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Skolehistorie i Re:
20 grendeskoler
er lagt ned
15 - 16 - 17

Årets idrettsnavn
i Re er kåret
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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

Foto: Impuls/Grøstad Gris

Grisegod gårdsdrift i Re
To gårder i Re gjør det grisebra om dagen. Bøndene der lever og ånder på hver sin måte for at dyra er sunne og
friske før de ender opp som juleribbe.
Midt i tjukkeste boligfeltet på Revetal bor en grisebonde som vinner priser for landets beste griseavl på Bjerke.
I Undrumsdal vokser Grøstad Gris AS, med økologisk frilandsgris som kan gå fritt rundt på jordene.
Disse to sørger sammen med andre grisebønder i Re for å bremse importen av utenlandsk ribbe, sjøl om det er
en økende trend. I 1969 var det 40.000 bruk med slaktegris her til lands, nå er det bare rundt 2.000 igjen.
ReAvisa.no - siste nytt fra Re!

9 - 10 - 11 - 12

En gang i livet bør du unne deg et ekte kvalitetskjøkken!
Huseby er ikke som andre kjøkkenprodusenter...
Skreddersydde løsninger. Finerte skrog. Ubegrensede
fargemuligheter. Unike overﬂateteknikker.
Og en garanti ingen kan måle seg med!

www.huseby.no

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

“Hvordan sier man fra som elev om ting som ikke er i orden?
Hvem kontakter man?” Vi vil informere om verktøyene
for elevdemokrati, og fortelle om elevenes rettigheter.
Om ReAvisa:

Re Barne- og ungdomsråd, referat fra november-møtet.

ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og
omegn på papir og nett.
Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no.
3.000 lesere hver uke.
Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.300 / 8.800 i opplag
sendes til alle husstander
i Re og omegn / fulldistribusjon til hele
Andebu og Hof i tillegg
ved utvalgte utgivelser.
Utgiver: Ormis Media
Distrubisjon:
A-media Distribusjon
Trykk: A-media Trykk

- Vi vil vite mer om
demokrati i skolen

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

REVETAL: Elevrådet og Barne- og ungdomsrådet er “rette tjenestevei” for elever som vil varsle om kritikkverdige forhold på skolene i Re. - Det vet elevene sjøl veldig lite om. Derfor vil vi prøve å forandre på det!

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.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Re barne- og ungdomsråd består
av representanter fra elevrådet
på alle de fire barneskolene i
Re, Revetal ungdomsskole og
Re videregående skole. Rådet
skal møtes minimum fire ganger
i året. Det har vært litt tilfeldig
møtevirksomhet fram til nå,
men nå skal møteplanen legges
opp i forhold til de politiske
møtene framover. På den måten
blir rådet et reellt høringsorgan,
på lik linje med for eksempel
eldrerådet i Re.

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

- Viktig at vi
får sagt vår mening
- Det er viktig at vi får si vår
mening om de politiske sakene
som angår oss, mener elevene
rundt bordet. ReAvisa fulgte
Barne- og ungdomsrådets møte
i november, og spurte
spørsmålet:
- Dette er deres arena for medbestemmelse. Funker det?
- Nei, er svaret fra samtlige

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

rundt bordet. - Hvert fall ikke
alltid, sånn som det har vært
fram til nå.
Barne- og ungdomsrådet har
bestemt hva en pengepott på
10.000 kroner skal gå til av
gode formål, og det har vært
litt diskusjon rundt busstilbudet
i kommunen. Ellers har rådet
vært lite aktivt, blir ReAvisa
fortalt. Nå vil rådet vite mer om
demokrati i skolen. De savner
undervisning om tema.
- I dag er det sånn at vi går en
og en til rektor og sier i fra hvis
det er noe, forteller Khuong
Hoai Nguyen. De andre rundt
bordet er enig. Karoline Lie
minner om at det er mer makt
bak en henvendelse fra elevrådet, og gjennom Barne- og
ungdomsrådet kan man bli hørt
av politikerne.
- Lang vei for å bli hørt?
- Det er kanskje en lang vei,
via elevrådet på skolen, videre

til Barne- og ungdomsrådet,
men det er viktig at elevene vet
hvordan dette fungerer, mener
Karoline. Derfor satte novembermøtet seg et mål om å sette
rettighetsarbeid på agendaen
framover. - Vi vil informere om
verktøyene for elevdemokrati,
og fortelle om elevenes rettigheter. Noen av oss har jo jobba
en del med dette i elevrådet
noen år allerede, forteller Karoline. Planen er at VGS-elevene
reiser rundt og forteller om sine
erfaringer på barne- og ungdomsskolene. - Det er viktig at
alle har en forståelse for dette!
- Hvordan sier vi ifra?
Møteleder Theo Aske Holskil
fra Re VGS poengterer at elevene har rett til veiledning fra
skolen. Det vil også Barne- og
ungdomsrådet prøve å presse på
for å få mer av. En annen ide
er å lage et hefte om demokrati
i skolen og spre det på alle

skolene.
- Et hefte der vi setter opp
punkter på hvordan vi går
fram i forskjellige saker. For
eksempel, hvordan sier man
fra som elev om ting som ikke
er i orden? Hvem kontakter
man? En egen arbeidsgruppe
starter på jobben, heter det i
referatet fra møtet.
- Snakk om elevdemokrati
med klassekameratene
- Da er det også viktig å ta seg
tid til å prate om heftet, både
blant elevene og med lærerne,
mener Kristine Knotten.
- Så blir det ikke bare et hefte
som ingen leser i eller
interesserer seg for.
Eskil Lie Henriksen mener
det er lurt at alle i Barne- og
ungdomsrådet reiser tilbake til
elevrådet på skolene sine som
igjen snakker med klassen sin
for skape litt bevissthet rundt
elevdemokrati og rettigheter.

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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VIL VITE MER: Barne- og ungdomsrådet
i Re består av leder Theo Aske Holskil
fra Re videregående skole og nestleder
Kristine Solheim Andresen fra Revetal
ungdomskole. Videre i tilfeldig rekkefølge:
Karoline Lie, elevrådsleder Re VGS, Elin
Knotten og Tuva Kjærås Kristiansen, Ramnes skole, Eskild Lie Henriksen og Preben
Olsen, Revetal ungdomsskole, M. Torsheim
og Hedda Langved Edvardsen, Solerød
skole, Vivian fra Røråstoppen skole, Marie
Gjersøe og Markus Hvam Bettum, Kirkevoll skole, Tiril Knotten og Khuong Hoai
Nguyen, Revetal ungdomsskole. Under
ser vi ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth Larsen som liker initativet fra rådet.
- Elevenes stemme er viktig. Men jeg vil
fortsatt vise til rette tjenestevei i framtida.

Infomøte for arbeidsgivere
i Gamleveien 1 på Revetal
* A-ordningen
* Skattefrie og skattepliktige ytelser.
Eks: diett, overtidsmat, kjøring, OTP
* Kaffeprat om arbeidsgiverspørsmål
Mandag 15/12 klokka 19.00
Begrenset antall - påmelding innen kl 12.00
Pris: kr 500,- / våre kunder gratis
Velkommen!

Foto: Stian Ormestad

- Vi voksne bruker “rette tjenestevei” som begrep.
Kanskje det ikke er så godt kjent blant elevene.
REVETAL: - Det er litt rart at skolen etterlyser engasjement, og når det kommer så slår skolen det ned fordi det ikke kommer “rette tjenestevei”?
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Da fjorårets 8. klassinger ville
levere et brev til ordføren på
ordførerens hjørne rett før
sommerferien ble de nektet det
- med begrunnelse i at de ikke
gikk rette tjenestevei. ReAvisa
fikk en kopi av brevet og skrev
om det under overskriften “- Vi
vil ikke sløse bort skoledagen
vår på dataproblemer”.
- Aldri noen kritiske saker
Det ble heller et møte med
varaordføreren på ungdomsskolen, bak lukkede dører. ReAvisa
fikk ikke komme inn på møtet.
- Dette er en skolesak, sa ungdomsskolerektor Mona Elisabeth Larsen som begrunnet det
med at elevene må bruke “rette
tjenestevei”. Det er å si ifra til
elevrådet som sier ifra til rektor,
eller si ifra direkte til rektor.
- Vi har aldri hatt noen kritiske
saker til behandling her i Barneog ungdomsrådet i Re, sier Ole
Grejs som har vært sekretær

for rådet i en årrekke. Tiril
Kristine Knotten, representant
fra ungdomsskolen i Barne- og
ungdomsrådet, tviler på at de
aller fleste vet om muligheten til
å fremme saker der.
- Kanskje de tillitsvalgte vet om
det, men resten av klassen vet
neppe hvilken vei de skal gå,
tror hun. Karoline Lie, representant fra Re VGS, synes det
er rart at de voksne etterlyser
engasjement blant ungdommene, - så slår skolen det ned
når det kommer?
Rektor Mona Elisabeth Larsen
innrømmer nå til ReAvisa at begrepet “rette tjenestevei” er noe
elevene neppe kjenner godt nok
til, sjøl om hun antok nettopp
det før sommerferien.
- Vi voksne bruker “rette tjenestevei” som begrep. Kanskje det
ikke er så godt kjent blant elevene. Men elevene har som en
del av samfunnsfag demokratiundervisning javnt og trutt, og

spesielt i 8. trinn er demokrati
et stort tema. Ved elevrådsvalg
er det også lagt opp til mer
info om dette. Ungdomsskolerektoren skryter av Barne- og
ungdomsrådets ønske om mer
info om tema og iniativet for å
få det til, det kommer hun til å
svare utelukkende positivt på.
- Elevenes stemme er viktig.
Men jeg vil fortsatt vise til rette
tjenestevei i framtida - det er
er alltid en fordel å gjøre ting
ryddig.
- Må ikke gå om rektor
Før sommeren fortalte rektoren
at rette tjenestevei gikk om
henne som rektor. Er det alltid
sånn? - Jeg leser referat fra
elevrådsmøter, ikke i alle saker,
men de fleste. Det vil si alle
Jens Ellingsen som kontaktlærer
for elevrådet vil diskutere med
meg. Det går også an å fremme
saker direkte til Barne- og ungdomsrådet, forteller rektor.

,KOOFSEWO3BNOFT
5MG
XXXTVLLFHBSEOP

Kom i julestemning, ta en pause fra julestresset.

,BGFÏOFSÌQFOIWFSUPSTEBHGSB
Gårdskafeén
holder åpent hver torsdag fra
LMUPN
kl. 11-19 til 18. desember.
Salgsutstilling med malerier
%BHFOTNJEEBH
av Roberto Pronzato.
Julegaver. Økologiske egg og
nybakt, saftig brød.
5PSTEBHOPWFNCFS
*UBMJFOTLBGUFONFE7JB*UBMJB
Torsdag 4. desember kl 18.00: Nye.BUIBMMFO
spor, stillhet og
-JTCFU#BBEF.BUIJFTFOLPNNFSNFEBMMF
fokus ved
Eilen Horpestad Klev. Med ord og bilder
TJOFLPMPHJTLFHPETBLFS
TJ sin nye bok - om å velge nye veier i
forteller Eilen om
7JMBHFSGFSTLQBTUB
livet. Kom å få inspirasjon
til å gå nye friske spor i livet.
5BNJEEBHFOIPTPTTEFOOFEBHFO
Kafeén er åpen. Vi har mange fine julegaver, inklusive
boken til Eilen. NFEFUEFJMJHHMBTTWJO
,KQKVMFHBWFSPHHPETBLFSUJMKVM
Søndag 7. desember kl. 13-17: Jul på Sukke. Kafeén
4OEBHEFTFNCFS
serverer mat inspirert
av julen. Salg av julegodter, kaker
5BFOQBVTFGSBKVMFTUSFTTFUPHLPNJ
og mye annet godt. Det blir riding for barna kr. 30, bål
KVMFTUFNOJOH
KVMFTUFNOJOH,KQNFEEFHKVMFHBWFS
med grilling
av pølser mm.
PHHPETBLFSUJMKVMTBNUJEJH
Vi holder stengt hele januar, men kan kontaktes.
7JIPMEFSÌQFOUVUFOPNÌQOJOHTUJEFS
Følg med på
vårens program. Planlegg vårens
QÌCFTUJMMJOH-FHHKVMFMVOTKFO
seminar/kurs på Sukke. Ta kontakt forTFNJOBSFU
tilbud.
FMMFSKVMFCPSEFUUJM4VLLF(ÌSE

7FMLPNNFO
QPTU!TVLLFHBSEOP
XX
XXXTVLLFHBSEOP
UMG

ReAvisa.no - 9.550 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. Åpen kirke etter dødsfall
2. Mann truet med å skyte politiet
3. Fakkeltog mot mobbing i Re
4. Ny ungdomsskole på Revetal i 2017?
5. Høytidelig overrekkelse av Re helsehus

Mest lest så langt i år:
1. Åpen kirke etter dødsfall
2. Leteaksjon etter savnet kvinne i Undrumsdal
3. Sjekk alle bildene fra Re-mila
4. Naboene samles i sorgen etter dødsbrann
5. Revårock til Rockerfeller

Torvparken – Revetal
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Skoler i Re:

Ungdomsskole-elever i Re
vil jobbe til inntekt for Katwe
REVETAL/KATWE: Elevene på Revetal ungdomsskole vil jobbe et dagsverk for lokale prosjekter på en helt annen kant av verden.
Pengene de tjener skal gå til barnehjemmet og ungdomsskolen, og tilbake får elevene en mulighet til å besøke Katwe midt i Afrika.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
At ungdomsskole-elever bytter
ut skole med en arbeidsdag til
inntekt for en god sak er ikke
noe nytt. I mange år har Operasjon Dagsverk vært greia. Men
nå har Elevrådet ved Revetal
ungdomsskole tatt initativ til å
jobbe for noe nærmere og mer
lokalt - sjøl om det tar 18 timer
med fly og buss dit, til en helt
annen verden rett ved ekvator.
Tar i mot besøk fra Re
Etter årelangt vennskapsprosjekt
er vennskapsbåndene mange til
Katwe i Uganda, og båndene
finner vi i alle generasjoner
- også blant ungdommene i Re.
Dette prosjektet styrer Elevrådet her hjemme sammen med
Elevrådet på ungdomsskolen i
Katwe. Kjennskapen til Katwe
er god, og det er et ønske om å
hjelpe. Elevrådene legger opp
til et gjensidig utbytte, for mens
vi her hjemme kan hjelpe med
penger, kan de der nede tilby
gjestfrihet og eksotiske opplevelser for livet. Prosjektet tar
sikte på å få til en årlig utveks-

ling der Revetal-elever kan
reise til Katwe for å følge opp
prosjektet og med egne øyne
se hva pengene blir brukt til.
Onsdag 12. november 2014 ble
ungdomsskole-elevene orientert
om Elevrådets initiativ; Prosjekt
Uganda. Re FK-spillere som var
i Katwe i høst fortalte om sine
opplevelser og de to prosjektene
ble presentert: Barnehjemmet
Katwe-Re Childrens home
huser i dag sju unger og to
"husmammaer". Der er det også
overnattingsplass til frivillige
som vil ned og bidra på barnehjemmet og i lokalsamfunnet.
- Historien starta i 2009, da
fikk vi land av den lokale kirka,
forteller Monica Ormestad, ungdomsskolelærer som bodde ett
år i Katwe med familien som en
del av Fredskorps-utvekslingen.
Hun sitter i styret sammen med
flere reinger og lokale ressurspersoner i Katwe. I løpet av de
fem åra som har gått er det blitt
bygd hus og grønnsakshage,
så barnehjemmet står så å si
ferdig - basert på gaver fra Re

og omegn. - Målet er at barnehjemmet blir et trygt hjem og
sørger for skolegang for inntil
15 barn. Det er også et sted
å ta i mot besøk fra Re, viser
Monica fram. På sikt er målet
at barnehjemmet skal klare seg
mest mulig sjøl.
- Det er mulig! Grønnsakshage
og fisk er svaret, forteller hun,
- og da fiskeoppdrett. Men det
krever en investering. Får vi det
opp og gå, kan barnehjemmet
bli selvfinansiert.
- Da vil de ikke være avhengig
av oss. Det er alltid en god
følelse å klare seg sjøl. Men
det er klart vi fortsatt skal ha
kontakt.
Dyrt å gå på skole
- Ungdomsskole-prosjektet i
Katwe har tidligere samla inn
penger som er blitt brukt på
skolepenger, strøm på ungdomsskolen og bøker til et
bibliotek, orienterer Ingrid Flottorp, også ungdomsskolelærer
som har bodd i Katwe.
- Ungdomsskolen i Katwe er

ganske lik ungdomsskolen vår,
med 350 elever. Men så er det
en del forskjeller også: Her i Re
har vi 12 klasser, i Katwe har de
seks klasser med mellom 70 og
100 elever i en klasse.
- Her har vi flere lærere og assistenter i en klasse. Der har de
en eneste lærer på mange flere
elever. Skolebøker har de ikke,
så de sitter og skriver av den
ene læreboka læreren har. Det
er stort sett den undervisningen
de får. - Mens det her hjemme
er gratis å gå på skole, og vi
tar det mest som en selvfølge,
koster det penger i Katwe - og
det er relativt dyrt å gå på
ungdomsskole. Mange ramler
derfor av når de skal starte på
ungdomsskolen, forteller Ingrid.
- Vi samla inn nærmere 40.000
kroner i fjor, og det er nok til at
36 ungdommer får gå på skole,
forteller hun.
Elever skal få reise ned og se
hvordan pengene blir brukt
Tilslutt ble det snakka om
muligheten for å reise ned dit.

Alle medier har et samfunnsoppdrag. Lokalaviser også - til og med ei ultralokal avis som ReAvisa.
Du skal kunne stole på det som står skrevet på redaksjonell plass. Her er ingenting betalt for, tillitten til leserne
bygges opp gjennom et journalistisk håndverk - flere kilder, korrekte sitat, alle parter skal komme til orde.
ReAvisa er en annonse-finansiert gratisavis - alltid fullbooket med annonser gjennom sju årganger.
På annonseplass slippes det lokale næringsliv til for en billig penge. Avisa har stort sett vært full med annonser
ei uke før den går i trykken. Billig og bra annonseplass som hjelper bedriftene i Re og omegn til å bli sett. Så
benytter vi oss enda mer av det store tilbudet og den gode servicen vi får i butikker i Re og omegn.
ReAvisa vil inspirere, informere og sette dagsorden.
ReAvisa vil gjerne dekke det flotte som skjer i Re. Lar deg som leser bli inspirert, komme deg opp av sofaen og
bli med på sport, kultur, frivillig arbeid og alt det andre folk bruker fritiden sin på i Re. ReAvisa informerer og gjør
deg gjerne nysgjerrig på mer info om ditt lokalmiljø. Der vil ReAvisa være din kilde til å få vite mer. Også når
det gjelder å skrive om ting som ikke er like fint og flott. Folk er uenig med hverandre i Re også. Det finnes noe
kritikkverdig overalt. Uten å ta tak i dette, hvordan kan vi da være stolte av lokalsamfunnet vårt?
ReAvisa så dagens lys høsten 2008 og går inn i sin åttende årgang i 2015. ReAvisa har kommet for å bli.

Da ble det mange spørsmål fra
elevene. Flere forteller at de
satte pris på utvekslingen gjennom Fredskorpset, da lærere
fra Katwe kom til barneskolene
i Re, samtidig som Monica,
Ingrid, med flere, har vært i
Katwe. - Kommer de fra Katwe
tilbake på besøk igjen, lurer ett
par jenter på. - Hvor lang tid tar
det å reise dit? 18 timer med fly
og buss. - Hvor mye koster det å
reise dit? Cirka 6.000 kroner.
- Hvor varmt er det der? Det er
alltid ganske varmt, men ikke
veldig varmt, 20 - 25 grader.
- Økt forståelse og
respekt for hverandre
- Dette handler om mye mer
enn penger: Det dreier seg om
vennskap på tvers av kulturer
og kontinenter, økt forståelse og
respekt for hverandre ved å bli
kjent med hverandres kulturer,
både de med oss og ikke minst
vi med dem, forteller Ingrid og
Monica til ReAvisa. De oppfordrer folk til å ta elevene vel i
mot på arbeidsdagen sin.

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Denne teksten sto på trykk i avisa
for akkurat fem år siden. Vi kan stå
inne for det samme budskapet den
dag i dag, og vi er stolte av å ha fått
til det vi satte oss som mål.
ReAvisa vil fortsatt være gratis,
men setter du såpass pris på
ReAvisa at du har lyst til å betale?
Flere har spurt om å få gi et bidrag
til lokalavisa. Bruk i såfall konto
1594.47.87167, merk “Gave”.
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KATWE-UTVEKSLING: Truls Lian er en av flere Re FK-spillere som var
i Katwe i høst. - Det kom alltid en haug med barn, de kommer løpende fra
over alt. De ville kjenne på huden vår, de er ikke så vant til sånne som oss
og synes det er spennende med lys hud, forteller Truls til ungdomsskoleelevene. 8. klassingene Lina Halling, Maria Holt, Nikita Fjeldheim
Karlsen og Sarah Løvaas Biseth synes det er moro å være med på Katweprosjektet. Lærerne Ingrid Flottorp og Monica Ormestad har begge vært i
Katwe og starta frivillig arbeid på ungdomsskole og barnehjem i landsbyen
- som pengene nå skal gå til fra den gamle OD-dagen, etter initiativ fra
elevrådene på ungdomsskolen på Revetal og i Katwe.
Foto:
Ina Gjersøe / 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

Førjulskonsert i
Ramnes kirke
18. desember
klokka 19.30
Tradisjonen tro spiller Blågjengen julen inn sammen
med gjester fra eget nærmiljø i Ramnes kirke.
Gjester er Line Knudsen og Øyvind Berg på vokal,
og Truls Gran er som alltid med på orgel.
Velkommen! Hilsen Blågjengen

VI ØNSKER
EN GOD JUL
TIL ALLE VÅRE
LESERE OG
ANNONSØRER!
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Lov og orden i Re:

- Ikke registrert spesielt mye grisekjøring
REVETAL: Flere ReAvisa-lesere er redd det skjer en ulykke på Revetal på grunn av uvettig kjøring.
- Det er det alt for mye av - igjen! Lensmannen på Revetal er overrasket: - Jeg blir litt forundra hvis det
er mye av det uten at vi får greie på det. Folk pleier å være flinke til å si ifra om sånt, ser han til ReAvisa.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
I ReAvisa har vi en fast spalte
med mimring fem år tilbake i
tid. I november 2014 er saken
om grisekjøring på Revetal
høsten 2009 plukka fram. Den
gangen tok daværende lensmann Hans Petter Gulliksen
tak i problemet etter at folk ble
skremt av uvettig kjøring. Re
lå på topp av klagestatistikken.
Flere fortalte til ReAvisa at de
velger å droppe kveldsturen
i frykt for å bli involvert i ei
ulykke. I løpet av kort tid hadde
flere mista lappen på grunn av
råkjøring langs veien.
- Trur du det
er noe bedre i dag?
- Politiet vil prioritere kampen
mot uvettig og farlig kjøring
videre framover, sto det skrevet.
ReAvisa kunne etter reportasjeserien sitere både beboere på
Revetal og lensmann Gulliksen
på at problemet var så å si borte.
Etter tilbakemeldinger på arkivsaken fem år etter å dømme, er
ikke det tilfelle lenger. En av
ReAvisa-leserne som reagerer
er Arne Kristian Langås som

bor på Langås, men kjører ned
til Revetal så å si hver dag. Med
barnebarna i baksetet hender det
ofte at han er redd for seg og
sine: - Trur du det er noe bedre i
dag, spør han retorisk.
- Nei! Det går i full fart både på
veiene og parkeringsplassene på
Revetal!
- Gjelder alle - gammel og ung
Langås etterlyser flere fartsdumper, skilt med oppfordring
til å ta hensyn, og ikke minst
synlig politi. - Dette må tas tak i
igjen, tydeligvis. Hvis det hjalp
etter at ReAvisa skrev om det
for fem år siden, har det gått
over nå! Og det haster, for nå
kommer glatta og da blir det
enda farligere, sier han veldig
engasjert over telefon til ReAvisa. Langås mener grisekjøringa
gjelder alle, gammel som ung.
For fem år siden fokuserte lensmann på de unge trafikantene.
- De voksne er ikke ett eneste
hakk bedre. Ungdommen går
det hvert fall an å snakke med,
det gjør det ikke med de voksne, mener Langås. Han er redd

det skjer en ulykke på Revetal
på grunn av uvettig kjøring.
- Det er det alt for mye av
- igjen!
- Ikke mange
meldinger til politiet
Dagens lensmann på Revetal
Lars Reiersen forteller til
ReAvisa at det er få henvendelser til politiet om grisekjøring på
Revetal.
- Vi har ikke fått mange
meldinger om det. En melding i
måneden sånn cirka, det er ikke
mye, mener han.
- Jeg blir litt forundra hvis det
er mye av det uten at vi får
greie på det. Folk pleier å være
flinke til å si ifra om sånt, sier
lensmann. Bensinstasjonen på
Revetal har vært et sted ungdom
i biler samles.
- Jeg har ikke inntrykk av at det
er et stort problem nå for tida.
Vi har hatt ett tilfelle, da ble vi
tipset om grisekjøring og fant
fram til rette vedkommende
som vi fikk roa ned noen hakk.
Hvis noen skulle se grisekjøring
på Revetal, er oppfordringen fra

lensmann å si ifra til politiet
med en gang.
- Vi er avhengig av å bli
varslet, gjerne med identifisering av bilen. Først og
fremst registreringsnummer
og biltype, farge og gjerne
en beskrivelse av spesielle
kjennetegn.
Lensmann understreker at
politiet er avhengig av
konkrete tips, ikke synsing.
- Mer bekymra
for promillekjøring
- Mer bekymringsfullt er
det at alt for mange tar
sjansen på å sette seg rusa
bak rattet, mener Reiersen.
Han forteller om fire - fem
promillekjørere som er tatt
bare den siste tida.
- To av dem ble tatt på
dagtid, og det er spesielt
bekymringsverdig. Det
er grunn til å minne om
arbeidsgivers plikter. Ellers
ser vi jo at fyllekjøring på
nattestid er et vedvarende
problem, så dette er noe vi
må holde fokus oppe på.

Dekk-tjuver på garasje-raid: - Vi har egentlig lite å gå på,
det er stort sett bare noen observasjoner på en mørk varebil
BERGSÅSEN: Politiet melder om flere garasjeinnbrudd i Re. - Vi ser at slike tjuvbander opererer i rykk og
napp - og nå er det blitt stjålet en god del dekk over en kort periode, forteller lensmann Lars Reisersen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det er dårlig butikk i Norge å
selge brukte felger og dekk,
men det er et marked for sånt i
utlandet. Derfor antar politiet
at det er østeuropiske mobile
kriminelle som står bak. Vestfold politidistrikts Grenseløsprosjekt er satt på saken. - Vi
har egentlig lite å gå på, det er
stort sett bare noen observasjoner på en mørk varebil. Så er
teorien at det er blitt brukt en
større varebil eller lastebil til å

samle tjuvgodset i og frakte det
ut av landet der det kan selges.
Lensmann mener dette raidet
føyer seg inn i rekken av flere
andre rare raid som bærer preg
av bestillingstjuveri: - Som da
vi hadde en bande som reiste
rundt og stjal airbagger fra
biler, en svær jobb å demontere!
De ble tatt, forteller Reiersen.
Andre bander har konsentrert
seg om katalysatorer. Fredag
formiddag 14. november reiste

to av de nærmeste naboene
hans. - Det kan godt hende
de har vært i flere garasjer,
for dette sprer seg i nabolaget
først nå. Det sprer seg på
Facebook og i prat over
hekken og ved postkassestativet, så flere og flere sjekker
garasjene sine.
- Det bør alle gjøre, og da kan
det bli flere som oppdager at
tjuver har vært på ferde, mener
ReAvisa-tipseren.

en patrulje rundt på åstedsundersøkelse til adressene der
det var stjålet felger og dekk.
ReAvisa møtte en politipatrulje
på vei til en beboer som tipset
om garasje-raidet i Bergsåsen
tidligere samme formiddag.
- Vi har finni ut at det er minst
fire garasjer de har vært i her
oppe, og tre av stedene er det
blitt rappa felger og dekk.
ReAvisa-tipseren forteller at det
har vært innbrudd i garasjen til

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

Nye boliginnbrudd i Re
- tjuvgods spora
opp i Moldova
REVETAL: Det har vært
flere boliginnbrudd i
distriktet i løpet av kort
tid, forteller lensmann på
Revetal Lars Reiersen.
Modus er at de rekker
over tre - fire hus i løpet
av kort tid - gjerne bare i
natt - i samme område, og
tjuvene tar det de kommer over. Alt fra smykker
til elektro, som en iPad
som ble stjålet i Re med
sporing. - Den satt det en
og tasta på i Moldova uka
etter, forteller Reiersen til
ReAvisa.
Foto:
Stian Ormestad
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Kom hjem til full fyr i kjelleren

Fikk kontroll over brann i Ramnes

ALMEDALEN: Brannvesenet rykka ut til Mulvikaveien i
Almedalen rett over klokka seks fredag kveld 22. november 2014.
En beboer kom hjem etter en kort tur, låste opp døra og ble møtt
av en vegg med røyk, lukket igjen døra og ringte 110 umiddelbart.
- Da vi kom fram var det røyk i hele boligen, og det var åpne flammer som vi slukket raskt i kjelleren, sier brannmester Erik Løken.
Han forteller at det har brent i taket i kjelleren, og at det ellers ikke
er brannskader på bygget, men røykskader. - Vi holder nå på med
utlufting, og restverdibilen til Sandefjord brannvesen er på vei hit,
sier Løken ved 19-tida samme kveld. Det er stor sannsynlighet
for at brannen har starta i ei vaskesøyle i kjelleren, men om det
er vaskemaskin eller tørketrommelen som har feilet vites ikke.
Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) sitt generelle råd er
å fjerne all lo i maskiner, og bare bruke dem mens man sjøl er
hjemme. - Det som er helt sikkert, er at beboeren her kom hjem i
grevens tid!
Foto: VIB.

TINGHAUGVEIEN: På ettermiddagen 1. desember 2014 rykka
alle nødetater ut til brann i en kårbolig langs Tinghaugveien i
Ramnes. Alle brannmannskapene fra Vestfold Interkommunale
Brannvesens tre stasjoner rykket ut til kårboligen som brant med
åpne flammer, meldte VIB på sin Facebook-side. Også politi og
ambulanse kom til stedet. Like etter ankomst melder politiet i
Vestfold at en beboer skal ha kommet seg ut. Kvart på fire oppdaterer brannvesenet: - Slukking er iverksatt med skjæreslukker fra
utsiden via vindu i andre etasje. Røykdykkere klargjøres for innsats
innvendig. Det er ikke synlige flammer fra utsiden.
Like etterpå opplyser brannmester Rune Loraas:
- Røykdykkere er inne i bygget. Vi er over i etterslokk og har kontroll på stedet. Et tid under og etter brannen var det ingen framkommelighet over Tinghaugveien, da utrykningskjøretøy måtte stoppe
for å legge på kjetting.
Foto:
Stian Ormestad

Mann i 20-åra truet
med å skyte politiet
REVETAL: En mann i 20-åra
er pågrepet etter at han gjentatte ganger har sagt at han
skulle skyte politiet, melder
politiet i Vestfold. De aksjonerte mot mannen på Revetal
natt til søndag 30. november
2014, melder politiet på Twitter
klokka 02.21 på natta.
- Mannen ble satt i arrest.

En til sjukehus
etter utforkjøring
MULVIKAVEIEN: En bil har
kjørt ut av veien i Almedalen,
Mulvikaveien, melder nødetatene tirsdag 25. november i
fire-tida på ettermiddagen.
En passasjer i bilen kjøres til
sjukehus i Tønsberg. Føreren av
bilen mistenkes for å ha kjørt i
rusa tilstand. og førerkortet ble
beslaglagt.

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

Vi har catering - også alt av julemat!

Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19
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Livskvalitet for alle
- hele året

SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM
Fortsatt ledige tomter i Skjeggestadåsen. Nå har vi lagt ut solrike
tomter på felt B11 og B12, uten byggeklausul.
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.

TOMTEFELT
2
B11 og B1
I SALG NÅ!
egler
Kontakt m
!
for visning

Her har du muligheten til fritt å velge husleverandør til tomten eller om du ønsker å
engasjere arkitekt til drømmehuset.

For nærmere informasjon om tomteområdet 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

ReAvisa desember 2014
Bønder i Re:

FRA EN GLAD GRIS
TIL EN SAFTIG RIBBE

Foto: Impuls/Grøstad Gris

To gårder i Re gjør det grisebra om dagen.
De lever og ånder på hver sin måte for at
dyra er sunne og friske, og at de har levd
et godt liv før de ender opp som juleribbe.
- Her har vi friskere dyr, og slipper de fleste problemer - spesielt problemer med beina. Purkene her hos oss går lenger, med flere kull på
hver purke. Det er mye triveligere å være grisebonde på denne måten!
Gry Beate Knapstad, Grøstad Gris

- Det å være bonde med dyr er en livsstil, veit du. Du må være glad i
dyr, og skjønne at de skal ha det godt, de også.
Torgeir Davidsen, premiert grisebonde på Bjerke
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Bønder i Re:

- Det er mye triveligere å være
grisebonde på denne måten
GRØSTAD GÅRD: - Her har vi friskere dyr, forteller Gry Beate Knapstad hos
Grøstad Gris AS. Tidligere drev hun med bingegris, men hun liker mye bedre
å drive en gård der dyra får gå fritt rundt ute på tunet og rundt på jordene.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Arbeiderparti-toppene Knut
Storberget og Dag Terje Andersen ville vite mer om økologisk
landbruk, og derfor reiste de på
gårdsbesøk hos Grøstad Gris
ved Hengsrudveien tidligere i
høst. Der går grisene går fritt
rundt hele livet sitt, under mottoet “en glad gris”. Ekstra glad
var nok Gudleif som viste fram
kunstene sine for følget. Han er
rånan på gården og har et titalls
purker å feie over i løpet av
høsten.
Lever hele livet utendørs
- Gudleif, eller “Good life” som
vi gjerne kaller ham, ble henta
på en gård i Hedemark. Du
hører han holder på der nede,

forteller Gry Beate Knapstad og
Trude Viola Antonsen, som står
for drifta på Grøstad Gård. Knut
Storberget, også fra Hedemark,
synes ikke det er det minste
merkelig at det måtte en hedemarking til. Ellers er purkene
og grisungene ekte reinger, de
fødes og vokser opp på gården
- sommer som vinter.
- Før fødte purka inne, og så
tok vi dem ut. Da sprang vi
mye etter gris som rømte, for de
var ikke vant til å være ute. Nå
fødes alle ute, om så det er 20
minusgrader om vinteren. Så
lever de hele livet utendørs og
det er mye enklere å ha med
dem å gjøre nå som de er vant
med det frie livet helt fra fød-

Kort om
Grøstad Gris AS
* Grøstad Gris AS ble etablert i 2001. Troen på at det var et
marked for frilandsgris gjorde at man valgte å selge kjøttet
sjøl, i første omgang stykkningsdeler. Man så fort at det det
var nødvendig å begynne videreforedling da man satt igjen
med store deler av dyret. Det ble starten på pølsemakeriet på
Langestrand i Larvik.
* I 2007 ble driften lagt om til økologisk frilandsgris. Pølsemakeriet ble drevet frem til 2012 da Slakter Eftedal overtok
produksjonen av Grøstad-produktene.
* Grøstad Gris AS har fem produsenter av Grøstadgris, etter
kontrakter som gjenspeiler konseptet med strenge arealkrav,
med mer. All Grøstadgris blir slaktet hos Nortura på Ås,
etter egne avtaler ved transport hvor dyrene har bedre plass
på bilen blant annet. Det er også en egen avtale på sjølve
slakteprosessen hvor Grøstadgrisen ikke blir sjokk-kjølet
etter slakt, men hengt rett til mørning.
* Nedskjæringen av grisen foregår hos Axel Andersen i
Drammen, økologisk godkjent nedskjæringsbedrift. Produksjon og videreforedling skjer hos Slakter Eftedal i Larvik.
* Transporten er direkte-distribusjon med en liten transportør i Vestfold. Hovedmassen av kundene ligger i
Oslofjord-området
Kilde: Grøstadgris AS.

selen av, forteller Gry. Grøstad
Gris har drevet økologisk
produksjon siden 2007.
- Vi skiller mellom bingegris,
vanlig økologisk gris og
økologisk frilandsgris - som vi
driver med her. Det krever store
arealer for at dyrene skal få bevege seg fritt på jordene. De får
brukt kroppen sin og det betyr
mye for kvaliteten på kjøttet
- og ikke minst dyrevelferden.
- Mer fokus på dyrevelferd
- Hadde det vært meninga at
dyra skulle stå på bås hele livet,
hadde de blitt født med krakk
og ikke bein, mener Dag Terje
Andersen. - Det er klart at dette
gjør noe med dyret, forteller
han. Som landbruksminister
sørga han for at kuene skulle
komme seg ut av fjøset. Han
forteller at mange lurte på hvorfor kua skulle ha frisk luft?
- Det er blitt mer anerkjent å ha
fokus på sånt nå, er Dag Terje
Andersen glad for, mens den
kommende juleribba tusler
bortom og grynter på penskoa
til AP-toppen. Gry kan fortelle
at hun har drevet med vanlig bingegris, og det var mye
helseproblemer forbundet med
det. - Her har vi friskere dyr, og
slipper de fleste problemer
- spesielt problemer med beina.
Purkene her hos oss går lenger,
med flere kull på hver purke,
forteller hun. - Det er mye
triveligere å være grisebonde på
denne måten!
Kan garantere for kvaliteten
Knut Storberget er opptatt av
sambygdingen hans som er i
full gang med første ledd av
produksjonsrekka for et nytt
kull nede i lia. Åtte purker skal
befruktes i denne omgang.
Mens Gudleif gjør sitt, utveksles oppskrifter på god gris
og spesielle triks for tilbereding av juleribba. Ei av purkene
ved navnet Viola titter skeptisk
rundt hjørnet på følget.
- De ser veldig lite stressa ut,

GRISEFLOTT GÅRDSBESØK: AP-toppene Knut Storberget
og Dag Terje Andersen ville vite mer om økologisk gårdsdrift
og besøkte Grøstad Gård i Undrumsdal. De ble tatt i mot av
Gry Beate Knapstad og Trude Viola Antonsen som står for
drifta av Grøstad Gris AS. Til og med purka Viola titta
nysgjerrig ut for å få med seg gårdsbesøket.
Foto:
Stian Ormestad

mener Storberget - også grisene
som ruller seg i sølepytter, uvitende om at dette er deres
siste dager, lever også glade
dager på gården i Undrumsdal.
- Slaktevekt er rundt 100 kilo.
Grisene blir feite og gode her på
Grøstad gård, sier Gry og smiler
stolt av det Grøstad Gris er
blitt. Den økologiske drifta har

vokst seg større og større i løpet
av sju år. - Vi må ikke bli for
store heller, for vi må beholde
kontrollen hele veien sånn at vi
kan svare med handa på hjertet
at vi står inne for det vi lover et kvalitetsprodukt med sunne,
friske og glade griser, sier
damene som står for drifta på
Grøstad Gård.
Dagligvarer
på døren
Dagligvarer
Dagligvarer på
på døren
døren
Besøk
og samvær
Besøk
Besøk og
og samvær
samvær

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

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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Importerer tysk
ribbe til Norge
MATPOLITIKK: Under
overskriften “Ribberabalderet”
skriver journalist og forfatter
Siri Helle om hvorfor en av fem
juleribber ikke er fra norske
gårder, importen fra Tyskland
er stor. - Hver dag blir det lagt
ned sju gårdsbruk i Norge. I
1969 var det 40.000 bruk med
slaktegriser, i 2010 var det
2.200. Effektivisering har gjort
at volumet som blir produsert
er så å si det samme nå som da,
men lønnsomheten er har ikke
fulgt etter. Større bruk krever
større investeringer og høyere
gjeld. Gjennomsnittslønna til
en gårdbruker har relativt sett
ikke endra seg på 30 år. Fire av
ti bønder er redde de ikke har
noen til å ta over gården. Det er
ikke så rart når arbeidstimene er
det dobbelte og lønna den halve
av det odelsbarna kan regne
med i andre næringer. Det er
et temmelig absurd fenomen i
matmarkedet at de produktene
som er mest etterspurte, er de
billigste. Norge har sjøl reid
opp ei juleseng av tysk ribbe.
Likevel klager vi når vi må
ligge i den, skriver Helle. Hele
kronikken kan leses på
NRK.no/Ytring.

Tlf 33 06 00 01

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

Forsikring
Industriveien 4

Revetal

Spesialister
på landbruk,
men tilbyr
forsikring til alle
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“Det synes bedre hvor mye en bonde står på
når vi bor midt i et byggefelt. Vi må
farte avgårde til fjøset både seint
og tidlig, dag og natt. Naboene
synes nok det er litt mye
flying på oss”
Torgeir Davidsen,
grisebonde i Revetal 3

Prisbelønt grisebonde i Revetal 3
REVETAL/BJERKE: - Å bo i midt i et byggefelt og drive en gård er jo litt spesielt, innrømmer Torgeir Davidsen (54). Han og kona
Bodil bor i Revetal 3, men driver gård på Bjerke. Der har de en foredlingsbesetning for Kanadisk Duroc, og er aller best i landet på det.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Torgeir Davidsen (54) er en
prisbelønt grisebonde på Revetal. Sammen med kona Bodil
Davidsen (50) jobber han fulltid
i fjøset på Bjerke, mens de er
bosatt midt i et boligfelt på
Revetal. En kontinental måte å
drive gård på, slik det er vanlig
blant annet i Frankrike: Der
bor bøndene i byene og reiser
til gården de driver på landet,
uten at de nødvendigvis bor på
gården.

Det synes ikke så godt hvor
mye arbeid det er når bonden
bare tusler over tunet sitt for å
gå i fjøset, som vanlig er, sier
Torgeir og ler godt. Ekteparet
har også ordna seg ei seng i
fjøset på Bjerke, så de kan sove
der i de aller mest travle tidene,
det vil si når det kommer nye
griseunger. Da trengs det mye
pleie og omsorg, og dyra får
ekstra mye stell.

- Litt enkelt forklart er det sånn,
forteller Torgeir. I år ble de
“urbane grisebøndene fra Re”
kåret til de beste oppdretterne
av Duroc-gris i Norge. I begrunnelsen for prisen heter det:
“Torgeir og Bodil Davidsen,
Revetal, Vestfold, troner øverst
på årets rangering. De overtok
besetningen i 2013 og har klatret rett til topps med sine gode
resultater”, saksa fra nettsiden
Norsvin.no.

- Trengs mye pleie og omsorg
- Å bo i byggefelt og drive en
gård er jo litt spesielt i Norge.
Naboene synes nok det blir
litt vel mye flying på oss, det
syns jo litt bedre hvor mye en
bonde står på når vi bor sånn til.
Naboene ser at vi farter avgårde
både seint og tidlig, dag og natt.

Gikk rett til topps
- Dette er en hyggelig og omsorgsfull form for gårdsdrift,
forteller Torgeir. Han driver en
rein foredlingsbesetning for
Kanadisk Duroc, det vil si faren
til edelgrisen. For kanadieren
blir parra med norske purker,
og krysningen vi da får er den
sunne, gode edelgrisen.

Leier fjøset av ordføreren
- Det setter vi veldig høyt, for
det har alltid vært et håp om å
nå det målet helt siden vi tok
over fjøset. Det er jo moro å
prøve å bli best. Det stiller noen
krav til oss videre framover
også, det er ingen grunn til å
senke skuldrene nå. Nå er det

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

bare å jobbe på videre!
Ekteparet har ansvaret for 100
årspurker, det vil si at de føder
cirka to kull i året. Så det er nok
å finne på. Fjøset leier de av
Thorvald Hillestad på ordførergården på Bjerke.
- Å være bonde er en livstil
- Jeg jobba først for Thorvald
i seks år. Da jeg fikk tilbud
om å kjøpe opp grisene og leie
fjøset for halvannet års tid siden
kunne jeg ikke la muligheten
gå fra meg, sier den tidligere
gårdbrukeren fra Sande. Der
drev han en liten gård med
grønnsaker, men han solgte
gården. - Jeg skulle ikke værra
bonde lenger, egentlig. Men
så ble løsta for stor da denne
muligheten bød seg, sier Torgeir
og ler godt igjen.

- Det å være bonde med dyr er
en livsstil, veit du. Du må være
glad i dyr, og skjønne at de skal
ha det godt dem også.
- Lagt ned utrolig mye jobb
Re og Revetal har ekteparet
som kom flyttende fra Sande
bare godt å si om:
- Vi liker oss veldig godt her.
Hyggelige folk i en fin kommune. Faglig sett er det jo
et godt svinemiljø i Re og
Vestfold, så det er lett å bli
engasjert.
Den tidligere grisebonden Thorvald Hillestad er trygg i trua på
at fjøset er i gode hender:
- Å vinne en sånn pris i skarp
konkurranse forøvrig, det viser
at det er utrolig mye jobb lagt
ned i drifta med veldig mye
pass og stell, skryter Thorvald.
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Kultur i Re:

“Nå nærmer det seg release av EP-en vår og vi gleder
oss enormt til å feire med dere på Total!”
Marthine Huseby Simonsen, vokalist i The Last 24

The Last 24
vil vise hva de er gode for
VÅLE/TØNSBERG: The Last 24 har klart å skrive, komponere og pakke inn
fire låter i en pop-punk-pakke som er så stram i strikken at det er umulig ikke å
få rykninger i fotpartiet. Hvert fall på EP-ens beste spor “Stick Around”.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
The Last 24 består av Marthine
Huseby Simonsen (25) og
Fredrik Bertelsen (27) fra Våle
og Peter Kristoffersen (30) fra
Tønsberg. I løpet av to år med
den besetningen har bandet
sluppet en singel pluss noen
demolåter som ligger på Spotify
og til nedlasting. Nå kommer
EP-en “Stranger in my head”.
Stram i strikken
The Last 24 har klart å skrive,
komponere og pakke inn fire
låter i en pop-punk-pakke som

er så stram i strikken at det er
umulig ikke å få rykninger i
fotpartiet, enten du vil eller
ikke. For bandet har, ifølge EPens beste låt “Stick Around”,
bestemt seg for å bli, vise
hva de er gode for - og rocke
denna byen, sitert den engelskspråklige teksten. I første
omgang blir det Tønsberg med
releaseparty for den ferske EPen 19. desember. Allerede fra
14. desember er alle fire sporene
tilgjengelig på Spotify og nedlasting ellers. EP-en er produ-

sert av nederlenderen Robin
Van Loenen, en musikalsk helt
for Last 24-besetningen. Han
synger i et nederlansk band i
samme pop-punk-sjanger, og er
en meritert kar i musikkmiljøet.
Skriver sine egne låter
Som sagt er “Stick Around” det
sterkeste sporet av de totalt fire
på EP-en. Klare markeringer
både i takt, tone og tekst.
Kjernen i bandet synger her
trolig om en egenopplevd prossess, der vokalist Marthine og

SPILLER MYE: The Last 24 spiller mye, også lokalt på
festivaler her i Re. Nå inviterer bandet til lanseringsfest for
sin første EP på Total i Tønsberg 19. desember 2014.
Foto:
Stian Ormestad

gitarist Fredrik har stått på sitt
og skrevet egne sanger og satsa
på det gjennom flere prosjekt
opp gjennom åra, helt siden tida
i øvingskjelleren på Fjellborg.
“We are gonna stick around, we
are gonna rock this town, with
all the best songs” - “we are
gonna show you how, with all
the best tunes we know”.

På denne låta er det flere
musikalske sprell som skal bli
fett å se og høre live på releasfest i Tønsberg 19. desember
2014.
- Nå nærmer det seg release
av EP-en vår og vi gleder oss
enormt til å feire med dere på
Total, forteller Marthine Huseby
Simonsen i The Last 24.

Za-Zaa-rocken

2. juledag
2004 - 2014

Revetal Gamle Stasjon fredag 26. desember 2014
Billetter i salg på Revetal Gamle Stasjon fra
fredag 5. desember. Kr 200, kontant betaling.
20 år leg.plikt. Dørene åpner klokka 20.00.
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SKOLEHISTORIE I RE

*

I den tidligste skolehistorien reiste læreren rundt og underviste på gårdene.
Mot slutten av 1800-tallet ble de små grendeskolene bygd overalt i kommunene.

*

På 1950- og 1960-tallet ble de små grendeskolene lagt ned. Elevene ble sendt
til de nye, store sentralskolene i gamle Ramnes og Våle: Ramnes og Kirkevoll.

*

Noen få grendeskoler fikk bestå, deriblant Solerød skole.
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Skoler i Re:

Kort om
skolehistorien i Re:
SKOLEHISTORIE I RE: De fleste grendeskolene ble lagt ned da de to nye, store sentralskolene på Ramnes og Kirkevoll sto ferdig på
50- og 60-tallet. Det eneste unntaket som fortsatt er i drift er Solerød i Undrumsdal.
Før de store sentralskolene Kirkevoll og Ramnes ble tatt i
bruk i henholsvis 1955 og 1965, var det 12 permanente skoler i Re - seks i Ramnes og seks i Våle. På 50- og 60-tallet
ble de små grendeskolene lagt ned i begge de gamle kommunene, med to unntak: Undrumsdal og Vivestad - og etter
hvert Fon, der grendeskolen så dagens lys igjen på 70-tallet.
Undrumsdal og Vivestad har kjempa for grendeskolene sine,
Fon-skolen ble lagt ned i 2009.
Skolehistorien starter i 1739
Skolehistorien i Re går tilbake til skoleloven av 1739: Barn
over sju år skulle ha skole noen uker i året. Læreren gikk
fra bygd til bygd og underviste hjemme hos folk - derfor ble
det kalt for omgangsskole. I 1827 kom en ny skolelov der
det skulle være en fast skole. Den gamle omgangsskolen
ble etablert på flere gårder, pluss en skole som ble bygd ved
siden av Våle kirke – men den ble ikke mye brukt. Haga
skole var den første permanente skolen i Våle. Skolen var et
innreda skolerom i hovedhuset på gården på Sørby. I 1836
var antall skolekretser i gamle Våle kommune ni: Jonstang,
Vestre Bakke, Lille Berg, Sandem, Hjelmtvedt, Grytemark,
Grette og Solerød, i tillegg til Haga.
Skolebyggeboom i Våle
Skoler ble så bygd i rask rekkefølge: Solerød skole ble bygd
i 1877, Våle skole i 1878, Kleivaskolen i 1879, Grette skole
fra 1882 - her ble det bygd ny skole etter brann i 1922.
Ormestad skole ble bygd rundt 1878, og nedlagt i i 1934 da
Berg skole sto ferdig. Grendeskolene i Våle ble lagt ned da
den nye sentalskolen Kirkevoll sto ferdig i 1955. Unntaket
var Berg skole, som ikke ble lagt ned under sentraliseringa
i Våle - men elevene gikk til Solerød etter at Berg skole
brant ned. Solerød hadde dermed elever fra Undrumsdal og
Revetal fram til nye Røråstoppen skole ble bygd i 2003.
Skolebyggeboom i Ramnes
I gamle Ramnes kommune var Stange skole den første faste
skolen, bygd i 1871. Holtung skole i Fon ble bygd i 1886.
Året etter ble Vivestad skole tatt i bruk. Også her kom skolebyggene i rask rekkefølge: 1869 kjøpte Ramnes kommune
ei skolestue på Vestre Hole, og i 1893 ble elevene overført
til den nye Linnestad skole. Brår skole ble tatt i bruk i 1895,
Ramnes skole på Klokkergården i 1909, samme år som Solheim skole på Hjerpetjønn sto klar. Grendeskolene i Ramnes
ble lagt ned da sentralskolen på Tufte, Ramnes skole, ble
tatt i bruk i 1965. Da nye Røråstoppen skole sto klar, gikk
noen av Ramnes-elevene over til Røråstoppen. Elevene fra
Vivestad skole gikk på Høyjord skole i Andebu, og småskolen i Fon gjenoppsto på 70-tallet, først på Vonheim deretter
på Krakken. Den ble lagt ned i 2009, fra da har Fon-elevene
gått på Kirkevoll skole. Andebu-avtalen er sagt opp, og snart
skal Vivestad-elever gå fra Høyjord til Ramnes skole.
Over 20 skolenedleggelser i skolehistorien
Skolehistorien i Re viser at det har vært over 20 skolenedleggelser. De fleste på grunn av at en ny og større skole har
stått klar etter politiske vedtak, men også ett par på grunn av
brann. Nå som Solerød skole er foreslått lagt ned - igjen - og
Vivestad-avtalen ble sagt opp i fjor - var det fordi rådmann
viser til ledig kapasitet på de tre storskolene i Re: Kirkevoll,
Ramnes og Røråstoppen. Hvis i tillegg Ramnes legges ned,
som det også er et forslag på, må det umiddelbart investeres
nesten 100 millioner kroner i utbygging av Røråstoppen
skole.
Kilder:
Våle bygdebok / Ramnes bygdebok / Ei bok om Re
Ramnes - bygda mi /Ramnesiana og ReAvisa.

STANGE SKOLE: Dette skolebildet av lærere og elever fra Stange skole i Ramnes er datert til før
1900. I Ramnes Bygdebok står det at Ramnes kommune fikk ominnredet halve våningshuset til skole
og at det var skoledrift fra 1871 og fram til 1909. Dermed må dette være den aller første faste skolen i
det som i dag er Re kommune. Stange skole flytta til den nye Ramnes skole på Klokkergården i 1909,
og videre Ramnes skole på Tufte i 1965. Bildet er utlånt av Ramnes Historielag.

Fra mange små grendeskoler
- til storskole med opptil 550 elever?
SKOLEHISTORIE I RE: Mer enn 20 skoler har forsvunnet gjennom hele skolehistorien til Re. Rådmannen i Re foreslår nå å legge ned to til, og da står vi igjen
med bare to barneskoler: Kirkevoll i Våle og Røråstoppen på Revetal - som etter
planen må bygges ut til å ta i mot opptil 550 elever.
Av Stian Ormestad
og Håkon Westby
En gang i tida var det en hel
haug med skoler i gamle
Ramnes og Våle. De fleste
forsvant på 50- og 60-tallet.
Siden 70-tallet har tallet vært
fem barneskoler. Etter at
Fon-skolen på Krakken ble
lagt ned i 2007 er tallet fire;
Ramnes, Røråstoppen, Solerød
og Kirkevoll. Rådmannen i Re
ville redusere antallet til tre
skoler i fjor: Solerød skole i
Undrumsdal ble foreslått lagt
ned. Det stemte kommunestyret
i Re nei til. Nå foreslår rådmannen to barneskoler for hele Re
kommune. Det vil si å beholde
Røråstoppen og Kirkevoll og
legge ned Solerød og Ramnes.
Les mer om det på side 24 og
25 i denne ReAvisa. Kommunestyret må igjen ta stilling til
skolenedleggelse, bare ett år
etter sitt klare “nei”.
Ingen fikk beholde grendeskolen - med to unntak
I gamle Ramnes kommune ble
følgende skoler lagt ned på
1960-tallet: Holtung skole i
Fon, Brår skole, Ramnes skole
på Klokkergården, Solheim
skole på Hjerpetjønn. Tidligere
hadde Stange skole blitt lagt
ned da skolen på Klokkergården
sto ferdig. En skole på Vestre
Hole ble lagt ned og elevene ble
overført til den nye Linnestad
skole. Alle elevene ble sendt

til den nye, store sentralskolen som sto ferdig i 1965 på
Tufte - Ramnes skole. Ingen
fikk beholde grendeskolen sin,
og alle måtte til Ramnes skole,
bortsett fra ett unntak: Vivestad,
der elevene fikk gå på Høyjord
skole i Andebu. Den avtalen
ble sagt opp i fjor, og elevene
må reise til Ramnes skole fra
og med skoleåret 2017. En
småskole i Fon ble etablert på
1970-tallet, der barna gikk de
tre første skoleårene før Fonelevene ble overført til Ramnes
skole i 4. klasse. Fon skole
ble lagt ned i 2007 og elevene
flyttet til Kirkevoll skole i Våle.
Også to unntak i Våle
I gamle Våle kommune var det
mye det samme som skjedde.
Der ble følgende skoler lagt
ned: Våle skole, Kleiva skole,
Grette skole, Ormestad skole
var allerede lagt ned og elevene
var overført til Berg skole langs
Hengsrudveien. Grendeskolene
i Våle ble lagt ned og alle
elevene ble sendt til den nye,
store sentralskolen Kirkevoll
som sto klar i 1955. Unntakene
var Solerød skole i Undrumsdal
og Berg skole, som ikke ble
lagt ned under sentraliseringen,
men eksisterte helt fram til den
brant ned noen år senere. Da
ble tidligere Berg-elever fra det
voksende sentrumet på Revetal

sendt til Solerød. Den opprinnelige Solerød-skolen ble bygd
i 1878, og den fikk nytt bygg i
1936. Den nåværende skolen
ble bygd på nabotomta i 1969,
og den ble utvida i 1977 og
1994. I 2003 sto nye Røråstoppen skole klar på Revetal og
skolekretsene ble justert så
elevtallet sank på både Ramnes
skole og Solerød skole.
- Korte avstander i Re
Elever på store skoler koster
mindre enn elever på små skoler
- tallenes tale i rapporten Framtidas Re-skole er at Solerødelever koster nesten dobbelt så
mye som elever ved Kirkevoll
skole. Skoler på hver tuft er lite
hensiktsmessig i dag, argumenterer rådmannen:
- Med korte avstander i kommunen, og at vi er mer mobile og
har bedre skyssordninger i dag
enn noen gang tidligere.

Privatskoler i Re
SKOLEHISTORIE I RE:
I tillegg til de nevnte offentlige
skolene kommer privatskoler,
med Bjerkely skole i Undrumsdal som en eneste nåværende
privatskolen i Re.
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Her er skolene som er borte i Re:
Kart over skoler i Re:
Skoler som er lagt
ned er merket med rødt:
1 - Grette skole
2 - Kleiva skole
3 - Holtung skole
4 - Fon småskole på Vonheim
5 - Våle skole
6 - Vivestad skole
7 - Haga skole
8 - Fon småskole på Krakken
9 - Berg skole
10 - Solheim skole
11 - Ormestad skole
12 - Stange skole
13 - Ramnes skole på Klokkergården
14 - Linnestad skole
15 - Hole skole

Skoler som fortsatt
er i drift er merket med blått:
A - Kirkevoll skole
B - Revetal ungdomsskole
C - Røråstoppen skole
D - Ramnes skole på Tufte
E - Solerød skole

Høyjord skole er fortsatt i drift,
men uten Re-elever - merket med lilla:
F - Høyjord skole

BYGGING AV BRÅR
SKOLE: Bildet er fra byggingen av skolen på Brår,
bildet er datert 1895.
Skolen er forlengst revet.

Olgars
Litt nytt, mest brukt

Retro Bruktbutikk

Onsdag - Fredag
SKOLEFOTOGRAFI
FRA BRÅR SKOLE:
Elevene ved Brår skole i
1932. Skolen lå der det
Brår barnehage er bygd.

SKOLEFOTOGRAFI FRA
HJERPETJØNN SKOLE:
Cirka 1940 er dette bildet
datert til. Hjerpetjønn skole
er blitt til forsamlingslokalet
i bygda.
Foto:
Håkon Westbys arkiv
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Vi ønsker alle en gledelig retrojul
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JULEFORBEREDELSER I RE

Julegrantenning
med et politisk stikk
UNDRUMSDAL/REVETAL: Så å si hele bygda var med på julegrantenning i
Undrumsdal sist søndag. Det var ikke nok sitteplasser i kirka til alle, og fakkeltoget strakk seg helt fra kirka til Dalheim. Folksomt var det også på Revetal.
Av Stian Ormestad
og Håkon Westby

JULEGRANTENNING I UNDRUMSDAL: Thomas og
Merete Lode sammen med barna Noah og Liam - som fikk
hver sin fakkel under julegrantenning i Undrumsdal sist
søndag.
Foto: Stian Ormestad

JULEGRANTENNING PÅ REVETAL: - Morsomt, fine
sanger - også var det gøy å gå fakkeltog, mener Hanne,
Kirsti og Wiljar Einang som var med på julegrantenning
på Revetal sist søndag.
Foto: Håkon Westby

Ekstra mange hadde møtt
opp på julegrantenninga i år
for å vise at Undrumsdal er
ei levende bygd i vekst, og
mesteparten av grunnen til
det er at det fortsatt er grendeskole i bygda. - En god skole,
understreker en engasjert
undrumsdøling til ReAvisa i
fakkeltoget. Nå er Solerød skole
foreslått lagt ned igjen, bare
ett år siden kampen for skolen
endte med seier. Skole-praten
gikk i fakkeltoget fra kirka til
Dalheim, og det ble også en
apell fra scenen foran en fullsatt
sal. Våle skolekorps med flere
Solerød-elever spilte både ute
og inne, og det var gang rundt
juletre, med allsang ledet av
sogneprest Sølvi Lewin.
Julegrantenning på Revetal
Også på Revetal ble julegrana
tent samme ettermiddag med
mange oppmøtte. Der sto Ramnes og Røråstoppen skolekorps
for arrangementet, først med
fakkeltog fra ungdomsskolen
til parken hvor det var julegrantenning ved ordfører Thorvald
Hillestad og gang rundt treet.
Skolekorpset spilte sammen
med Blågjengen. De mange
frammøtte kunne kose seg
med gløgg og kaker.

- Vi må bruke enhver anledning
til å markere vårt syn i skolesaken
UNDRUMSDAL: Per Johan Heierstad holdt en apell fra
scenen på Dalheim under julegrantenninga i Undrumsdal.
- Nok en gang vil rådmannen oss til livs her oppe i Undrumsdal. Og denne gangen har vi dårlig tid, vi har bare ett par
uker på oss før saken skal avgjøres i kommunestyret. Vi kan
ikke annet enn å håpe på kloke politikere, for vi rekker ikke
å gå inn i alle tall og påstander om besparelser, med mer. Vi
har ingen sjanse til å ettergå påstandene, taler Heierstad som
var en av flere aktive aksjonister i fjorårets skolekamp. Han
forteller at undrumsdølingene skal bruke den kort tida godt:
- Vi kan oppfordre alle til å fortelle om potensialet her i
bygda. Jeg oppfordrer alle til å være positive til å stille opp
og mane til engasjement i bygda, sjøl om vi er lei av denne
kampen om og om igjen. Av konkrete planer forteller Heierstad at en aksjonsgruppe skal lage et skriv og levere det til
de folkevalgte. De skal også prøve å få til en prat med alle
gruppelederne i alle partiene i Re.
Foto: Stian Ormestad
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“Er ekteskapsinngåelse noe som bare skal være mellom en mann og en kvinne?
For at kirken fortsatt skal være samlet ser jeg på det som en løsning at kirken
sier i fra seg vigselsretten, og bruker forbønnsliturgien i stedet.”
Sølvi Lewin, sogneprest i Re.

- I jula går kirken inn i sin beste tid
REVETAL: - En karrierekvinne, omtaler sogneprest Sølvi Lewin (43) seg selv som. Jobben er både en livsstil og byr på mange utfordringer, på godt og vondt. Tidligere i år tok hun til ordet og foreslo at kirken bør si fra seg vigselsretten for å løse diskusjonen om å
vigsle likekjønnede. Nå går kirken inn i sin beste tid, og vår presten anbefaler deg å senke skuldrene. – Det blir jul uansett, lover hun.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
For ni år siden fikk Sølvi jobb
som sogneprest i Re for kirkene
Ramnes og Undrumsdal. Hun
og familien flytta inn på prestegården i Ramnes - der det er
boplikt for Ramnes-presten.
Plassen passer familien med
mann, en sønn og hund midt i
blinken.
Bor på prestegården i Ramnes
– Friluftsliv er den store hobbyen, og her er både skiløyper
og skog rett utenfor døra,
forteller Sølvi. – Det er fint å få
lufta hodet og klarnet tankene
når man kommer hjem fra
jobben, synes hun. Presten har
ingen fast arbeidstid annet enn
tre søndager i måneden, under
høytider og når det er bryllup
og begravelser – så å si. – Men
jeg velger å sitte på kontoret på
Revetal og jobbe der, så er jeg
liksom ferdig når jeg kommer
hjem om ettermiddagen. Da har
jeg en struktur på hverdagen og
et fellesskap med kolleger. Jeg
er en karrierekvinne, jobben
er veldig viktig og må prioriteres. Jeg er min egen sjef, og å
disponere tid og sette grenser er
viktig, forteller Sølvi.
Leser gresk
for å forberede gudstjeneste
På kontoret er det planlegging som utgjør mesteparten
av arbeidsdagen. Et ark med
tankekart i fine farger ligger

på pulten. – Sånn forbereder
jeg en gudstjeneste ofte. Leser
tekster, og så forsøker jeg å
dra ut budskapet og det som
er viktigst, forteller Sølvi. Har
hun god tid en uke, kan hun
lese bibeltekstene som skal
brukes fra det nye testamentet
på originalspråket gresk. Det
kan hun fortsatt ganske godt fra
språkstudiet under teologiutdannelsen. – Hvis jeg hadde
brukt litt tid, hadde jeg nok fått
til å lese gamle testamentet på
hebraisk også, men det er så
lenge siden jeg har gjort det,
forklarer hun. Det er likevel et
poeng med å lese tekstene på
originalspråket. – Mye forandres når tekster blir oversatt,
men den nyeste oversettelsen
av bibelen på norsk fra 2011 er
veldig god. Likevel er det noen
nyanser som forsvinner. Å lære
et nytt språk gjør også at man
lærer en ny tenkemåte, forteller
hun. Hvor god tid hun har på
planlegging av gudstjenestene
varierer ut i fra hvor mye som
skjer i uka.
- Kirken bør vurdere
å si i fra seg vigselsretten
I tillegg til å “bare” være prest,
bruker hun mye tid på rådsarbeid i Tunsberg bispedømmeråd. Der er hun med på å
forme kirkepolitikken i Norge.
– Veldig gøy, og det gir meg
utfordringer, mener Sølvi, sjøl

om det tar mye tid. Da alle
bispedømmerådene var samlet
på det årlige kirkemøtet i april
i år ble det mye blest rundt
Sølvi og hennes forslag på å
løse problematikken rundt at
likekjønnede skal få gifte seg i
kirken.
– Samfunnet forandrer seg, og
kirken kan av og til være litt
motkultur, mener hun.
- Hva slags syn man har på om
likekjønnede skal få gifte seg
i kirken eller ikke kommer an
på hvordan man tolker bibelen.
Er ekteskapsinngåelse noe som
skal være mellom en mann og
en kvinne? For at kirken fortsatt
skal være samlet ser jeg på
det som en løsning at kirken
sier i fra seg vigselsretten,
og bruker forbønnsliturgien i
stedet, forklarer hun. Det går
i praksis ut på at kirken sier
ifra seg den juridiske biten
av ekteskapsinngåelsen. Den
foregår da borgerlig. Forbønnen, er derimot noe kirken kan
gjøre for dem som gifter seg
etter at det juridiske er på plass.
Både brudekjole og bryllupsfesten er med som vanlig her
om man ønsker det. – I praksis
er det veldig likt, det er bare
det juridiske som ikke er med,
forklarer hun – og det vil være
en løsning for både mann og
kvinne og likekjønnede. Da
Sølvi etter seks og et halvt
års teologistudie i Stavanger

skulle ut i sin første jobb, reiste
kjæresten først til Madagaskar
som misjonær, før hun selv
reiste ned. – Da måtte vi bare
gifte oss der nede, og det ble
gjort borgerlig. Forbønnen i
kirken valgte vi å vente med
til vi kom hjem, så familie og
venner kunne være med. Det er
veldig vanlig å gjøre det sånn
rundt om i verden.
Den vanskelige
delen av jobben
Den vanskeligste delen av jobben er ikke så stor, men veldig
viktig.
– Omtrent fire uker i året har jeg
vakt døgnet rundt som dødsbud,
forteller Sølvi. Prestene i NordJarlsberg deler på vaktene der
de bistår politiet.
- Jeg må hele tiden være tilgjengelig på telefon dersom politiet
skulle ringe og informere om et
uventet dødsfall. Å sitte i bilen
på vei til pårørende og vite at
du snart skal snu livet deres på
hodet er vanskelig, og man vet
aldri hvordan de kommer til å
reagere. Jeg gruet meg veldig
til det da jeg var student. Som
yngre tok jeg lett til tårene, men
etter at jeg ble prest har jeg lært
å ta på meg en rolle der jeg må
takle det, forklarer hun.
- Kirken går inn i sin beste tid
Desember er her, og kulda og
mørket har hatt gjort inntog.

– Kirken går inn i sin beste
tid med advent og jul. Masse
feelgood, synes Sølvi.
- Barnehager og skoler kommer
på besøk, og det er en veldig
fin tid når det er på det aller
mørkeste ute. Men jeg har en
oppfordring, og da tenker jeg
kanskje på hva jeg pleier å si til
meg selv på denne tiden: Senk
skuldrene og ikke sett så høye
forventninger til deg selv. Vær
tilstede og nyt tiden, det blir jul
uansett!

Fotballspillerne
fortalte om Katwebesøket på Internasjonal møteplass
BRÅR: I høstferien dro ni ungdommer fra Re til vennskapsbyen til Re, Katwe i Uganda,
for å spille fotball og bli kjent.
De viste bilder og delte sine
inntrykk fra møtet med en annen kultur på Brårsenteret tirsdag 2. desember. Re Røde Kors
og Ramnes Bygdekvinnelag
samarbeider om den Internasjonale møteplassen, - så vi kan
bli kjent med hverandre. Folk
fra alle land er hjertelig velkommen på møtene, informerer
Ramnes Bygdekvinnelag.
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Se video på Facebook.com/ReAvisa

Åpen Scene “julejam” på Revetal
REVETAL: Førstkommende
fredag 5. desember 2014 blir det
julejam på Revetal Gamle Stasjon med årets siste Åpen Scene,
forteller Audun Kalleberg, Åpen
Scene-general gjennom mange
år. - Som navnet tilsier - her
er det bare å komme og bidra
med det man vil: Synge, spille,
stand-up, dikt - bare fantasien
setter grenser - men du kan også
drikke og kose deg, vi trenger
folk som står for applausen
også. Alle er velkommen!

Juletrefest på
Brårsenteret

KONFIRMANTUNDERVISNING: Noe av det Sølvi Lewin (43)
trives best med i prestejobben er konfirmantundervisning. Neste
års konfirmanter er godt i gang med undervisningen. Over ser
vi bibelen på gresk, og Sølvi ved arbeidspulten på kontoret på
Revetal.
Foto: Synne Eggum Myrvang

Julemarked på Våle Prestegård
Kl. 11.00 - Åpning: Et nisseorkester med medlemmer
fra Gla’gjengen janitsjar spiller julesanger og vi går
rundt juletreet.
* Julemarked m/salg av husflid, håndverk, mat, mm.
* Kunstutstilling
* Barna kan kjøre med hest og vogn og dryppe lys
Kl. 15.00 Underholdning for barn på låven
Kl. 16.30 Trekning og slutt
De ulike rommene på prestegården er åpne for
publikum. Nytt av året er forfatterrommet.
Velkommen! Hilsen arrangementsgruppa.

BRÅR: Re Lions arrangerer
også i år jutrefest på Brårsenteret tirsdag 30. desember 2014.
- Folk tar med mat selv og
Lions sørger for drikke. Det
blir gang rundt juletreet, pakker til barna og utlodning til
inntekt for Lions humanitære
virksomhet. Det er gratis entre
og alle – både store og små er
velkomne, forteller foreningen i
en epost til ReAvisa.- Kanskje
kommer nissen i år også? Han
har i alle fall funnet fram til nå.

Tunsberg Leikarring har juletrefest
på Sverretun
LINNESTAD: Lørdag 3. januar 2015 arrangerer Tunsberg
Leikarring juletrefest på Sverretun på Linnestad, med gang og
leik rundt juletreet, informerer
foreningen på epost til ReAvisa.

Nord-Jarlsberg kulturskole inviterer til
årets julekonserter
JUL I RE: Kulturskolen i Re,
Hof og Holmestrand, NordJarlsberg Kulturskole, har
følgende julekonserter på
planen i to kirker i Re: Mandag
8. desember i Ramnes kirke og
tirsdag 9. desember i Våle kirke.

Nye medeiere og ny kaffebar på MIX-kiosken på Revetal
REVETAL: MIX-kiosken på Revetal får nye eiere og en liten ansiktsløfting, med blant annet en
kaffebar - akkurat som den nye daglig lederen Heidi Toren Rødje (42) har drømt om. - Vi har gjort
en grundig jobb med å smake oss fram til denne maskinen som er helt lik den de har på en kaffebar
med ekstremt god kaffe i Tønsberg, forteller Heidi. Sammen med Ole Bjørnar Rødje (45) har ekteparet fra Hengsrudkollen kjøpt seg inn med 80 prosent av eierskapet i kiosken. Heidi har erfaring
fra dagligvarebransjen tidligere. Det blir de samme ansatte, 8 stykker pluss ekstrahjelp - cirka
fire årsverk. - Det trengs jo alltid fornying, og kaffebar er et behov her på Revetal. Men ellers
blir kiosken den samme, med hjemmelagde karbonader som er kjent over hele Vestfold, sier UIf.
“Mixen” vil fortsatt ha tipping. - Vi er nest størst i Vestfold på tipping, og av 4.200 kommisjonærer
i landet ligger vi på rundt 60. plass i omsetning her på Revetal.
Foto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Blues Buddies shower i by’n
TØNSBERG: Blues Buddies fra Re kjører juleshowet på Hotell Klubben i år igjen, akkurat som de gjorde i fjor. Se bilder
fra premieren sist fredag på ReAvisa.no. Showet går fredag
og lørdag fram til og med lørdag 13. desember 2014.
Foto:
Stian Ormestad

Za-Zaa rocker Revetal
REVETAL: Det hellokale partybandet Za-Zaa har holdt det
gående ti år på rad siden første julejam på Revetal 2. juledag
i 2004. Julejubileumet ti år etter går ikke upåaktet hen: På
bandets Facebook-side er videoer fra mange av årene med ZaZaa-rocken lagt ut. God stemning, rock’n roll og godt selskap
er oppskriften, og det har alltid vært fulle hus. Tradisjonen
starta i kjelleren under lensmannskontoret, fortsatte på Restauranten og nå inntar Za-Zaa scenen på Revetal Gamle Stasjon, samme scene som bandet hadde sin aller første spillejobb
på tilbake i 1997. Billettene slippes på Åpen Scene på Revetal
Gamle Stasjon fredag 5. desember, og er fra samme helg å få
kjøpt på samme sted. Za-Zaa er også et av de lokale banda
som skal spille på Revårockefeller 28. februar 2015. Za-Zaa
består av Christian Borge fra Bergsåsen, Audun Kalleberg fra
Valleåsen, Henrik Schjølberg fra Svinevoll og Stian Ormestad
fra Ramnes.
Foto:
Synne Eggum Myrvang
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MYE SPENNENDE: Thea Emilie Brekstad (6) og lillesøster Tuva Elise (4) likte figurene lagd av
vedkubber og kvist. De fant mye spennende på julemarked i Vivestad.
Foto: Stian Ormestad

Re-ungdom arrangerer
fakkeltog mot mobbing
REVETAL: - Det er veldig enkelt: Vi ønsker egentlig bare å få
med flest mulig, forteller Kristine Solheim Andresen (15) og
Theo Aske Holskil (16). De er to av ungdommene bak fakkeltoget mot mobbing i Re søndag kveld 14. desember 2014. Det
blir oppmøte i parken på Revetal, og turen går rundt sentrum,
gjennom alle fire rundkjøringene. Ungdommene forteller til
ReAvisa at initiativet er blitt godt tatt i mot, både blant barn,
ungdom og voksne. - Mange sier de vil bidra med alt fra å
være med å gå og vise sin støtte, holde apeller, og butikker og
bensinstasjonene vil gi gratis fakler og gratis pølser, med mye
mer. - Cirka 250 har trykka på delta på Facebook, og tar de
med familie og venner så blir vi veldig mange, sier Kristine.
Hun skal ønske velkommen og han skal avslutte, og resten
av programmet kommer straks på plass. - Vi har mange ideer
og jobber med det nå. Poenget er at det skal være alle sitt
arrangement, partipolitisk uavhengig og for folk i alle aldre,
understreker Theo. Han mener det er feil at det hele tida
fokuseres på barn og unge når det snakkes om mobbing.
- Vi bør også tenke på at voksne mobber.
- Men hjelper det å gå i fakkeltog mot mobbing?
- Da ser hvert fall alle at vi ikke godtar det som skjer. Det er
viktig å erkjenne at mobbing finnes og at vi bryr oss, mener
Theo. - De som velger å gå i toget tar jo på en måte et standpunkt, mener Kristine.- Det er vanskelig å bli kvitt mobbing,
og det krever mye av alle hvis vi skal klare det. Et sted må vi
starte, mener hun. Theo mener mobbing er at noen blir satt på
siden av det sosiale miljøet - uansett årsak.
- Føler du deg mobba, da blir du mobba, mener han.
- Mange tror det bare er erting og tenker ikke mer over det.
Men hvis det gang på gang går ut over den samme, da er det
ikke greit, mener Kristine.
- Vi vil vise at ingen står alene sjøl om de blir mobba, sier de.
- Ved å gå i fakkeltog vil vi vise vår støtte.
- Kan fakkeltog mot mobbing i Re bli en årlig tradisjon?
- Sykt kult om det hadde blitt en årlig greie. Mobbing og
problemene det fører med seg må uansett ikke bli gjemt bort
og glemt, sier Kristine.
Foto:
Stian Ormestad

- Ribbelukta drar folk fra fjern og nær!
VIVESTAD: Hans Erik Kristensen fra Svarstad har stilt ut hjemmelagde saker
og ting på julemarkedet i Vivestad i snart ti år. Han forteller at det er flere folk i
Vivestad enn på marked i byene. Den gode maten får æren for det.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Det er den gode maten som
lokker, det lukter jo ribbe over
hele fylket, sier Hans Erik og
ler. Sammen med kona Grethe
selger han blant annet hjemmelagde figurer av vedkubber,
barnåler og pynt.

selger julenek på nabo-standen.
Han har vært med i alle årene
med julemarked på Sagatun,
helt siden tradisjonen starta for
26 år siden.

26 år med julemarked
Thea Emilie Brekstad (6) og
lillesøster Tuva Elise (4) er
veldig begeistra for figurene.
Yngstejenta liker best ei bikkje
lagd av tre og barnåler med ei
sløyfe på som har fått navnet
Sigfrid. Jentene er på jule-

marked i Vivestad sammen med
pappa Karl Erik og bestemor
Ingeborg. Det har tatt turen fra
Stokke. - Det er første gang vi
er her, men bestemor har nok
vært her før. Hun har noen
venninner som stiller ut her,
forteller søstrene.
- Det er moro for unga, mener
pappa Karl Erik. - Men vi
savner en nisse, noen som har
kledd seg ut. Det hadde vi
forventa, forteller han mens
jentene koser med de flotte
figurene lagt av det du kan finne
i skauen. Helge Skjeggestad

Nissehåndball i
Ramneshallen

Barn i Re arrangerer julemesse
til inntekt for barn i Moldova

RAMNESHALLEN: Alle lag
fra 6 år og oppover spiller
håndball eller viser seg fram
på andre måter i Ramneshallen
fredag 12. desember 2014.
Da blir det tradisjonen tro nissehåndball i Ramneshallen med
gratis inngang, kiosk - og kanskje kommer nissen i år igjen?
- Kom og se hva vi gjør i Ramnes håndball, oppfordrer Line
Lerbo i klubben.

RØRÅSTOPPEN: Julepynt,
fuglemat og godteri laget av
barneskolebarn i Re skal bli
til vinterstøvler i Moldova.
Søndag 7. desember blir det
SUPERSØNDAG på Røråstoppen barneskole, forteller Stina
M. Aa Neergård i en epost til
ReAvisa. Kirkens klubb-tilbud
«Superfredag» samler 60
- 80 femte, sjette og sjuendeklassinger fra hele Re kommune

- Lukter ribbe over hele fylket
Mange legger turen til Vivestad
for julegavekjøp, men også for å
sikre seg en smak av julematen
som serveres i kjelleren. Hans
Erik står i godlukta som luftes
ut, og han er helt overbevist om
at det er julematen som gjør
at det er så folksomt på julemarked i Vivestad - år etter år.

annenhver fredag. Superfredagbarna og Revetal menighets kal
ha gudstjeneste, julemesse og
café til inntekt for et dagsenter
for barn fra fattige familier i
Moldova, startet av kirken i
landsbyen Dubasari i 2008.
Moldova regnes som det fattigste landet i Europa. Familien
Horn fra Våle er misjonærer i
Moldova. - Vi setter veldig pris
på engasjementet, forteller de.
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- Blågjengen byr
på julestemning

Julemarked på
Våle Prestegård

RAMNES: Tradisjonen tro
spiller Blågjengen julen
inn sammen med gjester
fra eget nærmiljø i Ramnes
kirke. Datoen er torsdag
18. desember. I år er Line
Knudsen og Øyvind Berg
med på vokal, og Truls Gran
er som alltid med på orgel.
Det vil spilles tradisjonell
julemusikk, noe gammelt
og noe nytt. - Mulighetene
for å synge med på kjente
julesanger vil selvfølgelig
være tilstede, forteller Hilde
Sæther på vegne av Blågjengen. Hun minner også om at
det er gratis inngang.

VÅLE: For 14. året på rad arrangeres julemarked på Våle Prestegård
lørdag 6. desember. - Vi åpner med
julemusikk fra et nisseorkester med
medlemmer fra Gla`gjengen Janitsjar og det blir mulighet til å gå
rundt juletreet, forteller Pål-Arild
Simonsen i arrangementskomiteen.
- Rommene på prestegården er
åpne for publikum og nytt av året
er forfatterrommet. Det blir også
kunstutstilling og salg av bilder fra
Skaaren Fystro og Fystro Vasbø.
Barna kan kjøre med hest og vogn
og det vil bli mulig å dyppe egne
julelys. På julemarkedet vil det bli
mulig å kjøpe håndverk, husflid,
mat – og mye mer! Det selges brød
fra bakerovnen og kafeen er åpen.
På låven synges julen inn for barna
og vi har trekning av vårt julelotteri helt til slutt, forteller Simonsen
som ønsker hjertelig velkommen
til det tradisjonelle julemarkedet.

Hyggelig
julemarked
på Hjerpetjønn
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Juleshow på Revetal for fulle hus
- setter opp to ekstraforestillinger

HJERPETJØNN: Majken
Svinsholt, Maja Holm og
Cathrine Holm sto for en
av mange flotte stands på
julemarked på Hjerpetjønn
i november. - Jentene er to
iherdige hjelpere, skryter
Cathrine som selger
hjemme-strikka produkter.
Derfor var jentene kjedd
opp i flotte Marius-kjoler,
strikka hjemme på Fossan.
- Jeg hadde julemarked
hjemme på gården tidligere, men tenkte jeg ikke
skulle ha noe i år. Men da
jeg fikk tilbud om å være
med her, kunne jeg ikke si
nei, forteller Cathrine.

REVETAL: Ei helg tidligere enn vanlig tjuvstarta julebordsesongen med juleshow-premiere på Restauranten lørdag 15.
november 2014. Fyll og fanteri? Åja. Kveldens beste nummer
tok julebordgjesten på kornet. Årets ansatt, i Harald Bjerkesti Løkens skikkelse, må holde tale på julebordet. En typisk
nervøs kar som drikker seg til mot. Forvandlingen fra en
stotrete tale til en drita full gærning på ett par minutter er helt
fantastisk - intet mindre. Her får du også hilse på snekkeren
som vant på lotto og investerte alle pengene sine i Revac - et
kvarter før det begynte å brenne. Raka fant igjen. Og det er
swingersklubb på Svinevoll: "Kom til Svinevoll og kjør´n i
bånn, du har aldri sett din nabo sånn". Grovkornet tekst det
svinger av, som gir høy trampeklappfaktor mot slutten av
showet. Juleshowet går hver fredag og lørdag fram til og med
lørdag 20. desember 2014 - det er satt opp ekstraforestillinger
både fredag 19. og lørdag 20. desember. Etter showet er det
julemiddag før lokal pianoman Dagfinn Ellingsen fra Våle
spiller opp til dans. Dette er tredje juleshowet til Sønner av
Mødre med nevnte Bjerkesti Løken fra Undrumsdal, Tommy
Anderson fra Stokke og Andre Klausen fra Høyjord. Les hele
anmeldelsen av årets show på nettavisa ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad

Foto:
Stian Ormestad

Alle medier har et samfunnsoppdrag. Lokalaviser også - til og med ei ultralokal avis som ReAvisa.
Du skal kunne stole på det som står skrevet på redaksjonell plass. Her er ingenting betalt for, tillitten til leserne
bygges opp gjennom et journalistisk håndverk - flere kilder, korrekte sitat, alle parter skal komme til orde.
ReAvisa er en annonse-finansiert gratisavis - alltid fullbooket med annonser gjennom sju årganger.
På annonseplass slippes det lokale næringsliv til for en billig penge. Avisa har stort sett vært full med annonser
ei uke før den går i trykken. Billig og bra annonseplass som hjelper bedriftene i Re og omegn til å bli sett. Så
benytter vi oss enda mer av det store tilbudet og den gode servicen vi får i butikker i Re og omegn.
ReAvisa vil inspirere, informere og sette dagsorden.
ReAvisa vil gjerne dekke det flotte som skjer i Re. Lar deg som leser bli inspirert, komme deg opp av sofaen og
bli med på sport, kultur, frivillig arbeid og alt det andre folk bruker fritiden sin på i Re. ReAvisa informerer og gjør
deg gjerne nysgjerrig på mer info om ditt lokalmiljø. Der vil ReAvisa være din kilde til å få vite mer. Også når
det gjelder å skrive om ting som ikke er like fint og flott. Folk er uenig med hverandre i Re også. Det finnes noe
kritikkverdig overalt. Uten å ta tak i dette, hvordan kan vi da være stolte av lokalsamfunnet vårt?
ReAvisa så dagens lys høsten 2008 og går inn i sin åttende årgang i 2015. ReAvisa har kommet for å bli.

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Denne teksten sto på trykk i avisa
for akkurat fem år siden. Vi kan stå
inne for det samme budskapet den
dag i dag, og vi er stolte av å ha fått
til det vi satte oss som mål.
ReAvisa vil fortsatt være gratis,
men setter du såpass pris på
ReAvisa at du har lyst til å betale?
Flere har spurt om å få gi et bidrag
til lokalavisa. Bruk i såfall konto
1594.47.87167, merk “Gave”.
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Meninger i Re:

Lokalpolitikk i Re:

Økonomiplan og budsjett i Re kommune

- Tydelig svar fra innbyggerne i Re

Leserinnlegg fra Øyvind
Jonassen, kommunestyrerepresentant (H)

Leserinnlegg fra Heming
Olaussen, kommunestyrerepresentant (SV)

Tirsdag 18. november la
rådmannen i Re kommune
frem budsjettet for 2015, og
økonomiplanen for perioden
2016 til 2018. Både budsjettet
og økonomiplanen viser det
vi alle allerede vet, kommunen er i en posisjon med
anstrengt økonomi. Rådmannen gjør denne gangen det
kommunestyret har bedt om;
legger frem en plan som viser
noen løsninger i forhold til
å møte fremtidens behov og
utfordringer. Det som oppleves
underlig er at både rådmannen
og ordføreren uttaler seg som
om dette er noe kommunen har
kommet opp i helt utenfor deres
kontroll. Helt siden Våle og
Ramnes ble til Re, har vi hatt
Thorvald Hillestad fra Sp som
ordfører i vår kommune. Han
har sittet med flertallet i ryggen
hele veien og har hatt ansvaret
for de beslutningene som gjør
at vi er i den situasjonen vi er i
dag. Fra kommunebarometertallene 2014 (foreløpig tabell) kan
en lese at vi ligger på plass 355
av 428 når det gjelder økonomi,
og plass 333 totalt sett. I 2010
var Re på 61 plass, og i 2011
var vi rangert til kommune
nummer 125 i Norge. I hele
perioden Thorvald Hillestad og
Sp har hatt flertall i Re har de
styrt unna hver gang de upopulære strukturspørsmålene har
kommet opp, og heller brukt
ostehøvel. Det er sikkert det
tryggeste hvis en hele tiden
tenker gjenvalg i stedet for
fellesskapets beste. Situasjonen
nå er et bevis på at det og ikke
tørre å gjøre de riktige tingene
tidlig nok, bare forverrer situasjonen i neste omgang.
Noen hevder alltid at det ikke
betyr noe hvem som styrer,
fordi kommunene ikke kan
gjøre noe med overføringene fra
Staten. Det er riktig at vi i liten
grad har påvirkning på overføringene fra Staten til kommunene , men utgiftssiden er til
enhver tid styrt av de løsningene vi velger og de beslutningene vi gjør. I et budsjett som
nå har passert 600 millioner i
året vil det alltid være rom for
å finne nye og bedre løsninger.
Når vi ikke er villig til å se på
de mulighetene som finnes,
grunnet ideologiske motforestillinger, kan vi ikke lenger se at
det blir tatt avgjørelser som skal
være til beste for innbyggerne i
kommunen.
Et eksempel på dette er at
Re kommune skal bygge ny
barnehage i Skjeggestadåsen.
Her er administrasjonen i

utgangspunktet negativ til
private initiativer, og argumenterer svært negativt i forhold til
private tilbydere. Kommunene
velger isteden en løsning som
ytterligere øker Re kommune
sin lånebyrde med ca 30 millioner, og vil påføre kommunen
ytterligere utgifter, ikke minst
i forbindelse med flere ansatte
som skal administreres. Pr i
dag er fremtidige pensjonsrettigheter et av de områdene som
påfører kommune Norge store
utfordringer. Private barnehager
skal i fremtiden kompenseres
i lik grad som offentlige, men
da har ikke kommunen arbeidsgiveransvaret med de utgiftene
som følger av dette. Videre ville
vi sluppet å sette av penger til
vedlikehold av bygningsmassen. Vedlikehold av bygninger
er et område som beviselig
ikke er kommunens sterke side,
allikevel bruker administrasjonen argumenter om restverdi
etter 40 i kommunal bruk som
grunnlag for sitt valg. Felleslisten Høyre / Krf fremmet forslag
om at denne barnehagen skulle
bygges ut i privat regi. I denne
saken var også SP delt, men vår
ordfører var lojal mot administrasjonen og ville ikke en gang
utrede muligheten for å se om
dette ville være en god løsning
både for kommunen og kommunens innbyggere.
Poenget med eksemplet er å
vise at den situasjonen vi er i er
et resultat av de prioriteringene
som flertallet i Re har gjort.
Problemet som er beskrevet
med manglende vedlikehold
er kommet som et resultat av
prioriteringer gjort av administrasjonen og flertallet i kommunestyret. Dette flertallet har
ordfører Thorvald Hillestad
ledet i samtlige av de årene
kommunen har bestått og det
virker underlig at han fremstår
som om dette er noe som har
falt i hodet på oss alle.
Vi i Re Høyre er lei oss for
den vanskelige økonomiske
situasjonen Re kommune er
blitt satt i, men er glade for å se
at administrasjonen nå tenker
nytt og evner å se det hele i en
større sammenheng. Vårt håp er
at administrasjonen også evner
å tenke litt utenfor det tradisjonelle når ny ungdomsskole skal
bygges. Nå gjenstår det å se
hvor den politiske behandlingen
av økonomiplanen fører oss, og
om politikerne i Re tør å ta de
beslutningene som er nødvendig
for at vi på sikt kan skape best
mulig tjenester for alle innbyggerne i kommunen.

Bør Re inngå i en ny kommune? I tilfelle – hvem bør vi
slå oss sammen med? Dette
var kjernespørsmålene i en
befolkningsundersøkelse som
nylig er gjennomført i Re.
Undersøkelsen er representativ
for hele Res befolkning (over
16 år). Som det har framgått i
oppslag i blant andre Tønsbergs
Blad og ReAvisa, svarer et
flertall av innbyggerne «nei» på
hovedspørsmålet. 44 % mener
Re ikke skal slå seg sammen
med en annen kommune. 41
% svarer «ja». 15 % vet ikke.
I undersøkelsen framkommer
også en rekke andre interessante funn. Hele 58 % svarer
at de vurderer en ny og større
kommune som lite viktig.
Flertallet vil at Re kommune
skal bestå som den er i dag.
Særlig interessant er det at det
er unge i undersøkelsen - under
30 år, - somer de som er mest i
mot en kommunesammenslåing
(51 %)! Når innbyggerne blir
spurt om å velge hvem Re i
tilfelle bør slå seg sammen med,
svarer 43 % «3 K», dvs. Hof
og Holmestrand, mens i alt 46
% svarer andre løsninger – i
ulike retninger. 11 % vet ikke.
Rådmannen i Re synes å trekke
EN konklusjon av dette materialet: Re bør slå seg sammen
med Hof og Holmestrand! Hans
innstilling til kommunestyret i
desember er å forfølge kun dette
sporet i de videre utredninger av
saken. Det er en problematisk,
for ikke å si – lite demokratisk – konklusjon. Jeg tror Re
kommune gjør klokt i å ta sin
egen undersøkelse på alvor. Når
et flertall sier nei, et stort flertall
ikke synes en kommunesammenslåing er viktig, de unge er
mest skeptisk, og kun 43 % går
inn for den løsning rådmannen
anbefaler – da er man på tynn
is. Man risikerer dessuten at
folk kan føle seg holdt for narr,
noe som gjerne fører til mistro
til kommunen og politikerne
mer allment – politikerforakt.
Det er det siste Re kommune
trenger nå, som vi står overfor
store beslutninger – om bygging
av ny ungdomsskole, eventuell
innføring av eiendomsskatt, mulig nedleggelse av barneskoler,
med mer. Jeg synes ikke det er
urimelig at kommunen utreder
alternativet «3 K» videre, men
det er likevel noen tankekors
knytta til dette alternativet. «3
K» har vært kommunestyreflertallets prosjekt i flere år.
Man kunne tenkt seg mye større
oppslutning om alternativet for
å gi det den tyngde det kommer

til å trenge. En annen sak er at
ytterst få Reinger føler noen
tilknytning til Hof eller Holmestrand. Kun henholdsvis 2 og 7
% føler stor tilhørighet til disse,
mens 31 % føler det samme for
Tønsberg. Stor tilknytning til
Re svarer hele 68 %! For meg
er det ut fra disse tilbakemeldingene åpenbart at alternativet
«ingen sammenslåing» må stå
sentralt i de videre begivenheter. Alternativet må for det
første beskrives seriøst og med
faglig tyngde som et reelt alternativ, og det må sjølsagt legges
til grunn som en av mulighetene
folk må kunne stemme på i den
rådgivende folkeavstemminga
som kommunestyret har vedtatt
skal holdes i september neste år.
Alt annet vil være djupt
udemokratisk.
Jeg skjønner at det kan oppleves
som et prestisjenederlag at et
flertall av befolkningen faktisk
er enig med det eneste partiet i
kommunestyret som har stilt seg
kritisk til nødvendigheten av en
kommunesammenslåing.
SV representerer 4 % av kommunestyret (1 av 25). Vårt
standpunkt har altså støtte fra
44 % av folket.
Men nå må flertallet klare å
holde hodet kaldt, og respektere
den tilbakemelding de med
dette har fått fra egen befolkning. Det er lov å være skuffet,
men det er ikke mulig å bytte
ut sitt eget folk, slik dikteren
Berthold Brecht fastslo allerede
for over 60 år siden.
Men det er sjølsagt fullt mulig
å se bort fra det, om man mener
at folket ikke er verdt å høre på.
Men hvorfor da iverksette en
slik undersøkelse? Mente man
ikke alvor? Var svarene gitt?
Re SV vil foreslå at alternativet «ingen kommunesammenslåing» sjølsagt skal være
med for fullt både i de videre
utredninger som skal foretas, og
i den folkeavstemming som skal
holdes. Det skulle bare mangle!

Ny ungdomsskole
kan stå ferdig på
Revetal til skolestart i 2017
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
LOKALPOLITIKK I RE:
- Hvis politikerne vil, kan vi få
det til, mener rådmannen.
En ny ungdomsskole er det lett
å si ja til. Men for å kunne si
ja til det ene, må det sies nei
til noe annet: Skolestrukturen i
Re er ikke effektiv nok, mener
rådmann i Re Trond Wifstad.
Forslaget i Økonomiplan
2016 - 2018 er å bygge ny
ungdomsskole og idrettshall
på Revetal, men beholde 10.
klasse-bygget fra 2003 og
svømmehallen i den gamle
skolebygningen fra slutten av
1960-tallet. Den nye bygningsmassen kan plasseres på
Opthun-tomta, den gamle
gården som ligger bak dagens
ungdomsskole. Det er i dag
privat grunn som må kjøpes
opp av kommunen.
- Når det gjelder svømmehall,
ser vi at det er dyrere å bygge
ny enn å vedlikeholde den vi
har en god stund framover. Det
ligger ingen store vedlikeholdsbomber der, mener rådmannen.
Kostnadsanslaget på den nye
bygningsmassen er totalt 193
millioner kroner, inkludert
idrettshall - kommunens tredje
idrettshall i så fall.
- Vi ser at kapasiteten er sprengt
på de to hallene vi har i dag
både på Bibo og i Bergsåsen.
Så det er en god investering å ta
med i regnestykket, mener rådmannen. En ny ungdomsskole
kan stå ferdig til skolestart i
august 2017.
- Vi har bare tida og veien, så
vedtakene må fattes allerede i
kommunestyremøtet i desember
i år, mener rådmannen. Han
forteller til ReAvisa at det er
enten - eller:
- Ny ungdomsskole betinger
et ja til eiendomsskatt i Re,
og nedleggelse av en eller to
barneskoler - Solerød og kanskje Ramnes skole.

Re Høyre
Vi minner om nominasjons- og årsmøte
på Re kommunehus fra kl 18 mandag 8/12.
Årsmøtet får besøk fra HH,
kampanjeavdelingen.
P.g.a servering ønskes påmelding
til tlf 98 00 88 78.
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Foreslår skolenedleggelse igjen:
Ramnes og Solerød på kuttlista
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
LOKALPOLITIKK I RE:
De folkevalgte i Re har allerede
tatt en god runde på skole i
denne perioden. Som flertallet i kommunestyret lovet i
lokalvalgkampen 2011 ble
Solerød skole redda fra rådmannens forslag om nedleggelse
i fjor. Rådmannen lot seg den
gang sitere på at han ikke kom
til å legge opp til en omkamp
om skolenedleggelse i denne
perioden. Det løftet bryter han i
Økonomiplanen 2016 - 2018.
- Det er kanskje det mest
vanskelige med denne planen,
sier rådmann Trond Wifstad
til ReAvisa i forkant av presentasjonen. Til rådmannens
forsvar forteller han om en enda
trangere kommuneøkonomi enn
før. Rettighetsbaserte tjenester
pålagt kommunen koster mye
penger, innen barnevern, NAV
og pleie og omsorg. Samtidig
svikter skatteinntektene i hele
landet, også i Re.
- Dette er nye opplysninger som
gjør at rådmannen må ta grep.
Enten kan vi fortsatt ha en årlig
kamp om penger der det må
kuttes javnt over hele linja, eller
så kan vi gjøre skolestrukturen
i Re mer effektiv så vi slipper å
kutte i antall årsverk.
“Mer effektiv” vil si å legge ned
enten Solerød eller Ramnes,
eller aller helst begge skolene.
De to barneskolene driver
vedlikeholdsbudsjettene i været.
At de gamle bygga i kommunen
kan gå for lut og kaldt vann er
det slutt på.
- Vi må bruke mer penger på
vedlikehold. Med dagens bygningsmasse betyr det en økning
på 4,1 millioner kroner årlig
- det vil si 82 millioner kroner
over en 20-årsperiode, forteller
Wifstad. Det er et kostnadsanslag for bare å holde byggene
oppreist, ikke særlig mer enn
det. For eksempel er det ikke
lagt inn kostnader til nytt ventilasjonsanlegg på Dalheim - som
for ett år siden ble anslått til 60
millioner kroner.
Valget står mellom å bruke en
hel haug med penger på vedlikehold, eller å bygge nytt. Det
vil si ny ungdomsskole, bygge
ut Røråstoppen og eventuelt
Ramnes hvis den beholdes.
De omdiskuterte stordriftsfordelene skal utnyttes fullt
ut: Tallenes tale i rapporten
Framtidas Re-skole forteller at
Solerød-elever koster nesten
dobbelt så mye som Kirkevollelever.

Innbyggerundersøkelsen i Re:

Vi er stolte av Re og ønsker ikke
enda en kommunesammenslåing
LOKALPOLITIKK I RE: For snart ti år siden svarte under halvparten at de følte en stor tilhørighet til Re
kommune. Nå svarer hele 68 prosent at de har det - det er et høyt tall sammenliknet med andre kommuner.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Et representativt utvalg reinger
er blitt spurt mange spørsmål
om kommunereformen i begynnelsen av november 2014.
Størst tilhørighet til Tønsberg
På et konkret spørsmål for eller
imot kommunesammenslåing
svarer et flertall nei. I Våle og
på Revetal er det størst motstand mot sammenslåing, mens
Vivestad skiller seg markant
ut med et flertall for sammenslåing. Motstanden mot kommunesammenslåing er høyere
blant unge under 30 år. En klar
trend er at tilhørigheten til Re
har vokst mye etter sammen-

slåingen av gamle Ramnes og
Våle i 2002. I 2005 svarte under
halvparten at de følte en stor
tilhørighet til Re kommune. Nå
svarer hele 68 prosent at de har
det. Det er et høyt tall sammenliknet med andre kommuner,
heter det i rapporten.
Folk på Revetal føler mest
tilhørighet til Re kommune,
deretter Ramnes, Våle og Fon.
Lavest er tilhørigheten til egen
kommune i Undrumsdal og
Vivestad.
Liten tilhørighet
til Holmestrand og Hof
Tønsberg scorer høyest når

Opp til politisk behandling denne uka:
Ny ungdomsskole på Revetal.
Skolenedleggelse. Eiendomsskatt.
LOKALPOLITIKK I RE: Allerede denne uka kommer rådmannens forslag opp til politisk behandling: Hovedutvalg for
drift, eiendom og næring møttes i går 2. desember, i kveld 3.
desember møtes Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd,
i morra 4. desember møtes Administrasjonsutvalget og den
endelige avgjørelsen for både skole, retningsvalg for kommunesammenslåing og eiendomsskatt kommer i
kommunestyremøte 18. desember 2014. ReAvisa dekker
lokalpolitikken i Re, les mer på nettavisa ReAvisa.no.

det gjelder stor tilhørighet til
nabokommuner. Andebu og
Horten scorer også høyt.
3K-kameratene Holmestrand
og Hof scorer dårlig. Folk i
Re føler generelt veldig lav
tilhørighet til Holmestrand og
så å si ingen tilhørighet til Hof.
En eventuell fjerde K i samarbeidet, Sande kommune, får
nesten ikke utslag på skalaen.
Resultatene fra undersøkelsen
er tydlig på at folk i Re hverken
ønsker eller mener at Re kommune trenger en sammenslåing.
Men, dersom vi må slå oss
sammen med noen, hvem skulle
det vært? Her er resultatet så

å si delt på midten mellom
3K med Re, Holmestrand
og Hof satt opp mot andre
alternativer. Re vil til alle
retninger, rett og slett. Alternativet der de spurte kan
lansere sine egne alternativer
scorer høyt. Da svarer folk
konstellasjoner med Tønsberg, Andebu, Horten, med
flere kommuner.
Re bør bestå som en helhet
Et stort flertall av de spurte
mener at Re bør bestå som
en helhet hvis vi skal slås
sammen med andre kommuner til en ny storkommune.
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Sport i Re:

“Mange av de små hoppbakkene rundt omkring har forsvunnet,
derfor vil en liten plastbakke på Bibo gjøre hoppsporten mer tilgjengelig igjen”
Ragnar Skinnes, oppmann for IL Ivrig hoppgruppe.

Kort om
fire hopptalenter fra Re:

- Jeg vil fly veldig, veldig
høyt og kanskje litt langt

Marte Skinnes (19)
Våle

Haakon Norseng (21)
Bjerke, Revetal

VÅLEHALLEN: - Du blir’a jaggu skihopper du! Trener Arvid Lian skryter
av Pernilla (4), en av to nye hoppere i IL Ivrig. Men de blir gjerne enda flere.

Hopper for Lillehammerhopp.
- For tiden bor jeg i Lillehammer hvor jeg satser for fullt
for å bli så god som mulig.
Hittil har jeg deltatt på flere
Continental Cup-renn og
World Cup på Lillehammer,
noe jeg håper jeg får lov til
i den kommende sesongen
også. Målet for sesongen er å
gjøre det bra i junior-NM.

Hopper for Flying Team
Vikersund. Beste resultat er 5.
plass av 21 totalt i NC B sommermesterskap (KK-samling)
på Lillehammer i sommer.
Mål for denne sesongen er å
vinne Norgescup klasse B individuelt. Langsiktig mål er å bli
Norgesmester i kombinert.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Anders Knapstad (18),
Knapstad i Undrumsdal

Kristian Lian (20)
Knapstad i Undrumsdal

Hopper for Flying Team
Vikersund. Beste resultater
vinteren 2013/2014: Norgescup i Vikersund 6. plass,
Norgescup Lillehammer 10.
plass.
- Målet for denne sesongen er
å delta som prøvehopper under
skiflyging i Vikersund. JuniorNM storbakke i Holmenkollen setter jeg også høyt. På
lang sikt er målet å bli så god
som mulig og konkurrere i
internasjonale renn.

Hopper for Lillehammerhopp.
- Jeg har ofte kommet videre
til 2. omgang, det vil si de 30
beste, i senior-NM på plast
og snø, men mangler enda en
topp-plassering. Har fått lov
til å sette utfor skiflygingsbakken i Vikersund, men bare som
prøvehopper. Har deltatt i FIScuprenn. Det beste resultatet må
nok være seier og andreplass
under Norgescupen i Vikersund
i forrige vintersesong. Vinterens
målsetting er videre deltakelse internasjonalt og topp 20
i senior-NM. Det jeg virkelig
brenner for på lang sikt er å ta
OL-gull. Det er en lang vei å
gå, men jeg føler at jeg nærmer
meg litt for hver treningsøkt.

IL Ivrigs hoppgruppe vil
satse på rekruttering for å
komme tilbake til gamle
høyder igjen. En gang var
de opp mot 15 på trening i
Vålehallen, og blant dem
har den lokale hoppklubben
fostra fram fem talenter i
hopp og kombinert. Les mer
om hopptalentene fra Re i en
egen sak.
Satser på rekruttering
ReAvisa var innom på en
hopptrening i november, der
to nye, unge hoppere hadde
tatt kontakt etter å ha sett
treningstidene i idrettskalenderen i ReAvisa. De to er
Pernilla Sabine Hansen Marthinsen (4) fra Våle og Even
Kommedal (11) fra Kleiva.
- Jeg har hatt lyst til å hoppe
på ski lenge, forteller Even.
Da han så at det var muligheter i Re fikk han med
seg mamma til å kjøre på
trening. Det angrer han ikke
på, for dette er morsomt.
Pernilla er på sin andre
hopptrening. Pappa forteller
at dette var noe hun fikk for
seg at hun ville prøve.
- Jeg har sett hopp på TV,

forteller Pernilla.
- Da ble hun fast bestemt på at
det skal ho drive med, forteller
pappa. - Så får vi se da, sier han
og ler. Pernilla er mest opptatt
av å fly høyt.
- Jeg vil fly veldig, veldig høyt
og kanskje litt langt. Jeg skal
hvert fall prøve å vinne!
Først er det oppvarming med litt
lek, som fotball. Etterpå er det
mer spesialisert trening på balanse og spenst. Arne Haugerud,
Arvid Lian og Ragnar Skinnes
bytter på som trenere. Pernilla
setter utfor rampa og svever
gjennom lufta før hun smeller
pladask i tjukkasen.
- Du blir’a jaggu skihopper du!
Arvid Lian mener det blir moro
å se Pernilla med ski på beina til
vinteren.
Arne Haugerud veileder og
skryter av Even: - Det hjelper
på!
-Mer aktivititet enn noen gang
Marte Skinnes fra Våle er
hjemom for å være med og
hjelpe til med treningen. Til
daglig bor hun og går på skole i
Lillehammer, og satser for fullt
på hopp. - Jeg var med her fra
jeg var sju år. Da var vi noen

ganger over 20 stykker på
hopptrening her, fra 6 år og
oppover. Det hadde vært flott
om det blir sånn igjen. Det
er jo kjedelig å bare være en
eller to på trening. Med flere
med er det mer sosialt, og
du har noen å se opp til og
konkurrere med, sier Marte.
En plastbakke ute på Bibo
som det kan hoppes i året
rundt, er en super ide, mener
hopptalentet fra Re. - Da blir
det nok mer aktivitet enn
noen gang. Flere ville helt
sikkert prøve hopp.
Små marginer som skiller
Skihopping er en artig idrett
hvor det er små marginer som
spiller inn, forteller Marte.
- Sjøl om skihopping er en
guttedominert idrett, er dette
en idrett som passer seg
like bra for jenter, mener
Marte som oppfordrer alle
som liker litt fart og spenning å ta turen til Vålehallen
på torsdagskveldene og til
Rambergkollen i vinter for å
prøve ut skihopping. - Her er
plass til alle som vil, forteller
trenerteamet. - Velkommen
skal alle som vil prøve være!
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Alt innen innramming!

Malerier / Broderier / Papyrus / Bilder / Tegninger
Vi skjærer alt innen passepartou
på vår ny maskin wizard 9000.
Se vårt gode rammeutvalg!

7JOTLFSBMMFWÇSF
LVOEFSPHLPOUBLUFS
FOSJLUJHHPEKVM

Se video på Facebook.com/ReAvisa

IL IVRIG HOPP SATSER
PÅ REKRUTTERING:
Pernilla Sabine Hansen
Marthinsen (4) er en av
to nye barn på hopptrening denne høsten, og den
lokale hopp-klubben tar
gjerne i mot flere.
- Her er plass til alle som
vil, forteller trenerteamet.
Foto:
Stian Ormestad

IL Ivrig planlegger en helårs plastbakke Bibo
BIBO: Mange av de små hoppbakkene rundt omkring har forsvunnet de
siste åra, derfor vil en liten plastbakke på Bibo gjøre hoppsporten mer
tilgjengelig igjen, mener Ragnar Skinnes i IL Ivrig, oppmann for IL Ivrig
hoppgruppe. Han forteller at planene for en 8 - 10 meters plastbakke for
de minste er under planlegging på Bibo. - Vi kommer til å søke rett over
på nyåret og går alt i orden med tippemidler og finansiering kan det gå
radig fram til vi får den klar, håper Skinnes. Han forteller at mange av de
små bakkene rundt omkring har forsvunnet de siste årene, derfor vil en
liten bakke på Bibo gjøre hoppsporten mer tilgjengelig igjen. Snømangel
mange vintere har heller ikke gjort underverker for hoppsporten her i Re.
Plastbakken blir en helårsbakke, uavhengig av snø. - Mange er interessert i sporten og vil prøve, men vi har ikke vært synlig nok for folk flest.
Derfor har vi trua på at dette er et riktig grep for å få fart på rekrutteringa
igjen, sier Skinnes. Plastbakken på Bibo kommer i tillegg til hoppanlegget
i Rambergkollen. Skinnes oppfordrer alle som har lyst til å bidra i hoppgruppa til å ta kontakt.- Vi trenger folk til å gjøre klar bakken om høsten,
preppe bakken og være med på trening og renn om vinteren. Planen for i
vinter er å ha minst en trening hver uke så lenge det er snø, og det blir også
poenghopprenn i Rambergkollen.
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Sport i Re:

Søker etter kandidater til Drømmestipendet 2015
RE: Taran Henden fra Re ble
tildelt årets Drømmestipend,
og nå er det på tide å finne nye
kandidater til 2015-stipendet,
melder Nord-Jarlsberg Kulturskole. Drømmestipendene deles
ut av Norsk kulturskoleråd og
Norsk Tipping, og det kan gå
til alle - man trenger ikke være
elev på kulturskolen. Det deles
ut 100 stipend av 10.000 kroner.
Stipendene utdeles til både
soloutøvere eller grupper.
Kategorier er dans, musikk,
skapende skriving, teater,
visuell kunst og annet. Frist for
å sende inn forslag til nominasjoner er 6. februar 2015.
- Start gjerne allerede nå i høst
med å lete etter gode kandidater
i din kommune, oppfordrer
Wenche Helgesen,
kulturskolekonsulent ved NordJarlsberg kulturskole.
- Sjøl om Drømmestipendet
2015 først skal utdeles i juni
neste år, er det viktig å komme
tidlig i gang med forarbeidet.
Gode stipendkandidater skal
kartlegges og vurderes, før
kommunene innen utgangen
av februar 2015 skal fremme
sine nominerte til Drømmestipendet 2015. Det er landets
kulturskoleledere som har den
ærefulle og krevende oppgaven
med å nominere kommunens
kandidat(er) til Drømmestipendet. For å gjøre en best mulig
jobb behøver kulturskolelederen
hjelp fra hele kommunen. Både
fra voksne som kjenner til gode
drømmestipendkandidater, og
fra kulturutøvende ungdommer
som kjenner seg kvalifisert til å
være en nominasjonskandidat.

220 små og store
på fotballavslutning i Ramnes
RAMNES: Ramnes IFs
fotballgruppe markerte sesongavslutning på Elverhøy med
hele 220 tilstede, så noen måtte
ta til takke med ståplass. Med
medaljer til spillerne, boller og
brus og besøk av ”Årets spiller”
i årets førstedivisjon var det stor
stemning. Alfred Ringdal intervjuet årets spiller Pål Kirkevold om karrieren fra Ramnes
til Sandefjord Fotball som nå
rykker opp i Tippe-ligaen. Pål
var også toppscorer i 1. divisjon
og publikum fikk se alle de 19
scoringene. Pål tok seg god tid
på besøket i ”gammelklubben”,
enda han hadde bursdag samme
dag, 24 år. Det var mange som
sikra seg en autograf.
Foto:
Håkon Westby

Se flere bilder på ReAvisa.no

Lette seiere for IL Ivrig volleyball-jentene - Blir gjerne flere!
VÅLEHALLEN: - Ivrigs
damelag i volleyball rykket i
fjor ned fra 2. divisjon, men har
denne sesongen startet utrolig
bra i 3. divisjon, forteller Jan
Gunhildstad i IL Ivrig volleyballgruppe til ReAvisa. - Det er
blitt flere lette seire i de første
seriekampene, og damene viser
god innsats i 1. rankingturnering, også i kamp mot 2. divisjonslag i NM. Forrige søndag
gikk laget helt til topps i 2.
rankingturnering som ble spilt i
Bjørnholthallen i Oslo. Der var
det totalt 20 lag fra 3. og 4. divisjon på Østlandet. Laget gikk
ubeseiret gjennom turneringen,
og med seire over Oldenborg,
Oslo, i semifinalen og UMBI,

Ås, i finalen ble det maksimalt
med rankingpoeng denne dagen.
Laget gikk med det også til
topps på den totale rankingen
for 3. divisjon Østlandet, der de
to beste ved årets slutt rykker
opp til 2. divisjon. Sesongen
avsluttes med 3. og siste rankingturnering hjemme i Vålehallen i mars, da håper vi på stor
stemning i Vålehallen, forteller
Gunhildstad. Herrelaget er også
i 3. divisjon, og har også hatt en
grei start på sesongen. De ligger
midt på treet på rankinglisten.

RAMNES: - Vi er en gjeng voksne «gutter» og «jenter» som
møtes i gymsalen på Ramnes
skole hver mandag kveld for å
trene. Målet er å holde seg litt
i form samtidig som vi har det
gøy sammen. Vi løper, har styrketrening og spiller innebandy.
Det er ingen konkurranse, og
man velger selv hvor hardt man
vil ta treningen. Vi vil gjerne
ha med oss flere. Tenker du at
du skulle ha kommet i gang
med noe trening? Eller vil du
trene litt mer enn du allerede
gjør? Kom en mandag og se om
dette er noe for deg! Vi starter
opp igjen på nyåret mandag 5.
januar, skriver trimgruppa i RIF
i en epost til ReAvisa.

Ramnes-jentene
topper tabellen
RAMNESHALLEN:
Ramnes-jentene slår motstandere fra fjern og nær
som kommer til Ramneshallen denne høstsesongen.
Holder de koken helt inn
til sesongslutt er det 1.
divisjonsspill neste sesong.
Jentene skriver også på
Facebook: “1. divisjon, her
kommer vi!!!”. Men trener
Gjemund Hulbak vil roe
ned gemyttene litt: - Vi er
ikke halvveis engang!
Foto:
Stian Ormestad
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Se flere bilder på ReAvisa.no

* Trafikkalt grunnkurs
* Personbil
* Personbil m/ automat
* Personbil m/ henger
* Moped
* Lett MC
* Tung MC
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Nye belter i Re Taekwon-do-klubb
REVETAL: Re Taekwon-do-klubb
hadde gradering for alle sine
medlemmer siste torsdagen i november, og det var totalt 19 elever
som skulle gjøre sitt beste for å
oppnå sine nye grader, forteller
Anders W. Proos i Re Taekwondo-klubb: - Barnepartiet stilte med
12 elever, ungdomspartiet med
3 elever og voksenpartiet med 4
elever. Alle var særdeles skjerpet
og svært godt motiverte. Gjennom
en time med forskjellige øvelser
og høy konsentrasjon gjorde elevene seg fortjent til sine nye grader
og belter. Det var en flott gjeng
med store smil om munnen, som
gikk hjem den kvelden, forteller
Proos til ReAvisa..
Foto: Privat
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ÅRETS IDRETTSNAVN
Kort om tittelen
Årets Idrettsnavn i Re:

Se video på Facebook.com/ReAvisa

* Juryen i 2014 besto av:
Ida Johre, leder for idrett
i Re kommune, Margareth Horn, folkevalgt og
hovedutvalgsleder med
ansvar for idrett, Svein
Olsen, årets Ridder av
Re og Synne Eggum
Myrvang, ReAvisa.

- Hadde aldri starta med sykling
hadde det ikke vært for Re SK
ÅRETS IDRETTSNAVN 2014: Sjøl om Årets idrettsnavn i Re 2014 sikter mot en internasjonal sykkelkarriere, vil han alltid like seg aller best på terrengsykkel i skauen rundt Langevann.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Årets idrettsnavn i Re 2014
er kåret: Torjus Sleen (17),
sykling.
- Morsomt det. Jeg pleier
egentlig ikke tenke så mye på
sånt, så jeg tar det mer som en
bonus, sier Torjus da ReAvisa
er på besøk i treningskjelleren
hjemme hos mamma i Rånerudåsen. Mellom banesamling
i Polen forrige uke og testing
med Olympiatoppen den neste,
rekker ReAvisa noen ord med
sykkeltalentet. Det er også mye
skolearbeid som skal gjøres
unna nå som han har mer tid til
sånt.
- Godt sykkelmiljø i Re
Som 12-åring møtte Torjus opp
på sykkeltrening. Mamma og
pappa mente han måtte finne på
noe, komme seg litt ut, få litt
frisk luft.
- Det var jo litt pes i starten.
Jeg starta med terrengsykling
og hadde en elendig sykkel,
men jeg sykla fra de aller fleste
likevel. Da ble det plutselig
veldig moro!
Hadde det ikke vært for Re
Sykkelklubb hadde Torjus aldri
drevet med sykling i dag. Klubben har et bra miljø med mange
unge aktive, flinke trenere og
ivrige folk i klubbapparatet.
I dag sykler Torjus for Tønsberg
CK og går på Wang i Tønsberg,
og han sikter mot en internasjonal karriere. Allerede som
17-åring er han en av landets
beste i sin sport.
- Det beste denne sesongen var
World Cup i Frankrike i februar,
forteller Torjus. Der var han en
viktig del av en sensasjonell
landslagseier til Norge. Han var
også en av seks nordmenn som
ble plukka ut til å sykle VM i år.
Sykling er en dyr sport. Ett
hjul koster 19.000 kroner, viser

Torjus fram. Det er mye reising
på samlinger, det koster også
penger - bortsett fra når det er
i landslagssammenheng. Da
betaler sykkelforbundet.
Sjøl om formen og resultatene
blir bedre og bedre, blir ikke
økonomien særlig bedre. Han
skulle gjerne fått noen flere og
større sponsorer med på laget.
- Ikke om å gjøre å være best
nå, men å bli best om ti år
- Jeg har enda høyere forventinger til neste sesong, for i
år har jeg fått bekrefta potensialet mitt og jeg vet at det også er
et forbedringspotensial utover
det jeg har prestert i år.
Torjus trener fortsatt litt mindre
enn det som er vanlig i hans
aldersklasse. Han vil heller
legge på litt og litt mer trening,
for å se hvor mye han tåler, og
ikke slite ut kroppen allerede
som junior.
- Det er ikke om å gjøre å være
best nå, det er viktigere å være
best om ti år. Jeg må tenke på
at jeg fortsatt er ung og har
lang tid igjen, det er ikke nå det
gjelder.
Når det gjelder sykkel og
doping er det ikke første gang
Torjus får spørsmål om det, og
sjøl om han ikke har mange
årene bak seg i sporten har han
allerede opplevd at de foran han
på resultatlista er blitt dopingtatt
og strøket.
- Det er ikke greit å dope seg.
Jeg får mange spørsmål om
det, men det er ikke noe vi går
og tenker på, det er rett og slett
ikke noe tema.
Sykkelsporten er ikke så full av
doping som en kan få inntrykk
av, mener Torjus. Skandalene
de siste åra har satt sporten i et
dårlig lys, men det var kanskje
helt nødvendig.

- Det er blitt rydda skikkelig
opp. Det er vanskeligere å dope
seg nå og det er bra!
Lurt å være litt daff
innimellom all treningen
En kveld i uka og annenhver
helg jobber han i sportsbutikken på Revetal, og lønna derfra
kommer godt med. Med litt
hjelp fra mamma og pappa
betaler han ellers alt sjøl.
- Jeg må skryte av sjefen Anders
Gustav Holt som har klart å
legge opp en arbeidsavtale med
fleksible arbeidstider sånn at jeg
kan kombinere det med sykkel
og skole.
På lang sikt er målet å bli proff
på et bra lag og kjøre de store
ritta, som de store klassikerne.
- Alle sier Tour de France, det
er klart. Men jeg liker også
Paris Roubaix, et brosteinsritt i
Frankrine. Han henter motivasjon og inspirasjon fra to treningskompiser og skolekamerater,
også fra Re: Henrik Tveitan og
Iver Knotten, sistnevnte kommer opp i samme aldersklasse
som Torjus til neste år. Av forbilder nevner han Sondre Holst
Enger og Lars Petter Nordhaug,
som sykler for samme Tønsberg-klubb som Torjus.
Torjus trekker fram en av sine
beste egenskaper: - Jeg er flink
til å lytte til kroppen. Det er ofte
jeg kan ha lyst til å trene enda
mer, men det er minst like viktig å hvile som å trene. Så det er
en fordel å være glad i å slappe
av også, sier han med et glis.
Likevel blir det trening 650
timer i året, en økning med
cirka 100 timer fra i fjor. De
mest travle periodene blir det
godt over to timer trening per
dag i snitt. Det er Torjus fullt ut
innstilt på. Sjøl om han sikter
internasjonalt, er det fortsatt

moro å leke på en terrengsykkel
i skauen. - Spesielt rundt Langevann, der er det fint å sykle.
Himmelspretten fra Revetal til
Undrumsdal er også helt perfekt
for bakketrening. Bispeveien
er en bra strekning for tempotesting, flat og rask.
Aldri klubbmester i Re SK
Sykkeltalentet har sanka inn
medaljer, men han rakk aldri å
bli klubbmester i løpet av sine
to sesonger Re SK. - Calle, eller
Carl Fredrik Rønningen, tok
meg hver gang. Eller nei, jeg
vant vel 10 kilometer tempo på
Bispeveien? Jeg husker ikke
helt, sier Torjus. Men han kommer gjerne tilbake for å kjempe
om klubbmestertittel i Re SK
i framtida. - Det er morsomt å
være med på sånt. Så jeg kommer gjerne for revansje en gang.

* Hvem som helst kan
foreslå kandidater til
utmerkelsen, og fem
kandidater ble foreslått:
Torjus Sleen (17),
sykling, Erling Schjetne
(47), Re-mila, Pål Aleksander Kirkevold (23),
fotball, Stian A. Sanne
Mikkelsen (18), drifting,
og Veronica Danielsen
(19), drill.
* Juryen forteller at
de hadde en vanskelig
oppgave, men etter en interessant diskusjon stiller
alle seg bak årets vinner:
Torjus Sleen.
* Vinneren vinner heder
og ære, og blir presentert
i ReAvisa.
* I fjor ble Tobias Gran
(15), fotball, kåra til
Årets idrettsnavn i Re
2014. Han ble norgesmester med Rosenborg
i år.
* Neste mulighet til å
foreslå kandidater til
Årets idrettsnavn i Re
2015 blir i november
2015 - mer info kommer
i ReAvisa både på papir
og nettavis.
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Re helsehus:

“De har virkelig stått på dag og natt, både virksomhetsledere, plassledere, vaktmestere, med mange flere.”
Kommunalsjef Mette G. Halvorsen

Kø ut til parkeringsplassen
med åpen dag på Re helsehus
REVETAL: Folk likte det de fikk se da det nye Re
helsehus åpnet dørene sist søndag.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Vi hadde jo aldri i verden
trodd det skulle komme så
mange, forteller kommunalsjef
Mette Halvorsen. Det var kjøpt
inn pepperkaker, men det gikk
kjapt tomt når interessen var
så stor - hele 250 kom allerede
på den første omvisningen for
dagen sist søndag, 30. november 2014.
- Imponerende flott bygg!
Beitemarken 4H delte ut pepperkaker så lenge det var, og de
hadde åtte kaffekanner i sving.
- Vi måtte holde av den siste
boksen til siste runde, forteller
barna til ReAvisa mens første
omvisning er i full gang. Blant
de mange som hadde møtt opp
var Line Barstad fra Skjeggestadåsen. Hun kom sammen
med mamma Johanne Barstad.
- Det er et imponerende flott
bygg! Store, lyse, flotte rom
med trivselspotensiale, mener
de etter omvisningen. Med så

mange mennesker ble det noen
logistikkproblemer, men det
løste seg greit med lange rekker
med folk.
- Har stått på dag og natt
Kommunalsjefen åpnet omvisningen med å skryte av frivillige lag og foreninger i bygda
som har lagt ned en kjempestor
innsats i dugnad på bygget,
både med klargjøring og flyttelass fra Krakken og Våle de
to - tre siste ukene. Halvorsen
trekker også fram kommunens
ansatte.
- De har virkelig stått på dag og
natt, både virksomhetsledere,
plassledere, vaktmestere, med
mange flere.
Flytter inn i disse dager
Nå i disse dager flytter de
første inn på Re helsehus, helt
innenfor tidsrammnene og uten
kostnadssprekk i budsjettet på
over 400 millioner kroner.

ENORM INTERESSE:
Det var tatt høyde for 50
- 60 interesserte, men det
kom fem ganger så mange
allerede i den første runden
med omvisning. Dermed
gikk de flinke 4H-barna som
delte ut kaker ved inngangen
kjapt tomme for kaker.
PEPPERKAKE-BARN:
- Vi hadde masse kaker og
åtte kaffekanner, forteller
barna fra Beitemarken 4H
til ReAvisa. Likevel gikk
de kjapt tomt når det kom
mange ganger flere folk enn
forventa.
NYSGJERRIGE REINGER:
Blant de mange nysgjerrige
var Line Barstad fra Skjeggestadåsen. Hun kom sammen med mamma Johanne
Barstad og de likte det de så.
ADGANGSKORT:
Kasko sprer glede og humør
blant de eldre, og flytter fra
Våle til Revetal - og bikkja
har fått sitt helt eget adgangskort med bilde og navn, viser
matmor fram.
Foto:
Stian Ormestad

Se video på Facebook.com/ReAvisa
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Re helsehus:

- Et samarbeid
uten like
REVETAL: - Dette har vært et
samarbeid og et samspill uten
like - dette prosjektet kan dere
skryte uhemma av, det finnes
rett og slett ikke liknende i vår
region, taler prosjektleder Arne
Suren i HR-prosjekt under
overrekkelsen av Re Helsehus
fredag 14. november 2014. Les
også mer om den høytidelige
seremonien på ReAvisa.no.
- Det har vært en god tone hele
veien, det har vært kødd og det
har vært mye moro. Likevel har
det ikke vært noe tull. Vi leverer
on time, vi leverer litt under
budsjett - og vi leverer til og
med litt før tida. Helt rått!
Suren benytter anledningen til å
skryte av underentreprenørene.
- At det ble valgt flere lokale
firma, var ikke dumt, mener
han, - sjøl om det har vært store
oppgaver for noen relativt små
firma. Helt perfekt å samarbeide
med!
Blant dem er det flere lokale:
Alt Installasjon i Våle, Gran
VVS på Revetal, Ommedal og
sønner AS og Østlandske Gulvsparkling.

Høytidelig overrekkelse av Re
Helsehus
REVETAL: - I dag er vi veldig,
veldig stolte, taler varaordfører
Trude Viola Antonsen ved den
høytidelige overrekkelsen av Re
Helsehus, fra hovedentreprenør
Veidekke AS til Re kommune,
fredag 14. november 2014.
- Rådmann lover å passe godt
på det, sier varaordføreren på
vegne av rådmann Trond Wifstad. Rådmannen spurte seg sjøl
det spørsmålet alle idrettsstjerner får etter en stor prestasjon:
- Hva føler du nå? Først og
fremst takknemlighet. Det er
blitt gjort en fantastisk jobb, fra
bånn til topp. Vi er ferdig før
planlagt, og vi er under budsjett.
Fra mitt ståsted som rådmann er
det rett og slett fantastisk! Det
er bare å skryte av Re kommunestyre som gjorde et framtidsretta vedtak, som vil styrke
Revetal som motor i utviklingen
av Re kommune videre framover, taler rådmannen. Tjukke
protokoller skulle underskrives,
for nå har Re kommune overtatt
bygget og det er ditt og mitt og
fellesskapets helsehus fra nå av.
- Det finnes en del skepsis der
ute, men dette blir bra når folk
lærer seg å kjenne huset. Både
for dem som skal vi her, og ikke
minst alle som skal jobbe her,
taler varaordfører Antonsen.

- Vi har lagt sjela vår i
at dette skulle bli bra!
REVETAL: Re Helsehus har vært en stor oppgave for flere små lokale firma. De
har tatt utfordringen på strak arm. - Det er ikke størrelsen det kommer an på!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
De to største lokale underentreprenørene har på det meste hatt
opp i mot femti mann i arbeid
på Re helsehus.
- En stor utfordring, men
samtidig en stor mulighet
En stor oppgave for små lokale
firma, hvert fall i denne sammenhengen. Alt Installasjon i
Våle har stått for all strøm- og
datastyring i bygget, Gran VVS
på Revetal har levert alt av
rørleggertjenester. Jobben de
har gjort henger tett sammen i
et hypermoderne bygg som Re
helsehus.
- Vi gikk sammen med
Veidekke i anbudsprossessen,
og vi hadde nok fordel som
to lokale firma som kjenner
hverandre godt fra før, spesielt
når vi skulle gå løs på en så stor
utfordring som dette.
Øyvind Sogn fra Våle har vært
prosjektleder for Gran VVS,
en jobb til 35 millioner kroner.
- Dette er den desidert største
vi har gjort sammenliknet med
tilsvarende oppdrag tidligere,
forteller han.
- Vi har lagt sjela vår i at dette
skulle bli bra, forteller Georg
Gran i Gran VVS.
- Det var en stor utfordring,
men samtidig en stor mulighet,

mener Øivind Kjær i Alt Installasjon.
- Her har vi kunnet levere alt
vi bare kan drømme om av
komplette, avanserte system:
Alarmer, adgangskontroll,
sykesignal som er enormt
krevende, dataanlegg, telefon,
porttelefon og varmestyring.
Det krever mye av alle, forteller Atle Malm som har hatt
ansvaret for svakstrøminstallasjon på Re helsehus. Kittipum
Rongpuech har vært med som
montør.
- Aldri før overlevert
et så komplett bygg
Teknisk rom, der all varme og
kjøling styres fra, er hjertet i
bygget. I et annet avstengt rom
står hovedtavla som er hjernen
for all strøm i bygget. I et eget
datarom er alle koplinger på
plass for telefoni og datatrafikk.
Rommene er avlåst og det er
godt merket hvem som kan
tukle med hva. Det blinker i
røde og grønne lamper og på
tavlene er det tall og figurer. Nå
gjenstår opplæring i systemene, det er en ganske krevende
opplæring av superbrukere på
bygget.
- Vi har aldri før levert et så
komplett bygg ved overlevering

noen gang tidligere, forteller
Gran og Kjær.
- Dette er en god referanse
- Hvordan gikk dere løs på en
så stor og krevende oppgave?
- Det gjelder å stykke det ned
og ta det i etapper, forteller
Sogn. Til sammen er det et stort
opplegg med mange komponenter, men ved å ta det bit for bit
har det gått veldig bra - over all
forventing faktisk.
- Vi har hatt ekstremt lite feil
under testing av systemet underveis. Vi har testa mye, og alt
fungerer prikkfritt nå.
De to lokale underentreprenørene vil bruke Re Helsehus for alt det er verdt som en
god referanse.
- Dette er vel et godt eksempel
på at det ikke er størrelsen det
kommer an på!

RE HELSEHUS ER FIKS FERDIG: På det store bildet ser vi
Georg Gran og Øyvind Sogn fra Gran VVS, Øivind Kjær og
Kittipum Rongpuech fra Alt installasjon. På det lille bildet ser vi
varaordfører Trude Viola Antonsen under den høytidelige overrekkelsen av Re helsehus, fra hovedentreprenør Veidekke AS til
Re kommune, fredag 14. november 2014.
Foto:
Stian Ormestad
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Legekontoret på
Brår er blitt til
Re legegruppe
på Re helsehus
REVETAL: - Brår legekontor har gjennom de siste
åra vokst ut av sine lokaler
på Brårsenteret, skriver
Trygve Skonnord på vegne
av fastlegene på Brår i en
epost til ReAvisa.
- I forbindelse med at nye
Re helsehus har åpnet,
har Brår legekontor flytta
inn i helt nye lokaler der.
Første åpningsdag var
18. november 2014. Brår
legekontor er lagt ned fra
og med samme dag, og
har bytta navn til nye Re
legegruppe, som foruten
nevnte Skonnord består av
Vibeke Svanevik, Cathrine
Christensen og Erlend
Viken. Det er de samme
legene som fram til nå har
vært å finne på Brår, som
nå treffes på Revetal. Endringen vil berøre omtrent
en av tre av innbyggere i
Re kommune, altså over
3.000 personer.

Cherokee

Innovativ teknologi - Ett skritt foran

PRØV
VÅR
DEMOBIL

9-Trinns automatgir
Kollisjonsvarsling
“Alt utstyr”

Fra. kr. 499 900,,ǀŝƫŶŐĨŽƐƐǀĞŝĞŶϮϱ
ϯϬϴϰ,ŽůŵĞƐƚƌĂŶĚ

důĨ͘ϯϯϬϲϲϳϳϳ
ǁǁǁ͘ĂƵƚŽĐĞŶƚĞƌĞƚ͘ŶŽ

Finansavisen rangerer
Cherokee foran Audi
Q5 og Ranger Rover
Evoque*
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Re helsehus:

Siste tirsdagstreff på Våletun: - Håper
vi kan fortsette på det nye helsehuset
VÅLE: Hver tirsdag samles opptil over tjue eldre til treff på Våletun. Dit kommer både hjemmeboende og noen som bor på sjukehjemmet. Forrige tirsdag var
det siste samling i Våle, og nå håper damene bak at de får innvilget plass i det
nye helsehuset på Revetal så de kan fortsette hver tirsdag utpå nyåret.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

TRIVELIGE TIRSDAGER: På det store bildet ser vi Karin
Johansen (77) fra Kirkevoll som har satt av tirsdagene i
4 - 5 år, og gleder seg til hver gang. Ruth Schymann (86)
fra Fossan tror at det blir like fint med tirsdager på Revetal.
Øverst av ser vi Reidun Horn, leder gjennom 8 år, som
håper tilbudet får plass på det nye Re Helsehus.
Foto:
Stian Ormestad

Reidun Horn har vært med å
stelle i stand hver tirsdag i ti år,
først hjalp hun til på kjøkkenet
og de siste åtte åra som leder for
de frivillige damene som etter
hvert nærmer seg både 80 og 90
år - alle frivillige som jobber på
dugnad for å skape en koselig
møteplass for de eldre i bygda
med mat, sang, lotteri, med mer.

som tipsa avisa, sier Karin og
ler, - det var ho væl unt!
Ruth Schymann (86) fra Fossan
sitter ved samme bord, og begge
er skjønt enig i at det blir like
fint med tirsdager på Revetal.
- Om det blir nye vegger rundt
oss, er det de samme trivelige
menneskene som er her, mener
de. - Jada, det er ettersom åssen
en tar det det veit du!

- Vemodig å reise fra Våle
- Det er klart det er vemodig å
skulle pakke sammen og reise
her ifra en aller siste gang, sier
Reidun. - Men vi får håpe det
blir like bra på det nye huset, og
at det fortsatt er plass til oss.
Karin Johansen (77) fra Kirkevoll har satt av tirsdagene i 4 - 5
år, og gleder seg til hver gang.
- Skikkelig hyggelig, sier hun
til ReAvisa. - Reidun er så flink,
peker hun på et avisoppslag på
tavla. Innsatsen hennes har ikke
gått upåaktet hen. - Det var jeg

Mange om plassen på Revetal
Og skulle det ikke gå i orden,
mener de at det får han Hillestad ordne opp i. Sjølveste
ordføreren var invitert til det
siste treffet på Våletun, og fikk
servert full julemiddag sammen
med de andre gjestene.
- Vi har ikke fått et endelig svar
enda, men vi har vel fått et halvveis tilbud på plass hver tirsdag
på det nye helsehuset. Så da får
vi prøve å fortsette så lenge vi
får en plass å ha det, og så lenge

vi er en god gjeng til å å hjelpe
til, sier Reidun som regner med
at de er i gang igjen i midten
av januar på det nye helsehuset. Hun skryter av hvordan
virksomhetsleder Ingerd Saasen
Backe prøver å få kabalen til å
gå opp. Det er mange om plassen når alt sentraliseres på Re
Helsehus.
Reidun har med seg blant andre
Ingrid Lima Hansen, Anne
Haslestad, Aud Kalager, Grete
Larsen, Inger Marie Røisgård,
Else Bagstvål, Bjørg Kristensen
og Karen Hansen som står for
loddsalget.
- Vitaminpille i hverdagen
- Vi er mange å fordele oppgavene på, og det er bra, skryter
Reidun. - Å være her og hjelpe
til er som en vitaminpille i
hverdagen. Her har vi med alle
tiders folk å gjøre, det er virkelig en trivelig og fin gjeng.

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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Ridder av Re:

Vi gratulerer Re kommune
med nytt helsehus.

Gardinene er sydd hos oss!

Riktig god jul til alle våre kunder.
Glasshytta i Vivestad
RIDDER AV RE: Ridder av Re 2014 ble Svein Olsen, en ivrig bidragsyter til idretten i Re
gjennom styreverv, sponsorarbeid med mer, pluss en næringslivsmann som bygger boliger
og står for utviklingen av store boligfelt, som Skjeggestadåsen.
Foto: Espen Winther

Glassblåser Anne Ka Munkejord:”Jeg

designer
vinglass for dagens bruk og hendene mine
fører tradisjonshåndverket videre”.

Kjenner du vår neste Ridder av Re?
RIDDER AV RE: Ridder av Re er en tittel tilsvarende æresborger i byene rundt
oss. Prisen deles ut hvert år under åpning av Re middelalderdager, og allerede
nå kan du foreslå kandidater du mener fortjener Ridder av Re-tittelen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ridderen av Re får overrakt
diplom, ridderkappe, heder og
ære. I 2015 blir det tredje gang
Ridder av Re kåres.
God ambassadør for Re
- I vår kommune finnes det
mange riddere, både mannlige
og kvinnelige, som bruker mye
tid og krefter på å arbeide for
frivillighet, for barn og unge,
og for omdømmet til Re, alt for
at Re kommune skal være en

fin kommune å bo i og for å gi
barna en trygg og fin oppvekst.
Kriteriene for å bli vår neste ridder er blant annet: Engasjement
seg for barn og unge, positiv og
kreativ, god ambassadør utover
kommunegrensene, modig og
uredd. Kandidatene må bo eller
ha sitt virke i Re kommune.
Alle kan foreslå kandidater
Gode eksempler er både Henning Larsen, Ridder av Re 2013

og Svein Olsen, Ridder av Re
2014.
- Vi tar i mot forslag på kvinner og menn, unge som gamle
– frem til og med fredag 23.
januar 2015, forteller Siv
Ellen Kristiansen ved kulturkontoret i Re kommune. Alle
innbyggere i Re kan fremme
sitt forslag på e-post post@
re.kommune.no eller per post
til Re kommune/kultur, PB
123, 3164 Revetal.

Sommerminne
fra Revetalgata
REVETAL: Dette bildet
lå i postkassa til ReAvisa
tidligere i høst og viser en
flott blomst som er stulla og
stella med hele den varme,
flotte sommeren vi hadde
i år. Tipseren forteller at
den store prydblomsten har
gleda mange.
Foto: Privat

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

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

Åpent hver
dag 08 - 20
hele året

www.akglass.no
Åpent: tirsdag, torsdag og fredag 10-16

Langdag onsdager 10-18. Lørdag 10-15. Søndager i advent 12-16

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

Ramnes Historielags julemøte
Vel møtt til Bygdetunet Brår mandag 8. des. kl 19.00.
Programmet er juleminner.
Kåre Holtung forteller fra Fon,
Trygve Gran fra jul på hvalfangst.
Også andre kan slippe til med historier.
Julesanger og bevertning.
Vel møtt til alle!
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Småttog
Stort
ogsmått
stort fra Re:

Slekters gang:
Døde:
Våle kirke:
12.11
20.11

Arnulf Pedersen
Ragnhild Erichsen

Ramnes kirke:
12.11
13.11
14.11

Ingrid Otilie Gran
Ragnhild Synnøve Abrahamsen
Karianne Næss

Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Trond trodde det skulle være begravelse med anddrakt.

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

Disse sleipingene kommer
for å lage rockekonsert på Re bibliotek

Klemmetsby-Firing

BRÅR: Lørdag 10. januar kommer Mikkel og reverockerne til
Re bibliotek, forteller biblioteksjef Rita Cicconi til ReAvisa.
- Mikkel og reverockerne er
noen ordentlige luringer. De
knabber tekstene fra kjente
barnesanger som ”Mikkel Rev”,
”Bæ, bæ lille lam” og ”Når
trollmor har lagt sine elleve små

troll”. Så forandrer de ørlite
på sangene, spiller dem på en
rocka måte og sier de har laget
dem selv. Noen mener til og
med at de jukser med applausen
så det skal høres ut som publikum klapper ekstra mye. De er
virkelig noen sleipe og sleske
karer. Men kanskje det kan bli
en bra konsert likevel?
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EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT

 

Revetal tlf 976 02 220
Nøtterøy tlf 918 27 730

www.beautyzone.info
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Foto:
Pressemelding
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B Y G G OG A N L E G G
THOMAS HANSEN
TLF 950 53 216

TELEFON 33 39 53 97
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- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Mikkel og reverockerne er fra
musikkgruppen Lyriaka. De har
gitt ut sju barneplater tidligere,
og de har også prestert å motta
Spellemannprisen for beste
barneplate.
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale

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

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

Underetasjen i Ramneshallen

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

Grendehuset i Kleiva

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

Hjerpetjønn Vel

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

'0/6-

ReAvisa for 5 år siden:

Er dette et trekk i retning av kommunesammenslåing?
FRA ARKIVET: “Ønsker virkelig folk i Re en ny kommunesammenslåing, under et tiår etter den
forrige – da Ramnes og Våle ble slått sammen frivillig til Re kommune – «ny og varm»? Det er det
foreløpig ingen som har spurt om”, skrev Heming Olaussen (SV) i et leserinnlegg i ReAvisa desember 2009. “Siden flere aktører er flittige i å legge til rette for en slik utvikling – siste skudd på stammen er forslag om at en (eventuell) felles kulturskole for de tre kommunene skal ha navnet «Jarlsberg
kulturskole» – vil jeg være «djevelens advokat»” og presentere noen argumenter mot nye «Jarlsberg
kommune». Viktigst: Avstand. Både fysisk og demokratisk. Jeg vil påstå at Hof, Re og Holmestrand
er en kunstig konstruksjon. Spesielt for Re. De fleste i Re reiser sør- eller østover for arbeid (eller til
Oslo). Veldig få – max 25 % – har noen naturlig tilknytning til Holmestrand, for ikke å snakke om
til Hof”, mente Olaussen. Og han tok i, for tilhørigheten til Holmestrand er enda mindre enn det han
spådde for fem år siden, les mer om det på side 25 i denne ReAvisa. Olaussen mente det gikk i retning
av en kommunesammenslåing med Holmestrand og Hof: “Det gjenstår å se, men det er trekk i det som
legges opp som kan tolkes i en slik retning”, skrev han i desember 2009, og siden den gang er det blitt
drøssevis med flere leserinnlegg mot kommunesammenslåing fra den kanten.
Faksimile:
ReAvisa, desember 2009

Vonheim i Fon

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

Bygdehuset Sagatun i Vivestad

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

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

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

40

ReAvisa desember 2014

Skolene i Re:

