvem vi
i Hof vil gå sammen med, men
hva mener de andre om Hof,
lurer ei dame i salen på.
Re-ordfører Thorvald Hillestad (Sp) kjemper for en ny
storkommune med Re, Hof og
Holmestrand, men må vise til et
ferskt kommunestyrevedtak der
det heter at videre sonderinger
skjer med basis i 3K, men at
heller ikke døra er helt lukket
for Tønsberg og Horten.
- Av respekt for de prossesser

som er i gang i Re med spørreundersøkelser og folkemøter har
vi ikke låst det mer enn at veien
videre går via 3K. Så får vi se
da om det er mange som vil til
Tønsberg for eksempel - da må
vi jo i all respekt utrede også
det alternativet, sier Hillestad.

Folkemøte i Holmestrand
25. september 2014 ble mer
et infomøte, der det ikke ble
åpnet for spørsmål og kommentarer fra salen slik det ble
på folkemøte i Hof kvelden før.
Hof og Holmestrand er med i
3K-samarbeidet med Re.

- Hva med Hofs innfytelse?
Flere var bekymra for at den
gamle Hof kommune vil drukne
i en eventuell ny storkommune,
som desidert minstemann. Hva
med Hof sin innflytelse?
Hof-ordfører Ragnar Lindås
beroliger: - Vi må bare sørge
for å bruke tjenestene her i Hof,
handle på butikken og fylle
bensin - er det folk her, har vi
tjenester her, mener ordføreren.
En annen i salen fulgte opp med
et spørsmål mange lurer på:
- Hvor skal fagmiljøene ligge
- skal det ligge spredd i alle de
gamle kommunene, eller skal
det sentraliseres?
- Det har ingen sett på enda,
forteller Inger Christensen,
felles kommuneplanlegger for
Re, Hof og Holmestrand. Flere i
salen rister oppgitt på hodet.
- Vi har ikke kommet så langt
at vi kan svare på det nå. Navn
på kommunen, plassering av
rådhuset og andre lokaliseringer
- ingenting av dette er diskutert
enda. Med vilje, for det kan
fjerne fokus fra det vi faktisk
diskuterer her og nå.
En i salen sier oppgitt: - Jøssenavn - er ikke det en veldig
naturlig del av diskusjonen?

- Re må få lov til å
utrede flere alternativer
Mens Hof er minstemann med
rett over 3.000 innbyggere, er
bykommunen Holmestrand
storebror med godt over 10.000.
Det politiske flertallet i Re
styrer mot en ny storkommune
bestående av disse tre kommunene - og kanskje også Sande.
Holmestrand-ordfører Alf Johan
Svele (H) la merke til at flere
hadde tatt turen fra Re. Fra
scenen på Biorama fortalte han
om forfjamselsen i Holmestrand
etter et kommunestyrevedtak i
juni i Re. Re skulle ta kontakt
med Tønsberg og Horten for å
holde alle dører åpne. Etter mye
tumulter ble det understreket i
et nytt kommunestyrevedtak at
tilnærmelsen til Tønsberg og
Horten skal skje med basis 3K.
- Re har jo flere naboer, så det
må selvfølgelig være lov å
utrede
flere
alternativer
mot
flere
kommuner, sier
Svele

- som helst vil dra Re til
Holmestrand, noe Re-ordfører
Thorvald Hillestad (Sp) også
kjemper for. Mens kommunestyret i Re har bestemt at det
blir folkeavstemming i forbindelse med lokalvalget i 2015,
utelukker Svele folkeavstemming i Holmestrand. Og mens
folkemøtene i Re, Hof og
Andebu var møter med mange
spørsmål og innspill, ble møtet i
Holmestrand et rent infomøte.
- Dette møtet er mer ment som
info, og ikke noen toveiskommunikasjon, sier ordfører Svele
fra scenen. Sånt blir det ingen
debatt av, sjøl om det ble åpnet
en liten flik av mulighet helt
på tampen av møtet. Ingen tok
ordet.
Positive til Våle - men hvorfor
skal Ramnes henge med?
Men etter møtet, og ikke minst
på sosiale medier, kryr det av
diskusjoner - som også berører
Re: Flere går på å legge områdene nærmest Holmestrand
under byen, det vil si nordre Re,
søndre Sande og hele Hof.
Flere ser ikke vitsen med å dra
med hele Re på lasset til
Holmestrand.
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HAR TRUA PÅ RE: Næringslivsmann Svein Olsen fra
Revetal - og årets Ridder av Re - tok ordet på folkemøte på
Revetal: Splittes Re?
Foto: Synne Eggum Myrvang

Folk i Høyjord vil til Re:
- Da får vi en stavkirke på kjøpet også!

- Re vil som område stå sterkt,
også i en ny storkommune

HØYJORD: - Hvorfor ikke holde fast ved innlandsalternativet? Det er naturlig
for Høyjord å søke nordover og østover mot Re i stedet for mot Sandefjord og
Stokke, heter det i referatet fra folkemøte i Høyjord.

REVETAL: Svein Olsen fra Revetal mener Re er
robust nok til å stå sammen sjøl om vi blir en del av
en ny storkommune. Men han håper ikke Re splittes.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Folkemøtet på Haugar i Høyjord i august var det aller første
folkemøte om kommunesammenslåing denne høsten. En
fullsatt sal, det vil si cirka 70
frammøtte, viste et stort engasjement, heter det i referatet
skrevet av Bjørn Åmodt, kommunalsjef i Andebu kommune.
Høyjord vil mot Re
Blant problemstillingene som
kom fram fra salen var ifølge
møtereferatet:
- Hvorfor ikke holde fast ved
innlandsalternativet? Det er
naturlig for Høyjord å søke nordover og østover mot Re i stedet
for mot Sandefjord og Stokke.
Lojaliteten til Vivestad er stor
i Høyjord, uansett løsning bør
disse sogna ligge i samme
kommune. Det samme ønsket

så vi for bare ett par-tre år siden
i skolesaken da et innbyggeriniativ i Vivestad søkte om
grensejustering. Da ville noen i
Vivestad at bygda skulle gå fra
Re til Andebu for at Vivestadelevene fortsatt kunne gå på
Høyjord skole i Andebu. Det
ble ikke noe av den gangen, etter at søknaden gikk helt opp til
departementsnivå og ble avvist
der.
Ordføreren er villig til
å se på grensejusteringer
Også ønsket om å gå mot
Tønsberg kom fram, at Vestfold
fylke kunne blitt en stor kommune, og til slutt: Hvorfor en
kommunesammenslåing?
- Hvorfor være stor når man er
lykkelig som liten – la Andebu
være Andebu.

I Andebu er det bare Venstre
som ønsker å opprettholde
Andebu som egen kommune,
mens Høyre og Kristelig
Folkeparti signaliserte at de
begge var for en tilknytning
til Sandefjord og Stokke. De
øvrige partiene ønsket å se de
ulike utredninger før de ville
signalisere i hvilken retning
Andebu skulle gå. Ordfører
Bjarne Sommerstad (Sp) er villig til å se på grensejusteringer
og vurdere disse dersom dette
er folkeviljen i Andebu.
Lokker med stavkirke
På folkemøtet på Revetal kom
samme ønsket opp fra Barbro
Stokke fra Vivestad: - Høyjord
vil mot Re. Få til det - da får vi
ei stavkirke i Re med på kjøpet
også!

Det blir rådgivende folkeavstemming i Re
LOKALPOLITIKK I RE:
- Vi gikk til valg for et sjølstendig Re og det er mulig
at vi er alene i denne salen,
men vi er ikke det der ute
blant folk! SV ved Heming
Olaussen har hele tida krevd
en folkeavstemming, og han
var veldig fornøyd med å
få med seg flertallet på det i
kommunestyremøte tirsdag
23. september 2014.

- Dette demokratiske elementet
har sin selvfølgelige plass i
en slik prossess, og det bør gå
klart fram av vedtaket vi gjør i
dag, talte Olaussen fra kommunestyrets talerstol.
- SV kjemper først og fremst
for et sjølstendig Re, alternativt
en mest mulig demokratisk
prossess fram mot en eventuell
kommunesammenslåing.
Flertallet vedtok å gjennomføre

en rådgivende folkeavstemming i forbindelse med
lokalvalget 2015. Det
nye kommunestyret etter
lokalvalget 2015 skal ta
den endelige beslutningen
angående en eventuell sammenslåing - om det blir en
sammenslåing eller ikke, og
hvis det blir - hvilke andre
kommuner det eventuelt
blir med.

Næringslivsmann Svein Olsen
fra Revetal - og årets Ridder
av Re - ville på folkemøte på
Revetal løfte opp spørsmålet
i ReAvisas dekning av første
folkemøte i Våle på nettavisa
ReAvisa.no: Splittes Re?
Skillene fra gamle
Ramnes og Våle blir tydelig
Sammenslåingen til Re var en
suksess, men veien videre kan
bli vrien hvis vi velger å ikke
forbli Re. Plutselig blir skillene fra gamle Ramnes og Våle
tydelig igjen. Mange i Våle er
positive til 3K med Re, Hof
og Holmestrand, flere vil se ut
over 3K-alternativet og ta med
Horten og Tønsberg. Grensejusteringer var også et tema, spesielt fra Vivestad, som tidligere
har snakka varmt om å se mot
Andebu. Ole Døvik mener at
man må se mot Horten.
- Jeg bor i Undrumsdal, så
kanskje derfor jeg mener det,
forteller Døvik. Samme argument ytres fra folk fra Våle som det var et flertall av på Våle
samfunnshus. De er stort sett
positive til Holmestrand, som
er deres nærmeste by. Trond
Ekstrøm, opprinnelig fra Ramnes og nå bosatt på Revetal,
mener Tønsberg er veien å se,
og fikk støtte fra andre i salen.
- Jeg bor på Revetal og bruker
selvfølgelig Revetal, men byen
er Tønsberg.
Uansett er det tydelig at Re dras
i forskjellige retninger. Plutselig
blir skillene fra gamle Ramnes

og Våle tydelig igjen, og det
kan være forskjellig ønsker helt
ned til forskjellige sogn. I saksframlegg fra rådmannen i Re er
det også nevnt alternativ om å
splitte Re kommune. Dette ville
Svein Olsen vite mer om:
- Vi har hatt en vellykka sammenslåing til Re, vi har idrettslag som Re sykkelklubb, med
flere. Re blir uansett et område
som står sterkt, som vi er stolte
av, mener Olsen.
- Men som kommune står vi
kanskje for svakt? 3K med
Sande og kanskje ta med Horten
ville vært en stor og robust
kommune. Men jeg lurer på - er
det et tema å skille Re, med
Våle til Holmestrand og
Ramnes til Tønsberg?
- Regner med at
det ikke er aktuelt
- Det ville være veldig synd i
tilfelle, mener Olsen.
Ordfører Thorvald Hillestad
innrømmer at det har vært nevnt
i saksframlegget fra rådmann
som et av flere alternativ.
- Men ingen folkevalgte har
fremma det som et ønske, så da
regner jeg med at det ikke er
aktuelt, sier ordføreren.
Fylkesmann Erling Lae forteller
at Stortinget har gått mye lenger
denne gangen enn forrige gang,
da Ramnes og Våle ble til Re i
2002. Sammenslåingen til Re
var vel og bra, men nå er det
alvor. Nå skal det mekkes en
kommune som står seg de neste
50 åra.
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Kommunesammenslåing i Re?

Grunnlovsjubiléet 1814 – 2014
– markering i Ramnes kirke tirsdag
4. november 2014 fra kl. 18.14 til kl. 20.14
Grunnloven ble underskrevet denne dagen for 200
år siden, og det skal markeres med foredrag om
grunnloven, underholdning med sang, musikkinnslag
og tablå i Ramnes kirke. Servering av kake, kaffe og
mineralvann. Kom gjerne i tidsriktige klær.
Arr.: Ramnes menighet og Ramnes Historielag

- En ordfører i utakt med befolkningen?
Ordføreren kjempa for sammenslåing av Ramnes og Våle til Re i sin tid
- med flertallet av befolkningen i ryggen. Nå kjemper han nok en gang for
en sammenslåing - men han er neppe i like god takt med befolkningen denne
gangen. Alternativene er så veldig mange flere.
Kommentar av Stian Ormestad - Stian@ReAvisa.no
Til A-media-avisene Tønsbergs Blad og Jarlsberg gjengir ordføreren et inntrykk av at mange er
positive til 3K på folkemøtene i Re. Ordføreren er også den eneste kilden til avisene i deres
dekning av folkemøtet på Våle samfunnshus. Journalisten burde prata med flere og vært der mer
enn fem minutter - for det var interessante folkemøter med mange spennende innspill.

Hjerpetjønn sanitetsforening
Arrangerer messe 15. november -14
på Hjerpetjønn Vel
fra kl. 11.00 – 16.00
Flere nye utstillere i år!
Åpen kafè - Kun kontant.
Alle velkommen!
Mvh styret

Kanskje var noen positive til 3K, men som du kan lese i denne ReAvisa var det de færreste. For
blant de relativt få som var positive til 3K, ville de aller fleste av dem ha med flere K-er med i
samarbeidet. Altså - enten er du i mot kommunesammenslåing, eller så er du for - og er du det vil
du ha med enda flere kommuner enn de tre det er snakk om nå: Re, Hof og Holmestrand. Som for
eksempel Andebu, Stokke, Sande, Horten, Tønsberg. Eller til og med alle kommuene i Vestfold.
Ordlyden "en sterk landkommune" står fortsatt skrevet svart på hvitt i ferske vedtak gjort av våre
folkevalgte i Re. Men hele veien har en by hengt med i den såkalte "sterke landkommunen":
Holmestrand. Er ikke det en by? Definisjonens makt er stor. Men det som de siste fem åra har blitt
klubba gjennom i styre og stell i Re under koden 3K, kom først opp til vurdering blant folk flest
denne høsten. Der viste det seg et stort engasjement.
Det siste kommunestyrevedtaket sender Re enda nærmere en sammenslåing med Hof og Holmestrand, et tydeligere vedtak enn noen gang tidligere: "Re kommune opprettholder tidligere
strategi om å inngå i en sterkere landkommune i Vestfold med basis i 3K-samarbeidet".
Ordføreren forteller til ReAvisa at han er veldig fornøyd. Han har hele tida kjempa for en ny
storkommune mot nord med Hof og Holmestrand. ReAvisas inntrykk fra folkemøtene er at
ordføreren er i utakt med folk flest. Re vil til alle retninger.
Ved forrige sammenslåing ga alternativene seg sjøl. Det måtte bli Ramnes og Våle. Denne gangen
er det ikke like enkelt. Mange var fascinert av den “sterke landkommunen”. Men da initiativet
med Re, Andebu, Hof og delvis Stokke i sentrum slo sprekker, var vel også "en sterk
landkommune" historie? Flere snakka varmt om dette alternativet på folkemøtene.
Interkommunale samarbeid går i alle retninger. De tre kommunevåpnene til Re, Andebu og Hof
står side om side i et helsesamarbeid om felles Kreftkoordinator. Det er ikke tilfeldig at ReAvisa
distribueres til Re, Andebu og Hof - det er der folk er interessert i hva som skjer i en god radius
rundt Revetal - godt, landlig lesestoff. Indre Vestfold lensmannskontor på Revetal opprettholder ro
og orden i Re, Andebu, Hof, Lardal - det ville blitt "en sterk landkommune" i ordets rette forstand?
Det siste alternativet: Hva med å bare forbli Re? Vi blir over 10.000 innbygger ganske snart, både
med en sterk vekst og kanskje også med grensejustering til Andebu så Høyjord med nesten 400
små og store blir en del av Re. Vi er allerede i dag en av landets større landkommuner som står
utenfor en by, og burde stå sterkt som en landlig og grønn kommune. Vi er på vei til å finne vår
felles identitet etter sammenslåing av to små kommuner for bare 12 år siden.
Problemet er at det ligger strødd gulrøtter foran nesa på ordføreren og de andre folkevalgte hvis vi
blir over 10.000 innbyggere gjennom sammenslåing.
Men ikke hvis vi blir det helt av oss sjøl - og en grensejustering.
Og det virker som om hver gang noe går skeis i Re kommune og ReAvisa avdekker det, ligger det
en dårlig skjult unnskyldning bak: Vi er jo så små og har ikke nok ressurser. Re kommune gikk
skremmede fort fra “ny og varm” til “altfor liten”.
Blir alt bedre med en større kommune? Det er nok spørsmålet de aller fleste reinger lurer på.
Mange mener nei, da er alternativet enkelt: Re forblir Re. Hvis svaret er ja, er alternativene mange
og meningene minst like mange: Re vil til alle retninger.
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Skolene i Re:
TORDENTALE FRA REKTOR: - Vi må legge større
press på foreldrene. Vi må slutte å sy puter under
armene på voksne folk - nå er vi nødt til å stille noen
krav til foreldrene. Jeg har fått nok av sutring!
Foto:
Stian Ormestad

Mange reaksjoner etter rektors
tordentale om “tafatte foreldre”
SKOLENE I RE: Kirkevoll-rektor Nina Henriksen er både sliten og forbanna,
og la lite mellom i beskrivelsen av problemet: Det er foreldrene som er nøkkelen
til en mobbefri skole. Reaksjonene lot ikke vente på seg på nettavisa ReAvisa.no.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Tidligere i år måtte ungdomsskolerektor Mona Elisabeth Larsen og kommunalsjef
Unni Bu møte for Fylkesmannen i Vestfold på grunn
av mobbetallene på Revetal
ungdomsskole. Tallene er
skyhøye både sammenliknet
med fylket og landet forøvrig.
Ungdomsskolerektoren og alle
rektorene for barneskolene i Re
måtte også svare for de folkevalgte Hovedutvalg for helse,
oppvekst og velferd (HOV). Det
ble et møte med høy temperatur.
- Mobbetallene må ned!
Mona Elisabeth Larsen, rektor
Revetal ungdomsskole, var
først ut. Hun åpnet med skolens
slagord: "Revetal ungdomsskole
- der drømmer blir virkelighet".
- Det er ganske svulstig, hvert
fall med tanke på denne rapporten vi nå har fått. Det er mye
vi må ta tak i, og helt spesielt de
høye mobbetallene. Jeg er veldig overraska over så høye tall.
- Mobbetallene må ned! Det
er førstepri, for med mobbing
er ikke elevene mottakelig for
læring, poengterer Larsen. Det
må jobbes med skole-hjemsamarbeidet, og foreldrene må
engasjeres mer, mener hun.
Kjellaug Lien, rektor på Ramnes skole, begynte i stillingen
1. mai i år. Hun mener det er
mye bra å lese på vegne av
Ramnes skole, men det er også
noe å ta tak i. - Jeg har invitert
meg sjøl til alle foreldremøter
denne høsten, forteller Lien.
Også Ramnes-rektoren mener at
foreldrenes rolle er viktig.
Wenche Weum Bue, rektor på
Røråstoppen skole, har hatt den
største mediasaken rundt mobbing de siste åra. Om mobbetallene for Røråstoppen skole sier
hun:
- Det er noen få som sier at de

har følt seg mobba, og det tar
vi på alvor. Helt konkret tar vi
det opp i teammøter med lærere
og SFO-ansatte. Det er altså
noen få dette gjelder - men det
er likevel nok å jobbe med, ikke
minst forebyggende.
Flere alvorlige mobbesaker
Nina Henriksen, rektor på
Kirkevoll skole, kom med
møtets største utblåsing. Og den
var retta mot foreldrene.
- Vi må legge større press på
foreldrene. Vi må slutte å sy
puter under armene på voksne
folk - nå er vi nødt til å stille
noen krav til foreldrene. Jeg har
fått nok av sutring!
Kirkevoll-rektoren er både
sliten og forbanna, og legger lite
mellom i beskrivelsen av problemet: Det er foreldrene som er
nøkkelen til en mobbefri skole.
- Jeg er så sliten av at vi på
ingen måte kan sette noe som
helst krav til foreldrene. Dette
gjelder ikke bare skolen, men
det gjelder hele samfunnet.
Først nå ser Kirkevoll-rektoren
resultatene av presset hun har
satt på foreldrene: Foreldreinitiativet i uke 36, antimobbinguka som ReAvisa skrev om i
september-avisa.
- Over 120 foreldre var på skolen i skoletida, flesteparten har
tatt fri fra jobb og satt av tid til
dette - det er veldig bra! Og det
er veldig lærerikt for foreldrene
som kan få et innblikk i skolehverdagen til ungene.
Henriksen forteller at hun har
hatt flere alvorlige mobbesaker
på Kirkevoll skole. Det tar mye
tid, men det er sjelden på skolen
mobbinga foregår - eller hvert
fall ikke der mobbesakene oppstår, påstår hun.
- Det meste av mobbing skjer på
fritida, men så blir det dratt inn
i skoletida. Skal dette stoppes

utenfor skolen, da må vi ha med
foreldrene!
Luker ut arenaer for mobbing
Kirkevoll-rektor Henriksen
forteller at hun er krystallklar
ovenfor 1. klasse-foreldre på
kurs: Hvordan de skal følge
opp lekser, hvordan de ikke
skal snakke nedsettende om
skolen, om et sunt kosthold, om
SmART oppvekst, med mer.
- Men når vi snakker mobbing,
er dette ikke nok. Mobbing
skjer utenfor skoletida, det skjer
på vei til og fra skolen, i gangen, på vei fra skolen og ned til
Vålehallen når vi skal ha gym.
- Derfor går vi nå i en lang
organisert rekke fra skolen til
Vålehallen, ingen går dit alene
lenger. Så får de beskjed utenfor
garderoben: Fire minutter til
å skifte. Bare på den måten
luker vi ut arenaer for mobbing, mener Henriksen. Men
det gjelder i skoletida. Andre
arenaer utenfor skoletida ligger
åpne for mobbing, hvert fall når
hun ser sviktende holdninger
blant foreldrene.
- Hvordan snakkes det rundt
middagsbordet? Hvilke holdninger får elevene med seg
hjemmefra? Hvordan snakker vi
om hverandre?
- Dette må endres!
Solerød-rektor Anne Gry Kaldager var sjuk og kunne ikke
møte. Kommunalsjef Unni Bu
redegjorde i hennes sted: - På
Solerød oppvekstsenter er tallene javnt over gode når det
gjelder trivsel og mobbing.
Hele rapporten kan leses på
Re kommunes nettsider. Der
står det blant annet: “For 10.
trinn på Revetal ungdomsskole
foregående skoleår er tallene
meget bekymringsfulle! Dette
må endres!”

Kort om reaksjoner
på saken på ReAvisa.no:
- Hva er det rektorene mener? At foreldrene i Re er verre
enn gjennomsnittet for landet ellers? Faktum er at det er
skyhøye mobbetall på Revetal ungdomsskole.13 prosent
av 10.-klassingene opplever å bli mobbet flere ganger i
måneden. Landsgjennomsnittet ligger på fem prosent.
Og det er altså foreldrenes problem? Eller er det ansvarsfraskrivelse?
Rune Christoffer Holm
- Har ikke foreldrene noe ansvar? Barna må læres opp
fra de er ganske små om å respektere alle mennesker.
Dessverre så praktiserer mange fri oppdagelse. Er mange
ganger forskrekket over foreldre som ignorerer barnas oppførsel. Er mor, bestemor og oldemor.
Lillian Wilhelmsen
- Ja, som forelder så er det vi som har størst påvirkning
på barna våre. Må da gå å få barn, ungdom til å forstå at
enkelte ting gjør en bare ikke.
Roy Løseth
- Ja, enig, men som lærer selv mener jeg det er særdeles
viktig at det jobbes grundig med dette på skolene også.
Der er ikke foreldrene, og da er lærere og andre personer
på skolen nødt til å ha øynene åpne. Ingen voksenpersoner
i samfunnet kan lukke øynene for dette. Kommunikasjon,
samarbeid og holdninger er viktige stikkord.
Marianne Bøhle
- Foreldre er viktige og nødvendige ressurspersoner å
samarbeide med, samtidig må barn som mobber ansvarliggjøres. De kan på ingen måte bli fratatt ansvar ved at
foreldrene skal trekkes inn i alt og ett.
Anne Marte Berntsen
- Enig med rektor, med mindre mobbing fra lærer ikke
er et aktuelt tema, da? Både ironiske lærere OG foreldre
som prater skit om andre ved middagsbordet og aldri ser
mulige feil hos seg og sine egne må påta seg ansvar.
Inger Dahl
- Mobbing er ikke lov, anmeld det til politiet, er det i 10
klasse så er de store nok til og ha en samtale med politiet!!
Og da våkner kanskje foreldrene og skolen samtidig!!
Tina Natalie Gran
- Kanskje på tide å invitere de voksne til opplæring i normal folkeskikk. Og hvorfor ikke utvise mobbere, kanskje
for godt fra skolen?
Laila Sandbekk
- Er glad for at Rektoren tør å ta opp dette temaet. Hvorfor
er det skolen som skal rette opp i eller har skyld for all
mobbing? Hvorfor skal skolen benytte så mye resurser på
dette (når det kanskje er andre som burde ta tak i dette),
og går dette ut over ressurser som egentlig er avsatt til
LÆRING?
Lasse Høydal
Sakset fra
ReAvisa.no
Facebook.com/ReAvisa
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Kort om
Olgars bruktbutikk:
* Asvo Revetal skal drive bruktbutikken “Olgars” med åpning
lørdag 1. november 2014.

“Vi legger til rette for at dette blir en fin møteplass
for folk i Re - vi holder kaffen!”
Cecilie Lie, jobbkosulent på “Olgars bruktbutikk”

* Etter overtakelsen fra Re kommune høsten 2013 er det investert
over en million kroner i ombygging av den røde låven på Brår
- tidligere Ramnes miljøstasjon.
* 3 ansatte og 16 deltakere vil
være her til daglig. Deltakerne vil
rullere på et tidsbestemt
engasjement.
* Brukerne blir henvist fra NAV
for arbeidsavklaring. De kan sy,
snekre, male, stå i butikken, drive
med data, eller komme med egne
ideer for bruk av huset.
* Asvo Revetal vil også komme
i kontakt med bedrifter i Re for
hospitering og utplassering.
* Som kunde i Olgars bruktbutikk kan du handle både nye og
brukte ting. Det vil bli produsert
noen møbler på huset, og du kan
også sette bort oppussingsoppdrag til Olgars.
* Brukbare gamle møbler, leker,
instrumenter, servise, kopper og
glass, med mer kan leveres i
åpningstidene klokka 10 - 14
mandag til torsdag.
Kilde:
Asvo Revetal

“Olgars retro bruktbutikk”
tar form i Olgar Dahls vei

BRÅR: - Det blir ikke et loppemarked, og heller ikke en dyr antikvitetsbutikk. Det blir en mellomting - en
gjenbruksbutikk, forteller Cecilie Lie. Snart er “Olgars” klar for handel.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
“Olgars” ble navnet på den røde
låven i Olgar Dahls vei, langs
Brårveien fra Revetal - tidligere
Ramnes miljøstasjon som ble
etablert i 1994. I fjor ble den
solgt fra Re kommune til Asvo
Revetal AS. Lokalene tar form
etter ett år med planlegging og
arbeid, pluss over en million
kroner i investert i et så å si
nytt bygg innvendig. Nå er det
straks klart for åpning: Lørdag
1. november inviteres folk i Re
og omegn til åpningsfest.
- Alt er til salgs
Olgars er en arena for personer
som har nytte av arbeidsforberedelse etter lengre tids fravær fra
arbeidslivet. Gjenbruksbutikken
blir på to etasjer på øst-sida av
bygget. Lokalene er pusset opp
og gjort klart for utstilling. I
første etasjen finnes speilskap,
rammer, møbler som spisebord
og skjenker, et orgel, leker med

mer. I andre etasje er det en
flott utstilling med salonger - alt
her blir til salgs. I noen mindre
rom er det kontor, lager og et
innredet soverom som er innredet med brukt dobbeltseng i
flammebjerk og et spesielt sengeteppe produsert ved “Olgars”
- også alt dette til salgs.
Møbelproduksjon på Brår
Tre ansatte vil ha sitt daglige
virke her, og deltakere fra Re og
Hof vil være i sving til enhver
tid. - Vi skal bistå deltakerne
å finne veien videre, forteller
Glenn Ellefsen, leder for Asvo
Revetal. “Olgars” er en selvstendig arena innenfor Asvo Revetal AS. Noen av produktene
fra Asvo Revetal vil etter hvert
bli solgt i gjenbruksbutikken
på Brår. Mange nye ting kan
også produseres på Brår med
snekkerverksted, tekstilavdeling, blanderom og lakkrom for

lakkering. Her setter bare fantasien grenser. - Vi vil produsere
speilskap, utemøbler av paller,
puffer og etter hvert lakkere
og trekke om småmøbler som
kommer inn. Andre ting vasker
vi og selger som det er, alt
etter standen det kommer inn
i, forteller produksjonsleder
Christian Junge. De kan også
ta på seg oppdrag og male eller
lakkere opp møbler på oppdrag.
Glenn Ellefsen oppfordrer også
næringslivet i Re til samarbeid
med “Olgars”. - Vi snakker
gjerne med bedrifter i Re om
hospitering og arbeidspraksis.
Ny møteplass i Re
Lørdag 1. november er den
store åpningsdagen. Ellers vil
det være lørdagsåpent nå og da
etter en nærmere plan. Ordinær
åpningstid etter 1. november er
onsdag, torsdag og fredag fra
klokka 10 til 14.

- Vi legger tilrette for at dette
blir en fin møteplass for folk
i Re, sier Glenn, - vi holder
kaffen! - Det blir ikke et loppemarked, men heller ingen dyr
antikvitetsbutikk. Det blir en
gjenbruksbutikk og i dag satser
vi på en retro stil, forteller Cecilie Lie, jobbkonsulent.
Tar i mot gamle brukbare ting
- Vi tar i mot møbler, servise,
kopper og glass, duker, tepper
og filleryer, gamle bilder og
rammer. Leker og barneting fra
50 og 60 årene er artig, brukbare instrumenter kan vi også
ta i mot – gjerne lettere instrumenter som blåse- og strengeinstrumenter. Gamle brukbare
ting kan leveres på Olgars i
oktober i åpningstida klokka 10
- 14 mandag til torsdag. Vi kan
også avtale å hente hjemme hos
folk dersom transport til oss er
vanskelig, ring for avtale.

“OLGARS BRUKTBUTIKK”:
Cecilie Lie, jobbkonsulent hos
Asvo Revetal, vil ha sitt daglige
virke på den røde låven på Brår
- tidligere Ramnes miljøstasjon,
straks “Olgars bruktbutikk”. Hun
og Glenn Ellefsen, daglig leder ved
Asvo Revetal, er stolt av brutikken
og produksjonslokalene som tar
form.
KREATIV PRODUKSJONSLEDER: Christian Junge fra Fon blir
produksjonsleder på huset, en
kreativ kar som har satt sitt preg på
bygget allerede. I tillegg vil Anne
Lovise Holmen, jobbkonsulent på
Asvo Revetal, være her til daglig.
16 brukere blir henvist hit fra
NAV for arbeidsavklaring. - Vi vil
produsere speilskap, utemøbler av
paller, puffer og etter hvert lakkere
og trekke om småmøbler som kommer inn. Andre ting vasker vi og
selger som det er, alt etter standen
det er i, forteller de.
Foto:
Stian Ormestad
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Hva skjer på

Revetal Gamle Stasjon
Frem mot jul:
24.10 Quiz kl 19.00 og Pizzaaften
7.11 Bønder i byen kl 18.00
Konsert med unge talenter

22.11 Julemarked kl 11-15
5.12 Åpen scene, fra kl 20.00 cc 100,26.12 ZaZaa spiller
Gamleveien 2,
3174 Revetal
Tlf: 330 63100
www.revetalgamlestasjon.no
post@lille-hjemmebakeri.no

Setter samliv og økonomi for
næringsdrivende på dagsorden

Eventmakeren fra Re
arrangerer Halloweenparty

Bruker veksthuset som konferanselokale i vinterhalvåret

REVETAL: Guro Huseby, DNB, og regnskapsfører Marit
Sibbern, Saga regnskap, arrangerer et temamøte om
samliv og økonomi for næringsdrivende. Hovedinnlegget
holdes av dyktige advokater fra advokatfirmaet Tenden
i Tønsberg. - De fleste lever i en eller annen form for
samliv. Til sjuende og sist skal alle ut av det, enten ved
et dødsfall eller ved et samlivsbrudd. Ved begge disse
tilfellene skal boet gjøres opp, enten man liker det eller
ikke. Samlivsbrudd og dødsfall er trist og vanskelig.
Økonomisk utfordringer vanskeliggjør det enda mer. For
næringsdrivende som har store forpliktelser, stor gjeld og
store verdier, er det enda mer komplisert enn for andre.
Spesielt vanskelig blir det dersom partene ikke har tydelige avtaler. I dag er det stadig mer vanlig å skifte samlivspartner i løpet av livet, noen ganger flere ganger. Det
er også svært vanlig å ha dine, mine og våre barn. Det
utfordrer den økonomiske siden av samlivet. Stadig flere
lever sammen også uten at de gifter seg og kanskje også
uten at de lager avtaler seg i mellom. Dette skaper også
utfordringer ved et samlivsbrudd og ved et dødsfall. Også
for de parene som er gift og har ektefelleloven i ryggen er
det økonomiske utfordringer ved et skifteoppgjør, forteller
damene bak temamøtet. Guro Huseby er kundeansvarlig i
DNB og Marit Sibbern er regnskapsfører og daglig leder
ved Saga Regnskap og Rådgiving (ROS Økonomi). Begge
har sett eksempler på at samlivsbrudd og dødsfall kan
medføre vansker for næringsdrivende og eier av bedrifter
eller gårdsbruk. De brenner for tema og gleder seg til
temamte 27. oktober i DNBs lokaler i Tønsberg.

RAMNES/TØNSBERG: Fredag 31. oktober
2014 blir det skummelt moro på Støperiet
i Tønsberg, ifølge Svein Flåteteigen fra
Ramnes. Han starta i sommer opp firma
Eventmakeren som skal skreddersy julebord,
festlige lag og forskjellige eventer. Først ut
er Halloweenparty på Støperiet i Tønsberg
førstkommende fredag.
- Dette er en fest med tre band på scenen;
Royal Abuse, MaVe og svenske WEFRING,
og visning av Horrorkortfilmen Hypnagogia
av Lars-Erik Lie.

BJUNE: På våren og forsommeren står veksthuset til Blomstergården i Re fullt av sommerblomster. Nå er de erstattet med bord og sitteplasser
til 40 personer. Veksthuset sto i fare for ikke å bli
brukt store deler av året. Det ville derfor ekteparet Marte og Rune Holm gjøre noe med. Sammen har de klekket ut ideen om utleie. - På den
måten kan vi bruke veksthuset til noe fornuftig
på vinteren, sier Rune. Veksthuset er utstyrt med
gulvvarme fra flisfyringen på gården. - Her kan
man virkelig få følelsen av å være ute, uten å
være det.

Re Bygdeungdomslag lager liv og røre i bygda ei hel uke
RAMNES: - Lørdag 8.november 2014
ønsker vi i Re Bygdeungdomslag å invitere
alle unge og gamle til "gammal-ung fest"
på Elverhøy, forteller Ingrid Andvik på
vegne av bygdeungdomslaget. - Det vil bli
spilt opp til swing og mye moro! Dette
er et bygdeungdomsarrangement, så
dresskode er det med pent, kjole eller
dress. I tradisjonstro fra tidligere i
Bygdeungdomslaget er det vanlig å ta
med seg et fat med snitter. Re Bygdeungdomslag lager samme uka 3 - 9. november liv på bygda. - Vi har i år fokus

på bygda og på ungdommene som bor her, i tillegg
til foreldrene våre som er med på holde aktivitet på
bygda. 6.november blir det BygdeKino med salg av
popcorn og brus, og gratis inngang, forteller Ingrid.
Dagligvarer
på døren
Dagligvarer
Dagligvarer på
på døren
døren
Besøk
og samvær
Besøk
Besøk og
og samvær
samvær
Praktisk
Praktisk hjelp
hjelp hjemme
hjemme
Datahjelp
Datahjelp
senior
Datahjelp senior
senior

Dagligvarer på døren
Besøk og samvær

Trim
Trim
og
velvære
Trim og
og velvære
velvære
Gratis
og uforpliktende
prøvetime
Gratis
Gratis og
og uforpliktende
uforpliktende prøvetime
prøvetime

46
17 07
07
46
46 17
17 07
07 07
07
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Sport i Re:

Disse Re-gutta er best!
BERGSÅSEN: Til og med dommerne skryter av en utelukkende flott gjeng på
Re FK gutter 16. Forrige uke avslutta de sesongen, blant annet som kretsmestere
i sjuer og avdelingsmestere i elleverfotball.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Omtrent tjue gutter spiller på Re
FK G16. Det er første sesongen
de har spilt i 16-årsklassen, det
vil si at flesteparten av gutta er
15 år.
Seige, unge Re-karer
– Mye tøff motstand, mener
trenerne Per Erik Kompalla og
Nina Yggeseth. Laget har møtt
på mange staute 16-åringer
fra andre lag. – Men det skal
gutta ha: de gir seg ikke. Om
vi ligger under løfter gutta det
opp, og om vi taper mister de
ikke motet. Det er en veldig
flott gjeng vi har her. Til og med
dommerne forteller at dette er
en utelukkende flott gjeng å
dømme, forklarer Kompalla.
Laget har i løpet av sesongen
kun ett rødt kort, som egentlig
ikke burde vært gitt engang,
skal vi tro trenerne.
Senest forrige tirsdag beviste
gutta at de er gode på å snu
kamper. Sesongens nest siste
elleverkamp mot Nøtterøy 2
hjemme sto for tur, og Re lå
under 1-3 til pause. Vinnermålet
ble satt tre minutter på overtid,
men det holdt til en 4-3 seier,
rapporteres det på Re FK sine

facebooksider. I snøværet
på torsdag avslutta de
ellever-serien, denne
kampen også på hjemmebane. Da ble det avgjort
at G16 er best i sin pulje,
4. divisjon, etter nok en
seier, denne gangen over
Åsgårdstrand/Skoppum.
Stillingen ble 4-0.
Suverene kretsmestere
Det var først etter seieren
mot rivalen Stokke
før sommeren, at laget
begynte å se for seg å
bli best i kretsen med
sjuerlaget. Da Stokke
tapte sin nest siste kamp i
slutten av september, var
det avgjort. Re-gutta blir
kretsmestere, sjøl om de
skulle møte Stokke i siste
seriekamp bare en uke etterpå. Da slo de like godt
Stokke nok en gang, 6-5,
og fikk utdelt kretsmestertrøyer. Så å si alle på laget
har vært med på både
sjuer- og elleverlaget.

Se flere bilder på ReAvisa.no

KRETSMESTERE: Nickolai Lien Levorsen, Niclas Berg,
Mikael Fanøy, Truls Hvitstein, Martin Yggeseth, Gzim Rama,
Benjamin Fagerland, Adis Lubenovic, Mathias Heierstad,
Hans Kristian Bjune, Abdi Taakow, Amir Jakupi, Andreas
Brundtland, Trym Odin Engebretsen, Tobias Bostrøm, Jan
Andre Østevik og Kristian Brundtland.
Foto:
Synne Eggum Myrvang

Se flere bilder på ReAvisa.no

Ramnes-jentene
holdt tunga rett i munnen

RAMNESHALLEN: Ramnes-jentene i 2. divisjon imponerte i første seriekamp hjemme for sesongen onsdag 14. oktober 2014. De kjørte over naboene fra Tønsberg med sluttresultatet
31 - 19. Madelen Ulfsten på bildet putta flere flotte mål. Flere bilder fra håndball-sesongen
finner du i fotogalleriet på ReAvisa - oppdateres underveis i sesongen!
Foto: Stian Ormestad
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- Re-mila har alle forutsetninger
for å vokse enda mer neste år
REVETAL: - Målsetningen er 500 til start, hvert fall på sikt. Det sa initiativtaker
Erling Schjetne fra Ramnes da ReAvisa skrev om ideen om Re-mila første gang i
april tidligere i år. Men allerede i første utgave stilte 700 til start i mosjonsløpet.

LOKALT SPURTOPPGJØR: Andreas Heierstad med nummer 310 og Rolf Grytnes med 343, begge fra IL Ivrig, gjorde
det godt på 5-kilometeren på tider i underkant av 20 minutter.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
700 stilte til start i tidenes første
utgave av Re-mila, og mange
heia fra sidelinja rundt hele
løypa. Folkefesten initiativtaker
Erling Schjetne fra Ramnes
håpa på, ble en realitet med 250
barn og 450 voksne til start.
- Jeg tror vår satsing på å lage
dette til et inkluderende lavterskeltilbud for absolutt alle har
vært en viktig grunn til suksessen, sier Schjetne til Kondis.no.
Masse skryt til Re-mila
Mange hundre lokale Re-løpere
svetta seg rundt 5- og 10kilometersløypa. Beste lokale
deltaker ble Tanja Svinsholt
fra Ramnes IF på tredjeplass
kvinnenes 5-kilomter med tida
21:25. Mila ble vunnet av et
Tønsberg-talent, 19 år gamle
Ole Petter Fjeld, som løp de ti
kuperte kilometerne på 34:16.
Ifølge Kondis.no er Re-mila et
løp som har alle forutsetninger

for å vokse enda mer til neste
år. Et godt arrangement, en
variert trasé, god stemning og
mye publikum i løypa, referer
løpe-nettstedet.
- Trodde nesten at
jeg måtte krabbe i mål
Søsknene Dennis (9) og Michelle (5) Håkonsen fra Ramnes
var to av 250 barn til start.
Michelle kom først i mål av jentene. - Det var så slitsomt at jeg
trodde nesten jeg måtte krabbe
i mål, men jeg orka å løpe
hele veien, forteller Michelle.
Både storebror og lillesøster
forteller at det var veldig gøy å
løpe - så står vaffel og saft på
planen. Førsteklassingen Adrian
Holtung fra Fon mista skoen på
oppsløpssida, men tok seg tid
til å sette seg ned og knyte de
løse lissene bare 20 meter fra
mållinja. - Veldig fornuftig, får
han skryt fra pappa Hallvard et-

Husk GRATIS idrettskalender i ReAvisa
for alle idrettslag i Re - neste frist er 1. november.

ter målgang. Adrian er kanskje
den som har fått størst applaus
og heiarop for å knyte sko noen
gang.
Re-mila har kommet for å bli
Mange lag og foreninger var
med på å arrangere folkefesten
på Revetal - Re løfta her i flokk
og fikk til et arrangement vi kan
være stolte av. Så blir det spennende å se hvor mange vi blir til
neste år - Re-mila har kommet
for å bli.

FØRST I MÅL: Søsknene Dennis (9) og Michelle (5)
Håkonsen fra Ramnes var to av 250 barn til start. Michelle
kom først i mål av jentene.

MANGE BIDRO TIL
FOLKEFESTEN: Mange
lag og foreninger var med
på å arrangere folkefesten
på Revetal - deriblant denne
håndballgjengen fra Ramnes
IFs J16-lag.
Foto:
Stian Ormestad

Send epost til Stian@ReAvisa.no
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Se flere bilder på ReAvisa.no

- Bra, gøy og slitsomt
med fotballskole i høstferien
BERGSÅSEN: 55 jenter og gutter i alderen 6 14 år spilte fotball i Bergsåsen i høstferien.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Arrangør var Ramnes IF med Hans Arne Tveiten som leder
med god hjelp av kvinnelige instruktører fra toppfotball-linja
på Re videregående skole. Denne gangen ble det laget egne
jentegrupper som et ledd i å øke rekrutteringa til jentefotballen. Hans Arne Tveiten berømmet instruktørene for flott jobb.
Alfred Ringdal i Ramnes IFs fotballgruppe var særlig fornøyd
med det flotte høstværet, noe som gjorde at alt kunne foregå
ute på kunstgrassbanen. Fotballskolen gikk over fire dager
med avslutning med pølser, brus og premieutdeling på torsdag. Da kom Pål Alexander Kirkevold fra Sandefjord Fotball
og delte ut gavekort på en kamp på Sandefjord Stadion. Han
svarte på en del spørsmål om hvilke lag han hadde spilt på
tidligere – på Ramnes, Ivrig og Re. - Jeg hørte av mamma at
Sandfjord gjør det bra nå, sa en av ungene.
– Ja, nå rykker vi opp i Tippeligaen, svarte Pål.
Etter premieutdelingen var det fotografering for ReAvisa og
autografskriving av På Alexander Kirkevold.
Vi spurte en av guttene, Ludvig Arnesen, som hadde tatt veien
helt fra Åsgårdstrand om hva syntes om fotballskolen? - Bra,
gøy og slitsomt. Jeg har blitt bedre i fotball, særlig på skudd
og driblinger, sa en fornøyd Ludvig til ReAvisa. Vi ser ham
på det lille bildet, på det store bildet er hele gjengen samla for
bilde til ReAvisa.
Foto:
Håkon Westby

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

750 barn på
fotballcup sist helg
BERGSÅSEN: Det var var full
fart på kunstgrasset på Meny
Arena sist helg. 86 lag med til
sammen 750 spillere var med,
og det var premie til alle sammen. Fran Hermine Bjørang,
Adele Rustan og Elise Marie
Marti gledet seg til kampene i
Jenter 9, ser vi på bildet. Nikolai Lillefoss Bruserød, Henrik
Frellumstad Nilsen og Daniel
Nørgård Mørken storkoste seg
på turneringen, glad for å ha
slått Sande 3-0. I sekretariatet fant vi Tom Sandberg og
Alfred Ringdal. De holdt styr
på kampprogrammet og delte
ut diplomer og premier til alle
deltakerne.
Foto:
Håkon Westby

Vi har også catering!
Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19
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TILBAKE I GAMLE TRAKTER: Pål Alexander Kirkevold (24) var tilbake på gammelt gress og
skreiv autografer til dagens unge talenter. ReAvisa rakk en prat med storscoreren fra Ramnes.
Foto:
Håkon Westby

Foreslå Årets idrettsnavn
ÅRETS IDRETTSNAVN: Hvem mener du er
Årets idrettsnavn i Re 2014? ReAvisa tar i mot
forslag på epost Tips@ReAvisa.no.

Fra Ramnes til tippeligaen: ”Mål-Pål”
topper scoringsstatistikken i 1. divisjon

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Idrettslivet i Re myldrer av aktivitet. Vel så viktig som elite,
er bredde og organisatorer. Så når ReAvisa etterlyser kandidater til Årets idrettsnavn i Re 2014, regner vi med mange
velbegrunnede forslag - både utifra sportslige prestasjoner,
men også for samspill, god sportsånd og fair play. Sportslig
utvikling, pågangsmot og utradisjonelle valg kan også virke
inn, kandidatene bør nødvendigvis ikke ha stått på toppen
av seierspallen i alt og ett. Også ildsjeler i organisasjon og
trenerapparat kan nomineres. Forslag sendes til
Tips@ReAvisa.no. I fjor ble fotball-talentet
Tobias Gran kåret til Årets idrettsnavn i Re 2013.

RAMNES: - Jeg var nok egoistisk som guttespiller, sier Pål Alexander Kirkevoll,
tippeligaspiller fra og med neste sesong. Fotballkarreren starta i Ramnes IF.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
ReAvisa fikk en prat med Pål
Alexander Kirkevold (24) etter
premieutdelingen på Ramnes
IFs fotballskole i høstferien. Vi
har fulgt med på hans fotballkarriere etter at han forlot Re
som 17-åring.
- Jeg var kanskje litt ego
Da hadde han spilt på Ramnes,
Ivrig og Re FK. Turen gikk
til Molde hvor han spilte på
Sportsklubben Træff. Deretter
hospiterte han på Molde hvor
han trente med førstelaget, med
blant andre Mame Biram Diouf,
Daniel Berg Hestad og Magne
Hoseth. Deretter gikk turen til
Hamar og Ham-Kam, hvor han
fikk tilnavnet ”Mål-Pål”. Så
fulgte Mjøndalen og nå Sandefjord hvor laget har sikret seg
opprykk til Tippeligaen med Pål
Alexander som toppscorer med
18 mål hittil i år.
- Når begynte du å interessere
deg for fotball?
- Den interessen har jeg vel
alltid hatt. Hadde alltid med
meg en ball og var stadig på
fotballbanen her i Bergsåsen og

spilte. Jeg var nok egoistisk som
guttespiller, sier Pål.
- Men det har nok kommet seg
litt. Men jeg liker fortsatt å
score mål, så det hender nok jeg
får høre det enda. Men når du
skyter og scorer, så går det jo
greit...
Skryter av trenerne i Re
Tida i Molde var ekstremt lærerik, forteller Pål. - Der trente jeg
sammen med A-laget og spilte
på andrelaget. De siste fire åra
har jeg vært fast på laget og
spilt alle kampene i 1. divisjon.
Så nå er det deilig å komme opp
i Tippeligaen fra og med neste
år.
- Hvordan går det tror du?
-Jeg trur vi tar nivået. Planen
er å trene godt i vinter og være
godt forberedt til Tippeligaen
og overraske de andre tippeligalaga. Jeg har jo tidligere vært
med på å slå ut Brann i cupen.
Det var med Mjøndalen.
- Hvordan har trenerne vært?
- De første her i Ramnes og Re
har betydd mye, sier Pål Alexander og trekker fram Per Erik

Kompalla og Erling Schjølberg.
I dag er han veldig fornøyd
med Lars Bohinnen.
- Odd Berg i Molde var også
god. Der lærte jeg utrolig mye.
- Hva med landslaget?
- Det hadde vært gøy. De
trenger jo folk som kan score
mål.
- De har jo fått unge Ødegård
fra Strømsgodset?
- Ja, men han er jo egentlig
midtbanespiller, men lager mye
mål og har mange målgivende
pasninger. Kjenner han litt, for
faren hans var trener i Mjøndalen da jeg spilte der.

Arkivfoto:
Stian Ormestad

Viktig å holde seg skadefri
- Kan du leve av å spille fotball?
- Ja, jeg har full stilling i
Sandefjord Fotball i dag, så
jeg har full fokus på fotballen. Trener en til to økter hver
dag og terper ofte på ting etter
treninga. Bruker mye tid på
forebyggende øvelser og uttøyninger.
- Mest fornøyd er jeg med at
jeg har holdt meg skadefri!

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

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-
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Mur

-

Puss

Bjunevn. 478, 3174 Revetal - Tlf. 913 49 533/ 918 50 371
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ReAvisa oktober 2014
ReAvisa retter opp:

- Det finnes kilder der Solerød
er skrevet “Sollerød” - med to L-er
SKILT OG STEDSNAVN I RE:
I saken om skilt og stedsnavn
i Re i den forrige ReAvisa på
papir i september 2014 skrev vi
at det å skrive Sollerød med to
L-er må være en skrivefeil. Det
er feil. Sjøl om Statens kartverk
aldri har registrert skrivemåten,
er navnet blitt skrevet sånn i
tidligere tider, lokalt. Det forteller ReAvisa-leser Lars Jørgen
Ormestad fra Undrumsdal,
slektsforsker:
- Det finnes en del kilder med

Sollerød. For eksempel så står
det Sollerød søndre i Folketelling 1900 for 0716 Våle herred,
viser Ormestad til i Digitalarkivet - Arkivverket. Også i
en skyssdagbok som ligger på
Statsarkivet på Kongsberg er
Sollerød - med to L-er - nevnt.
- Skyssdagboka er faktisk
ganske morsom. Det står hvem
som hadde hester og hvem som
leide dem for å ri til neste skysstasjon, forteller Ormestad til
ReAvisa.

SOLLERØD MED TO L-ER: I flere
historiske kilder er Solerød skrevet med to
L-er, men sånn skal det ikke skrives i dag
ifølge Statens Kartverk.
Faksimile:
ReAvisa september 2014
Foto: Lars Jørgen Ormestad

Feil navn i saken
om Din hverdagshjelp AS
REVETAL: ReAvisa klarte å skrive Kristine Myrstad, der navnet skulle være Merete
Myrstad, som innehaver av firma Din hverdagshjelp AS. Vi beklager det. - Takk for flott
omtale i forrige ReAvisa. Det var et lite problem, bare. Det var feil navn. Du skrev Kristine
Myrstad, som er min søster, forteller Merete.
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- Vi ha city snøfres
Simpli
Knallpriser Simplicity snøfresere.

TID FOR SERVICE?

Ta kontakt med Anders og Aleksander
på vårt autoriserte serviceverksted.

- få 20% rabatt på alle lagerførte
Yanmar-fresere! Ellers godt utvalg av andre merke.

* Trafikkalt grunnkurs
* Personbil
* Personbil m/ automat
* Personbil m/ henger
* Moped
* Lett MC
* Tung MC
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Skolene i Re:

Razika rocka Ramnes skole
RAMNES: Rockebandet Razika kom fra Vestlandet til Re for å spille for alle
barneskolene her. Bak rock’n rollen ligger et mer alvorlig tema elevene har
jobba med før og etter konserten.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Dette er vel bedre enn en
vanlig skoletime, spør jentene
i Razika Ramnes-elevene. Det
var det unge publikummet helt
enig i.
Rocka likestilling?
Flere lærte å lage rocke-tegn
med hendene. Noen lagde også
en hjerteform da Razika spilte
sin største hit “Vondt i hjertet”.
Elevene rocka med, men bak
moroa ligger et mer alvorlig
tema der Razikas historie er en
av fem dokumentarer i NRK

Skoles grunnlovssatsing “Ung
i 2014”, om hvordan det er å
være ung i Norge 200 år etter
Grunnloven.
- Vi i Norge skryter gjerne av å
være verdens beste på likestilling. Likevel blir bandet Razika
bedt om å være mer sexy på
scenen - fordi de er jenter, står
det skrevet på NRK.no.
Blir behandlet annerledes
De liker ikke uttrykket jenteband, og mener de blir behandlet annerledes fordi de er

jenter på scenen. Elevene har
sett filmen og diskutert tema
rundt jenteband, gutteband og
kjønnsrollemønster, klær og
sko, begrep som sexy og så
videre, forteller Siv Ellen Kristiansen ved kulturkontoret i Re
kommune.
Alle skolene fikk besøk
Razika rocka Ramnes skole i
gymsalen. Samme uka spilte
de også for Kirkevoll-elevene i
Vålehallen, Røråstoppen skole
og Solerød oppvekstsenter.

Ledige plasser i kulturskolen i Re

ROCK’N ROLL PÅ RAMNES SKOLE: Razika stilte med
fullt band og to blåsere på alle skolene i Re kommune.
Foto:
Stian Ormestad

KULTURSKOLEN I RE: Kulturskolen har startet opp ett nytt
tilbud i Visuell kunst på Kirkevoll skole denne høsten. Der er
det fortsatt mulig å melde seg
på, forteller kulturskolerektor
Torild Rosenvinge.
- Hvis du er du glad i å male,
tegne, modellere og har lyst
til å skape bilder og skulpturer
så kan dette være noe for deg!
Som elev på Visuell kunst vil du

få bruke din fantasi og uttrykksevne, du vil arbeide i forskjellige materialer, du vil vtvikle
din evne til å observere og få
inspirasjon og kunnskap gjennom å se på bilder av ulike kunstnere. Tilbudet i visuell kunst
er for deg mellom 6-18 år, lærer
er Marit Viljugrein. Om Marit
Viljugrein forteller Rosenvinge:
- Marit er billedkunstner og
arbeider i et abstrakt formspråk.

Hun er utdannet ved Nydalen
kunstskole og kunstfaglinjen
ved Norsk Institutt for Scene og
Studio, samt kunstfaglig veiledning fra Roar Werner Eriksen
og Markus Brendemo. Hvis
du ønsker mer informasjon om
ledig plass på fiolin, cello og
i korps så ta kontakt med oss.
Se mer om kulturskolen på nett
www.hof.kommune.no, NordJarlsberg kulturskole.

Levering av møbler: Man-Tors 10-14

Olgars
Litt nytt, mest brukt

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Revetal

Retro Bruktbutikk

Olgar Dahlsvei 1.

Tlf 488 95 911
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Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk,
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass,
energi spareglass, sikkerhetsglass,
interiør, bad, dusj med mer

Vann-skelig skolevei i Våle
VÅLE: - Undergangen har vært et problem tidligere
også, men etter å ha bodd i dette området i over
30 år har jeg aldri sett det så ille som nå, sier Perry
Ottesen, driftssjef i Re kommune
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
De to siste dagene av skoleuka etter høstferien var det uframkommelig i undergangen ved Kirkevoll skole. Første melding om
oversvømmelsen kom via varslingstjenesten fiksgatami.no torsdag
formiddag 9. oktober 2014. Fredag var det ikke bedre, heller enda
verre. - Undergangen ved Kirkevoll skole har vært et problem
tidligere også, men etter å ha bodd i dette området i over 30 år har
jeg aldri sett det så ille som nå, fortalte Perry Ottesen, driftssjef
i Re kommune, til ReAvisa fredag. Det ekstreme regnværet har
ført med seg mye løv som har dekket ristene på begge sider av
undergangen, og vannet har derfor ikke trukket unna som forutsatt,
forklarer han. - Vi rensker disse ristene rutinemessig, men vi hadde
ikke forventet at så mye vann skulle hope seg opp. Fredag var
kommunens folk på plass for å renske opp. Målet var å få vekk
vannet slik at barna fra Brekkeåsen-sida slipper å krysse Kopstadveien. Med finvær tross elendige værmeldinger fikk mannskapet
fra kommunen hjelp fra værgudene, slik at undergangen var framkommelig igjen før skolestart neste uke.
Foto:
Stian Ormestad

Velkommen til et spesielt kveldsseminar
Samliv og økonomi er et viktig, men kanskje ømtålig tema, for deg som er næringsdrivende.
Adv. Hanne Skråmm Espeland, adv. Christen Agerup og adv.ﬂm. Lene Marie Aas Thorstensen
fra Tenden advokater forteller deg det du trenger å vite om økonomiske avtaler ved ekteskap
og samboerskap.
DNB Tønsberg, Anton Jensens gate �
Mandag ��. oktober ���� kl ��.�����.��

Interiørglass
Glass på bad og dusj
Glass på kjøkken

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

DNB Larvik, Sanden
Torsdag ��. oktober kl ��.�����.��

Meld deg på innen ��. oktober
https://www.deltager.no/samliv_og_okonomi eller på telefon ��� �� ��� / ��� �� ���

Skaane Import Bilverksted AS
Sørbyveien 603, 3178 Våle
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Konfirmantjubilanter i Re:

50-års konfirmanter i Ramnes

50-års konfirmanter i Våle og Undrumsdal

RAMNES: Åtte av konfirmantene som ble konfirmert i Ramnes kirke 22.
september 1964 deltok i gudstjenesten i Ramnes kirke søndag 21. september.
Etterpå var de samlet til hyggelig sammenkomst på Stange Gjestegård hvor de
gjenoppfrisket gamle minner. På bildet ser vi konfirmantjubilantene utenfor
Stange Gjestegård. Foran fra venstre: Torild Elisabeth Myhre (født Severinsen), Marit Barlund (Skjeggestad), Mai Brit Bogstad (Nyhus), Anne Marie
Høijord (Hundstuen) og Turid Kvalvåg. Bak: Per Venås, Anders Bøhle, og
Gunnar Johansen.
Foto: Håkon Westby

VÅLE: 21 av konfirmantene som ble konfirmert i Våle og Undrumsdal i 1964
deltok i gudstjenesten i Våle kirke søndag 21. desember. Etterpå var de samlet til
hyggelig sammenkomst på Stange Gjestegård hvor de gjenoppfrisket gamle
minner. På bildet ser vi konfirmantjubilantene utenfor Stange Gjestegård.
Foran fra venstre: Hildegunn Horn (født Hansen), Unni Løken Borge (Paulsen),
Turid Grette Lindvig (Grette), Marion Kviler Ottesen (Kviler), Karin Boge
(Thorvaldsen) og Inger Horgen (Tryti). Andre rekke: Jens Topstad, Solveig Tumanjan, Tone Wergeland Dahl (Wergeland), Leif Bettum og Odd Flåten. Tredje
rekke: Vidar Hansen, Jan Topstad, Asbjørn Ormestad og Viktor Tumanjan. Bak:
Hans Jørgen Skinnes, Ragnar Løkenhagen, Vidar Strange, Bård Karlsen, Jan Erik
Kirkeberg Holm og Harry Andersen.
Foto: Håkon Westby
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Litt nytt, mest brukt

Retro Bruktbutikk

Vi åpner gjenbruksbutikk
Lørdag 1. november kl 10-14
Åpningstider: Onsdag - Fredag kl 10 – 14

Kontakt 488 95 911 / cecilie@asvo-revetal.no

En de
l av:

Vi holder til i lokalene til gamle Ramnes Miljøstasjon
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Natur i Re:

NATUR I RE

Gamle eiketrær i Re
NATUR I RE: I Re finnes det mange store og gamle
eiketrær med sjeldne arter, blant annet på Gjelstad
og Kirkevoll, deler av Grettebygd og på Krakken i
Fon. Den største eika i kommunen vår må være den
på Våle prestegård med en omkrets på 6,5 meter.
Av Hallvard Holtung
hholtung@gmail.com
Noe av det jeg er aller mest glad
i i vår mangfoldige natur er hule
gamle eiker. Jeg er ikke alene
om det. Store trær oppleves som
flotte og majestetiske av mange
flere enn biologer og naturvernere. Mange blir også grepet av
den «historiske susen» i et tre
som har stått støtt i hundrevis av
år mens mennesker har gjennomgått katastrofer og verdenskriger.
Unikt biologisk mangfold
For meg byr trærne på noe viktig i tillegg, de har et helt unikt
biologisk mangfold knyttet til
seg. Når et tre brytes ned – og
det kan ei eik bruke mange
hundre år på – frigjøres det
næring, mat for sopp, planter og
insekter. Eika må være ekstra
god «mat», for det finnes så
mye som 1.500 ulike arter som
holder til i gamle eiker. Noen av
disse artene er generalister som
kan leve i stort sett alle typer
gamle løvtrær, men ganske
mange av disse artene er sære
spesialister som kun lever i
svært gamle eiker, eller kun i
soleksponerte eiker, eller kun
i eiker som er angrepet av en
spesiell sopptype fra før av. De
aller fleste artene er knyttet til
døende eik. Det er lang leveringstid på en slik naturtype, og
mye av den naturlige eikeskogen vår er hogd ut og erstattet

med raskere og mer lønnsomt
arealbruk. Derfor er veldig
mange av speialistartene knyttet
til de eldste eikene svært sjeldne
og utrydningstruede i Norge.
Mange store eiker i Re
Vestfold er et fylke med mye
stor eik. Selv om Re kommer
i skyggen av store eikekommuner som Horten, Larvik og
Tønsberg, finnes det mange
store eiker i vår kommune. De
store eikene står som regel nede
i dalene der arealene er dyrket
opp, og står ofte konsentrert
i områder med stor tetthet
av eiker. Eksempler på slike
områder i Re er området rundt
Gjelstad og Kirkevoll, deler av
Grettebygd og Krakken i Fon.
Den største eika i Re må være
den på Våle prestegård med en
omkrets på 6,5 meter. Andre
svært store og gamle eiker står
for eksempel ved Valtersborg
i Grettebygd og langs Fossanveien ved Kjønnerød. I 2011
ble alle eiker med omkrets over
200 centimeter en såkalt utvalgt
naturtype. Dette gir naturtypen
en økt beskyttelse og medfører
en plikt for grunneiere, tiltakshavere og andre til å ta hensyn
og gjøre det som er rimelig for å
unngå skade på eikene.
Det er registrert flere sjeldne
arter knyttet til eik i Re. Bildene
viser noen av disse.

ENESTE REGISTRERT I RE: Korallkjuke er en sårbar
art på norsk rødliste. Denne er fotografert på Gjelstad i
2013. Dette er eneste funn av arten i Re.
Foto:
Hallvard Holtung

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.

STERKT TRUET BILLE: Eikegullbasse er en
svært sjelden bille knyttet til store hule trær. Den
er oppført som sterkt truet på rødlista. Denne
stammer fra et tre på Holtung i Fon.
Foto:
Karsten Sund, Naturhistorisk museum

EN GOD MATSOPP: Svovelkjuke er ei kjuke
knyttet til gamle eiker, og er en av artene som
skaper hulheten i trærne. I USA er den en høyt aktet
matsopp og kalles «chicken of the woods» fordi den
visstnok smaker kylling.
Foto: Hallvard Holtung
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Smått og stort fra Re:

Slekters gang:
Døpte:
Fon kirke
14.09 Alvilde Transeth Auen
Ramnes kirke
07.09 Simen Sperre
Undrumsdal kirke
14.09 Mie Bjerkesti Løken
14.09 Melvin Grytnes Thornquist
14.09 Gabriella Batista Grytnes
Våle kirke
07.09 Håkon Jonstang Abramsen
07.09 Anton Skoli Lindhagen
07.09 Martina Bøe-Kopstad
05.10 Oliver Lehre Hjartholm
05.10 Oda Johanne Farstad
05.10 Liv Rambøl Hillestad

Kappganging....

Vigde
Ramnes kirke
11.10 Astrid Reitan-Gjersøe og Truls André Reitan-Gjersøe
Døde
Fon kirke
19.09 Arne Modalen Kristoffersen
Våle kirke
26.09 Randi Hustuft Samuelsen
01.10 Henry Haga
08.10 Karl Johan Brekke

Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Vonheim i Fon søndag 2/11-14 kl. 16.30 - gratis inngang!

Klemmetsby-Firing

Elin Prøysen og Egil Johansson underholder med
kjente og kjære sanger av Alf Prøysen.
Servering av mat, kaffe og kaker, loddsalg
og gratis inngang. Alle velkomne!
Arr.: Sanitetsforeningene i Re
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EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT

THOMAS HANSEN
TLF 950 53 216

TELEFON 33 39 53 97
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Grevlingstien 21, Revetal 3
Timebestilling: Tlf 915 62 464 / nettbestilling: ledigtime.no/salongcamilla
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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

ReAvisa for 5 år siden:

Jakten på skattekista

Hjerpetjønn Vel

FRA ARKIVET: ReAvisa kom med et tips til dem som skulle være i pengeknipe - på Hotvet
gård skulle det være gode muligheter til å snuble over ei skattekiste. I enden av regnbuen skal
det ligge en skattekiste, heter det. Hotvet gård bør være stedet å lete for dem som vil spe på
budsjettet før julehandelen om ikke så veldig lenge setter i gang, skrev ReAvisa i oktober 2009.
Faksimile: ReAvisa, oktober 2009

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

Ramnes Historielag og Ramnes menighet
arrangerer Grunnlovsjubileum 1814 - 2014

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

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

Klubbhuset Bibo Idrettspark

Trivelig lokale for de hyggelige anledningene,
god plass ute og fin veranda. Opptil 45 pers.
Kontakt: post@ivrig.no eller se www.ivrig.no

RAMNES: - Grunnlovsfeiring 4. november? Nei, det er ikke tull! Den endelige grunnloven ble
faktisk undertegnet 4. november 1814. Da ble det bestemt at vi skulle ha felles konge med Sverige, men ellers ha stor grad av selvstyrerett. Men på grunn av klimaet i dette landet vårt skal vi
vel være glade for at man valgte å feire nasjonaldagen 17. mai og ikke 4. november. Like fullt er
4. november en viktig dag i vår grunnlovshistorie og det skal markeres i Ramnes kirke, forteller
arrangørene Ramnes Historielag og Ramnes menighet i en epost til ReAvisa. Det blir en kulturkveld der grunnloven skal feires. Av program kan nevnes opplesing av Edvard Hoems prolog
ved Astri Søyland, foredrag ved tidligere stortingsdirektør Hans Brattestå og tablå fremført av
elever fra 7. klasse ved Ramnes skole. Det blir videre sang- og musikkinnslag ved VåRakoret,
Tor Lid Wåle og kantor Truls Gran. Kvelden avsluttes med at man serveres grunnlovsjubileumssjokoladekake laget av damer fra Hjerpetjønn Sanitetsforening. Arrangementet starter selvfølgelig
klokka 18.14 og varer til klokka 20.14. - Vi oppforer publikum til å komme i tidsriktige klær hvis
de har noe som passer. Det er gratis inngang med mulighet for å gi en gave ved utgangen.
Foto:
Stian Ormestad

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

Rekordmange har tatt idrettsmerket
RAMNES: Det har i år vært en god økning i antall idrettsmerketakere i Ramnes, forteller Synnøve Finnerud, idrettsmerkeansvarlig i RIF. Den økte oppslutningen skyldes
nok delvis mange fine mandagskvelder som har fristet til
aktivitet på idrettsbanen, men også det faktum at det i år
ikke har vært avholdt prøver på Bibo i Våle, slik at noen
derfra har kommet til Ramnes for å ta merket der. Den siste
uken har disse tatt merket: Inger H. Lian, Halvor Lian,
Beate Nilsen, Britt Moen, Inger Marit Rønningen, Hanne
Grøtterud, Trygve Ånestad og Roar Johannessen. - Til sammen har 42 personer tatt idrettsmerket i Ramnes i år. Dette
er en økning fra 28 i fjor. Dette er vi svært godt fornøyd
med. Prøvene er nå avsluttet for i år, men vi håper på ennå
flere merketakere neste år.
Foto: Privat
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Skolene i Re:

ELEKTRONISK GAVEKORT
- SMART OG ENKELT!

- ditt kjøpesenter
på veien!

Gaven som passer for alle!
Kortet kan benyttes i 25
butikker på Re-torvet og fås
kjøpt på Posten på Revetal.
Du bestemmer selv hvilken verdi
du ønsker å fylle kortet med.

30 BUTIKKER
PÅ TORVET
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MASSEVIS AV SUPRE TILBUD HELE DAGEN,
OG EKSTRA VILLE TILBUD MELLOM
KLOKKEN 21 OG 24!

VI SERVERER GRATIS PØLSER I 2. ETG
FRA KL 21.00 - 23.00
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ÅPENT: 9-20 (18)
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