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

elektro data tele alarm internkontroll

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

LYS, VARME 
ELLER EKSTRA 
KONTAKTER?

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

ReAvisa.no - siste nytt fra Re! 15 - 16 - 17

Hestejente fra Re 
vant på AEG

25

Hvor var du da 
Re inntok Rocke-
feller?

2 - 3

TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Full fart på Elverhøy igjen
For ett år siden var det kroken på døra for Elverhøy i Ramnes. Ingen medlemmer, null aktivitet og ei stor gjeld. 
Laget skulle legges ned og lokalet selges, sto det skrevet på forsida av ReAvisa. 

Da reagerte bygdefolket og det som har skjedd i løpet av året som er gått er helt utrolig. Det er lys i vinduene 
tidlig og seint. Sist torsdag ble barneteateret starta opp igjen (bildet).

- Det er lett å få til ting nå som folk skjønner at det er liv på lokalet igjen, forteller Knut Høydal, leder av 
foreningen Kulturhuset Elverhøy. - Bygda vår er full av ja-mennesker!

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!             

HUSEBY KJØKKENSENTER VÅLE
Gjeldstadveien 38B
3178  Våle
Tlf 33 06 12 40www.huseby.no



Om ReAvisa:

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

Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no. Opp mot
5.000 lesere hver uke.

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

Utgiver: Ormis Media

Distrubisjon: 
A-media Distribusjon
Trykk: A-media Trykk

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

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

Tips ReAvisa:

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

Får du ikke 
ReAvisa?

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

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

Telefon: 488 69 444

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

Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilans seniormedarbeider

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

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

Adresse: PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40, epost pfu@np-nr.no
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Bønda i by’n 
rocka Rockefeller

Av Synne Eggum Myrvang
og Stian Ormestad

Ukene før Revårockefeller steg 
billettsalget til værs. Allerede 
klokka halv åtte hadde det 
samla seg kø utafor Rocke-
feller lørdag 28. februar 2015 
- en kveld de oppmøtte aldri vil 
glemme. Dette var bøndas helg 
i byen, og det var ikke vanske-
lig å få med seg. Å gå oppover 
Karl Johan var som å ta seg en 
tur på Re-torvet hvilken som 
helst lørdag - kjentfolk fra Re 
og omegn overalt.

- Dette har jeg 
gleda meg veldig til!
- Er man blodfan, så er man 
blodfan, sier Magne Pedersen 
fra Fon som står aller først i 
køen.

OSLO: Reisen fra kubeitet i Fon til Rockefeller i Oslo kunne ikke gått bedre. Hele 892 billetter var solgt da 
bønda inntok by’n. Gjenopplev ett kvarter med høydepunkter fra kvelden på nettavisa ReAvisa.no. 

- Dette har jeg gleda meg veldig 
til!
Før det hele begynte fikk 
festivalsjef Snorre Langeland 
Re kommunes kulturpris 2014 
- les mer om det i egen sak. 
Allerede klokka ni var Rocke-
feller fullt av reinger, og Revå-
jammer med tjukkeste slekta 
Langeland gikk på scenen. 

Superstjerner en snau time
- Denne er til mamma og pappa 
som har lånt bort kubeitet i alle 
disse åra, og som stiller opp 
og som vi er så glad i, forteller 
Snorre til stormende jubel. Så 
kommer en god, gammal slager 
som blir møtt med allsang. Og 
da var standaren satt - alle de 

lokale hobby-musikerne som 
entra scenen ble tatt i mot som 
superstjerner, og svarte opp med 
å spille og showe som super-
stjerner: Nevnte Revåjammer, 
Lurkers, The Dix, Za-Zaa, Sats 
og Toxic Waste. En snau times 
tid i scenelyset, før hverdagen 
venter på mandag med ærlig 
arbeid og et minne som kommer 
til å henge i resten av livet - og 
den kollektive hukommelsen i 
Re. Hvor var du da Re inntok 
Rockefeller?

- Hørtes spennende 
ut med bønder i by’n
Det var også lokale Oslo-folk 
i salen, uten tilknytning til Re 
eller Revårocken fra før av.

- Vi så at bønda skulle til by’n 
og synes det hørtes spennende 
ut, forteller et Oslo-ektepar som 
ikke ante hva de gikk til. - Vi er 
overraska over hvor bra dette er, 
sier fruen som har sikra seg en 
Za-Zaa-T-skjorte for anlednin-
gen. Reaksjonene på arrange-
mentet på ReAvisa.no og på 
Facebook i ettertid vitner om en 
ekstremt vellykka kveld som for 
mange gikk over alle forvent-
ninger. Spesielt gratulasjonene 
til Revårock-gjengens kulturpris 
er mange og varme. “Dette er 
noe Re kan være veldig stolte 
av!” Neste på planen er som-
merens Revårock-festival på 
kubeitet i Fon.

Kultur i Re:
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Nettavisa ReAvisa.no - 10.331 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. Se bilder fra Revårockefeller
2. Hoppa over rundkjøringa på Revetal
3. Ordføreren tirrer på seg kommunestyret - igjen
4. Eiendomsskatt - ikke med et lett hjerte
5. Tom tank på bensinstasjonen

ReAvisa mars 2015

Mest lest så langt i år:
1. Hvem blir ridder av Re 2015?
2. Se bilder fra Revårockefeller
3. Hoppa over rundkjøringa på Revetal
4. Gled dere til å se livet i Re-vy!
5. Såpeglatt på Ramnesveien - politiet sperrer veien

Torvparken – Revetal

Tlf 40 00 33 20
revetal@comfort.as
www.granvvs.no

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 19.00
Lør 10.00 - 14.00

Re kommunes 
kulturpris til 
Revårock-gjengen
FON/OSLO: - Dette hadde 
jeg aldri trudd, var Snorre 
Langelands reaksjon etter over-
rekkelsen av Re kommunes 
kulturpris foran et fullsatt Rock-
efeller - og han takka stort til et 
jublende publikum:
- Denne er til oss alle!
Med godkjennelse fra Oslo-
ordfører Fabian Stang entret 
Thorvald Hillestad Rockefeller-
scenen i ordførerkjedet for å 
dele ut kommunens kulturpris. 
Det er hovedutvalget for helse, 
oppvekst og velferd (HOV) som 
bestemmer hvem Re kommunes 
kulturpris skal deles ut til. 
Utdelingen var nøye planlagt: 
- Det er jo en uskreven regel at 
man ikke går med ordførerkje-
det i en annen ordførers rike, 
så jeg ringte Fabian Stang og 
spurte om lov. Det var helt i or-
den, og jeg skulle hilse så mye 
og gratulere, forteller Hillestad. 
Han er imponert over hva den 
en gang lille Revårocken har 
blitt til. - Denne gjengen er 
noen som virkelig tør å gjøre 
noe nytt. Det å sette i gang 
rockefest på kubeitet er jo en 
original sak, særlig med all den 
gode responsen festivalen har 
fått oppigjennom, synes han. 
- De evner å fange unge som 
eldre, og med arrangementet 
for barn dagen før i tillegg er 
dette arrangementet rimelig 
komplett, spør du meg! Og det 
at de nå drar den enda lenger og 
er på Rockefeller  - hvem andre 
kunne finne på noe sånt?

Foto:
Synne Eggum Myrvang

Se flere bilder på ReAvisa.no

KURS I BRUK OG STELL 
AV HØREAPPARATER
Re Hørselslag (HLF Re) arrangerer kurs i bruk og stell 
av høreapparater tirsdag 14. og onsdag 15. april 
kl 18.00-20.30. Audiopedagog Jeanette Hansen under-
viser. Kurset er åpent for alle. Det holdes på Re Helse-
hus og er gratis. Påmelding innen 10. april til Gunnar 
Skobba tlf 41 08 02 99, mail gunnar@skobba.net.

Minner også om vårt åpne medlemsmøte 
8. april om likepersonsordningen i laget.

Video på Facebook.com/ReAvisa
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SPAR PENGER 
BYTT TIL LED!
Regnestykket er enkelt. Ved å skifte ut dine 50W halogenspotter 
til 7W LED-spotter, sparer du kr. 95,- pr. spot pr. år. Basert på et 
lysforbruk på 6 timer om dagen. Forventet levetid er 50.000 timer.
LED belysning reduserer brannfare i hjemmet.

LED SPAREPAKKE 1:

Rehab spot passer i samme hull som de fleste halogen spotter. 

Komplett for kr.  790,- ink. mva.
Prisen forutsetter at eksisterende hull kan brukes.

LED SPAREPAKKE 2

Den eksklusive Gyro Junistar fra SG med 30o tilt alle veier. 
Leveres i matt hvit og børstet stål.

Komplett for kr.  990,- ink. mva.
Prisen forutsetter at eksisterende hull kan brukes.

-30% 
PÅ MATERIELL 

OG UTSTYR
Gjelder ved bestilling 

av installasjon 
i februar 2015

Telefon: 33 06 10 20
E-post: post@altinstallasjon.no
Skaugveien 2, 3178 Våle

www.altinstallasjon.no

KONTAKT OSS FOR NÆRMERE INFORMASJON

I FEBRUAR HAR VI TILBUD PÅ KONTAKTER OG ANNET UTSTYR 
VED BESTILLING AV INSTALLASJON.

 

- 30%
PÅ MATERIELL

OG UTSTYR

Gjelder ved bestilling
av installasjon 
i mars 2015

I MARS HAR VI TILBUD PÅ KONTAKTER OG ANNET UTSTYR 
VED BESTILLING AV INSTALLASJON

Skoler i Re:

Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no
 
- Vi gleder oss veldig til russe-
tida og til å rulle, er Camilla 
Gran (18), Sondre Alfredsen 
Kjønnerød (18) og Hans Jør-
gen Torp (18) klare på. Både 
Camilla og Hans Jørgen er med 
på russebuss, og alle tre sitter i 
russestyret på Re videregående, 
sistnevnte er russepresident. 

- Russetida er mye lenger!
Planlegginga er i full gang, og 
noen ting blir annerledes fra de 
foregående åra. 
- Russetida er mye lenger! Det 
første treffet starter 10. april, 
forteller Torp. Allerede da 
kommer noen av russebussene 
til å begynne og kjøre med 
musikk på full guffe og fest på 
innsida. Russestyret på Re har 
hatt som mål å sette russen i 
et bedre lys:- Det er jo vanlig 
at russen er med på Krafttak 

Re-russen satte innsamlingsrekord:
82.559 kroner til Kreftforeningen

mot kreft, innsamlingsaksjonen 
til Kreftforeningen, forteller 
Gran. Innsamlingstallene fra 
tidligere år har ikke imponert 
årets russekull i det hele tatt. 
- De tidligere årene har under 
halvparten av russen gått. Det er 
altfor dårlig, så det skal vi gjøre 
noe med, forteller Gran. Søndag 
gikk russen rundt i Re, og satte 
ny innsamlingsrekord med hele 
82. 559 kroner. - Det er den 
mest prestisjefylte russeknuta 
- å gå for kreftforening og få en 
bøsse i lua, sier Kjønnerød. 

Dele ut russekort hjemme i Re
- Også vil vi jo gjerne vise at 
russen ikke bare er bråkete, 
men faktisk kan gjøre noe for 
seg, er alle enige om. Derfor vil 
russestyret på Re også opp-
fordre medrussen til å delta i 
felles-toget på Revetal. Med åra 

har det vært færre og færre russ 
tilstede på 17. mai-feiringen 
i bygdene, og årets Re-russ 
tenker nostalgisk tilbake på 
alle russekortene de sjøl fikk 
på nasjonaldagen som små. 
- Fellestoget gjør det enklere 
å både være med i toget for å 
feire dagen, dele ut russekort 
til barna og være sammen med 
medrussen samtidig, tror Gran. 
Med felles tog kommer det til 
å bli en lokal Re-knute å delta i 
toget på Revetal.

RE VGS: Årets russekull er allerede godt synlig i lokalmiljøet. -  Nå som det blir 
felles tog på Revetal kommer det til å bli en lokal knute å delta i toget, forteller 
russestyret som organiserte tidenes beste russe-innsamling sist helg.

Studenter fra Re 
tar ansvar i studentmiljø i Oslo
RE/OSLO: Flere fra Re har funnet både interesse og lærdom 
av å engasjere seg i studentmiljøet i Oslo. På hver sin skole, 
henholdsvis Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Ak-
ershus, studerer Anna Nøkland (23) og Hedda Eia Vestad (24) 
til å bli lærere. Anna leda Blindern-uka i februar. Da hun flytta 
til Blindern hadde hun sett seg ut noen ting hun kunne tenke 
seg å engasjere seg i, og ble blant annet valgt inn i kollegiet, 
et husstyre for de 220 beboerne på studenthjemmet. Hedda 
har tidligere vært elevrådsleder på både Re videregående og i 
fylkeselevrådet. Engasjementet dro hun med seg til Oslo, og 
har vært tillitsvalgt og frivillig i mange forskjellige sammen-
henger – alt knytta til studentmiljøet eller skolen. Hun stu-
derer sitt tredje år for å bli lærer. Senest på tampen av februar 
uttalte hun seg stort om at departementet vurderer å legge ned 
studiet hun selg går på til nettavisen Khrono. Les mye mer om 
de driftige studentene fra Re på nettavisa ReAvisa.no.

Foto:
Synne Eggum Myrvang

KLARE FOR RUSSE-
FEIRING I RE: Camilla Gran 
(18) Hans Jørgen Torp (18), 
Sondre Alfredsen Kjønnerød 
(18) - og resten av Re-russen.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang
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* Trafikkalt grunnkurs
* Personbil
* Personbil m/ automat
* Personbil m/ henger
* Moped
* Lett MC
** Tung MC

  

SYNSAM REVETAL
Retorvet. Kåpeveien 5, 3174 Revetal

Tlf 33 05 07 00
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"Sanners van-
vittige Vestfold"
LESERINNLEGG: “Ordfører 
Thorvald Hillestad er redd Re 
blir en akterutseilt lillebror, men 
er ikke en kommune med over 
9.000 innbyggere "robust" nok 
uansett hvor ille den vanvittige 
gigantomanien skulle ramme 
naboene”, spør Per G. Stens-
vaag, skribent og foredrags-
holder, i et leserinnlegg - les 
hele på ReAvisa.no. “Regjerin-
gens ideal-Vestfold synes å 
være et med færrest mulig 
kommuner. "Sammenslåing" 
er tidens mantra. "Store og 
robuste kommuner" er fynd-
ordene til Jan Tore Sanner, 
som om et likhetstegn i mel-
lom var en selvfølge. Sanners 
medisin for bedre offentlige 
tjenester vil virke mot sin 
hensikt. Graden av tilfredshet 
er jo omvendt proporsjonal med 
kommunestørrelsen. Nå skal 
altså heller ikke nydannelsen 
Re kommune av gamle Ram-
nes og Våle ha god nok buffer. 
Ordfører Hillestad er redd Re 
blir en akterutseilt lillebror, men 
er ikke en kommune med over 
9.000 innbyggere "robust" nok 
uansett hvor ille den vanvittige 
gigantomanien skulle ramme 
naboene?”. Les hele innlegget 
på nettavisa ReAvisa.no.

Hvor vil Vivestad?
Drøfter kommunegrenser
i Vivestad - nok en gang

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bygderådets leder Vidar 
Vallumrød opplyser at temaet 
grensejusteringer blir løfta 
spesielt fram på møtet på 
Sagatun onsdag 18. mars 2015.

Hvor skal Vivestad?
- Bør Vivestad og Høyjord bli 
ei felles bygd - uten grense 
mellom en ellers sammensveisa 
bygd - eller fortsette som nå? 
Ordførerne Thorvald Hillestad 
i Re og Bjarne Sommer-
stad i Andebu deltar i møtet. 
Her er også innbyggerne fra 
nabobygda Høyjord invitert. 
Grensejusteringsdebatten i 
Vivestad går lenger tilbake 
enn kommunestrukturdebatten 
som har gått de siste åra. Det 
ble søkt om grensejustering fra 

Re til Andebu tilbake i 2009. 
Søknaden møtte stor motstand i 
bygda som ble splitta så å si på 
midten - les mye mer om det i 
tidligere utgaver av ReAvisa og 
på nettavisa ReAvisa.no. Nå står 
valget mellom en storkommune 
mot Sandefjord som allerede er 
spikra for Andebu, Stokke og 
Sandefjord, eller en uviss vei 
for Re der alternativene er flere.

Vil også diskutere vei 
Bygderådet holder sitt årsmøte 
etter informasjonsmøtet. 
– Jeg håper mange vivestading-
er deltar her, i tillegg til vanlige 
årsmøtesaker setter vi blant an-
net dagens bedrøvelige tilstand 
på fylkesvei 312 på dagsorden, 
forteller Vallumrød til ReAvisa. 

VIVESTAD: Debatten har tidligere rast rundt 
grensejustering i Vivestad. Nå forandres kom-
munestrukturen mot Andebu, mens hva som skjer 
med Re er mer usikkert. 18. mars skal vivestading-
ene møtes for å diskutere kommunestruktur. 

BITTER STRID I EI LITA BYGD: Initiativtakere til grense-
justering søkte i 2009 om grensejustering fra Re til Andebu - på 
vegne av hele bygda, kunne det se ut som. Men en etter en 
kom de som mente dette ikke var noe hele bygda sto bak, og 
flere mente også at de var lurt til å stå på underskriftslista for 
grensejustering. I november 2010 hadde ReAvisa denne forsida: 
“Kjemper for å beholde Vivestad i Re”, med bondelagsleder 
Helge Skjeggestad i spissen. Nå er debatten aktuell igjen, nå som 
kommunestrukturen er i endring i Vestfold. Andebu blir en del 
av Sandefjord sammen med Stokke - mens det er mer usikkert 
hva som skjer med Re. Hvor vil Vivestad?

Faksimile: 
ReAvisa november 2010

Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

Ap, FrP, KrF og Høyre i Re 
gikk sammen om en uttalelse 
mot ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) sine uttalelser i et oppslag 
i Horten-avisa Gjengangeren 
samme dag, tirsdag 17. februar 
2015. Re åpner døra for Sande 
- men Horten er for seint ute, 
sier ordførerne Thorvald Hill-
estad, Re, og Alf Johan Svele, 
Holmestrand, til Gjengangeren.

Store protester i Re
Hillestad høsta straks store 
protester fra sitt eget kom-
munestyre her i Re. 
- Jeg skjønner utmerket godt at 
mange blir skikkelig irriterte 
hvis jeg hadde sagt alt det her, 
sier Hillestad på telefon til 
ReAvisa. Han hadde ikke sett 
oppslaget sjøl for han leste om 
reaksjonene på ReAvisa.no.
- Stemmer ikke dine sitat i Gjen-

- Hvorfor skvises Horten 
ut av det gode selskap?

gangeren?
- Nei, de stemmer så avgjort 
ikke, sier Hillestad til ReAvisa.
Gjengangeren har en oppfølg-
ingssak som kom på trykk og 
nett dagen etter, onsdag 18. feb-
ruar 2015, med kommentar fra 
ordfører i Horten, Børre Jakob-
sen (H): - Han sier at uttalelsene 
fra Re-ordfører Hillestad ikke 
kommer som noen stor over-
raskelse på ham - tvert om, sier 
Gjengangeren-journalist Jan 
Broms til ReAvisa. 

- Møtt med en kald skulder
- Derimot har han hørt dette 
før og han kjenner igjen det 
som er sagt fra samtaler med 
begge ordførerne, både i Re og 
Holmestrand, siterer Broms fra 
oppfølgersaken i Gjengangeren.
På telefon til ReAvisa bekrefter 
Jacobsen sitatene til lokalavisa i 

Horten: - Jeg føler vel at Horten 
er blitt møtt med en kald skul-
der, og at 3K er det eneste som 
gjelder for Hillestad og Re.

- Re er interessant for Horten
Hillestad bekrefter til ReAvisa 
at det blir i seineste laget hvis 
Horten tar kontakt. Ellers er 
det lite som stemmer i Gjen-
gangeren-saken, mener han. 
Re-ordføreren tok kontakt med 
Gjengangeren for å prøve å rette 
opp inntrykket som er skapt 
i Horten. Da understreka han 
at døra fortsatt står åpen for 
Horten, slik kommunestyret i 
Re har vedtatt.
- I såfall er det interessant, sier 
Horten-ordfører Jacobsen. 
Han stussa tidlig over at 3K-
kameratene har klart å konk-
ludere så kjapt, uten å ta med 
Horten i regnskapet.

LOKALPOLITIKK I RE: Thorvald Hillestad 
mener han er feilsitert i Gjengangeren som skriver 
at Horten er uaktuell for Re. Ordføreren i Horten 
kjenner godt igjen det som er skrevet. - Jeg føler vel 
at Horten er blitt møtt med ei kald skulder. 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sande-ordfører Karl Einar 
Haslestad (Ap) gikk ut for ett 
par uker siden og fortalte at han 
mente Sande var tjent med å gå 
mot Re, Holmestrand og Hof.

Vil utsette retningsvalget
En tilsvarende innbyggerunder-
søkelse som i Re er nå klar i 
Sande, og Sande-ordføreren 
skriver følgende i en presse-
melding: - Målingen viser at 49 
prosent ønsker en tilknytting til 
kommunene i Nordre Vestfold 
mens 45 prosent mener at vi 
bør gå videre med Drammen. 
Resten vet ikke. Jeg har tidlig-
ere sagt at jeg vil følge flertallet 
i denne undersøkelsen om det 
viser et greit flertall den ene 
eller andre veien. Det vil si et 
flertall utenfor feilmarginene. 
Ifølge Sentio Research er ikke 
resultatet så krystallklart. Man 

kan ikke med hundre prosent 
sikkerhet si at det er et flertall 
som ønsker en tilknytting sør-
over. Derfor vil Sande-ordføre-
ren utsette retningsvalget nok en 
gang. Han vil også ta initiativ til 
en folkeavstemming i forbindel-
se med lokalvalget - tilsvarende 
slik det blir her i Re. Dermed 
står Sande igjen i startgropa 
sammen med Horten i forhold 
til 3K-samarbeidet. Horten har 
akkurat starta på sin prossess 
rundt kommunestruktur, der 
flere i det politiske miljøet 
mener Horten bør se mot Re.
En ting skiller tallene i Sande 
fra Re: Mens det var et flertall 
for å opprettholde egen kom-
mune her i Re, er ikke det 
tilfelle i Sande. Bare 36 prosent 
mener at Sande kommune bør 
bestå som en sjølstendig kom-
mune.

LOKALPOLITIKK I RE: Innbyggerne i Sande er 
splitta så å si på midten mellom de som vil sørover 
mot Re og de som vil mot Drammen. 

Ingen klare svar fra innbygger-
undersøkelsen i Sande 
- akkurat som i Re

Kommunestruktur-debatten i Re:

HORTENSORDFØRER: 
Børre Jakobsen (H).

Foto: 
Stian Ormestad



7ReAvisa mars 2015

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Premisser for folkeavstemming 
om kommunesammenslåing 
var oppe til debatt både i for-
mannskapet 12. februar 2015 og 
kommunestyremøtet 24. februar 
2015. Denne saken er skrevet ut 
ifra begge møtene.

Regner med stor oppslutning
- Det er rart hvis vi sier til 
innbyggerne at "vi skal kan-
skje høre på dere" etter at 
vi har invitert til rådgivende 
folkeavstemming, mente Kåre 
Solberg (KrF) i formannskapet. 
Ulf Lund Halvorsen (uavheng-
ing) er i kommunestyret 
krystallklar på at han - hvis 

rundt folkeavstemmingen som i 
lokalvalget, siden folkeavstem-
mingen er lagt til valgdagen, 
mener Olaussen. 

- Må vite hva vi stemmer på
Kåre Solberg (KrF) går i mot 
sin partikollega Gjerpe med sin 
uttalelse i formannskapet: Sol-
berg mener det ikke trengs noen 
premisser for å følge resultatet 
av folkeavstemmingen.
- For meg teller det sterkt hva 
befolkningen mener, uavhengig 
av valgdeltakelse og så videre, 
sier Solberg.
Trude Viola Antonsen (Ap) tror 
at hvis partiene flagger sine syn 

er javnt fordelt også blant alle 
de andre partiene i Re, sier 
Olaussen.

Tradisjon for å lytte til folket
Re kommunes største parti 
Senterpartiet satt ganske så 
stille i ordvekslingen både i for-
mannskapet og kommunestyret. 
Bortsett fra Svein Holmøy (Sp) 
som tok ordet i formannskaps-

De fleste partiene i Re har landa på ja eller nei til kommunesammenslåing. 
Likevel er noen av partiene krystallklare på at de vil følge resultatet av folke-
avstemmingen uavhengig av sitt eget syn på saken. Andre er ikke like klare. 

LOKALPOLITIKK I RE: - Det er rart hvis vi sier til innbyggerne at "vi skal kanskje høre på dere" etter at vi har invitert til rådgiv-
ende folkeavstemming, mener Kåre Solberg (KrF). Hans egen ordførerkandidat tar likevel noen forbehold om å følge resultatet blindt.

det har vært tradisjon for å lytte 
til folkeavstemming i Re, som 
det også var da Ramnes og Våle 
ble til Re - sjøl med et knapt 
flertall i folkeavstemmingen i 
Våle.

Opp til partiene å bestemme
FrP har ved sin ordførerkan-
didat Frode Hestnes (FrP) 
flagga at de mener et klart ja 

til kommunesammenslåing, 
men ser gjerne større på det 
enn 3K eller 4K og åpner også 
for Horten og Tønsberg. Det 
blir opp til partiene å fortelle 
velgerne sine hva de lander 
på, noen har allerede bestemt 
seg - andre kommer etter, og 
ReAvisa vil følge saken og vil 
finlese partienes programmer 
foran høstens lokalvalg.

Arbeiderpartiet i 
Re, Holmestrand 
og Hof: - Velkom-
men Sande!
SANDE: Arbeiderpartiene 
i Hof, Holmestrand og Re 
ønsker Sande kommune 
hjertelig velkommen inn i de 
videre drøftingene rundt kom-
munestruktur i Nordre Vestfold, 
melder Trude Viola Antonsen 
på vegne av Re Arbeiderparti. 
Arbeiderpartiene i Holmestrand, 
Re, Hof og Sande har hatt felles 
styremøter over tid, og samar-
beider om diverse saker – også 
dette med kommunestruktur. 
Kommunestrukturdebatten 
har hatt stort fokus i Vestfold, 

møtet. Han 
ga ikke et 
klart signal 
om å følge 
resultatet fra 
folkeavstem-
mingen bet-

han velges inn i det kommende 
kommunestyret som 1. kandi-
dat for Miljøpartiet De Grønne 
i Re - vil følge resultatet fra 
folkeavstemmingen. Lund Hal-
vorsen mener de andre partiene 
må være like klare. - Folk må 
vite hva de stemmer på, mener 
Lund Halvorsen. Odd Gjerpe 
(KrF) er langt ifra like krys-
tallklar. - Hva hvis for eksempel 
vi får en valgoppslutning på 
bare ti prosent, spør Gjerpe. 
Men KrF står ikke samla bak 
den problematiseringen. 
Heming Olaussen (SV) mener 
det er spekulativt å snakke om ti 
prosent valgoppslutning. 
- Det er overveiende sannsynlig 
at vi får samme oppslutning 

klart i valgkampen vil det gi 
større engasjement rundt både 
lokalvalget og folkeavstemmin-
gen om kommunestruktur. 
- Da veit folk at stemmen deres 
teller. Det er viktig, mener 
Antonsen som fronter et parti 
som er veldig for 4K med Re, 
Holmestrand, Hof og Sande.
Heming Olaussen avslører at 
SV - som går til valg på et sjøl-
stendig Re - likevel vil stemme 
ja til kommunesammenslåing 
hvis det blir flertallet for det i 
folkeavstemmingen.
- Skulle resultaltet bli ja til 
kommunesammenslåing vil 
også SV stemme ja. Skulle 
velgerne si nei, håper jeg at det 
samme demokratiske sinnelag 

ingelsesløst: 
- Blir det lav 
valgoppslut-
ning må vi 
folkevalgte 
bruke for-
nuften, mener 
Holmøy i likhet 
med Gjerpe. 
Senterpartiet 
er svært 3K-
vennlig med 
ordfører Thor-
vald Hillestad 
(Sp) i spissen. 
Hillestad un-
derstreker både 
i formannska-
pet og kom-
munestyret at 

“Blir det for eksempel lav valgoppslutning må vi 
folkevalgte bruke fornuften”

Svein Holmøy, Re SP 

og Arbeiderpartiet sentralt ønsker også å se på 
strukturer. De er imidlertid klare på at det er 
ønskelig med frivillighet rundt eventuelle sam-
menslåinger. - Vi er opptatt av å bruke nødvendig 
tid på dette, slik at vi sammen arbeider for å sikre 
fremtidige gode tjenester til alle våre innbyggere, 
skriver Ap-lokallagene i en felles pressemelding, 
undertegnet av de respektive ordførerkanditatene 
i de fire kommunene Mette Kalve, Trude Viola 
Antonsen, Elin Weggesrud og Mette M. Olsen.

Foto: Pressemelding
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Politikk i Re:

Miljøpartiet De Grønne er klar for sitt første valg i Re
REVETAL: Det nyoppstarta 
Miljøpartiet De Grønne i Re 
stiller for første gang liste til 
høstens valg. Nominasjons-
møtet fant sted 10. februar på 
kommunehuset på Revetal, og 

topp fem på lista er Ulf Lund 
Halvorsen, Lene Bergan, Kari 
Proos, Michael Aa. Hansen 
og Tommy Heggen. Ulf Lund 
Halvorsen på førsteplass er 
kumulert og han er ordfører-

kandidat for MDG Re. Lund 
Halvorsen ble valgt inn i 
kommunestyret for Re Venstre 
ved forrige valg, men brøyt ut 
i løpet av perioden og sitter nå 
som uavhengig representant. 

Topp fem 
på listene foran 
høstens valg:
Re Senterparti
1. Thorvald Hillestad 
2. Lise B. Firing
3. Svein Holmøy
4. Heidi Myhre
5. Ragnar Kirkevold

Re Arbeiderparti
1. Trude Viola Antonsen 
2. Lars Jørgen Ormestad 
3. Tordis Skallist Hovet 
4. Daniel Gusfre Ims
5. Hawri Yousef

Re Høyre
1. Tove Øygarden 
2. Øyvind Jonassen
3. Kjartan Hansen
4. Anita Kristiansen 
5. Lars Solli

Re Fremskrittsparti
1. Frode Hestnes 
2. Bente Brekke
3. Annette Røren Hem
4. Trond Ekstrøm
5. Frode Mathisen

Re Sosialistisk 
Venstreparti
1. Heming Olaussen
2. Anna Marie Frost
3. Jord Herheim
4. Elisabeth Sann
5. Magnus Theiste Østlie

Re Kristlige Folkeparti
1. Odd Gjerpe
2. Benedichte Lyngås
3. Anna Solberg               
4. Johan A. Johansen                             
5. Randi Anne Skårdal   

Miljøpartiet De Grønne:
1. Ulf Lund Halvorsen 
2. Lene Bergan 
3. Kari Proos 
4. Michael Aa Hansen 
5. Tommy Heggen

Re Venstre
Nominasjonsmøte 
er ikke avholdt

Kilde: 
Pressemeldinger

fra partiene

"Tidenes løfte-
brudd"? - En drøy 
påstand, mener 
ordfører Hillestad
LOKALPOLITIKK I RE: 
Diskusjonen er ganske så 
høylytt etter at et flertall med 
Senterpartiet stemte for eien-
domsskatt i Re. Det skjedde i 
kommunestyremøtet i februar 
2015. Morten Stordalen (FrP) 
krutta på fra kommunestyrets 
talerstol. - Vått krutt, mener 
ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp). Morten Stordalen (FrP) sin 
påstand om "tidenes løftebrudd 
fra Senterpartiet" kan ikke stå 
uimotsagt, mener Hillestad.  
- Å kalle det "tidenes løfte-
brudd" er å ta rimelig hardt i, 
mener Hillestad som siterer 
programmet Senterpartiet i Re 
gikk til valg på for perioden 
2011 - 2015: - Der står det at Re 
kommune har økonomiske ut-
fordringer, men at Senterpartiet 
vil prøve å løse dem uten eien-
domsskatt. Så har det seg sånn 
at denne innføringen vil gjelde 
fra og med 2016, og vi har ikke 
lova noe om 2016 - program-
met gjelder for 2011 til 2015. 
Det har hele tida vært uaktuelt 
å innføre eiendomsskatt i denne 
perioden, akkurat som vi har 
lova. Sånn sett har jeg en god 
samvittighet for å stemme for 
eiendomsskatt, forklarer 
Hillestad til ReAvisa. 
- I programmet for 2015 - 2019 
foran høstens valg, vil Senter-
partiet i Re si ja til eien-
domsskatt?
- Det skal diskuteres i arbeidet 
med utforming av progam, for-
teller Hillestad som er ganske 
sikker på at det ender med et 
"ja". - Det blir jo litt smør på 
flesk nå som det er vedtatt svart 
på hvitt av kommunestyret, med 
Senterpartiets stemmer.
Hillestad mener at det lå i korta 
at eiendomsskatten kom da 
skolestrukturen ble beholdt før 
jul, og at den er en forutsetning 
hvis Re kommune endelig skal 
få gjort noe skikkelig med ung-
domsskolen.
- Alle skjønner vel at vi har 
kommet til et vanskelig valg, 
spesielt i forhold til skolene. 
Jeg har inntrykk av at folk 
flest synes det er ok med 
eiendomsskatt så lenge det er 
øremerka til skole, enten det er 
nybygg eller vedlikehold.
Morten Stordalen (FrP) sier til 
ReAvisa at han fortsatt står på 
formuleringen om løftebrudd, 
og at han så langt i fra fyrer 
med vått krutt. - Det holder 
ikke at regninga kommer i 
2016. Det har ikke noe å si at 
eiendomsskatten innføres fra og 
med neste år sålenge vedtaket er 
fattet i denne perioden. Det er et 
løftebrudd, gjentar Stordalen.
- Denne forklaringen må Thor-
vald enda lenger utpå landet 
med. Sjøl her utpå landet i Re.

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Politikerne vil ta opp et lån 
på 2,7 millioner kroner for å 
ferdigstille Våle båthavn. Etter 
at det i både 2007 og 2008 ble 
bevilget kommunale midler 
til å ruste opp båthavna på 
Snekkestad, er arbeidet enda 
ikke ferdig. ReAvisa skrev om 
Våle båthavn i juni i fjor, og 
du kan lese mer også på net-
tavisa ReAvisa.no. Rådmannens 
innstilling var å bevilge penger 
til å ferdigstille havna og inngå 
en avtale med båtforeningen.
Den ble først behandlet av 
hovedutvalget for drift, eiendom 
og næring (DEN) som enstem-
mig ba rådmannen å vurdere 
salg av båthavna til leietak-
erene, altså båtforeninga. - Er 
en båthavn en viktig kommunal 
oppgave? Er det viktig å gjøre 
dette for en liten brukergruppe, 
konkluderte utvalget i sitt møte, 
forklarer Per Asbjørn Andvik 
(Sp), leder for hovedutval-
get fra talerstolen. Like før 

saken skulle behandles i kom-
munestyret tirsdag kveld 24. 
februar 2015 hadde en diskus-
jon i forkant fått flere fra DEN 
til å snu, og likevel gå for råd-
mannens forslag. - Vi forplikta 
oss faktisk i 2007. Derfor vil 
vi gå for rådmannens innstill-
ing likevel, talte Andvik da han 
forklarte helomvendingen.
- Med i sum åtte millioner kro-
ner og 40 års inntjeningstid på 
dem vil det si at vi i 10 forskjel-
lige kommunestyrer framover 
må holde tunga rett i munnen 
for å ikke bevilge enda mer 
penger. 
Morten Stordalen (Frp) er 
glad for Andviks presisjon der 
han ønsker å snu. - Jeg støtter 
rådmannens forslag og ønsker 
ikke å være den som iver etter 
å selge strandsona først. Vi har 
nok annet å selge.
Stordalen og FrP mener kom-
munen bør ta opp lånet, ferdig-
stille båthavna, og så få pengene 

Kommunen tar opp millionlån til Våle båthavn

tilbake over en 40-årsperiode gjen-
nom selvkost-prinsippet.
SV-representant Heming Olaussen 
stusser på at Re kommune skal ta 
opp enda mer lån. Han vil hel-
ler selge båthavna, og skriver i 
kommentarfeltet på ReAvisa.no: 
- Båthavna kan bli et pengesluk. 
Interressant: FrP sa at deres alter-
nativ til eiendomsskatt er å kutte 
alle ikke-lovpålagte oppgaver i 
kommunen. Å eie og bygge ut 
ei båthavn er vel ikke akkurat 
lovpålagte kjernetjenester for kom-
munen? Her hadde Frp råd til å spa 
opp nye 2,7 millioner i låneopptak. 
Henger ikke på greip, mener 
Olaussen. Rådmannens innstilling 
ble vedtatt med 16 mot 9 stemmer, 
der det heter blant annet: “Invester-
ing for båthavna bevilges for 2015 
med kr 4.715.000. Sammen med 
tidligere medgått beløp blir samlet 
investeringsramme for prosjektet 
kr 8.629.635”.

Arkivfoto:
Stian Ormestad

LOKALPOLITIKK I RE: - Båthavna kan bli et pengesluk, frykter Heming 
Olaussen (SV) som stemte i mot et låneopptak på 2,7 millioner kroner.



9ReAvisa mars 2015

REVETAL: Frode Hestnes er 
Fremskrittspartiets ordførerkan-
didat i Re i høstens lokalvalg. 
Han er også partiets fylkesor-
dførerkandidat i Vestfold. Null 
stress, mener han og har lokal-
laget i Re med seg på det.
- Det er fullt mulig å løse det 
hvis jeg skulle blitt valgt til ord-
fører både her i Re og i fylket, 
men det er et stort "hvis" her. Vi 
må jo være litt realister og innse 
at vi ikke er landets, Vestfolds 
eller Res største parti, akkurat.
Men "hvis" først ordførerkan-
didaturet slår til har Hestnes 
og lokallaget mest trua på at 
det skjer i Re. - Jeg stiller med 
et mål om å utfordre Thorvald 
Hillestad, helt klart. Vi har nok 
størst sjanse her i Re, mener 
han. Han klarer neppe det alene 
uten støtte fra andre partier.
Løsningen på et hypotetisk 
problem er protokollført fra 
nominasjonsmøtet: Bente 
Brekke rykker opp fra 2. plass 
på lista hvis FrP skulle få ord-
førervervet både i Re og fylket. 
Dermed blir det Brekke som tar 
ordførerklubba i Re, hvis Hest-
nes tar klubba i fylkestinget.
Det må i tilfelle et brakvalg av 
dimensjoner vi aldri har sett før 
for FrP hvis det skal skje.
Morten Stordalen, FrPs ord-
førerkandidat ved alle de 
tidligere valgene i Res historie 
og varaordfører fram til forrige 
valg, signaliserte at han ville 
trekke seg ut av lokalpolitik-
ken da han ble valgt inn på 
Stortinget i 2013. - Det er litt 
rart å ikke være kandidat for 
første gang på 20 år. Men etter 
16 år i kommunestyret i gamle 
Våle og Re tar jeg en pause, 
sier Stordalen, med trykk på 
"pause". Som ReAvisa skrev da 
han ble valgt inn på Stortinget, 
var han en av drivkreftene bak å 
stifte FrP i Våle og videre i Re.
Stordalen har ingen betenke-
ligheter med å overlate roret 
til "nye" krefter. - Her er det 
noen nye, men mest de samme 
gamle. Ei liste med god kon-

Frode Hestnes er FrPs ordførerkandidat i Re

tinuitet. Videre på lista bak Hestnes står Bente 
Brekke, Annette Røren Hem, Trond Ekstrøm 
og Frode Mathisen på topp-fem. De to øverste 
kumulert. Tre av de fem på topp er folkevalgt for 
FrP i dagens kommunestyre; Hestnes, Brekke og 
Ekstrøm. Kampsakene til Re FrP er nei til eien-
domsskatt og ja til kommunesammenslåing. 
- Vi ønsker å gå bredere ut i kommunestruktur-
debatten enn det vi har gjort fram til nå. Vi regner 
med at folkeavstemmingen i forbindelse med 
valget vil gi oss noen svar i så måte, sier Hestnes 
til ReAvisa. Alle på lista ble enstemmig valgt.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det var NRK Vestfold som 
først meldte om en gutt som var 
forsøkt lokket inn i en bil ved 
å tilby sjokolade og nettbrett. 
Gutten var på vei hjem fra 
Ramnes skole da det skjedde. 
Hendelsen fant sted ei uke før 
den ble omtalt i mediene 10. 
februar 2015. 

- Snakk med barna deres!
Lensmann Lars Reiersen er redd 
nyheten kan skape en frykt det 
ikke er grunnlag for. Både skole 
og politi vil ikke hause opp 
saken. Lensmann råder derimot 
foreldre til å snakke med barna 
sine. 
- Vi ønsker ikke et lokalsam-
funn der barn ikke kan snakke 
med fremmede. Men det er 

- Vi ønsker ikke et lokalsamfunn der barna våre 
ikke kan snakke med fremmede. Men det er viktig å 
forklare skillet mellom naturlig og unaturlig kontakt. 

viktig å forklare skillet mellom 
naturlig og unaturlig kontakt, 
forteller han til ReAvisa. 
- Det er naturlig å snakke med 
fremmede. Men det er unaturlig 
hvis fremmede vil ha deg med 
til steder du egentlig ikke 
skulle, som for eksempel inn i 
en bil. 

Svært få spor å gå etter
Lensmann Reiersen under-
streker at lensmannskontoret 
på Revetal ikke har registrert 
andre liknende hendelser i Indre 
Vestfold politidistrikt. Det er 
noe av det politiet undersøker 
om dagen, men de har ikke fun-
net noen tilsvarende meldinger i 
løpet av flere år tilbake i tid. 
Politiet drev en intensiv etter-

forsking den første tida etter 
meldinga kom. - Men med 
så få konkrete opplysninger 
kommer vi ikke særlig lenger, 
forteller Reiersen til ReAvisa.
Eneste sikre signalement er en 
mørk bil kjørt av en mann. - I 
tillegg har vi noen mindre sikre 
opplysninger som vi ikke kan 
gå ut med.

- Vet ikke intensjonen bak
- Vi vet ikke intensjonen bak det 
som skjedde. Det kan ha vært 
en misforstålse, men politiet 
karakteriserer hendelsen som 
unaturlig kontakt. Er det en mis-
forståelsen som kan ryddes opp 
i, må gjerne vedkommende ta 
kontakt med politiet, oppfordrer 
lensmann Reiersen.

Brannvesenet fikk kontroll 
på pipebrann på Svinevoll
SVINEVOLL: Klokka kvart på fire søndag ettermiddag 22. februar 
2015 rykka brannmannskaper fra Kopstad ut til Svinevoll. Pipe-
brannen ble oppdaget av forbipasserende som så det brant i toppen 
av pipa. Huseieren ble varslet og tok seg opp til pipa via takstigen 
og tømte et pulverapparat i pipa, det slo ned flammene. Huseieren 
ringte fornuftig nok også 110. - Da vi kom måtte vi stenge et felt 
på Bispeveien og dirigere trafikken mens vi jobbet fra liften, fordi 
den måtte stå med snuta ut i Bispeveien, da liften ikke fikk plass på 
gårdsplassen, sier brannmester Tore Dahl. - Det var svært mye bek-
sot i pipa, trolig kan fyring med rå ved ifølge eieren være årsaken, 
forteller brannmesteren. Tørr ved og god trekk gir nærmest ikke 
beksot, og forebygger pipebrann, råder Vestfold Interkommunale 
Brannvesen (VIB) på sin Facebook-side.

Foto: VIB

Leita etter savnet mann i Mulvika
MULVIKA: Det er iverksatt søk etter savnet mann i området 
Mulvika, meldte politiet i Vestfold på Twitter rett over klokka åtte 
onsdag kveld 11. februar 2015. Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Siv-
ilforsvaret, Norske Redningshunder og ei bergningsskøyte var også 
innkalt for å hjelpe til i søket. - Personen er funnet i god behold i 
Holmestrand, forteller politiet på stedet til ReAvisa klokka 21.45 
- snaut to timer etter at søket starta.

Foto:
Stian Ormestad

Hva skal man gi
til konfirmanten?

- et designet
personlig smykke!

Bibbi Design - bibbi@gullsmeddesign.no
- du finner meg også på Facebook!

RAMNES/RE: Mange foreldre og barn ble redde da nyheten spredde seg om en 
fremmed mann som ville lokke en Ramnes-elev inn i bilen sin. 

LENSMANN PÅ REVETAL: Lensmann i Indre Vestfold Lars Reiersen hadde noen gode råd til 
foreldrene da mediene skrev om en lokkemann i Ramnes i februar.

Arkivfoto: Stian Ormestad

Aksjonerte på 
kvinnedagen
REVETAL: På Revetal møtte 
billistene bannere med “Tut mot 
vold imot kvinner!” søndag 8. 
mars 2015. Mina Marie Nyhus 
(18), leder i Re AUF, sto bak 
aksjonen sammen med Renate 
K. Mathisen (20) og Hawri 
Yosef (19) fra Re AUF, sist-
nevnte er internasjonal leder 
i fylkestyret og nestleder i Re 
AUF - og hun står på femteplass 
på  Re Arbeiderpartis liste til 
høstens lokalvalg. William 
Aasgård (22) var også med fra 
AUFs fylkesstyre i Vestfold.

Foto: Stian Ormestad
Video på Facebook.com/ReAvisa

Fra politiloggen i Re:
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Timebestilling: Tlf 915 62 464 / nettbestilling: ledigtime.no/salongcamilla

Grevlingstien 21, Revetal 3

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Mirakelpiller trilla 
til topps på 
klagestatistikken
OSLO: Det lille Drammens-
firmaet Uno Life klarte å lure 
rekordmange nordmenn i 2014. 
De lovte en smal midje, men 
slankekuren virket bare på folks 
lommebøker. – At et firma med 
relativt få salg topper listen 
over firmaer folk kontakter oss 
om, er svært oppsiktsvekkende, 
opplyser Jo Inge Bjørntvedt, 
regiondirektør i Forbrukerrådet 
Buskerud, Telemark og Vest-
fold. For å sette det i perspektiv 
sammenligner han med det 
firmaet som har tronet på top-
pen de fem siste årene: - Det er 
Elkjøp, som jo selger formida-
belt mange flere varer på et år. 
Vi har rundt 1.500 henvendelser 
om dem, mens vi altså har fått 
fire ganger så mange om lille 
Uno Life, forklarer region-
direktøren. – Det er tidenes 
klagestorm til Forbrukerrådet, 
heter det i en pressemelding. 
Uno Life rekrutterte kunder via 
gratis-konkurranser på nettet, og 
Forbrukerrådet ser at dette er et 
økende problemområde. 
- Hvis noen faktisk driver med 
veldedighet, er de gjerne kjent 
for det. De som tilbyr tur til 
Maldivene og fancy nettbrett, 
kommer til å ta seg betalt på en 
eller annen måte, så gratisaktiv-
iteter på nett kan være risikabelt 
tidsfordriv, advarer Jo Inge 
Bjørntvedt. – Plutselig får du 
regning for et abonnement du 
ikke hadde planer om å tegne.

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Revetal tlf 976 02 220 
Nøtterøy tlf 918 27 730               www.beautyzone.info

TRYGGHET I HJEMMET!
Visste du at 1 av 3 boligbranner starter ved feil i det elektriske 
anlegget? Reduser fare for varmegang og brann, invester i fami-
liens trygghet og bytt til automatsikringer med jordfeilbrytere.

Overspenningsvern

Komplett kr. 2.470,- ink.mva
Beskytt TV og datautstyr mot overspenning.

Sikringsskap m/jordfeilbryter

Komplett kr.  9.600,- ink.mva
Ny innsats med jordfeilbrytere, 
hovedsikring og 10 kurser. 
Monter overspenningsvern samtidig 
for kun 1.990,- ink.mva
Forbehold levering innenfor Vestfold.

Brannvarsling med strømforsyning

Sentral og 2 detektorer kr. 2.500,- ink. mva. 
Tilbudet gjelder salg, installasjon kommer i tillegg.

Kontakt oss for nærmere informasjonTelefon: 33 06 10 20 • E-post: post@altinstallasjon.no

www.altinstallasjon.no

-30% 
PÅ MATERIELL 

OG UTSTYR
Gjelder ved bestilling 

av installasjon 
i februar 2015

Skaugveien 2, 3178 Våle

 

- 30%
PÅ MATERIELL

OG UTSTYR

Gjelder ved bestilling
av installasjon 
i mars 2015
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* Opplæring tilpasset hver enkelt elev
* Solid erfaring med foreldresamarbeid
* Faglig oppdaterte lærere og læringsmidler
* Lav strykprosent = billigere førerkort

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

Lokalopplæring - kontakt
Ulf på telefon 905 87 574

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Innehaver Lene Alfredsen 
Kjønnerød bekrefter at Statoil-
stasjonen på Revetal er tom for 
diesel søndag kveld 22. februar 
2015.

Tjue prosent økning 
i omsetningen
- Desverre er vi tomme for die-
sel akkurat nå, men vi venter et 
nytt lass innen en time, forteller 
hun til ReAvisa i ni-tida søndag 
kveld. Hun kan ikke på stående 
fot fortelle hvor stor økningen 
er i omsetning og drivstoffsalg 
etter brukollapsen på E18, men 
har noen tall. Butikken omsetter 
for tjue prosent mer enn samme 
periode i fjor, det traktes to kilo 
mer i kaffe hver dag, og 
personalet vasker toalettene 

6 - 8 ganger om dagen.
- Vi merker selvfølgelig den 
økte trafikken og synes det 
er fantastisk gøy, særlig når 
brukollapsen ikke har ført til 
ulykker og personskader, sier 
Lene til ReAvisa. 

- Har aldri skjedd før!
- Endelig kan vi vise fram Re-
vetal til mange nye besøkende, 
og samtidig kanskje også få 
flere til å legge veien gjennom 
Revetal fordi vi er så bra på 
service, er åpne og ærlige, har 
Norges beste Meny-butikk, 
gratis parkering, og godt utvalg 
av mange slags butikker her. 
- Vi har vel ikke gått tom for 
diesel før, men det har desverre 
skjedd i dag. Nytt lass er på vei!

REVETAL: Økt trafikk på Bispeveien gir nye ut-
fordringer av mange slag.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Rett etter brukollapsen på E18 
ba ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) om et møte - og det gikk 
kjapt, redegjør han for For-
mannskapet i Re torsdag 12. 
februar 2015. På møtet med 
veimyndighetene var repre-
sentanter fra Re, Holmestrand 
og Sande tilstede. Tema var 
"den bedrøvelige brua" og 
omkjøringsveiene, forteller 
Hillestad.

Fartsreduksjon blir vurdert
- Det var ikke rette anledning 
til å kjøre på med store ting 
som gang- og sykkelvei, men 
jeg fikk nå sagt det jeg mener 
om ting som bør bli bedre langs 
Bispeveien i Re, forteller Hille-
stad. Belysning, blant annet. 
Det mangler god belysning flere 
steder, som for eksempel ved 
fotgjengerovergangene på Re-
vetal og i innkjøringa til Skjeg-
gestadåsen. Og busslommer, der 
bussen stopper mer eller mindre 
i veibanen flere steder langs 
Bispeveien. En gammel plan for 
et såkalt "kanalisert kryss" på 
Bjune, med opparbeidelse av en 
egen fil for dem som skal ta av. 
- Den jobben ble starta på av 
veivesenet, men den har stoppa 
opp siden. Det står på penga 
selvfølgelig, forteller ordføre-
ren. En annen gammel kampsak 
for Bispeveien er gang- og 
sykkelvei fra Linnestad til 

Tønsberg, pluss Bakke Mølle til 
Svinevoll. 
- Det er dags nå for å minne om 
dette, noe vi forøvrig minner 
om javnt og trutt hvert år fra Re 
sin side, sier ordføreren.
Politiet er godt synlig langs 
Bispeveien. En midlertidig 
fartsreduksjon fra 80- til 
70-sone blir også vurdert 
fortløpende, kan ordføreren 
fortelle. 
- Når vi ser at slike ting kan skje 
med bruer og tunneler på E18, 
er det viktig å få saker og ting 
på stell langs Bispeveien - en av 
de viktigste omkjøringsveiene.

12.500 kjøretøy i døgnet
Rådmann Trond Wifstad referer 
til en fersk trafikkmåling på 
Bispeveien, der trafikken har 
mer enn dobla seg etter brukol-
lapsen.
Normalt ligger trafikken på rett 
over 6.000 kjøretøy i døgnet. 
Nå er tallet 12.500 kjøretøy i 
døgnet, forteller rådmann. 
Administrasjonen har vært i 
kontakt med VKT for å skaffe 
alternativ skyss til de skoleelev-
ene som må krysse Bispeveien. 
Det gjelder også elever som må 
krysse hovedveien i Almedalen.
Kåre Solberg (Krf) mener det 
er bra at ordføreren har tatt tak i 
dette, det berører befolkningen 
i Re. 
- Uansett om nordre løp blir 

Trafikken er mer enn dobla på Bispeveien
etter brukollapsen på E18

BISPEVEIEN: Normalt ligger trafikken på rett over 6.000 kjøretøy i døgnet. Nå 
er tallet 12.500 kjøretøy i døgnet.

åpnet på E18 vil det være mye 
trafikk på Bispeveien en god 
stund framover. 
Solberg mener fartsgrensa ikke 
er noe stort problem. - Jeg 
kjører der sjøl og det går stort 
sett i 60 - 70 i tett trafikk hele 
veien, mener han.
Svein Holmøy forteller om flere 
stygge forbikjøringer på Bispe-
veien. Det bekymrer folk. 
- Enda folk veit at det er ekstra 
med politikontroller langs 
veien, så kjører noen gris 
likevel, mener Holmøy.

- Få tallene på bordet for 
hva utbedringene vil koste
Morten Stordalen (Frp) viser til 
at det har vært god kontakt mel-
lom lokale folkevalgte Frp-ere 
og samferdselsminister Kjetil 
Solvik-Olsen (Frp). 
- Vi er flere som har prøvd å 
pushe på. Vi har lykkes med en 
del av det, med flere strakstiltak 
som synes. Det er skilta med 
"spesielt politiovervåket vei", 
blant annet. 
Stordalen oppfordrer ordfører 
og administrasjon til å få tallene 
på bordet for hva de forskjellige 
tiltakene vil koste. 
- Så kan vi fortsette å pushe på 
departementsnivå med litt mer 
konkrete tall, lover Stordalen.
Hillestad forteller til ReAvisa 
at den jobben ble gjort allerede 
dagen etter formannskapsmøtet.

Tom tank 
på bensinstasjonen

Hundre bøter skrevet ut på Svinevoll
BISPEVEIEN: Ett av strakstiltaka som ble satt inn etter brukol-
lapsen på E18 var skilting og gjennomføring av politikontroller 
langs Bispeveien og de andre omkjøringsveiene for E18 - og det 
har gitt resultater, kanskje aller mest i prevantiv forstand. Av den 
massive trafikken er ikke reaksjonene mange, men likevel: Bare på 
Svinevoll er det skrevet ut 100 bøter i løpet av en drøy måneds tid. 
I forbindelse med de første kontrollene mista to stykker lappen, der 
den verste målingen ble gjort til 94 kilometer i timen i 60-sona. 

Foto: 
Stian Ormestad

Fra politiloggen i Re:
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MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Vogntog velta ved Valleåsen
BISPEVEIEN: Klokka ti over ni på morgen tirsdag 3. mars 2015 
kom første melding om trafikkuhellet: - Vogntog med korn som 
har velta på Bispeveien ved Valleåsen. Patrulje på stedet, melder 
politiet i Vestfold på Twitter. Lastebilen ble liggende utenfor veien 
på sletta rett sør for innkjøringen til Valleåsen. Det var tydelige 
spor av at det ene hjulsettet har kommet utenfor den smale veiskul-
dra mange meter før lastebilen havnet på siden rett ved veien. 
Hastigheten ble satt ned til 50 kilometer i timen under berging av 
bilen og reparasjon av veiskuldra som delvis hadde rast ut. Sjåføren 
ble kjørt legevakt for sjekk, men var uskadet.

Foto: 
Stian Ormestad

BISPEVEIEN: Flere vitner på stedet fortalte til ReAvisa at bilen 
kom nordfra og kjørte tvers over rundkjøringa ved lensmannskon-
toret. Bilen landa på gjerdet som skiller veien og gangstien, og den 
endte opp nesten midt mellom rundkjøringene. Ulykkesbilen sto 
igjen på fire flate hjul og hadde etterlatt seg tydelig spor på ferden 
med plastikkdeler, olje og kjølevann. Det er 40-sone på stedet, men 
politiet beskriver farten som høy. Føreren av bilen ble fratatt sitt 
førerkort på stedet og er anmeldt for forholdet. Vedkommende ble 
også tatt med i ambulanse, men ble kjapt sjekket ut av helseperson-
ell uten fysiske skader. Ulykken skjedde mandag 2. mars 2015.

Foto: 
Stian Ormestad

Hoppa over 
rundkjøringa på Revetal

To veier ble 
stengt på grunn 
av sprenging av 
Skjeggestadbrua

SKJEGGESTADBRUA: To 
veier fra Re til Holmestrand ble 
stengt som følge av sprenging 
av Skjeggestadbrua på E18:
Fylkesveg 755 Sørbyveien og 
fylkesveg 314 Holtungveien.
Sprengingen skjedde rett over 
klokka 14 lørdag 21. februar 
2015 og karakteriseres som vel-
lykka og helt etter planen. Det 
var rett før klokka 15 mandag 2. 
februar 2015 at politiet meldte 
om brudd i en brukonstruksjon 
på E18. - Vegtrafikksentralen 
stanser all trafikk på E18. Brua 
er blitt landskjent i ettertid, 
Skjeggestadbrua på Holme-
strand-sida av kommunegrensa. 
Begge de nevnte veien har vært 
åpen for normal trafikk, bortsett 
fra under sprengningsarbeidet.

Undersøker år-
saker til kvik-
kleireskred ved 
Skjeggestadbrua  
 
SKJEGGESTADBRUA: En 
undersøkelsesgruppe ser nå 
nærmere på den tekniske 
årsaken til at kvikkleireskredet 
kunne oppstå. Rapport ventes 
innen begynnelsen av mai, 
melder Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) i en 
pressemelding. NVE leder ar-
beidsgruppa som har som mål å 
avklare årsaker til skredhendels-
en, og medvirke til avklaring 
på hvordan slike hendelser kan 
forebygges.Statens vegvesen vil 
delta med en fagperson som kan 
bidra med grunnlagsdata og in-
formasjon for å belyse saken. I 
gruppa deltar også representan-
ter fra Norges geotekniske insti-
tutt (NGI) og Norges Tekniske 
Naturvitenskapelige Universitet 
(NTNU). Gruppa vil kartlegge 
grunn – og terrengforholdene 
i området, se på sannsynlig 
bruddmekanisme, og vurdere 
forhold som kan ha vært ut-
løsende for skredet. Gruppa skal 
ikke evaluere forhold knyttet til 
regelverket, men kan peke på 
forhold som bør utredes videre, 
heter det i pressemeldingen.
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- ditt kjøpesenter 
på veien!

P

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

ELEKTRONISK GAVEKORT
- SMART OG ENKELT!

STOR GRATIS 
PARKERINGSPLASS

ÅPENT: 9�20 �18�
 MENY 7�21 �20�

WWW.RE-TORVET.NO

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET
• Vinmonopolet 23 97 38 10 
• Mester Grønn 32 22 96 87  
• I vinden 90 71 85 00 
• Revetal Libris 33 06 38 33 
• Mr Mister herreklær 40 09 16 75
• Kappahl 41 57 69 22 
• Life Revetal  33 06 21 30 
• Expert Revetal 33 06 26 55   
• Restauranten   33 06 37 77
• Revený Dame-Herre mote   33 06 26 39
• Synsam  33 05 07 00 
• Gullfunn  33 05 07 00 
• Meny Arve Gran AS 33 06 11 10 
• Mix  33 06 28 09
• Nille 95 80 86 33
• Posten  81 00 07 10 
• B-Young  33 06 38 50 
• Chic Frisør  33 06 26 33 
• Helt Perfekt barneklær 95 09 14 35  
• Princess Interiør   33 06 38 10 
• Skoringen  21 07 90 75
• Wivis parfymeri  33 06 35 90 
    og veskebutikk    
• Boots Apotek  33 06 10 50
• Sport 1 Revetal   33 06 26 00
• Hovs Marked 33 06 27 11
 
ELLERS FINNER DU:
• Statoil Revetal  33 06 26 74
• Haslestad gummiservice  33 06 28 90
• Jernia Revetal  33 06 28 70
• Ditt kontor  33 30 67 67
• Revetal glasservice  33 06 25 96
• Gran vvs  40 00 33 20
• Dyreriket   33 06 49 00
• DnB 03000
• DnB Eiendom 47 67 55 00 
• Montér  41 67 30 00
• HengeRe  33 06 33 00
• Revetal Tannlegesenter  33 06 59 50
• Ros Økonomi  33 06 46 40
• Re Hårstudio 33 06 00 15
• Beauty Zone 97 60 22 20
• Garnbunten Idé & Design  33 06 33 31
• AIGOS Eiendomsmegling 
   og AIGOS Forsikring  33 06 20 50
• Re Varmeteknikk 33 39 50 13
• Atenti 33 09 71 71
• Revetal gamle stasjon 33 06 31 00
• Europris 90 27 62 73
• Ditt Grafiske 33 30 67 67

Menys egen kokk Eivind fyrer i gang  
grillen og byr på smaksprøver  

fredag 13. mars fra 13.00 til 17.00.

Og vi har selvsagt masse  

ekstra gode tilbud!
Tilbudene gjelder fra  

torsdag 12. mars til og med lørdag 14. mars

CMYK: 88�0�29�0
PMS: 7466 

CMYK: 48�0�94�0
PMS: 375

GRADIENT FRA 90%
SORT TIL 70% 
I 90 GRADER 

CMYK: 98�10�84�18
PMS: 3415

DAME-HERRE
MOTE
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TEMA: 
DET FANTASTISKE ELVERHØY-ÅRET

For akkurat ett år siden skrev ReAvisa at det var kroken på døra for Elverhøy 
- hele bygdas forsamlingslokale gjennom 100 år i Ramnes. 

Uten medlemmer og med null aktivitet på huset var det ikke penger til skifte 
ei lyspære en gang. I mars 2014 ble det invitert til avviklingsmøte. 

Men da alt håp var ute for Elverhøy, trådde bygdefolket til.
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- Et fantastisk morsomt Elverhøy-år!
Etter at Ramnes ungdomslag (Ramnes UL) hadde feiret 
100-årsjubileum i november 2013, kunne vi lese i ReAvisa 
at dette var nok det siste vi hørte fra den kanten – nå var 
det kroken på døra for ungdomslaget og lokalet Elverhøy 
ble vurdert solgt eller gitt bort. Ingen medlemmer og ingen 
aktiviteter. Ikke et fungerende styre, men økende gjeld 
og ubetalte regninger. Flere krisemøter hadde vært og ble 
avholdt, men interessen for ungdomslaget var laber. 

Snuoperasjonen starta på “avviklingsmøtet”
Da ReAvisa i mars 2014 skrev at lokalet skulle gis bort eller 
selges, var det noen som reagerte. Dette står i årsberetningen 
for 2014: Trygve Bøhle først og fremst, ved at han betalte 
regningene som var gått til inkasso og forhandlet forfalte 
beløp med kreditorene. Med seg hadde han en gjeng frivil-
lige og interesserte, og det ble arrangert idemøter utover 
våren der Knut Evensen og Knut Høydal var de som dreiv 
arbeidet framover. Mange fine ideer kom på bordet, og de 
som møtte opp var overbevist om at dette skulle vi få til. 
Elverhøy skulle fortsatt være et kultur- og forsamlingshus i 
bygda, og et av måla var at det skulle lyse i vinduene hver 
kveld. Fram til det ekstraordinære årsmøte den 18. september 
2014 hadde vi flere møter: Befaring 13. mars med medlem-
mer fra VåRa-koret og Trygve Bøhle, idemøter 20. mars, 27. 
mars og 24. april. Planmøter 19. april, 19. mai og 27. mai. 
Styremøter 22. mai, 5. juni,  11. juni, 19. august, 28. au-
gust og 16. september. I tillegg var det Sommerfest 14. juni 
2014 og nyttårskonsert på nyåret 2015. På vårparten 2015 
er ei teatergruppe i gang på Elverhøy, ved Rikka Rivrud. 
Det utkrystalliserte seg raskt en gruppe/interimstyre som 
jobbet intensivt og som var genuint interessert i at lokalet 
skulle drives videre. Alle fant sine plasser og roller i sys-
temet, og det var derfor lett å foreslå og å velge følgende 
styre på årsmøtet 18. september 2014: Leder Knut Høydal, 
styremedlemmer Arnfinn Dahl som nestleder, Trygve Bøhle 
som kasserer, Ingegerd Brattestå som sekretær, bookingsjef 
og arkivar, Torun Dahl, Frank Wedde, Anders Bøhle og Theo 
Aske Holskil. Varamedlem Alf Kirkeberg. Revisor: Vidar 
Gjelsås. Årsmøte bestemte at lokalet og laget skal hete Kul-
turhuset Elverhøy, og at vi danner en forening.

Styre og stell er på plass på Elverhøy
Hva vi ellers har fått til: Husstyret ved Anders Bøhle, Torun 
Dahl, Arnfinn Dahl og Ingegerd Brattestå. PR-gruppe ved 
Trygve Bøhle, Henning Larsen, Theo Aske Holskil og Knut 
Høydal. Arrangementsgruppe ved Knut Høydal, Frank 
Wedde, Kjellaug Lien, Hege Sørensen og Kaya Rivrud. 
Ungdomsgruppe ved Theo Aske Holskil, Marte Kvaal, Marte 
Bjune og Kaya Rivrud. På den økonomiske biten er det blitt 
bytta forsikringsselskap slik at vi nå betaler cirka 16.000 kro-
ner mot før 33.638 kroner i året. Flere har sponset oss med 
10.000 kroner hver. Fått orden på utestående, i forhold til 
Kulturskolen/Ola senteret. Trygve Bøhle har betalt regninger 
for 85.000 kroner og dette skal tilbakebetales. Regnskapspro-
gram fra Alf Kirkeberg er tatt i bruk. Angående bygget er 
eierskapet overført fra ungdomslaget til foreningen Kul-
turhuset Elverhøy, og dette er registrert dette i Brønnøysund. 
Huset har hatt besøk av Branntilsynet, og alt som skal gjøres 
i den forbindelse er utført - Anders Bøhle er brannvernleder. 
Teaterjentene har rydda i kostymelageret, og kulturhuset har 
fått 10.000 kroner fra foreningen Frilynt til lyd. VåRa-koret 
har kjøpt nytt piano og det gamle er kondemnert.

- Fantastisk morsomt “Elverhøy-år”!
Når det gjelder utleie av lokalet har VåRa koret øving fast 
hver tirsdag – ikke i ferier. Ramnes Sportsfiskere leier an-
nenhver onsdag i sesongen. Beitemarken 4H leier en og 
annen torsdag, pluss til sin høstfest. Toraderklubben kommer 
sannsynligvis annenhver torsdag. I tillegg leies lokalet ut en 
god del i helgene igjen. Styret har laget et utkast til utle-
iereglement som ennå ikke er vedtatt. Foreningen teller nå 34 
medlemmer, og er i gang med vedtektsendring. Kulturhuset 
Elverhøy er aktive på egen Facebook-side, og har lagd et 
skriv som skal distribueres til bygdefolket.
- Dette har vært et fantastisk morsomt Elverhøy- år, og alle 
ildsjeler og ståpåere takkes for innsatsen. Fortsatt mange løse 
tråder, men vi er klare for innsats i 2015, og gleder oss til 
fortsettelsen, avsluttes årsmeldingen for 2014.

- Gleder oss til alt!
RAMNES: Sist torsdag var 
første teaterkveld på Elverhøy 
på mange år. 16-åringene Marte 
Kvaal, Marte Bjune og Kaya 
Rivrud er instruktører for 32 
gira unger. 
- Utrolig gøy å være i gang, 
forteller teater-jentene til 
ReAvisa torsdag 5. mars 2015. 
Hver torsdag framover blir det 
teaterskole. Til høsten er målet 
å sette opp en forestilling før 
jul. I tillegg til de 32 som kom 
med er det ei venteliste med 
over 20 barn. - Vi forventa 
ikke så mange, langt ifra, sier 
jentene som er overraska over 
pågangen. Ingeborg Christiane 
Mender (8), Victoria Chris-
tiane Ballestad-Mender (8) og 
Hedvig Christiane Mender (10) 
fra Ramnes skole er tre av de 
heldige som fikk plass. 
- Vi er kusiner alle sammen, 
bare at to av oss er søstre også, 
forklarer de til ReAvisa. De 
starta på teater fordi det er kult. 
- Det er veldig gøy å prøve nye 
ting og bli kjent med andre 
mennesker. Vi har blitt kjent 
med elever fra andre skoler i 
Re. To som vi ble spesielt godt 
kjent med var fra Røråstoppen 
skole, tror vi. 
Hedvig forteller at hun alltid har 
hatt lyst til å starte på teater. 
- En gang kom det en teater-
mann på skolen. Det var gøy!
- Hva blir mest gøy på teater, 
tror dere? 
Victoria forteller at hun gleder 
seg mest til å ha på kostymer. 
- Jeg var en stol nå. Da måtte 
jeg bare stå litt rart, ikke ha på 
meg noe kostyme. Det kommer 
til å bli veldig gøy å kle seg ut.
- Vi gleder oss til alt! Til slutt 
skal vi ha en forestilling og vise 
fram alt det vi har lært!
Nå mangler det bare at forel-
drene trår til, forteller instruk-
tørene. Det skal snekres og 
males kulisser, sys kostymer 
- og det skal det kokes kaffe og 
stekes vafler. Men skal vi tro 
leder for foreningen Kulturhuset 
Elverhøy blir heller ikke det 
noe problem: - Det er lett å få til 
ting nå som folk skjønner at det 
er liv på lokalet igjen, forteller 
Knut Høydal. - Bygda vår er 
full av ja-mennesker!

Foto: 
Stian Ormestad.

Elverhøy - ett år etter:

COWBOYFEST PÅ FJELLBORG!

LØRDAG 14/3-15 KLOKKEN 20.00
LIVE MUSIKK, LINEDANCE & UTKLEDNING

18 ÅRSGRENSE – CC: 150,-
TA MED DEG GOD DRIKKE OG GODT HUMØR!

PÅMELDING: 404 58 974
(MULIG Å REGISTRERE SEG I DØRA)

Akkurat ett år siden “avviklingsmøte”
RAMNES: Da det ble invitert til et siste møte på Elverhøy 20. mars 
2014 var det for å bestemme hvordan salg av huset og avviklingen 
av ungdomslaget skulle løses. På møte en måned tidligere var alle 
ti frammøtte enig i at ungdomslaget skulle legges ned og at lokalet 
skulle selges. Men på møtet 20. mars 2014 dukka det opp flere som 
var kritiske til salg av Elverhøy, etter å ha lest om det i ReAvisa. 
Flere hadde allerede starta redningsaksjonen og foreningen Frilynt 
hadde sendt representanter som kunne hjelpe til - som i ettertid 
blant annet har ført til et pengetilskudd til lydanlegg. Regnings-
bunken som hadde hopa seg opp over flere år ble betalt med bidrag 
fra det lokale næringslivet som stilte opp nesten uten at de er blitt 
spurt engang. Med allsang, dans og høytlesing lager bygdefolket 
liv på Elverhøy igjen - og holder varmen i et lokale som ligger nede 
for telling, skrev ReAvisa i april 2014. - Nå er det opp til bygde-
folket, organisasjoner, lag og foreninger å bruke huset. Blir det 
brukt, blir det redda  - for nye 100 år?

Faksimile: 
ReAvisa mars 2014

En “sliten 100-åring” ble feira i 2013
RAMNES: Cirka 60 feststemte møtte til 100 årsjubileum i novem-
ber 2013. Arild Sverstad Haug sa at det var nok en “sliten 100-
åring” som jubilerte. Aktiviteten i Ramnes UL siden starten i 1913 
har variert opp gjennom årene. Allerede andre året tok man fatt på 
byggingen av Elverhøy. Teater og revy har hatt gode perioder. “Til 
seters” er spilt mange ganger, siste gang i 2005. Revyene blomstret 
på 50-tallet og ble tatt opp igjen til 75-årsjubileet da de satte opp 
jubileumsrevyen ”Hva lo di a?” i 1988. Da kom en aktiv periode 
i laget med opp til fire oppsetninger i året. I 1995 var det revy, 
ungdomsteater, oktoberteateret og barneteater før jul. Per Asplins 
”Putti Plutti Plott” ble satt opp med Asplin som æresgjest. Siste 
oppsetting var barneteater i 2010, før det nå er ny giv på Elverhøy 
med barneteater og mye mer.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Enten så er dugnadsånden 
borte vekk i Ramnes, eller så er 
det så få som føler tilhørighet 
og eierskap til huset, fortalte 
Trude Viola Antonsen på 
vegne av Ramnes ungdomslag 
og Elvehøy på nyåret i fjor. 
Problemene hadde hopa seg opp 
over flere år - for ett år siden var 
det et være eller ikke være for 
Elverhøy. Ingen medlemmer, 
null aktivitet og ei stor gjeld. 
Laget skulle legges ned og 
huset selges. 

- Det er et merkelig kjør her
Snuoperasjonen i løpet av det 
året som har gått fra mars 2014 
til mars 2015 er helt utrolig. Nå 
har straks foreningen Kulturhu-
set Elverhøy over 100 medlem-
mer, det er lys i vinduene tidlig 
og seint, lokalet leies ut mer enn 
noen gang, det er teater, møter 
og øvingsrom i kjelleren.
- Det er lett å få til ting nå som 
folk skjønner at det er liv på 
lokalet igjen, forteller Knut 
Høydal. Bygdefolket står i kø 
for å hjelpe til, det trengs ikke 
å spørre engang. - Bygda vår 

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
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”.

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Bygda vår er full av 
ja-mennesker!
RAMNES: Har dugnadsånden forsvinni helt i Ramnes? Spørsmålet ble stilt i 
ReAvisa mars i fjor. Ett år etter er svaret et rungede NEI! - Det er bare ja å få 
fra alle vi spør, forteller Knut Høydal, leder for foreningen Kulturhuset Everhøy. 

er full av ja-mennesker! Dette 
er folk som ikke teller timer, 
men som trives på huset. Vi er 
mange og vi kan jobbe med det 
vi har lyst til og det vi kan, her 
er det massevis av kompetanse 
og det trengs, sier Knut. 
- Det er et merkelig kjør her, 
sier Knut og ler - for det er 
ganske utrolig. Det kom til og 
med en “sur” henvendelse fra 
en butikkeier på Revetal som 
ikke var spurt om å sponse. 
- Han fikk vi spurt til slutt, så nå 
er han med!

- Det er ungdommen som har 
fått til det nye livet på huset
Styremøtet i mars dreide seg om 
alt fra fest, Facebook, isolasjon 
i taket, oppvaskmaskin og uri-
nal. - Hva med en kveld der alle 
som bruker huset møtes og viser 
hverandre hva vi driver med, 
foreslår Knut, før han beklager 
at han renner over med ideer.
- Sorry, men jeg har så mange 
ideer og jeg hører nå at det kan 
være slitsomt. Men jeg tenkte 
jo at det kunne være en god ide, 
ikke sant?

Styret i foreningen er opptatt av 
kontakt mellom generasjonene. 
- Du veit, det er ungdommen 
som har fått til det nye livet 
her. Det skal de virkelig ha all 
ære for. Teater med øvelser, 
konserter og band i kjelleren. 
Fantastisk!

En ny generasjon på scenen
Frank Wedde tror vi trenger et 
lokale som Elverhøy mer enn 
noen gang.
- Folk sitter mer enn nok 
hjemme hos seg sjøl. Elverhøy 
skal kombinere det som alltid 
har vært bra med et bygdehus 
med noe nytt. Det synes jeg vi 
får til nå. Spesielt de unge har 
mange gode ideer for huset.
Theo Aske Holskil er en av de 
unge. Han forteller om Elver-
høystallen med 30 musikk-
ungdommer som fant sammen 
under nyttårskonserten. De øver 
sammen, har konserter og leies 
ut til andre oppdrag ved behov. 
- Fantastisk moro at neste gen-
erasjon kravler opp på scenen. 
Det er det dette huset er til for, 
forteller Knut Høydal.

Se flere bilder på ReAvisa.no

FULL FART PÅ ELVERHØY: Leder for foreningen 
Kulturhuset Elverhøy Knut Høydal synger, tuller og tøyser 
Elverhøy tilbake, etter at lokalet lå nede for telling for 
akkurat ett år siden. Teaterjentene Marte Kvaal, Marte 
Bjune og Kaya Rivrud er noen av ungdommene som 
Knut gir æren for at det er liv på lokalet igjen.

Foto: 
Stian Ormestad
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HJELPER TIL I INDIA: Hege  Bach og Espen Klaseide på 
Sukke Gård fortalte om skolen til interesserte tilhørere, og 
viste fram bilder fra reisen dit.

Foto: 
Håkon Westby/Privat

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Torsdag kveld 12. februar viste 
vertskapet på Øvre Sukke bilder 
fra ”Borni english memorial 
school” og fortalte om turen dit 
og oppholdet der ved jule- og 
nyttårstider. 

Bestemte seg for å hjelpe
Hege Bach fortalte at det hele 
startet i juni 2014 da Røde kors 
og Bygdekvinnelaget hadde 
treff på Øvre Sukke. Dit kom 
Arne Kittang og hans kone fra 
Slemmestad. De hadde med seg 
Joseph som opprinnelig kom 
fra Afrika. Han reiste til India 
som 19-åring for å studere. 
Der ble han kjent med norske 
Arne Kittang som var rek-
tor på studiestedet i Mombay. 
Joseph er nå gift med Bilashimi 
fra Manipur hvor de nå driver 
en skole med 200 barn. Han 
fortalte om arbeidet de dreiv i 

Pangantabi. Der og da bestemte 
Hege Bach og Espen Klaseie 
seg for å besøke skolen og å 
hjelpe til. Før avreise samlet 
de inn 15.000 kroner til skolen. 
Turen fra Dehli ble hindret på 
grunn av tåke, så de kom fram 
fire dager forsinket. Elev-
ene kommer fra Pangantabi 
og omkringliggende lands-
byer, de fleste har ikke råd til 
skolepenger som er 17 kroner 
måneden. Cirka 40 barn bor på 
skolen sammen med Joseph og 
Bilashini og de to barna deres. 
Skolen er enkel og har jordgulv. 
Maten lages på bål i kjøkkenet. 
Strøm har landsbyen bare noen 
timer hver dag, hvis de har i det 
hele tatt. Skolen har PC-er, men 
lite strøm er et problem, så de 
ønsker seg solpaneler.
Skolen ligger i et risområde 
og dyrker selv sin egen ris.  

ØVRE SUKKE GÅRD: Vertskapet på Sukke gård i Ramnes hjelper til på en 
skole i India, og håper flere i Re vil være med på prosjektet.

Skolen har også fiskedam og 
grønnsakshage til eget bruk. 
Rismarkene kan også brukes til 
å dyrke grønnsaker på utenom 
rissesongen, så de innsamlede 
midlene ble brukt til inngjerding 
av området.  

- Vil gjerne opprette kontakt 
mellom skoler i Re og India
Espen og Hege fortalte entu-
siastisk om opplevelsene sine 
på skolen og i landsbyen og 
håpet flere vil være med dem og 
hjelpe. På Facebook har de en 
egen side hvor man får de 
opplysningene en trenger hvis 
en vil støtte skolen.
- Elevene vil gjerne ha kontakt 
med barn fra andre land. Vi vil 
gjerne få til et samarbeid med 
skoler i Re på Facebook, skype 
eller på andre måter, forteller 
Hege.

Hjelper til på skole i India 
fra Sukke gård i Ramnes

REVETAL: Søndag 15. februar 
var det fastelavenssøndag. Helt 
siden 1952 har Norske Kvinners 
Sanitetsforening solgt de tradis-
jonelle fastelavensrisene. Også 
sanitetsforeningene i Re lager 
fjørpyntede fastelavenris som 
de selger til inntekt for gode 

formål. Margrethe Skjeggerød 
og Irene Lønn Hvidsten solgte 
ris på Revetal uka før faste-
lavnsøndag. Denne dagen er fra 
gammelt av feiret som den siste 
dagen før faste. Med på feirin-
gen hører det fastelavensboller 
fyllt med krem eller mandelfyll. 

Til fastelaven knytter det seg 
mange opprinnelig før-kristne 
skikker, en hedensk vårfest. 
Herfra stammer skikken med 
fastelavensriset.

Foto:
Håkon Westby

Selger fastelavensris til inntekt for gode formål - år etter år

Gårdsliv i Re:
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HOLT GÅRD:  Emma Larsen 
(8) og Kristine M. Eide Larsen 
(8) fra Tønsberg har en landlig 
vinterferie i Re. Holt gård er rett 
og slett vinterferie-paradiset.
Ole Henrik Askjem (8) fra Un-
drumsdal har vært på gårdsferie 
før, men da på sommeren. Tirs-
dag hadde totalt ti barn tilbragt 
litt av vinterferien sin på Holt 
gård. De er med på dyrestell, fo-
ring og andre arbeidsoppgaver 
på en gård - som er spennende 
for små gårdsgutter og -jenter.
Bak hønsenettingen hilser de på 
en flott påfugl som blir litt irri-
tert over all oppmerksomheten. 
- Oi, er det sånn lyd de lager? 
Nesten som en tute!

- Store opplevelser på en liten gård

- Vi er her på en sånn vinter-
aktivitetsdag, skjønner du. Det 
er veldig moro. Etterpå skal vi 
kanskje ri på hest også, forteller 
jentene. Ellers består dagene i å 
hoppe i høyet, klatre i bjelkene 
- det er Ole Henriks favoritt - 
og kose med kattunger. Noen 
ganger trenger det ikke ligge så 
mye organisering bak aktiv-
itetene. Mens ReAvisa er på 
besøk er den store utfordringen 
å hoppe over fra en mur til en 
annen i hønsehuset. - Tør du? 
- Ja, hvis du holder meg!
Så er det lunsj med skikkelig 
husmannskost, med alle barna 
til bords, Lisa Wikse (9) fra 
Horten som tar godt vare på 

gårdskatten og Sandra Jacobsen 
(15) som bor på gården. 
Jonas Wikse (14) jobber for 
Holt-bonden sjøl Roar Lefsaker 
med å aktivisere barna, en jobb 
som går mer eller mindre av seg 
sjøl. - Dette er det første året vi 
har et slikt opplegg i vinterfer-
ien, men i sommerferien har vi 
hatt det i tre år. Sånn blir det til 
sommeren au, forteller Lefaker 
til ReAvisa. - Da er det de to 
første ukene i sommerferien, 
pluss den siste før skolestart. 
- Supert opplegg - og store op-
plevelser for barna, skriver 
en mamma på ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

ReAvisa.no 
- opp mot 5.000 leser hver uke!

Tips@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

Cherokee
Innovativ teknologi - Ett skritt foran

9-Trinns automatgir

Kollisjonsvarsling

“Alt utstyr”

Fra. kr. 499 900,-

PRØV 
VÅR

DEMOBIL

Finansavisen rangerer
Cherokee foran Audi 
Q5 og Ranger Rover 

Evoque*

Kom også innom å 
prøv de nye modellene 

fra SsangYong.
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Knut Harald Evensen intervjuet 
de to tidligere hvalfangerne 
Guttorm Firing (84) og Per 
Ormestad (74) om livet på hval-
fangst. De hadde også vært med 
på å bygge opp utstillingen som 
etter intervjuet ble høytidelig 
åpnet av Evensen, avtroppende 
leder i Våle historielag.

Hard jobbing ombord
Guttorm Firing hadde vært 13 
sesonger på hvalfangst. Han var 
først to år på Afrika-kysten fra 
1949, på en landstasjon hvor 
de fanget knølhval. De hadde 
med griser som blei solbrente, 
fortalte Firing. Det var en halv 
grad syd for ekvator, så det var 
nok ikke så rart. Deretter fulgte 
11 sesonger på kokeriet Pelagos 
for rederiet Sven Foyn Brun. 
- Jeg begynte å kjøre vinsj og 
avanserte til flenser og lemmer, 
forteller Guttorm.
Per Ormestad mønstra på i 1956 
som 15-åring på Pelagos. 
- Det var spennende – jeg var 
salonggutt. Det var en fin jobb. 
Vaska lugarer og skifta på sen-
getøy. Det værste var å skure 
– det var mye fett å vaske vekk.
Deretter var jeg på hvalbåten 
Pelikan, en ombygd korvett. 
Skyttern om bord var en mester-
skytter. Vi fikk 240 hval. Der 
var jeg byssegutt og på dekket 
når det trengtes. Det var mye 
dårlig vær. En gang bandt vi 
et tau rundt livet på skytteren 
og surra det fast i rekka, så 
han ikke skulle bli skylt over 
bord, forteller Per. Begge hadde 

hatt det fint, men det var mye 
jobbing. Det var varm mat tre 
ganger om dagen.
På opp- og nedturene til feltet 
var det mange velferdstiltak: 
Bridge, revy og idrettsstevner. 
60-meteren var vanskelig på 
båten, men det gikk. Mange tok 
idrettsmerket. Det ble sagt at 
da en av deltakerne veide 145 
kilo og hoppet 1,35 i høyde så 
krenga båten kraftig. I dag er 
begge med i Pelagos-klubben 
og møtes en gang i måneden. 
Klubben har i dag 82 medlem-
mer.

- Ikke et ufarlig arbeid
Arbeidet var ikke ufarlig, Gut-
torm holdt på å blåse over bord 
en gang og opplevde å komme 
hjem til Norge med flagget på 
halv stang. Begge fortalte at de 
ville gjort det samme igjen om 
de hadde fått muligheten. Hval-
fangerrommet er nå fylt med 
gjenstander og bilder fra livet 
i Sørishavet. Her er redskaper 
og gjenstander laget av hval-
fangerne, hvalører, hvaløye og 
barder. På ett maleri fra Husvik 
Harbour er det malt tre kuer i 
forgrunnen. Evensen spør om 
det er noen som veit noe om 
kuer på hvalfangststasjonene. 
Hvis noen vet noe om det vil 
han gjerne ha tilbakemeldinger 
om det. Han etterlyser også flere 
gjenstander. Hvis det skulle 
være noen som har noe de kan 
tenke å gi til historielagets 
hvalfangstutstilling så vil vi bli 
takknemlig for det.

Åpnet hvalfangsrommet 
på Våle prestegård

VÅLE PRESTEGÅRD: Førti var møtt fram for å 
høre om hvalfangst og overvære åpningen av det nye 
”hvalfangstrommet” på prestegården.

HVALFANGSTROMMET PÅ VÅLE PRESTEGÅRD: 
Guttorm Firing (84) og Per Ormestad (74) fikk takk for job-
ben med utstillingen og fortellingene fra fangstlivet. Hval-
fangerrommet ble høytidelig åpnet av Knut Harald Evensen.

Foto: Håkon Westby

Ny leder i Våle historielag
VÅLE: Karl Anders Bråten overtok som leder etter Knut Harald 
Evensen på Våle Historielags årsmøte på Våle prestegård  18. 
februar 2015. Årsmeldingen vitner om stor aktivitet, blant annet 
”Forfatterrommet” som ble åpnet 21. september 2014, kunstutstill-
ing, linutstilling, søndagskafe, Olsokfeiring, seinsommerfestival, 
og tur til Hermann Wildenveys fødested, Potåsen. Årets Re-minne 
er meget godt tatt imot. Historielagt har ni medlemmer som gjør 
kulturformidling gjennom den ”Kulturelle skolesekken” til 4. trinn 
i Re kommune. 30 medlemmer var møtt opp til årsmøte der års-
beretning og regnskap ble enstemmig vedtatt.

Gratis hørselskurs 
på Re helsehus
REVETAL: - Re Hørselslag 
(HLF Re) er en lokal foren-
ing tilsluttet Hørselhemmedes 
Landsforbund, HLF, som har 
cirka 60.000 medlemmer på 
landsbasis. I Re er vi 150 
medlemmer, men det er mange 
flere med hørselsproblemer i 
Re, forteller Dagfinn Fremstad 
på vegne av foreningen i en 
epost til ReAvisa. - Vi arbeider 
for å gjøre hverdagen enklere 
for hørselshemmede, og å 
forebygge at folk får hørsel-
sproblemer. Vi arrangerer åpne 
møter og sosiale aktiviteter for 
medlemmer og ledsagere. Re 
Hørselslag ønsker å kunne as-
sistere alle høreapparatbrukere 
i Re som har behov for det. Vi 
etablerer derfor en ordning med 
tilstedeværelse på Re Helsehus 
hver 1. og 3. onsdag i måneden 
mellom kl 12 og 14. Her vil 
en av våre hørselshjelpere og 
likepersoner være tilstede. Disse 
er opplært i enkelt vedlikehold, 
stell og rens av høreapparater. 
De vil også selge batterier og 
være behjelpelig med skifting 
ved behov. De har lang erfar-
ing med bruk av høreapparater 
selv, og tar gjerne en prat med 
folk som lurer på hvordan det 
er å bruke slike. Ordningen 
er åpen for alle, både de som 
bor i Helsehuset og i kom-
munen forøvrig. Det er ikke en 
forutsetning å være medlem 
av hørselslaget, men vi ser 
selvsagt gjerne at flere støtter 
vårt arbeid og melder seg inn. 
I april vil vi holde kurs i bruk 
og stell av høreapparater. Her 
vil Audiograf Jeanette Hansen 
undervise. Datoene er 
14. og 15. april på kveldstid.

Foreningsliv i Re:
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Foredrag om 
Anders Jahre 
samla over hundre
REVETAL: Audun Tjomslands 
foredrag om Andres Jahre 
(1891-1982) trakk over hun-
dre tilhører på Seniorsenteret 
på Re Helsehus torsdag 19. 
februar 2015. Arrangør var 
Ramnes Historielag som må 
si seg meget godt fornøyd om 
oppslutningen. Foredraget var 
delt i to med kaffe og loddpause 
i mellom. Audun Tjomsland 
fortalte om Anders Jahres liv 
og virksomhet og om familien 
som kom fra Mellom Jare i 
Ramnes. H-en i Jahre kom til 
etter at familien flyttet til San-
dar i 1885. Tjomsland tegnet 
et mangesidig bilde av Jahre 
med et utpreget foretningstal-
ent. Et eksempel var da han rei 
til Kongsbergmarken i 1903 
for å selge en hest. Etter at han 
hadde solgt den tre ganger og 
kjøpt den tilbake igjen satt han 
igjen med både hesten og det 
beløpet han hadde forventet 
å få for den. Det blir nok noe 
stort av deg, sa faren hans da. 
Jusstudiene finansierte han med 
pokerspill. Han tok juridikum 
i 1914. Første jobben var som 
dommerfullmektig i Ibestad i 
1914. Der lærte han å kjenne 
fangstfolk. Jahre reddet etterpå 
Ibestad Sparebank to ganger (i 
1923 og 1959). Under første 
verdenskrig var han nøytral-
itetsvakt på Tordenskjold. Han 
var i forsyningstjenesten og 
lærte å utruste ekspedisjoner.
Jahre var nyskapende – og 
kokeriet Kosmos var datidens 
største skip, det var nesten 
inntjent etter første sesong. 
Tjomsland la vekt på Jahres 
betydning for alle de som 
gjennom hans virksomhet fikk 
arbeid. I dagens Namibia er det 
i dag en stor by der Jahre startet 
skipsverft for vedlikehold av 
hvalfangstflåten. Tjomsland 
fortalte om Jahres to ekteskap 
og om hans utenlandsformue og 
jakten på den. Lederen i Ram-
nes Historielag, Helga Bjerkø 
takket for et flott foredrag som 
er bygget på boken Tjomsland 
har skrevet om Andres Jahre.

Offisiell åpning 
av Re Helsehus 

REVETAL: Onsdag 11. februar 2015 ble Re 
Helsehus offisielt åpnet. På den offisielle åp-
ningen deltok cirka 80 gjester, deriblant kom-
munestyrerepresentanter, kommuneledelsen, rep-
resentanter fra entreprenører, samt representanter 
fra de ansatte ved Re Helsehus. Snora ble klippet 
av Astrid Solberg (108) og Johanna Larsen (105). 
Den offisielle åpningen starta med tale fra ord-
fører Thorvald Hillestad. Etter snorklipping ble 
gjestene servert snitter fra kjøkkenet på helsehu-
set, og det var også rom for taler fra deltakere i 
prosjektet og andre oppmøtte. Programmet ble 
avsluttet med en omvisning på Re Helsehus for 
de som ønsket det.

Foto: Re kommune

Fem år med inter-
nasjonal møteplass i Re 
BRÅR: Det var flerkulturgruppa i Re Røde Kors 
som starta opp høsten 2009 og noe senere ble 
også Ramnes Bygdekvinnelag med som arrangør-
er av internasjonal møteplass i Re. Det har vært 
møter eller turer ni ganger i året ,og det har vært 
svært så internasjonalt: I løpet av disse fem åra 
har mennesker fra 27 forskjellige land deltatt, for-
teller Re Røde Kors flerkulturgruppe ved Peter W. 
Moe og og Ramnes Bygdekvinnelag ved Inger-
Johanne Sveen. I årsrapporten for 2014 heter det 
blant annet: I 2014 har vi hatt 11 arrangementer 
med i alt 217 deltakere fra 17 forskjellige land: 
Eritrea, Somalia, Burundi, Kamerun, Zambia, 
Uganda, Afghanistan, Irak, Tsjetsjenia, Ingots-
jetia, Bosnia, England, Tyskland, Italia, Litauen, 
USA og Norge. Tema for møteplassene har vært 
Hvor kom egentlig nordmennene fra? Til Gald-
høpiggens topp, Tsjetsjensk aften, Tur til Gjen-
nestad gartnerskole, Tur til Øvre Sukke gård 
Tur til Langevann, Afrikansk aften, Hvordan er 
det å være ny i Norge? og Fotballspillere fra Re 
til Katwe i Uganda. Vi har observert at mange 
innvandrerkvinner med småbarn ikke har mu-
lighet til å komme fra om kvelden. Derfor har 
vi denne høsten hatt et forsøk med internasjonal 
middag på skolekjøkkenet på Røråstoppen skole. 
Det kom henholdsvis 14 og 15 deltakere. Første 
gang laget vi fiskegrateng, neste gang russisk 
rødbetsuppe. Det virket som små og store koste 
seg, og de spurte om vi kunne fortsette neste år. 
Vi hadde informasjonsstand under Åpen gård på 
Brårtunet siste helg i august. Mange interesserte 
ble informert. Det er hyggelig og inspirerende å 
legge til rette for at folk kan møtes på tvers av 
etniske skillelinjer og vi gleder oss til å fortsette 
med dette, står det skrevet i årsmeldingen.

 

 

 

 

Hva skjer på  
STASJON i tiden 
fremover? 
 
 
 

 

 7. mars   Convoy  
13. mars  Åpen scene 
20. mars  ”Ja det var det” 
    Talentshow  
21. mars  Cosmic 
11. april  Pipe Lines 
30. april   Åpen scene 
 
Så nå har du muligheten, tørk støvet 
av danseskoa og kom deg opp av 
sofaen! 

Tlf: 330 63100  
www.revetalgamlestasjon.no 
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Kultur i Re:

Vivestad Høstmarked for tiende gang
VIVESTAD: Helga 22. og 23. august 2015 er det klart for nok en 
utgave av Vivestad Høstmarked. Markedet vil i år som tidligere år 
inneholde noe for en hver smak, men det jobbes også med noen 
overraskelser siden det er det tiende markedet i rekken.
- Vi mener vi er godt i rute, og vi håper at utstillere og publikum 
nok en gang finner veien til Vivestad, sier leder av markedsstyret 
Vidar Vallumrød. - Det var et svært vellykket marked i fjor med 
godt vær og ny publikumsrekord, så vi får bare håpe at det er mulig 
å gjenta suksessen! Dessuten er det valg til høsten, og de politiske 
partiene inviteres til å ha stand på markedet. Vi håper de benyt-
ter anledningen til å treffe velgerne. Det åpnes for påmelding for 
utstillere senere i mars, interesserte bør følge med på markedets 
hjemmesiden www.vivestadhostmarked.no eller på facebook-siden 
til Vivestad Høstmarked.

Foto: Håkon Westby

Cowboyfest på Fjellborg

VÅLE: Lørdag 14. mars inviterer Våle ungdomslag til cowboyfest 
på Fjellborg. Dørene åpner klokka 20.00, det blir live-musikk, line-
dance og du må gjerne komme i cowboyklær. Det er 18-årsgrense, 
og moroa koster 150 kroner. Det er både forhåndspåmelding og det 
blir mulig å komme og registrere seg i døra samme lørdagskveld, 
informerer Ole Bendik Kviler i Våle ungdomslag.

Foto: 
Pressemelding

REVETAL: Convoy spilte opp til dans sist lørdag, og om to helger spiller et annet lokalt danseband 
på stasjon, Cosmic, lørdag 21. mars 2015. Bandet starta først opp i 1971, så lå det brakk i noen år før 
gamle musikk-kompiser starta opp igjen i 1996, forteller Anders Kjær. - Det er jo helt klart et marked 
for dansefester, det er flere andre steder som arrangerer det javnt og trutt for fulle hus, mener Anders. 
Patricia Knight tok over Revetal Gamle Stasjon etter foreldrene sine i september 2013. Det siste året 
har hun fokusert en del på scenen og musikk-biten av drifta. - Kanskje stasjon kan bli en konsertscene 
igjen på høyde med gamle storhetstider? - Flott gjort å satse på dette igjen, skryter Anders Kjær fra 
Cosmic og Morten Kjølstad fra Convoy. En konsert eller to i måneden er målet framover, forteller 
Patricia. Planen videre for våren er Åpen scene fredag 13. mars, talentshow for unge lokale talenter 
fredag 20. mars, Cosmic lørdag 21. mars, Pipe Lines lørdag 11. april og en ny Apen scene fredag 
30. april - natt til 1. mai.

Foto: Stian Ormestad

- Det skjer mye moro på stasjon denne våren! 

Middelaldermarkedet blåste bort
REVETAL: Lørdag under Re middelalderdager 2015 kom en flik av ekstremværet Ole inn over Re og 
tok tak i flere telt som måtte rigges ned av sikkerhetshensyn. Alle - også ReAvisas medarbeider - måtte 
hjelpe til å holde teltstenger på plass til teltduken var tatt av. Området ble evakuert av sikkerhetshensyn 
og alle arrangementene på programmet etter klokka 12.00 ble flyttet til andre steder. Gjøglerkompaniet 
”Bastardus Sans” flyttet til slagstedet hvor de framførte en morsom versjon av ”Rødhette og ulven” 
hvor de trakk publikum med i forestillingen. Tunsberg leikarring flyttet sin oppvisning fra markeds-
plassen og til annen etasje i Re-torvet hvor de viste gamle folkeviser og dans fra middelalderen med 
over 70 tilskuere. Biskop Per Arne Dahls foredrag ”..og kjærlighet” ble flyttet til kommunes kantine i 
4. etasje på kommunehuset. ”Bastardus Sans” sto utenfor og sang og var veivisere til foredraget. Det 
virket - for kantina var fullsatt. Dahl holdt et tankevekkende foredrag. - Det kreves kurs i alt som kan 
være risikofylt. Men for å være gift i 60 år kreves ikke noe kurs. Elsk for all del ikke den neste, men 
den nåværende, sa Dahl. - Du blir sterk av å elske og svak av å hate. La oss kjempe for kjærligheten!
Den årlige middelalderfesten ble arrangert på Restauranten, i trygt le for vind og vær.

Foto: 
Håkon Westby

Se flere bilder på ReAvisa.no

Folksomt på kulturkveld på Revetal ungdomsskole
REVETAL: Torsdag kveld 12. februar viste ungdomsskoleelvene fram alt fra kunst- og håndverks-
produksjoner til filmer, musikk og akrobatikk. Slike kvelder håper de det blir flere av. Klokka hadde 
ikke engang rukket på bli seks før det var kø inn til ungdomsskolen og folk måtte snu for å finne seg 
et annet sted å parkere på Revetal. Alle elvene fikk vise fram hva de driver med i de forskjellige faga, 
og slutten på skoldagene uka før vinterferien ble brukt på å finpusse opplegget. I gymsalen sto spretne 
åttendeklassinger for akrobatikk- og turnshow. Da første av to forestillinger var stappfull, bestemte 
gruppa seg for å kjøre dobbelt så mange show. Av de oppmøtte var foreldre, besteforeldre, venner med 
mer. Trangest om plassen var det kanskje på musikkrommet, der en Annie-visning av sal og scene 
valgfag hadde to visninger etterfulgt av sang- og spilletalenter fra ungdomsskolen. I alle rom fantes 
noe for enhver smak, og det var bare å gå runden for å forsøke å få med seg alt: Krakker, luer, vesker, 
skupturer, selvportretter og mye mer - alt laget av elevene sjøl. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Av Stian Ormestad 
og Håkon Westby

For sitt ridderlige arbeid for å 
bevare lokalhistorien er Øyvind 
Skjeggerød (65) slått til Ridder 
av Re. 

Formidler gammel kultur
Alle som kjører forbi på Bispe-
veien ved Skinnene-krysset ser 
at Bakke Mølle gjennomgår en 
skikkelig opprustning, skrev 
ReAvisa i september 2014. 
Øyvind Skjeggrød (65) og hans 
gjeng tar vare på lokalhistorien 
med tusenvis av dugnadstimer 
på den gamle mølla. I tillegg er 
han å se i smia på Bygdetunet 
Brår, Våle Prestegård og andre 
arrangement i Re.
For denne innsatsen for å formi-
dle gammel kultur er han slått 
til Ridder av Re under åpningen 
av Re middelalderdager 2015.
Øyvind fikk mange lovord i 
ordfører Thorvald Hillestads 
tale som etter hvert avslørte 
hvem ridderen var. Unni Bu 
sørget for at ridderen fikk sin 
kappe på, og diplom i glass og 
ramme ble overrakt.
- Vi, innbyggerne av Re, viser 
vår takknemlighet over edle 
bragder for industri- og kul-
turhistorien og formidling av 
denne i Re. Som bevis på dette 
utnevner vi deg til ridder av Re!
- Det kan også nevnes at 
Øyvind etter sigende har det 
kraftigste og ærligste handtryk-
ket i hele Re, forteller også ord-

Øyvind Skjeggerød er 
Ridder av Re nummer tre
RE MIDDELALDERDAGER 2015: - Dette kom helt overraskende på, spesielt 
fordi det var så mange andre gode kandidater. Det er rett og slett helt ubegripe-
lig, jeg fikk så vondt i magan da jeg skjønte at det var meg det var snakk om!

føreren til jubel og stor applaus.

- Øyvind gir seg aldri!
- Dette kom helt overraskende 
på, spesielt fordi det var så 
mange andre gode kandidater. 
Det er rett og slett helt ube-
gripelig, jeg fikk så vondt i 
magan da jeg skjønte at det var 
meg det var snakk om, for-
teller Øyvind. Som ridder blir 
det ikke lagt ned mindre jobb 
framover. - Øyvind gir seg ikke, 
uansett om det går på skinner 
eller om han må trå til som 
problemløser av rang, skryter 
kommunalsjef Unni Bu.
- Det er jo bare moro å endelig 
kunne drive med det jeg har 
drømt om hele livet. Nå har 
jeg tid til å pusle med mitt og 
det er jo et privilegium, mener 
Øyvind. - Også kommer det så 
mange hyggelige folk innom 
mølla! Jeg trakter flere påsær 
med kaffe hver uke, sier Øyvind 
og smiler bredt. Men aller mest 
moro synes han det er å for-
midle gammel kunnskap til nye 
generasjoner.

Et spennende yrkesliv
- Det nytter ikke å bare se på en 
skjerm og trykke på en knapp, 
så skjer alt automatisk. På 
mølla skal folk kunne komme 
og se med egne øyne hva som 
skjer, hele teknikken bak der alt 
beveger seg og det skjer foran 

øynene våre.
Øyvind ble nominert for å ta 
vare på gammel kultur-, indus-
tri- og næringshistorie. Han 
er også en god formidler som 
lærer bort gammel kunnskap 
til nye generasjoner, heter det i 
forslaget.
Erfaringene fra et spennende 
yrkesliv kommer godt med. 
Han har vært en problemløser 
når det kommer til maskiner og 
teknisk utstyr, både til sjøs og 
til lands. Øyvind har fått opp 
moderne maskinparker i Liberia 
og Øst-Timor. Nå er 65-åringen 
egentlig pensjonist, men det 
hender han sier ja til småjob-
ber. Men mesteparten av tida 
hans går med til dugnadsjobb 
på mølla.  Øyvind har bestandig 
syntes det har vært moro med 
vann og vannets energi. Om et 
år eller to er de gamle turbinene 
i gang på mølla. Flere gamle 
maskiner er blitt gitt til Stif-
telsen Bakke Mølle. Hvert år 
kommer 8. klassene på Revetal 
på besøk i forbindelse med Den 
naturlige skolesekken. Da får de 
både energihistorie, kulturhisto-
rie og lære om fugle-, plante- og 
dyrelivet langs Storelva.  Elev-
ene får male sitt eget mjøl som 
de lager sveler av. De blir stekt 
på vedfyrt takke på elvebred-
den. Mølla blir også brukt som 
møteplass for lag og foreninger 
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
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”.

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Se flere bilder på ReAvisa.no

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

Kileveien 77, 3175 Ramnes
Telefon: +47 33 39 62 66 | E-post: post@kjellfoss.no

Åpningstider: 
Hver torsdag fra 12-19. 

Dagens middag fra kl. 17. 

Åpent i påsken:
Torsdag 2. april t.o.m. mandag 6. april kl. 12-17. 

Kortreist og økologisk mat.  Lokale til leie for sel-
skap og seminar/kurs. Overnatting. 

Velkommen!
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ReAvisa.no 
sjekk siste nytt fra Re

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vivestad Glass ble stifta 1. 
januar 2015, men i praksis 
er de i gang i løpet av vår-
parten, anslagsvis en gang i 
månedsskiftet april/mai.
Trond Ekeli (44) blir daglig 
leder, og Jørn Vivestad (39) står 
som eier av Vivestad Glass. Fra 
før av eier han Vivestad maskin 
og Vivestad Eiendom. 

- Har kommet til rett plass
Trond er fra Fredrikstad og har 
flytta over dammen til Re sam-
men med sin samboer, som er 

Nytt Re-firma gir arbeid til tre mann på Vivestadåsen

svigerinna til Jørn. Sånn sett blir 
det en slags familiebedrift.
- Samboeren fant ut at hun ville 
hjem til Re igjen, da måtte jeg 
henge med på lasset, forteller 
Trond. Han har drivi med det 
samme i Østfold som han nå 
skal gjøre gjennom det nyopp-
starta firma Vivestad Glass:
- Syrefast rekkverk, skyveglass 
og andre glassinstallasjoner, 
som for eksempel i vinterhager. 
Alt blir bygd her i verkstedet 
på Vivestadåsen, custom-made 
som det heter på godt norsk.

I verkstedet har de 100 kvadrat-
meter med produksjonareal og 
70 kvadratmeter til lager.
Trond har byggteknisk utdan-
nelse og lang erfaring. Firma vil 
få ytterligere to i fullt arbeid når 
firma er i full sving i løpet av 
vårparten.
- Hva synes du om Re så langt?
- Jeg har jo vært aktiv i musikk-
miljøet på Østfold-sida, og jeg 
skjønner jo at det ikke er noe 
dårligere her i Re, så jeg må ha 
havna på rett plass, sier Trond 
som skal på Åpen scene på Re-

vetal gamle stasjon fredag 13. 
mars i håp om å hooke opp med 
lokale Re-musikere.

- Kortere avstander fra Re
Det er heller ikke noen ulempe 
å drive butikk fra Vivestadåsen 
og Re. - Vi sikter mot et stort 
geografisk nedslagsfelt. Oslo, 
Akershus, Østfold og helt ned 
til Sørlandet. Det er faktisk 
kortere avstander herfra enn fra 
Fredrikstad, til og med til Oslo.

VIVESTADÅSEN: - Vi sikter mot et stort geografisk nedslagsfelt. Oslo, Akershus, Østfold og helt ned til 
Sørlandet, forteller Trond Ekeli, daglig leder i det nyoppstarta firma Vivestad Glass.

Gratis møte 
for arbeidsgivere
REVETAL: Saga Regnskap på 
Revetal inviterer til temamøte 
19. mars på Re Helsehus.
- Møtet vil handle om å motiv-
ere til arbeidsglede, og gjennom 
dine ansatte øke lønnsomheten i 
bedriften. Martin Gran kommer 
og forteller oss om hvordan 
han gjør dette for sine medar-
beidere. Vi tar også opp tema 
om oppsigelse, og kravene til å 
heve en arbeidsavtale. Vi håper 
det blir livlig diskusjon rundt 
bordene, sier Emilie Bakke 
Sørvik ved Saga Regnskap.
- Vi skal også ha et møte i april 
med tema rundt feriepenger og 
andre forhold som kan inntreffe 
i forbindelse med ferieav-
vikling, forteller Emilie. 
- Å være arbeidsgiver kan være 
en utfordrende jobb. Det er 
varierte oppgaver, og mange 
ulike rammebetingelser i form 
av lover og regelverk, samt i 
form av menneskelige relas-
joner. Vi ønsker å sette fokus på 
arbeidsgivere og deres hverdag, 
forteller Marit Sibbern ved Saga 
Regnskap på Revetal. - Blant 
annet ved å skape et forum for 
arbeidsgivere hvor aktuelle 
tema kan diskuteres, meninger 
og erfaring utveksles. Des-
suten ønsker vi å gi et bidra til 
kunnskapsløft. Vi har drevet 
med lønnsarbeid i alle år.  For 
oss som driver med regnskap og 
økonomisk rådgivning ser vi at 
det er behov for rådgivning og 
bistand i arbeidsgiverspørsmål.  
Særlig små arbeidsgivere som 
er operative i den løpende 
driften, har normalt utfordringer 
på dette området, siden de 
ikke har egne stillinger som tar 
hånd om personalet. I tillegg 
til å kjøre lønn hver måned for 
mange, bistår vi i spørsmål 
som inngåelse og heving av 
arbeidskontrakter, hva er skat-
tepliktig, sykepengeoppfølging, 
medarbeidersamtaler, konflikt-
håndtering med mer. Vi sender 
også ut kundebrev med tema 
lønn og personal, informeres 
det.

Foto: Privat

SOM PLOMMA I EGGET: Å drive butikk fra Vivestadåsen blir bra, tror Trond Ekeli (44), daglig leder, og Jørn Vivestad (39) , eier. 
De har etablert Vivestad Glass som er i full drift i løpet av våren med tre mann i arbeid.

Foto: Stian Ormestad

LOKALPOLITIKK I RE: Den 
kommunale barnehagen i Skjeg-
gestadåsen blir alt fra 4,5 mil-
lioner kroner til 1,8 millioner 
kroner dyrere enn planlagt - alt 
ettersom hvordan du regner på 
det. Rådmann Trond Wifstad 
måtte innrømme foran siste 
formannskapsmøte at det har 
svikta på flere punkt for admin-
istrasjonen i Re kommune. - Vi 
har ikke greid å stille de riktige 

spørsmålene, og beklager det. 
- Vi har vel egentlig ikke noe 
valg annet enn å bevilge pen-
gene som trengs, så ikke bygget 
blir stående der uten tak, mener 
Kåre Solberg (KrF). Solberg vil 
også sende saken til Kontrol-
lutvalget. Det er ikke første 
gang det blir en millionsprekk 
i forbindelse med barnehage-
bygging i Re. Ved byggingen 
av barnehagen i Vivestad i 2009 

var sprekken fem - seks mil-
lioner kroner. - Hva er det med 
Re og bygging av barnehager, 
spør Trude Viola Antonsen 
(Ap). - Sånt som dette har vi 
rett og slett ikke råd til! De 
folkevalgte gikk enstemmig for 
å bevilge pengene som trengs til 
millionsprekken og sende saken 
til Kontrollutvalget.

Foto: Stian Ormestad

Millionsprekk for Skjeggestadåsen barnehage
- Hva er det med Re og bygging av barnehager?

Våle Bygg fusjo-
nerer og flytter
REVETAL: Våle Bygg slås 
sammen med søsterselskapet 
Buer Entreprenør og drifta 
flyttes til Sandefjord, melder 
Tønsbergs Blad. Ingen mister 
jobben, men noen vil få nye 
stillinger og arbeidsoppgaver.

Cederoth kan bli 
lagt ned på Revetal
REVETAL: Hvis salget av 
Cederoth blir godkjent av 
konkurransetilsynet mister 16 
jobben på hovedkontoret på 
Revetal, der selskapet har hatt 
sitt hovedkontor i snart 40 år. 
De ansatte får tilbud om ny jobb 
de kan pendle til i Oslo. Salget 
ventes å bli godkjent i løpet 
av tredje kvartal i år, forteller 
Hans Chr. Bøe, administrerende 
direktør i Cederoth, til Tøns-
bergs Blad.

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

Helene Bergstøl (14) fra Re-
vetal vant Ferd Rideskolecup 
2015 under AEG på Brunstad i 
Stokke 12 - 22. februar 2015, et 
av landets største hestetreff.
- Dere må skrive om den flinke 
jenta, hun har en helt utrolig 
stå-på-vilje, sier nabo og god 
venn av familien Eva Midtskog-
Haldorsdatter som tipser ReAvi-
sa. - Hun jobber som servitør på 
Revetal gamle stasjon for få til å 
betale ridetimer, ved siden av å 
gjøre det skarpt på skolen. Des-
suten er hun ei blid, høflig og 
hjelpsom jente, skryter naboen i 
Røyskattlia på Revetal. - Dette 
er ei Re-jente vi kommer til å 
høre mye mer om framover!

Holdt på med hest i åtte år
Helene rødmer nesten av å høre 
all skrytet, men må innrømme 
at det stemmer. 14-åringen 
har holdt på med hest i åtte år 
allerede, sammen med mamma 
Ann Helen Bergstøl (44) som 
tidligere har jobba med travhest 
da hun var yngre. Nå er mor og 
datter hestevenninner på Grorud 
gård på grensa mellom Re og 
Stokke. De skryter av hvor godt 
alt er tilrettelagt her. Sjøl om 
de ikke har egen hest, har de 
mulighet til å drive med hest 
likevel. 

Hestejenter fra Re
gjorde det godt på AEG

- Her kan vi være med på stell 
og arbeid med hestene, og ta 
stor del i det å ha hest. Det er 
moro å kunne hjelpe til med alt 
det som følger med å ha hest.

Trangt nåløye på AEG
- Jeg drømmer selvfølgelig om 
min egen hest, sier Helene. Hun 
har en god kjemi med dyr og 
ekstra god kjemi med en ponny 
på Grorud gård som heter Pon-
tus. - Det er liksom "min" hest, 
det da, sier Helene og viser han 
stolt fram. Hun forteller at det 
er en fin avkobling å komme 
opp til Grorud gård. - Det er en 
hyggelig atmosfære her. 
Helene er med på ridning to 
ganger i uka, både dressur og 
sprang. Da hun ble god nok, 
fikk hun lov til å starte i stevner. 
Det kanskje trangeste nåløyet er 
å få konkurrere på AEG - et av 
landets største hestestevner.
- Jeg prøvde å kvalifisere meg 
i fjor, men klarte ikke. Det er 
bare to stykker fra vår region 
Vestfold og Telemark som får 
stille. At jeg skulle bli en av 
dem og til og med vinne tilslutt 
var helt utrolig, forteller Helene.

Liker aller best sprang
Konkurransen besto av sprang, 
det vil si å hoppe over hinder. 

Det er det morsomste, mener 
Helene. Hun fikk en førsteplass 
i sprang-delen. Den andre delen 
er dressur, som hun også liker 
godt. - Det gikk ikke like bra, 
der fikk jeg en 7. plass. 
Det holdt likevel til å vinne 
totalt. I konkurransen på AEG 
fikk alle deltakerne utdelt frem-
mede hester de ikke kjente fra 
før av fra arrangøren. 
- Den jeg fikk var ekstremt 
treig. Da må du være bestemt 
og vise at du sjefen. Det gjelder 
egentlig alle hester, sier Helene. 
Men hun er aldri redd for de 
store dyra. - Det er viktig å 
respektere dyra. Da går det som 
regel bra, med en balanse mel-
lom det å være bestemt, og det å 
ha respekt. Helene forteller også 
at hestejenter lærer å ta ansvar. 
- Det tror jeg kan være bra også 
i andre sammenhenger, utenom 
akkurat det å være i stallen eller 
på ridebanen.

Enorm opplevelse for Jeanette
Jeanette Hegg Duestad (16) fra 
Fon var med for første gang på 
AEG i år. 
- Det var en enorm opplevelse! 
Det er en arena der internas-
jonale toppryttere rir og en stor 
drøm for mange ryttere. Veldig, 
veldig gøy å være med og få 

REVETAL/GRORUD GÅRD/BRUNSTAD: Helene Bergstøl (14) fra Revetal 
gikk fra å ikke komme med i fjor til å vinne i år. - Det er bare to stykker fra vår 
region Vestfold og Telemark som får stille. At jeg skulle bli en av dem og til og 
med vinne tilslutt var helt utrolig! Maren Aurora Våge (16) og Jeanette Hegg 
Duestad (16) var også med på årets AEG.

SEIER TIL HELENE: Arctic Equestrian Games (AEG) blir 
gjerne oversatt til “arktiske ryttersportleker”. Tre Re-jenter var 
med på årets arrangement på Brunstad i Stokke - et av landets 
største hestestevner. Helene Bergstøl (14) vant i sin første 
AEG-konkurranse.

Foto: 
Rikke Helmine Dahl/Stian Ormestad/privat

være en del av alt som skjer bak 
kulissene, sier hun til ReAvisa.
Resultatmessig er hun ikke helt 
fornøyd, med en ny hest i en 
ny og høyere klasse i forhold 
til tidligere konkurranser andre 
steder. - Uansett veldig gøy! 

Dårlig start for Maren
Maren Aurora Våge (16) fra 
Freste var også med og synes 
det gikk bra på årets AEG.

- Jeg hadde en litt dårlig start 
da jeg falt av på siste hinder 
den første dagen, det er litt surt 
siden jeg hadde vinni hvis jeg 
ikke hadde gjort det, men det 
ble bedre etter hvert.
- En annen hest debuterte på 
AEG og den oppførte seg veldig 
bra. Hun gikk feilfritt alle 
dagene og endte opp som num-
mer åtte sammenlagt, forteller 
Maren til ReAvisa.

Sport i Re:
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Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

- Helt sjukt. Hadde aldri 
forventa dette i det hele tatt!
RAMNES/IRLAND: Etter to medaljer i kamp mot verdens beste kickboksere 
sist helg klatrer Ramnes-gutten opp i verdenseliten i sin klasse.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Cato Skjelbred Nilsen (23) fra 
Ramnes var i Irland sist helg 
6 - 8. mars 2015 for å slåss mot 
verdens beste kickboksere. Det 
endte med knockout allerede i 
en av de innledende rundene - 
ikke for Cato, men for mot-
standeren. Cato klatra derimot 
helt opp på pallen.

To medaljer på ei helg
- Jeg er knallfornøyd med egen 
innsats. Seier på knockout viser 
at det er godt trykk i slagene 
og sparkene som jeg levere ifra 
meg! 
Det ble tredjeplass tilslutt på 
Ramnes-gutten.
- Dette er noe av det største jeg 
har vært med på. Bronsjemed-
alje i verdens største kickbok-
sing-turnering er helt fantastisk 
stort! 
Lørdag gikk enda en 
konkurranse av stabelen. Cato 
kjempet seg helt til semifinalen 

som endte med et knepent tap 
mot vinneren av klassen. 
Søndag henger han med i point-
fight for moro skyld - og for å 
få trening. Han sikter ikke mot 
noen topp-plassering. 
Likevel ender Cato helt over-
raskende opp med gull!
- Jeg går flere bra kamper og 
har aldri noe problem med å 
komme til finalen der jeg møter 
en god motstander. Åpner første 
slag med en knallhard høyre 
som senker motstanderen i 
bakken, han trenger god tid på 
og komme seg igjen. Når han 
endelig er oppe kommer han 
aldri i gang igjen, forteller Cato 
om finalekampen. 

Sikter mot et nytt NM-gull
Etter gullet er stemningen høy 
i Irland: 
- Dette er helt sykt! Hadde aldri 
forventet å vinne her nede i 
denne klassen. Så en bra helg 

med to medaljer!
Om fire uker er det NM for 
2015, og Cato går for enda et 
gull her hjemme. ReAvisa skrev 
første gang om Cato for fire 
år siden. Talentet ble oppdaga 
da han tilfeldigvis var med en 
kompis på trening, og derfra har 
det gått slag i slag.

Blitt bergenser 
på grunn av jobb
I januar flytta 23-åringen fra 
Ramnes til Bergen, da han fikk 
drømmejobben som brannmann. 
- Der har jeg også begynt å 
trene med en større klubb med 
flere på min størrelse og mitt 
nivå - for å utvikle meg videre, 
forteller Cato.
Denne sesongen har han sanket 
inn medaljer i alle stevner her 
hjemme i Norge. Nå har han 
også en bronse og et gull fra et 
internasjonalt toppstevne å vise 
til.

I VERDENSELITEN: Cato Skjelbred Nilsen (23) fra Ramnes er blant verdens beste i kickboksing. 

Foto: Privat.
God innsats av Hauk-gutta 
og jentene i Sølvcupen sist helg
TØNSBERG: Fra venstre ser vi Sander Fjellvang, Frida Ugu-
len Nilssen, Bror Langklepp, Lovise Horn, Isak Solberg, Noah 
Bramley, Gjermund Heierstad (skjult bak Noah), Eirik Heier-
stad og Andreas Eikeberg som alle sto for en  kjempeinnsats 
i TFK Sølvcup nå sist helg, forteller Geir Ove Nilssen til 
ReAvisa. Resultatene ble 0-2 mot Ørn, 1-1 mot Husøy og 
3-1 mot TFK i klassen for 2007-kullet.

Foto: Privat

Poenglangrenn er over for i år
BIBO: IL Ivrig melder på sine nettsider at gårsdagens poeng-
langrenn nok ble det siste for i år. Da har ifølge listene fra 
forrige tirsdags poenglangrenn rett over 200 gått poenglan-
grenn på Bibo denne vinteren. - Husk premieutdeling som er 
annonsert som egen sak på hjemmesiden, tirsdag 
14. april på Våle Samfunnshus, minner skigruppa i Våle 
om. Klubbmesterskap blir tirsdag 17. mars - det blir flytta til 
Botne, Svarstad eller Sande.

Foto: 
Stian Ormestad

Sport i Re:
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Se flere bilder på ReAvisa.no

Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

Husker du Pernilla som drømte 
om å hoppe på ski? I februar var 
5-åringen med i sitt aller første 
hopprenn. 

Vil satse på rekruttering
I november i fjor annonserte 
Ivrigs hoppgruppe i ReAvisa: 
Den lokale hoppklubben vil 
satse på rekruttering. Flere 
hoppintresserte dukka opp på 
trening i Vålehallen. I desember 

Her får Pernilla (5) 
sin aller første pokal

RAMBERGKOLLEN: Etter et hopp på 4,5 meter fikk 5-åringen en pokal med hjem fra Rambergkollen.

skrev vi om en av de nye hopp-
spirene Pernilla Sabine Hansen 
Mathisen (5) som "ville fly 
veldig, veldig høyt og kanskje 
litt langt". Med hopprenn på 
hjemmebane i Rambergkollen 
fikk 5-åringen sin etterlengtede 
hoppdebut søndag 15. februar 
2015, og det ble selvfølgelig 
pokal med hjem.
Pernilla er fornøyd med 4,5 
meter, men forteller at rekorden 

er hele 5,5 meter. Sammen med 
storesøster Helmy Mathilda 
Hansen Mathisen (6) ser hun 
med store øyne på de voksne 
som hopper i storbakken.

To debutanter fra Ivrig
Even Kommedal (11) del-
tok også i sin aller første 
konkurranse og fikk en flott 
fjerdeplass med 11,5 meter - to 
meter kortere enn sin person-

lige rekord på 13,5 meter i 
samme bakke. - Jeg er egen-
tlig ikke så fornøyd med det, 
forteller Even. På trening 
kan han hoppe i ro og fred, 
nå var det masse folk og til 
og med en liten heiagjeng 
som la litt press på 11-
åringen. Ivrig hadde ikke 
flere hoppere med på hjem-
mebane enn de to ferskeste 
medlemmene i klubben.

Skinnes er ute med 
skade resten av 
sesongen
RAMBERGKOLLEN: Marte 
Skinnes (19) må finne seg 
i et skadeavbrekk på opptil 
ni måneder etter at hun røyk 
korsbåndet. Hun skulle gjerne 
hoppa i Rambergkollen da det 
var hopprenn på hjemmebane 
i februar, men hun var heller 
med å arrangere. - Jeg skal 
operere snart, i løpet av ett par 
uker. Jeg kan trene forsiktig, 
som å gå på ski og gå turer, men 
ikke hoppe på ski. Jeg må bare 
sikte meg inn på neste sesong 
og trene meg opp til skikkelig 
satsing igjen da. En må jo regne 
med litt skader, så jeg holder 
motet oppe. Jeg er fortsatt topp 
motivert til å satse på hopp, 
forteller Marte til ReAvisa.

25 deltakere 
i Rambergkollen
RAMBERGKOLLEN: Siden 
rennet krasja både med andre 
lokale renn og Vikersund-helga 
var 25 deltakere i Rambergkol-
len ikke så verst, mener Ragnar 
Skinnes i IL Ivrigs hoppgruppe. 
- Det viktigste er å la de yngste 
få delta i renn. To nye, det er 
bra. Men det er plass til flere, 
minner Ragnar om. - Mange 
av de små hoppbakkene rundt 
omkring i grendene i Re har 
forsvunnet de siste åra, derfor 
vil en liten plastbakke på Bibo 
gjøre hoppsporten mer tilgjen-
gelig igjen, fortalte Ragnar til 
ReAvisa i ReAvisa desember 
2014 - den kan lastes ned gratis 
på nettavisa ReAvisa.no.
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TEMAMØTE FOR 
ARBEIDSGIVERE 

Lønnsomhet gjennom arbeidsengasjement

Martin Gran forteller om sin praksis på området. 
Krav ved heving av arbeidsavtale.
Kaffeprat og diskusjoner rundt arbeidsgiverspørsmål.

Praktiske opplysninger:
Tid: 19/03 kl. 1900
Påmelding:18/03 innen kl. 1200
Pris: GRATIS 
Sted: Re Helsehus

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Som ReAvisa skrev om i 
februar-utgaven innkalte 
Ramnes IF til et årsmøte der 
styret ber om å oppløse seg 
sjøl, for så å gå inn i IL Ivrigs 
skigruppe. Det blir i såfall bare 
drøyt ti år etter at skigruppa 
ble tatt opp i Ramnes IF. Fram 
til det skjedde i 2004 var 
skigruppa underlagt Ramnes 
ungdomslag, der skigruppa ble 
stiftet i 1931.

Bekymra for løyper i Ramnes
Ingen på årsmøtet er uenig i at 
skigruppa i Ramnes kan legges 
ned, men noen er bekymra for 
løypene i Ramnes hvis verdier 
for en million kroner og løype-
maskiner forsvinner til Våle. 
Seks var oppmøtt til skigruppas 
årsmøte da det starta tirsdag 3. 
mars 2015. Det er enda færre 
enn før om åra. Interessen rundt 
styre og stell i skigruppa i Ram-
nes er laber, og derfor har også 
lederen Thomas V. Langedrag 
tatt initiativet til nedleggelse og 
overgang til Ivrig.
- De siste tre åra har det ikke 
vært noen til å ta ansvar og det 
samme styret er blitt sittende. 
Vi har heller ingen rekruttering 
og derfor ingen nye medlemmer 
som kan trå til. Derfor tok jeg 
initiativ til sammenslåing med 
Ivrigs skigruppe som er ei aktiv 
og stor gruppe. 
- Jeg henvendte meg til resten 
av skistyret i Ramnes og hoved-
styret i Ramnes IF, og fikk 
klarsignal begge steder, deretter 
til Ivrig som også er positive 
til ideen. Reidar Skjeggerød i 
løypelaget som holder Re-
løypene i topp stand er opptatt 
av at alt skal blir riktig gjort, 
reint juridisk.
- Det finnes dem i Ramnes IF 
som er skeptisk til dette. Det er 

BERGSÅSEN: - I praksis går det en million kroner fra Ramnes IF til IL Ivrig. 
Dette er verdier som er skapt av Ramnes-folk gjennom generasjoner. Disse ver-
diene bør også komme framtidige generasjoner i Ramnes tilgode, mener Reidar 
Skjeggerød i løypelaget i Ramnes. Løypelaget kan fortsatt bli i Ramnes IF, sjøl 
om skigruppa i Ramnes IF legges ned og legges inn under IL Ivrig.

ikke jeg, men opptatt av å gjøre 
det riktig og ryddig. Derfor still-
er jeg et spørsmål som er viktig 
å få et skikkelig svar på:
- Strengt talt så skal Ramnes 
IF ha kronene som finnes i 
skigruppa i dag. Det kan være 
at forbundet har noen meninger 
om hvordan må løses. Det er 
ikke sikkert at pengene bare 
kan overføres fra ei skigruppe 
til en annen. Noen kan jo se det 
som at vi betaler for å komme 
oss over til Ivrig? Skjeggerød 
mener at de pengene som står 
på konto bør sikres til bruk på 
løypene i Ramnes. 

En million kroner og løype-
maskin gis bort til Våle?
- I praksis går det en million 
kroner fra Ramnes IF til IL 
Ivrig. Dette er verdier som er 
skapt av Ramnes-folk gjennom 
generasjoner. Disse verdiene 
bør også komme framtidige 
generasjoner i Ramnes tilgode.
Et forslag fra Skjeggerød er at 
løypelaget i Ramnes får rett 
til å bruke løypemaskinen til 
Ramnes IF akkurat som de vil 
gjennom at de står som eier. 
Det kan løses ved at løypelaget 
blir lagt inn under Ramnes IFs 
hovedstyre. Da vil også midlene 
til Ramnes IF skigruppe fortsatt 
tilhøre Ramnes IF, men de 
fryses og er tiltenkt løypene 
i Ramnes og nedbetaling på 
løypemaskin. Inntekter fra 
løypene i Ramnes bør også gå 
til de samme løypene. Skigrup-
pa kan fortsatt løses opp og gå 
inn i Ivrig, men prossesen blir 
en light-versjon av det skistyret 
i Ramnes opprinnelig la opp 
til. - Og skulle dette tas ille opp 
i Ivrig, så må vi kunne sette oss 
ned og forklare situasjonen. Det 
er ingen som er motvillig til 

sammenslåing, vi må bare sikre 
oss at løypenettet i Ramnes - 
som hele kommunen og mange 
langt utenfor kommunegrensa 
setter så pris på - blir ivaretatt, 
mener Skjeggerød.

Må sikre at det står en løype-
maskin klar i Ramnes
Henning Larsen er enig i at man 
ikke bør komme i skvis mellom 
Ramnes og Våle på hvor løype-
maskinene skal brukes. 
- Løypene preppes på dugnad 
og maskinen bør stå tilgjengelig 
for kjøring akkurat da dugnads-
folket har tid til å kjøre løyper 
- både i Ramnes og Våle.
I alle andre henseende var 
årsmøtet til Ramnes IFs ski-
gruppe postitive til sammen-
slåing, spesielt den sportslige 
biten og også når det gjelder 
løypevenner og sponsorarbeid. 
- Vi kan ikke springe etter 
hverandre og legge giro i post-
kassene til folk, og stå i kø hos 
Martin Gran for å spørre om 
spons. Vi vil samkjøre dette, og 
vi vil at Ivrig tar seg av jobben 
opp mot de aktive, sier Lange-
drag. Ivrig har også sagt seg 
villig til å overta arrangement 
som for eksempel Re-løpet. En 
forutsetning for sammenslåing 
er at det fortsatt vil være lysløy-
perenn i Bergsåsen, et lokalt 
tilbud det er behov for blant de 
yngste i Ramnes.

Årsmøte for hovedforeningen 
onsdag 18. mars 2015 
Dagens skistyre i Ramnes ved 
leder Thomas V. Langedrag blir 
sittende nok en gang, som et 
overgangsstyre som skal kjøre 
prossessen videre. 
Skigruppas årsmøtevedtak blir 
nå sendt til hovedforeningen for 
behandling der 18. mars 2015.

Ja til sammenslåing 
- nei til å gi bort penga og løypemaskinen 

Ivrig-jentene kjemper 
for opprykk i Vålehallen

VÅLEHALLEN: Søndag 15. mars arrangerer IL Ivrig rankingturn-
ering for 3. divisjon damer i Vålehallen. Tolv lag spiller kamper på 
tre baner hele dagen. Ivrigs damelag leder rankingen før denne siste 
turneringen og spiller for opprykk til 2. divisjon. Herrelaget deltar 
på rankingturnering for 3. divisjon i Slagenhallen samme helg, men 
kan ikke rykke hverken opp eller ned, informerer Jan Gunhildstad i 
en epost til ReAvisa.

Arkivfoto: Stian Ormestad

Re motorsport arrangerer 
lisenskurs på Ødegården

ØDEGÅRDEN: Helga 21 - 22. mars arrangerer Re Motorsport 
lisenskurs og sikkerhetslederkurs ved Bjørn Viggo Gregersen og 
Inger Marie Pauli. Påmelding kan gjøres til klubbens epostadresse 
post@remotorsport.no. Torsdag 26. mars blir det årsmøte med 
pizza og planlegging av sesongen, informerer Inger Marie Pauli, 
leder i Re Motorsport, til ReAvisa.

Arkivfoto: Stian Ormestad

Sport i Re:
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Stort og smått i Re:

Klemmetsby-Firing

FRA ARKIVET: For fem år siden skrev ReAvisa en sak som bare kan stå på trykk i ei lita lokalavis:
Banken består på Revetal, og den skal ikke legges ned. - Det er vel den berømte fjæra som er blitt til 
fem høns, sa bankskjef den gang på Revetal Liv Bekkeseth. Hun fortalte at DNB satser på Revetal 
og hun kunne garantere at kontoret består - tross rykteflommen. Hver dag har damene i skranken fått 
spørsmål om når kontoret på Revetal stenges. og de har til det kjedsommelige svart at det skjer ikke, 
forteller Marit Lefsaker Hammer og Elisabeth Svendsen. Noe av grunnen til ryktene var nok at en del 
av banktjenestene skulle flyttes til bank i butikk, sammen med post i butikk. I tillegg var det allerede 
da snakk om riving av bankbygget for å gi plass til utvidelse av Re-torvet. Den gangen var ikke park-
eringshuset bygd. - Men hvis det skulle skje at dette bygget blir revet, så skal vi finne oss en ny plass 
her på Revetal, sa banksjefa til ReAvisa den gangen. - Det er absolutt liv laga her på Revetal. Vi har 
gode lokale regnskaper og det er viktig at vi fortsatt er representert i sentrum av en kommune i rivende 
utvikling. 

 Faksimile: ReAvisa, mars 2010

ReAvisa for 5 år siden: 
Banken består på Revetal!

Slekters gang:
Døpte:

Fon kirke
01.03 Torje Langangen-Budeng
01.03 Storm Andre Borge

Ramnes kirke
08.02 Thomas Nathaniel Fritzøe Fevang
08.02 Brage Sørensen Ovrid
08.02 Emile Arnesen-karlsen
08.02 Mille Randsby Wilhelmsen

Vivestad kirke
01.02 Sunniva Salvesen Hammer

Våle kirke
25.01 Magnus Andersen-Øvregaard
22.02 Alma Holtung Hansen
22.02 Thea Sofie Danielsen
22.02 Even Hovland Nordby
22.02 Helle Nilsen Frøyse
22.02 Emil Nilsen Frøyse

Døde

Ramnes kirke
21.01 Thorleif Haug
23.01 Niels Christian Vestergaard
28.01 Hans-Otto Berentsen
11.02 Anders Kristiansen Bakke
12.02 Yngve Sigvart Sverkholt
25.02 Tolle Halvorsrud

Våle kirke
20.01 Sverre Trolldalen
11.02 Arne Einarsen Enne

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Skal du drive ei avis, bør du ikke være konfliktsky.

Revetal

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

Eiendom Re/Andebu

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

VÅRDAGER
Fredag 13. mars kl. 10.00 - 19.00

og lørdag 14. mars kl. 10.00 - 15.00

Se vår hjemmeside www.bms.as for mer info og tilbud

30 
år

1985-2015
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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:Kontakt Ramnes IF for utleie: Alfred Ringdal, 
tlf 913 49 531, epost alf-rin@online.no

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

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

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

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

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

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

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

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

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt:

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no
eller tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no

Ridderrenn 
i snø og sludd
VIVESTAD: Neste 30 deltok i 
Det lille ridderrennet i Vestfold 
på Sagatun i Vivestad. Ute var 
det skiløype med bra løype for 
de som ville gå på i ski i det 
vekslende været. I tillegg var 
det tilbud om kjøring med hest 
og vogn, noe de fleste gjorde. 
Inne på Sagatun var det pilkast, 
erteposekast og andre aktiviteter 
i storsalen. Premieutdelingen 
var ved ordfører Thorvald 
Hillestad som sammen med 
arrangørene delte ut diplom, 
medalje, krus og kalender til 
deltakerne, til vel fortjent 
applaus. Oppslutningen var litt 
mindre enn i fjor, noe været 
nok må ta noe av skylda for. 
Arrangører var Vivestad IF og 
Re Lions i samarbeid med sju 
andre Lions-klubber i Vestfold. 
Vivestad IF hadde sørget for 
fine løyper og kiosk.

Foto: 
Håkon Westby

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
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”.

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Album-debut for 
Hengsrø Smie 
HENGSRUD: På tampen av 
februar slapp Re-bandet Hengsø 
Smie sitt debut-album “Det 
var nå”. Tønsbergs blad trilla 
en firer, og skriver: “Sursøt 
pop-rock, eller bonderoman-
tika pop-rock om du vil - med 
70-tallssmak. Slik kan Hengsrø 
Smie karakteriseres”.

Årsmøte i Våle Ungdomslag 
på Fjellborg 16.03.2015 kl. 19.00

Saksliste
1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Godkjenning av årsberetning og regnskap
5. Fastsetting av medlemskontingent 2015

6. Innkomne forslag
7. Godkjenning av budsjett

8. Valg
9. Årsmøte avsluttes. Protokoll.

Vel møtt til årsmøte! Hilsen Styret
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33 36 26 00 (Butikk) - 33 30 67 67 (Kontor/Grafisk)

www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no

09-20 (18)

   itt kontor
- vår ekspertise og service

TID FOR BIRKEN!

Stak deg innom vår topp moderne sportsbutikk 
og opplev vår ekspertise og service!

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

VI TILBYR DEG SPENNMÅLING, SKISLIP, RIKTIG SMØRING OG KUNNSKAP!
GUTTA I SMØREBUA GJØR BIRKEN TIL EN GOD OPPLEVELSE!

Sport1/Ditt Klubbhus er i familie med

70%
på arbeidsklær og 

vernesko hos 
Ditt kontor

50-70%
på vinterjakker 

og støvler!

30-70%
på ski, staver 

og sko!

30-50%
på en mengde

fotball- og 
fritidssko!

Med DITT GULLKORT  får du 

gode tilbud på alle varer hele året!GULLKORT

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

OLA NORDMANN, NORGE IL

UT DENNE UKEN! 
ONSDAG - TORSDAG
FREDAG - LØRDAG


