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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! 8 - 9 

17. mai-program
for Re kommune

39

TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

- Gøy med jentefotball!
Etter flere år uten eget jentelag har foreldre og fotballinteresserte jenter trådd til i Re. I fjor ble de mange nok til 
å lage ett jentelag med tre aldersklasser. I år er de over dobbelt så mange jenter, med tre lag i hver sin aldersklasse.

- Det er skikkelig kult med eget jentelag! Da vi spilte med guttene sendte de ikke alltid ballen til oss, 
og da sendte ikke vi ballen til dem heller. Det ble veldig dumt, forteller Ivrig-jentene til ReAvisa.

Ungdomsklubb 
på Dalheim

2 - 3

Krig og fred i Re
1940 - 1945

19 - 23

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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Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no 

Fem mødre fra Undrumsdal har 
starta opp en ungdomsklubb 
til jubel og glede for ungene i 
bygda. – Vi synes det er viktig 
at det skjer noe for ungene i 
bygda, og ikke bare på Revetal!
 
Kreative løsninger
Ungdomsklubben på Dalheim 
fikk navnet “Undris” av ungene 
da klubben ble arrangert for 
første gang. Planen er å ha 
klubb for 5. – 10. klassinger en 
gang i måneden, hovedsakelig 
for de som bor i Undrumsdal. 
– Men det er selvsagt lov å 
ta med seg en venn eller to, 
forteller Monica Torsheim, en 

de har lyst til, om det er å spille 
stikkball eller fotball, for 
eksempel. Til nå har oppslut-
ninga vært veldig bra, med 
mellom 20 - 30 stykker med 
hver gang. 
– Det beste er at jeg får vært 
sammen med venner, synes 
Ingeborg Langklep (11) og 
Maren Bruserud (11). Flere 
har vært på klubben alle tre gan-
gene det har blitt arrangert hittil. 
– Også får vi gjort noe anner-
ledes, og kanskje vi treffer noen 
vi ikke kjenner også. Hadde 
vi ikke vært her hadde jo bare 
sitti hjemme og sett på TV eller 
vært på mobilen. Her får vi ikke 

SOLERØD: Undrumsdal har fått sin egen ungdoms-
klubb: “Undris”.  – Det beste er at jeg får vært sam-
men med venner, forteller Ingeborg Langklep (11).

- Undris er kult!

“Vi får gjort noe annerledes, og kanskje vi 
treffer noen vi ikke kjenner også. Hadde vi 
ikke vært her hadde jo bare sitti hjemme og 
sett på TV eller vært på mobilen. Her får vi 
ikke engang ha med mobilen, og det er vel-
dig bra. Da finner vi jo på noe å gjøre sjøl!”

Ingeborg Langklep (11) og Maren Bruserud (11)

av mødrene. For en liten inn-
gangssum blir det servert mat. 
– Vi ønsker å holde så lav pris 
som mulig. Foreløpig er vi vel-
dig takknemlige for litt spons-
ing fra næringslivet på Revetal, 
blant annet. Ellers samarbeider 
vi med FAU og Hauk, og får 
låne litt utstyr av dem. Dersom 
noen skulle ha en gammel PC 
eller et musikkanlegg stående, 
hadde vi blitt veldig glade for 
å få det, forteller Siri Eriksen, 
en annen mamma. – Samtidig 
er det jo lettere å være kreativ 
når man ikke har så mye å rutte 
med, så to av gutta har laga 
en DJ-pult i tre, blant annet, 
forteller hun. 
 
- Gøy å møte andre barn!
I gymsalen på Dalheim er det 
musikk og dansegulv, mens det 
er biljardbord og bordtennis 
nede. Ellers får ungene gjøre det 

engang ha med mobilen, og det 
er veldig bra. Da finner vi jo på 
noe å gjøre sjøl, forteller jen-
tene. De fleste på Solerød skole 
er med. – “Undris” er også bra 
fordi vi får noe å se fram til. 
Det blir prata om på skolen hele 
uka før fredagen det er klubb, 
forteller Maren. En klubb for 
de yngre barna på Solerød er 
også starta opp, fordi de hørte 
de store fortelle om klubben sin 
på skolen.

UNDRIS I UNDRUMSDAL:
Ungdomsklubben på Dal-
heim fikk navnet “Undris” 
av ungene da klubben ble 
arrangert for første gang. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Barn og ungdom i Re:
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Nettavisa ReAvisa.no - 6.987 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. To biler krasja på Brår
2. Pub-til-pub på Revetal
3. Humanistisk konfirmasjon
4. Folkefest på 17. mai - uten Undrumsdal
5. To biler kolliderte på Svinevoll

ReAvisa mai 2015

Mest lest så langt i år:
1. Haugan grendelag protesterer
2. Se bilder fra Revårockefeller
3. Hvem blir Ridder av Re 2015?
4. Hoppa over rundkjøringa på Revetal
5. Gled dere til å se Livet i Re-vy!

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

Glasshytta i Vivestad 
Kunsthåndverk, den unike gaven! 
Rød– hvit– champagne– dram– likørglass m.m. 
Verkstedutsalget har åpent 
tirsdag til fredag 10-16, lørdag 10-15 

www.akglass.no og facebook Rettelse om UKM

VÅLE: ReAvisa skrev i forrige 
nummer at valgfagelever ved 
Revetal ungdomsskole arrang-
erte Ungdommens kulturmøn-
string (UKM). Vi skylder å 
presisere at det er kulturtjenes-
ten i Re kommune, i samarbeid 
med kulturtjenesten i Stokke og 
Andebu, som står bak arrange-
mentet, i år også i samarbeid 
med valgfaget “Sal og scene” 
på Revetal ungdomsskole.
- Ti elever meldte seg til å jobbe 
på arrangementdagen og vi 
fordelte oppgavene til ungdom-
mene som gjennomførte det 
på en absolutt strålende måte, 
forteller Siv Ellen Kristiansen, 
kulturtjenesten i Re kommune.

Sommerles 
på Re bibliotek
RE BIBLIOTEK: - Fra 1. juni 
til 31. august kan du som går i 
1. til 7. klasse nok en gang delta 
på Sommerles – denne gangen 
sammen med barn fra nesten 60 
andre kommuner i landet – fra 
Vestfold, Østfold, Hedmark, 
Akershus og Finnmark, forteller 
Rita Cicconi, biblioteksjef på 
Re bibliotek. Sommerles er for 
alle – enten du er supergod på 
å lese, eller må jobbe litt mer 
med det. Da er det enda større 
grunn til å bli med! Sommerles 
omfatter både vanlige bøker, 
lydbøker, tegneseriebøker, og 
du kan bli lest for av noen an-
dre. Alle får en premie, forteller 
biblioteksjefen til ReAvisa. 

For femte året på rad snekrer ReAvisa 
et sommermagasin for Re og omegn!

Tips om sommersaker: Tips@ReAvisa.no

Annonse? Annonse@ReAvisa.no

Frist 10. juni / utgivelse 17. juni. 
www.ReAvisa.no - tlf 488 69 444

SOMMER
MAGASIN
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Klokka 10:30 er det oppstilling 
i Revetalgata: Våle skolekorps, 
Kirkevoll skole, Røråstoppen
skole, Ramnes og Røråstop-
pen skolekorps, Ramnes 
skole, Gla’gjengen, Revetal 
ungdomsskole, barnehagene, 
Blågjengen, russ, lag og
foreninger og borgertog. 
Veteranbiler, russebiler og 
-busser står parkert på parade-
parkeringer. 

Ett felles tog for hele Re 
er en gammel ide
Toget går klokka 11.00 opp 
gjennom Revetal 1, tilbake til 
rundkjøringene og inn til Re 
helsehus med stopp og nas-
jonalsang foran helsehuset. 
Toget ender opp i parken på 
Revetal. Der blir det sang og 
taler ved elever fra 7. trinn.  
Etter fellesarrangementet på 
Revetal blir det arrangementer 
på Revetal ungdomsskole, Ram-
nes skole og Våle samfunnshus. 

I fellestoget på Revetal er fire 
sogn representert med Revetal, 
Ramnes, Våle og Fon.
Ett felles 17. mai-tog på Revetal 
for hele kommunen er en gam-
mel ide, og vedtaket ble fatta 
første gang for fire år siden. 
Avgjørelsen i 17. mai-komiteen 
ble ikke stående lenge etter 
en stor debatt. Det endte med 
at bare Ramnes og Røråstop-
pen samla seg på Revetal fra 
og med 2012. Fon, Våle og 
Undrumsdal fortsatte med tog i 
hver sin grend som før. Våle har 
i en avstemming valgt å bli med 
på Revetal fra og med 2015-
feiringa. Etter nedleggelsen av 
småskolen i Fon går barna fra 
Fon på Kirkevoll skole i Våle 
- som skal gå i tog på Revetal.
Ungdomsskolen er involvert i 
planene og elevene der oppfor-
dres til å gå i toget. Re-russen 
har laget en egen lokal knute for 
dem som stiller opp på feiringen 
på Revetal.

Dermed er det bare Undrumsdal 
som står utenfor fellestoget på 
Revetal, av alle grendene i Re 
som har tradisjon med 17. mai-
tog - og av alle skolene i Re, fra 
barneskole og ungdomsskole til 
videregående skole. I Vivestad 
er det ikke tog, der har de fleste 
valgt å bli med i tog i Andebu 
der barna går på skole enn så 
lenge. I 2014 svarte 51 familier 
i Undrumsdal at de fortsatt vil 
ha tog i Undrumsdal, og bare 
16 ville bli med i fellestoget 
på Revetal, med arrangement i 
Undrumsdal etterpå. Siden den 
gang har mye forandra seg. 
- Da vi stemte over spørsmålet 
i 2014 visste vi ikke at alle 
andre bortsett fra Undrumsdal 
skulle være med i fellestoget 
på Revetal, poengteres det i 
Facebook-gruppa Undrumdal 
fra innsiden. Der etterlyses det 
en ny debatt. I år blir det uansett 
eget tog i Undrumsdal. Det 
starter klokka 09.30. I Fon blir 

det et ekstra 17. mai-tog seinere 
på dagen, det starter klokka 
13.00.

Gudstjeneste 
og kransenedleggelse
Det aller første på 17. mai-
programmet er flaggheising i 
parken på Revetal klokka 08.00, 
der spiller Blågjengen. Guds-
tjeneste og kransenedleggelse 
blir det fra klokka 09.00 i Våle 
kirke ved sokneprest Jon-Geir 
Dittmann, Gla’gjengen spiller. 
I Ramnes fra klokka 09.30 
ved sokneprest Sølvi Lewin, 
Blågjengen spiller. Klokka 
09:00 er det gudstjeneste og 
kransenedleggelse i Undrums-
dal kirke ved Nils Øyvind Kjøl. 
Klokka 12:30 er det gudstjen-
este i Fon kirke ved sokneprest 
Jon-Geir Dittmann. Klokka 
11:00 er det gudstjeneste og 
kransenedleggelse i Vivestad 
kirke ved sokneprest Jon-Geir 
Dittmann.

17. MAI I RE: Årets 17. mai-tog på Revetal blir tidenes største med barn fra fire sogn. I løpet av 
nasjonaldagen kommer det bilder, video og reportasjer fra feiringa i Re på nettavisa ReAvisa.no.

Dette blir tidenes 17. mai-feiring i Re!

17. mai i Re:
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FESTdager
til henne

til ham

Bunad-
skrin

kr 599,-

30% 
på alt fra 

Anheng 0.05ct WP
Før kr 1.599,-
Nå kr 1.199,-

Gullfunn Revetal, tlf 33 05 07 00

Kampanjen gjelder til 30.05.15, eller så langt beholdningen rekker. Utvalget kan
variere fra butikk til butikk. Vi tar forbehold om trykkfeil, prisendringer og utsolgte varer.

Kr 899,-

Ørepynt 0.05ct WP. Før kr 2.199,-
Nå kr 1.599,-

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

Arkivfoto:
Synne Eggum Myrvang
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Klare for 17. mai etter bunadskurs på Sverretun
LINNESTAD: Tunsberg Leikarring på Linnestad hadde avslutning for bunadkurset onsdag 22. april 2015. Kurset 
starta i august i fjor, og nytt kurs starter til høsten igjen, forteller Åse Burås på vegne av Tunsberg Leikarrings 
Bunadnemnd. Kurset går på Sverretun på Linnestad på dagtid og på Sem skole på kveldstid. Mer info kan du finne 
på foreningens nettsider www.tunsberg-leikarring.no. Kursleder er Kristin Norman Bakke. På bildet ser vi foran fra 
venstre Synne Iversen, Synne Vagnild, Majken Sofie Byman. Bak fra venstre Eline Hansen, Marit Jorde, Elin Auen, 
Monica Iversen, Kristin Norman Bakke, Berit Wang Norderud. Syerskene er uten bunad og står bakerst.

Foto: Privat

Livskvalitet for alle
- hele året

www.skjeggestadaasen.no

For nærmere informasjon om tomteområdet kontakt: TRULS BØHLE
Telefon: 991 07 296 
E-post: truls.bohle@dnbeiendom.noTelefon: 991 07 296

SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM 

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

Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt boligområde 
med flott utsikt over et rolig kulturlandskap. 

Her legges det stor vekt på å bevare nærheten til naturen med mange 
grønne lunger i boligområdet. Rett utenfor døren finner du et stort 
turterreng og gode skiløyper for mosjon og rekreasjon i en hektisk hver-
dag eller for en hyggelig søndagstur med familien. Det er kort vei til 
Revetal sentrum med skoler og sentrumsfunksjoner som kjøpesenter, 
vinmonopol, apotek, bank og post.

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

Ta kontakt

med megler 

for privat 

visning!

Frivillighet i Re:
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Lokalpolitikk i Re:Næringsliv i Re:

IL IVRIGS 
J10-LAG: 
Her ser vi 
noen av 
IL Ivrigs 
J10-lag, fra 
venstre: 
Nora 
Herdlever 
Dahlset, 
Maren 
Lensberg, 
Ida Elise 
Gusfre Ims, 
Heidi Homb 
og Kristina 
Andersen. 

KOMMER PÅ LØP: Ivrigs J10-spiller Rondek Idris Mohammed 
kommer på et flott løp mot mål. Publikum er i ekstase. 

FEIRER: J5-spillerne prøvde seg på en trenings-
kamp. Det ble mange mål og flotte jubelscener.

SLITEN: En J5-spiller tar seg en hvil mitt på 
banen etter en slitsom trening.

MANGE JENTER: Ivrig har nok fotballjenter til å ha en reserve-
benk. Her ser vi også trener Helge Holtung backe opp jentene.

Foto:
Stian Ormestad.

Sport i Re:
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Det er skikkelig kult med eget jentelag. 
Da vi spilte med guttene sendte de ikke 
alltid ballen til oss, og da sendte ikke vi 
ballen til dem heller. Det ble veldig dumt.

Mer enn dobbelt så mange jenter 
BIBO: Etter flere år uten eget jentelag har foreldre og 
fotballinteresserte jenter trådd til i Våle. I fjor ble det nok 
jenter til at tre aldersklasser gikk sammen og lagde et 
eget jentelag med åtte spillere. I år er de over dobbelt så 
mange jenter på to lag. De er egentlig nok til tre lag nå, 
med 18 spillere på J9 og J10. I tillegg er ti jenter med på 
et J5-lag, forteller foreldrene til ReAvisa.
- IL Ivrig var gode på jentefotball før i tida, men nå har 
det vært litt ustabilt de siste åra, forteller lagleder Daniel 
Gusfre Ims. Nå er jentefotballen tilbake til gamle høyder, 
og vel så det. Hva er det IL Ivrig gjør riktig?
- Vi kan dele ut en million lapper på skolen, men det er 
først når jentene begynner å spille at det skjer noe. Da 
blir det lettere for venninnene å bli med, og så blir ven-
ninna til venninna med, forteller trener Helge Holtung.
De forteller at de deler opp i gutte- og jentelag allerede 
fra de helt yngste spillerne på fem år. 
- Vi tror det er riktig. Vi har sett at mange jenter begyn-
ner med fotball, men veldig mange slutter igjen etter 
en liten stund. Da er det vanskelig å få dem tilbake til 
fotballbanen, er erfaringen våres. Det viser seg at jentene 
blir lenger hvis vi har egne jentelag.
IL Ivrig har et håp om å få jentelag i alle aldersklasser. 
Det er bare å ta kontakt med klubben for alle som er 
interessert, forteller foreldrene.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

J9 og J10-trener Trener Helge 
Holtung roper så stemmen 
sprekker fra sidelinja.
- Stå på, braaaaa!!!! 
Noen minutter før var kamp-
oppstillingen klar.
- Hva vil du spille? Ja, det fikser 
vi. Da spiller vi og har det gøy, 
jenter. Kom igjen!

Mange fotballjenter i Ivrig
Ivrig-jentene er mange nok til 
at noen må starte på benken. 
De på benken glemmer nesten 
at de er på fotballkamp der 
de slår hjul inn i kampen på 
nabobanen.
- De som vil spille må stå her, 
roper Helge inn på banen ved 
siden av. Det er tid for bytte, 
men hele benken har forsvinni. 

Foreldrene må samle sammen 
jentene på benken igjen.

Mer moro med jentelag
Kampen ender med 3 - 0-tap, 
men treneren skryter av jentene. 
- Veldig bra! 
Til lokalavisa sier han: 
- Fotball er ikke alltid rettferdig, 
det viser det resultatet her.
Lenger borte trener J5. De skal 
prøve seg på en treningskamp. 
Her er det om å gjøre å rive til 
seg ballen, enten det er å jage på 
motstanderne eller drible sine 
egne lagvenninner. Likevel blir 
det en målrik kamp med mange 
flotte jubelscener. Siste på pro-
grammet på et folksomt Bibo 
siste tirsdag i april var Ivrig J10 
sin kamp mot Teie. De synes det 

BIBO: Jentefotballen i IL Ivrig er tilbake til gamle høyder - minst.

er veldig bra med eget jentelag. 
- Skikkelig kult. Vi vil vise hvor 
gode vi er. Da vi spilte med gut-
tene sendte de ikke alltid til oss, 
og da sendte ikke vi til guttene 
heller. Det ble veldig dumt. 
Jentene synes det er mye mer 
moro å spille fotball nå. Også 
på skolen, mot gutter.

Tap og vinn med samme sinn
- Nå kan vi vise hvor gode vi er 
til guttene på skolen, og det har 
vi blitt. Skikkelig gode.
Jentene går på banen med et 
klart mål: Score mål. 
- Vi håper på å vinne, sjøl om vi 
har tapt de fleste kampene. Du 
veit hvorfor vi heter Ivrig? Det 
er fordi vi er Ivrig, og fordi vi 
syns det er gøy å spille fotball!

Se flere bilder på ReAvisa.no

Sport i Re:
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Sport i Re:

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

På et trener-, lagleder- og 
styremøte i Idrettsbygget i 
Bergsåsen i begynnelsen av 
april fikk Ramnes IFs fotball-
gruppe overrakt beviset på at 
de er godkjent som ”Kvalitets-
klubb” etter NFFs kriterier. Fra 
fotballkretsen kom daglig leder 
Ole Petter Tufte og klubbveiled-
er i Vestfold fotballkrets (VFK) 
Odd Bjarne Hjelvik. De delte 
ut et håndfast bevis på at RIF 
fotball er en ”Kvalitets-klubb”.

Dokumentere klubbdriften
- Ramnes IFs fotballgruppe 
har i over ett år vært med på 
Norges Fotballforbund/Vest-
fold Fotballkrets sitt prosjekt, 

”Kvalitetsklubb”, forteller 
Alfred Ringdal til ReAvisa.
- Dette går i korthet ut på at vi 
skal dokumentere, systematisere 
og skriftliggjøre våre praksiser, 
rutiner og retningslinjer innen 
fotballgruppas daglige drift. 
Det har vært fire hovedområder: 
Organisasjon, sportslig drift, 
økonomisk drift, verdier, hold-
ninger og omdømme. 

Lettere å ta på seg verv
Innenfor disse kan nevnes: Fair 
Play, folkeskikk, fotball for 
alle, trenervett, foreldrevett, 
treningsopplegg, pluss mange 
andre dagligdagse områder som 
berører driften av en fotball-

BERGSÅSEN: Barnefotballen i Ramnes vokser i en klubb som er blitt kvalitetssikra av fotballforbundet.

Ramnes IF er sertifisert som ”Kvalitetsklubb”

gruppe. Det har vært gjennom-
ført mange møter, også med 
fotballkretsen. Poenget med 
prosjektet har vært å bevisst-
gjøre styret og støtteapparatet 
på ”den gode praksis”, og ikke 
minst å nedfelle retningslinjer 
og rutiner i en klubbhåndbok, 
slik at nye tillitsvalgte har en 
bedre forutsetning for å komme 
inn i gruppa og påta seg verv og 
oppgaver.

Synlig bevis på utmerkelsen 
- Sist mandag fikk vi beskjed fra 
NFF og kretsen at vi i Ramnes 
har fått godkjent prosjektet, og 
at vi blir sertifisert som en av 
de første klubbene i Vestfold! 

Vi er den eneste klubben i Re 
kommune som har vært med 
på dette prosjektet, forteller 
Ringdal. Odd Bjarne Hjelvik 
har veiledet klubben i arbeidet. 
Knut Svendsen har hatt ansva-
ret for arbeidet, med hjelp av 
Hans Arne Tveiten. De mottok 
på vegne av fotballgruppa to 
3-ermål og diplom og plakett 
som viser at Ramnes IF fotball 
er en Kvalitetsklubb. 

- Vi gjør noe riktig
- Ramnes er tidlig ute, poeng-
terte de to fra Vestfold Fot-
ballkrets. - Cirka 20 i Norge til 
nå og Ramnes er nummer tre i 
Vestfold. Daglig leder i VFK, 

Ole Petter Tufte sa: - Vi er stolte 
av at vi kan være med på å serti-
fisere dere. Jeg har sett at alt 
ligger åpent på hjemmesidene 
deres og jeg syns det er moro å 
være med og se at dere får det 
til. Vi håper vi kan fortsette det 
gode samarbeidet, avsluttet han 
og ovverakte blomster til leder 
Alfred Ringdal. - Dette arbeidet 
skal være til hjelp for alle nye 
som skal inn i klubben, svarte 
Ringdal, som fortalte at barne-
fotballen i Ramnes IF vokser, 
- det tyder kanskje på at vi gjør 
noe riktig.

KVALITETSKLUBB: 
Foran Alfred Ringdal, 
leder i Ramnes IF, og 
klubbveileder Odd Bjarne 
Hjelvil. I andre rekke 
står Hans Arne Tveiten 
og Knut Svendsen med 
Kvalitetsklubb-flagget 
mellom seg. 

Foto: 
Håkon Westby

VÅLEHALLEN: Ramnes 
Gutter 7 var ett av 329 lag i 
den lokale Slottsfjellcupen 
siste helga i april. - Vi har spilt 
fire kamper, og det gikk greit, 
forteller et beskjedent Ramnes 
Gutter 7-lag til ReAvisa. “Greit” 
vil si at de vant alle kampene. 
- Vi vant mest 16 - 9. Minst 
7 - 2. Det er mest moro å score 
mål, så derfor er det greit å 
vinne. Alle på laget scora mål, 
til og med keeperen. - Men 
det er ikke så rart, for vi har 
flyvekeeper skjønner du, 
forklarer gutta veslevoksent. 
Flyvekeeperen syns det er mest 
moro å ikke score mål, men å 

stå i mål. For flere år siden var 
det guttelag i alle aldersklasser 
i Ramnes. Det er god rekrutter-
ing i guttehåndballen igjen, etter 
flere labre år. Men sju- og åtte-
åringene har ingen planer om å 
fortsette med håndball til evig 
tid. - Nei, det er egentlig ikke så 
morsomt med håndball, hvert 
fall ikke trening, men kamper er 
gøy for da spiller vi mot andre 
lag og får medaljer! En kan 
strekke seg til å spille til han er 
19 år, en annen kanskje til 35. 
- Men IKKE til vi er 50 år. Det 
går ikke an, det.  Ramnes Gutter 
7 var ett av 329 lag i Slottsfjell-
cup siste helga i april. Hele 600 

dugnadsvakter skulle fylles opp 
i løpet av cupen som er et sa-
marbeid mellom Ramnes, Teie 
og Sem. Den gir sårt tiltrengte 
kroner i klubbkassa. - Dette er 
den klart største og viktigste 
inntektskilden for håndball-
gruppa, som gjør at vi kan ha 
fornuftige treningskontigenter 
og slipper en del dugnad resten 
av året, forteller Line Lerbo i 
Ramnes IF. Hun er en av dem 
som jobber hele året med plan-
legging og organisering av den 
store cupen. Les mer og se flere 
bilder på ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad.

Fornøyde Ramnes-gutter i Slottsfjellcup 

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Solrike eiendom AS råder over 
14 mål på toppen av Røds-
åsen, som grenser til friareal. 
20 leiligheter er ferdigstilt og 
solgt. Nå blir prosjektet mer enn 
tredobla, med 50 nye leiligheter 
over akkurat samme lest som de 
20 første.

God vekst rundt Undrumsdal
- Dette er en hustype som passer 
hele spektere av kjøpere - alt fra 
rullestorbrukere til familier. Det 
er tre soverom i toppleilighetene 
og to soverom i kjellerleil-
ighetene. Vi har også fått på 
plass en bankforbindelse som 
skal hjelpe de unge kjøperne. 

Banken føler seg trygg på dette 
prosjektet og gir gode betingels-
er, forteller Rolf Auen, Solrike 
AS. Han peker også på en 
forventa prisøkning med tanke 
på utviklinga i Undrumsdal. 
- Det er mye positivt som skjer 
i dette området, også på tvers av 
kommunegrensene til nabokom-
munene, poengterer han.
- De som har kjøpt til nå er 
ganske mange fra Tønsberg-
området. De er veldig fornøyd 
med å slippe køkjøring og 
synes det går fort til Tønsberg, 
forteller Auen. 
- Hvis du tegner en sirkel rundt 
Undrumsdal får du med indus-

RØDSÅSEN: Leilighetsprosjektet på toppen av Rødsåsen blir mer enn tredobla fra dagens 20 leiligheter til totalt 70. - Veldig mange 
kjøpere er fra Tønsberg-området som er lei av trafikk og bråk i byområdene. De ser at det er kort vei til både E18, togstasjoner, flyplass 
og byene rundt Re fra Undrumsdal, forteller utbygger Rolf Auen i Solrike AS.

triområder både på Haugan og 
Barkåker. Lander det vestre 
jernbane-alternativet får vi en 
stasjon på grensa til Horten, 
med godsterminal. I tillegg er 
det planer for mer næring og 
boligbygging i Undrumsdal, 
viser Auen til. - Her kan vi 
kombinere en hyggelig pris med 
nærhet til E18 og byene rundt 
Re.

Et helnorsk kvalitetsprodukt
Runar Ommedal, daglig leder i 
Re-firma Ommedal og sønner, 
har 12 ansatt og to - tre av dem 
er i arbeid på Rødsåsen. Der 
sørger de for vann, avløp og 

klargjøring av tomter. Av totalt 
150 leiligheter og 56 enebolig-
tomter i Rødsåsen har Ommedal 
og sønner gravd mesteparten. 
Det er jobb for ett par - tre år 
til i åsen. Ommedal og sønner 
graver alt for Solrike AS.
- Det er et godt stykke arbeid til 
en lokal entreprenør, forteller 
Runar Ommedal til ReAvisa. 
- Sånne prosjekt som dette er 
viktig for oss lokale firmaer.
I tillegg til Ommedal, er VS-
element på Svinevoll med, 
lokale transportører fra Re, 
Strand Elektro fra Holmestrand 
står for elektrikerarbeidet, et 
hortensfirma skal snekre, en rør-

legger fra Hof, og elementer 
fra Høyjord. 
- Vi har lokale leverandører 
hele veien, så dette er et 
helnorsk kvalitetsprodukt, 
forteller Auen. 

Stor trygghet for kjøperne
Ommedal forteller at sjefen 
sjøl er på byggeplassen hver 
dag og står på. 
- Det er en god trygghet for 
dem som kjøper. Det er bare 
gå til Rolf hvis det skulle 
være noe, så ordner det seg. 
Han er veldig bevisst på at 
det skal bli bra, og det blir 
det, forteller Ommedal.

Tredobler leilighetsprosjekt på toppen av Rødsåsen

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

FLERE LEILIGHETER: 
Solrike eiendom AS råder over 
14 mål på toppen av Rødsåsen. 
20 leiligheter er ferdigstilt og 
solgt. Nå blir prosjektet mer enn 
tredobla, med 50 nye leiligheter 
over akkurat samme lest som de 
20 første. På bildet under ser vi 
Rolf Auen, Solrike eiendom AS, 
og Runar Ommedal, Ommedal 
og Sønner AS.

Foto:
Stian Ormestad

Boligbygging i Re:



ReAvisa mai 2015 13

UNDRUMSDAL: Lokalpolitikerne i Re vil satse på Un-
drumsdal, men fylket stikker kjepper i hjulene og viser til 
at Revetal er sentrum i Re kommune.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I følge Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk (RPBA) i Vestfold 
skal 70 prosent av utviklingen skje 
i sentrumsområdet, mens de rester-
ende 30 prosent skal fordeles utenfor 
sentrumsområdet. I Re kommune 
er Revetal definert som sentrum. 
Politikerne i Re prøvde seg med å 

vil oppleve en så økt belastning som 
vegvesenet antyder, rett og slett fordi 
folk som er kjent, velger den bort, og 
med at belastningen kommer av andre 
årsaker”. Rådmannen anbefaler at den 
betingede innsigelsen tas til følge, og 
at den langsiktige utviklingsgrensen 
i Undrumsdal tas ut av arealplanen i 

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

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

Interiørglass
Glass på bad og dusj 
Glass på kjøkken

definere Undrumsdal som et 70-
prosentsområde, men får ikke med 
seg Fylkeskommunen på det. 

Problemet er Kåpeveien
Et enstemmig hovedutvalg i fyl-
keskommunen vedtok å fremme en 
betinget innsigelse mot planen om å 
tegne en langsiktig utviklingsgrense 
rundt Undrumsdal i forbindelse med 
høring av kommuneplanens sam-
funnsdel. Hovedutvalget fraråder 
kommunen å gjøre det med bakgrunn 
i blant annet oppgraderingsbehovet 
til Kåpeveien, samt at utvikling av 
Undrumsdal er avhengig av lokali-
sering av stasjon på Skoppum vest. 
“Revetal vil med sine sentrumsfunk-
sjoner være kommunesenteret i Re 
kommune. Undrumsdal og Revetal 
henger sammen i Kåpeveien som er 
smal med til tider bare ett kjørefelt 
samt store terrengutfordringer som 
også vanskeliggjør utvidelse av 
økonomiske hensyn, i tillegg til at 
jordvernhensynet må vike ved even-
tuelle utvidelser. En videreutvikling 
av Undrumsdal betinger betyde-
lige oppgraderinger av Kåpeveien, 
herunder gang- og sykkelvei. 
Kostnadene ved en oppgradering 
er anslått til å ligge mellom 300 og 
400 millioner kroner”, heter det i 
sakspapirene, tilgjengelig på Re 
kommunes nettsider. Rådmann i Re 
skriver i sin innstilling: “Statens 
vegvesen legger vekt på at Kåpe-
veien ikke er egnet for en økt trafikk 
mellom Undrumsdal og Revetal. I 
praksis velger mange av bilistene 
ikke denne veien, men foretrek-
ker andre alternativer, selv om de 
innebærer å kjøre litt lenger enn den 
som er kortest i antall kilometer. Det 
gjelder i første rekke lokalkjente. 
Bilister som lar GPS-en bestemme, 
får av og til problemer langs Kåpe-
veien, særlig vinterstid. Fylkesman-
nen peker på at det er andre forhold 
enn en langsiktig utviklingsgrense i 
Undrumsdal som påvirker belastnin-
gen på veien. Det kan med andre ord 
både argumenteres for at veien ikke 

denne kommuneplanrevisjonen: “Det 
er flere prosesser som vil påvirke dette 
spørsmålet i relativ nær framtid. Blir 
Re slått sammen med Holmestrand, vil 
vegløsningen til kommunale tjenester 
kunne være en annen enn Kåpeveien. 
Beslutningen om plasseringen av 
jernbanestasjonen i Horten vil også 
være tatt, og kan bli en viktig ramme-
betingelse for videre utvikling av 
Undrumsdal. Spørsmålet om langsik-
tig utviklingsgrense bør derfor vur-
deres på nytt i neste kommuneplanre-
visjon”, er anbefalingen fra rådmann.

Skuffa på Undrumsdals vegne
Politikerne gikk enstemmig for 
anbefalingen, om enn noe skuffa på 
Undrumsdals vegne: - Her har folk i 
Undrumsdal venta i årevis på ny E18, 
og nå må de vente på ny jernbane - det 
er rett og slett en ny nesestyver rett i 
fleisen på Undrumsdal-folk, taler Odd 
Gjerpe (KrF). - Vi kan ikke argumen-
tere med at alt skal skje på Revetal. 
Det finnes faktisk senter i nabokom-
munene som Undrumsdal ligger tett 
på, i kommuner som kanskje vi om 
kort tid er slått sammen med, po-
enterer Gjerpe. Heming Olaussen 
(SV) er enig: - Vi ønsker vel alle her 
vedtaket fra fylkeskommunen dit 
peppern gror. Vi vil å bestemme sjøl i 
egen kommune og gi Undrumsdal de 
mulighetene de fortjener. Denne siste 
30-prosenten skal fordeles på spredt 
boligbygging i hele kommunen, ikke 
bare i Undrumsdal, men Jareberg, 
Vivestad, Våle, med mer, minner 
Olaussen (SV) om - ikke bare Un-
drumsdal. Jaja, valgkampen har starta, 
konkluderer han fra kommunestyrets 
talerstol. Bente Brekke (FrP) ønsker 
følgende protokollførsel til FrPs stem-
mer: “Re FrP ønsker i utgangspunktet 
utvikling også i Undrumsdal, og er 
primært positive til en langsiktig 
utviklingsgrense i Undrumdsdal, men 
ser at det nå er hensiktsmessig for 
den videre prosess med et enstemmig 
kommunestyret og vil stemme for 
innstillingen”, skriver FrP i en 
stemmeforklaring. 

“Her har folk i Undrumsdal venta i årevis på ny E18, og 
nå må de vente på ny jernbane - det er rett og slett en ny 
nesestyver rett i fleisen på Undrumsdal-folk!” 

Odd Gjerpe (KrF)

- Alt skal ikke skje på Revetal!
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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.

 

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

- 30%
PÅ MATERIELL

OG UTSTYR

Gjelder ved bestilling av installasjon 
innen 15. juni 2015 - vis til 

denne annonsen!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Valgstyret hadde foreslått en 
spørsmålsstilling med paren-
teser, forbehold og spørsmåls-
tegn. "Eventuelt Sande" var 
blant annet nevnt. Flere i kom-
munestyret mente spørsmålet 
var egnet til forvirring, og flere 
satte spørsmålstegn ved Sande 
- som også skal ha folkeavstem-
ming samme dag. Ingen veit 
hvem vei de går, enten Vestfold 
eller Buskerud.

Sande eller ikke i spørsmålet?
Frode Hestnes (FrP) mener det 
er underlig å ha med «eventuelt 
Sande». - Eneste vi vet helt sik-
kert er alternativet med Re, Hof 
og Holmestrand. Står Sande 
nevnt, risikerer vi at de som 
ikke ønsker å ha med Sande 
stemmer nei til kommunesam-

Dette er spørsmålet vi skal svare på i folkeavstemming: 
”Re, Hof, Holmestrand og Sande har utredet en eventuell kommune-
sammenslåing. Skal Re kommune gjennomføre en kommunesammen-
slåing og bli en del av en større kommune i nordre Vestfold?”

menslåing, tror Hestnes. Hem-
ing Olaussen (SV) kaller det 
taktikk, og mener det blir feil å 
utelukke Sande fra spørsmålet:
- Vi utreder nå flersenterkom-
munen - inklusiv Sande, og 
det er grunnlaget folk skal 
bestemme seg utifra. Vi har 
ingen utredning som sier hva en 
ny kommune med "bare" Re, 
Hof og Holmestrand innebærer. 
- Sande ligger der i premissene, 
men så skal vi skal kutte dem ut 
i spørsmålet?
Per Asbjørn Andvik (Sp) er enig 
med Olaussen: 
- Vi folkevalgte – og velgerne - 
må forholde oss til utredningen 
om flersenterkommunen, der 
Sande er med.
Heming Olaussen (SV) mener 
de som vil fjerne Sande fra 

spørsmålet prøver å lure vel-
gerne. - Hvis ikke alle fire kom-
munene er nevnt i spørsmål-
stillinga, er det litt som å føre 
velgerne bak lyset og egna til 
å skape forvirring. Er virkelig 
angsten for at folk skal stemme 
nei til kommunesammenslåing - 
fordi Sande er nevnt i spørsmå-
let - så stor at dere derfor vil 
fjerne Sande fra spørsmålet?

Ikke lurt å lure velgerne
Trygve Ånestad støtter langt på 
vei Olaussens tanker. 
- Tenk deg at du er positiv til 
3K, men skeptisk til Sande. Du 
stemmer ja til et spørsmål om 
3K, der Sande ikke er nevnt. Så 
kommer kommunestyret etterpå 
og bestemmer at Sande er med. 
Var jeg den velgeren, ville jeg 

føle meg lurt, taler Ånestad. Jon 
Olav Knotten (H) mener det er 
uproblematisk, både for Sande 
og for Horten - som i slutten av 
april tok formell kontakt med 
alle kommunene  i 3K, også 
Re. - Nå trenger vi et klart ja 
eller nei til 3K fra innbyggerne, 
så får de andre kommunene 
komme inn etterpå eventuelt, 
mener Knotten som tenker både 
på Sande og Horten.

Positive til Horten
I løpet av samme kveld vedtok 
også kommunestyret å sende 
ordføreren til Horten og prate 
om kommunesammenslåing den 
veien: "Re kommune fortsetter 
uavbrutt sin prosess med 3K og 
evt. Sande, men er positive til 
en dialog med Horten kommune 

i tråd med deres forespørsel".
I forespørselen fra Horten heter 
det blant annet: "Det innledes 
formelle sonderinger både 
på politisk og administrativt 
nivå med kommunene vest og 
nord for Horten for å under-
søke vilje til og gå videre med 
forhandlinger om fremtidig 
kommunestruktur". Etter en 
lang debatt med et påfølgende 
kort politisk snekkerverksted 
fikk denne spørsmålsstillingen 
enstemmig oppslutning i kom-
munestyremøtet 5. mai 2015: 
”Re, Hof, Holmestrand og 
Sande har utredet en eventuell 
kommunesammenslåing. Skal 
Re kommune gjennomføre en 
kommunesammenslåing og bli 
en del av en større kommune i 
nordre Vestfold?”

LOKALPOLITIKK I RE: Det lange spørsmålet kom etter en lang debatt i kommunestyremøtet 5. mai 2015. Flertallet av de folkevalgte 
er også positive til å ta med Horten i det gode selskap, sammen med Re, Hof, Holmestrand og kanskje Sande.  

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

I april var det en felles samling 
for barne-og ungdomsrådene i 
Holmestrand, Hof, Re og Sande 
på Våle samfunnshus - med 
tema “kommunesammen-
slåing”. Et tema ungdommen 
ikke vet særlig mye om. Heller 
ikke etter at samlingen var over, 
mener representantene fra Re 
barne- og ungdomsråd:

- Holmestrand kan vokse
- Vi fikk vite til morgen i dag 
at vi skulle hit. Det var alt. Vi 
har ikke hatt noe om det på 
skolen, vi har ikke diskutert det 
hjemme - dette vet vi ikke nok 
om til å mene noe om, mener 
Tiril Knotten. - Det er vanskelig 
å diskutere noe vi ikke veit nok 
om, mener Knotten. Likevel tror 
hun sammenslåing er en god 
ide. - Men det blir jo bare syns-
ing, mener hun. Khuong Hoai 
Nguyen tror at ungdommer ikke 
kommer til å merke noe til en 
kommunesammenslåing. - Det 
foregår noe over hodene våres, 
men vi snakker ikke noe om 
det, vi bryr oss ikke. Vi kommer 
fortsatt til å si vi er fra Re. Det 
er det viktigste, mener Khuong. 
Ordfører Thorvald Hillestad 
er enig. - Inntrykket er at dette 
ikke er et tema blant de yngste. 

De ser på kartet over de fire 
kommunene og syns det blir 
litt svært, det er alt. Derfor er 
informasjon viktig.
- Jeg skjønner fortsatt ikke hva 
vi får ut av det, sier Kristine 
Solheim. Hun er i mot kommu-
nesammenslåing.
Diskusjonen i plenum, med 
innspill fra barn og unge i alle 
de fire kommunene de folke-
valgte styrer mot en ny stor-
kommune i Nordre Vestfold, 
belyste både fordeler og 

nen. Derfor tror vi at den nye 
kommunen fortsatt vil være delt 
i de gamle kommunene, sjøl om 
de er blitt slått sammen.
Theo Aske Holskil, leder i Re 
barne- og ungdomsråd, mener 
det er rivalisering mellom Ram-
nes og Våle etter sammenslåing 
til Re. - Det er masse krangling 
om hva som legges på Revetal, 
for eksempel.
Ungdommene er også bekymra 
for at det kan bli en dårlig 
fordeling av folkevalgte fra de 

VÅLE: Tiril Knotten er for kommunesammenslåing, mens Kristine Solheim er i mot. Det eneste de er enig om er at begge bare synser: 
- Vi vet for lite om dette til å mene noe skikkelig! Khuong Hoai Nguyen tror at ungdommer ikke kommer til å merke noe til en 
eventuell kommunesammenslåing. - Vi bryr oss ikke. Vi kommer fortsatt til å si vi er fra Re. Det er det viktigste.

de som jobber der kan mer, enn 
mange små og dårlige bibliotek. 
Men - igjen er kollektivtrafikk 
viktig. Sålenge bussforbindel-
sen er elendig er det viktigere å 
ha tjenestene i nærheten av der 
du bor eller går på skole.
- Dere ungdommer er alltid 
opptatt av kollektivtransport i 
slike samlinger, forteller ord-
styrer og kommuneplanlegger 
Inger Christensen. Hun mener 
det ikke er et like viktig tema 
for de voksne: - Vi voksne løser 

må bli rettferdig fordelt mellom 
stedene.
Siden informasjon var den 
største utfordringen, spurte 
kommuneplanlegger Christens-
en om hva som bør gjøres?
Et forslag var musikkvideo - en 
"kommunesammenslåings-
musikkvideo". Litt sprekere enn 
linken på kommunenes nettsider 
med masse tørr info.
I innbyggerundersøkelsen viste 
det seg at de unge mellom 16 og 
30 år er mest i mot kommune-
sammenslåing. Det overrasker 
Theo Aske Holskil, leder i Re 
barne- og ungdomsråd. 

16- og 17-åringer får stemme
- Vi unge bør jo få god info om 
dette, og det haster, sier han til 
ordførerne i Re og Holmestrand 
etter møtet. - Og halvparten 
av den tida som er igjen til 
folkeavstemminga er ganske 
ubrukelig - det er skoleferie og 
sommerferie om ikke veldig 
lenge, poengerer barne- og 
ungdomsrådslederen i Re. Et 
enstemmig valgstyre i Re vil 
la 16- og 17-åringene få ta del 
i folkeavstemminga. Kom-
munestyret fulgte opp i forrige 
uke med å støtte valgstyrets 
vedtak fullt ut. 

“Det haster å få vite mer om kommunereformen. Halvparten av den 
tida som er igjen til folkeavstemminga er ganske ubrukelig - det er 
skoleferie og sommerferie om ikke veldig lenge”

Theo Aske Holskil, 
leder av Re barne- og ungdomsråd

Re barne- og ungdomsråd til ordførerne:
- Det er vanskelig å diskutere noe vi ikke veit nok om

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

ulemper ved en sammenslåing: 
Den største ulempen er kollek-
tivtrafikk. Den nye kommunen 
er dårlig fletta sammen, og de 
forskjellige delene har lite med 
hverandre å gjøre. Ungdom-
mene mener det vil bli krangel 
internt i den nye storkommu-
nen: - Sjøl om det blir en større 
kommune, vil alle vil beholde 
tjenestene i sin del av kommu-

gamle kommunene. - Tenk hvis 
alle politikerne kommer fra en 
av de gamle kommunene?
Av fordeler nevnes mindre by-
råkrati. - Kanskje pengene kan 
brukes på noen annet, som skole 
for eksempel. 
Noen mener det kan bli større 
og bedre tjenester, for eksem-
pel: - Det er bedre med ett stort 
bibliotek med mange bøker der 

dette. Vi kjører bare bil, ikke 
sant.
Ungdommen fra Holmestrand 
ser det som positivt at byen 
vil vokse. - Dette er en god 
mulighet for Holmestrand til å 
bli større!
Da reagerer andre: - Alt kan 
ikke ligge ett sted. Rådhus, 
bibliotek og alt sammen kan 
ikke havne i Holmestrand. Det 
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To biler kolliderte på Svinevoll
SVINEVOLL: Rett før klokka halv fem onsdag ettermiddag 29. 
april 2015 smalt to biler sammen på Svinevoll. Begge bilene kom 
seg ut av veibanen og trafikken fløyt tett forbi ulykkesstedet. Nød-
etatene var på plass klokka 16.35. Ambulansepersonell sjekka ut de 
involverte. Politiet tok opp forklaring. Brannvesenet fortlot stedet 
like fort som de kom. Det var på grunn av brann som ble varslet 
like etter ulykken på Svinevoll. Det brant på Huseby-fabrikken i 
Gjelstadveien i Våle. Politiet opplyser at patruljen på stedet oppret-
ter sak på brudd på vikeplikten.

Foto:Stian Ormestad

Gjenvalg i Bergs-
åsen velforening
BERGSÅSEN: Bergsåsen 
velforening avholdt årsmøte 
onsdag 28. april 2015. Årsmeld-
ing og regnskap ble enstemmig 
vedtatt. Årsmeldingen viser 
et aktivt lag med dugnader 
på lekeplasser og rydding i 
nærmiljøet. Velforeningen har 
deltatt i kommunens snegleak-
sjon som ble avsluttet i 2014. 
I november ble det arrangert 
måneskinnstur med 40 deltak-
ere. I desember jobba vel-
foreningen aktivt for å beholde 
Ramnes skole. Av planer for 
2015 kan nevnes at måneskinns-
turen vil bli gjentatt, og til 
høsten vil det bli et bytte/loppe-
marked på lekeplassen. Det ble 
vedtatt å sende en henvendelse 
til kommunen om utbedringer 
av veiene i Bergåsen. Dessuten 
vil man be om å få igjen gatelys 
om natta i den mørke årstiden, 
etter innbrudd i vinter. Alle 
som var på valg ble gjenvalgt 
og styret ser helt likt ut som i 
fjor: Cathrin Sonnleiter, leder, 
Kristine Myrstad Gulbrandsen, 
kasserer, Anne Marte Berntsen, 
sekretær, Janne Vettestad og Jon 
Arne Lian styremedlemmer.

Jubler over gode 
søkertall til grønne 
utdanninger 
RE/NORGE: Landbruk blir sta-
dig mer populært blant søkere 
til høyere utdanning. Norges 
Bygdeungdomslag jubler over 
de rekordhøye søkertallene. 
Høyere landbruksutdanninger 
får både flere søkere (2060 søk-
ere), og flere søkere med land-
bruksfag som førstevalg (613 
søkere) i år. Det er henholdsvis 
18,5 og 19 prosent økning fra 
fjorårets søkertall. - Vi har gjen-
nom prosjektet Grønn Utdan-
ning jobbet målretta for å øke 
søkertallene til høyere land-
bruksutdanninger de siste fem 
åra. Da er det svært gledelig 
å se at vår, og andre aktørers 
innsats, gir slike fantastiske re-
sultater, sier leder i Norges Byg-
deungdomslag, Gunn Jorunn 
Sørum. Behovet for landbruk-
sakademikere er stort. Sørum 
viser til AgriAnalyses rapport 
på temaet fra 2013 som viser at 
klart færre kandidater uteksami-
neres enn hva som etterspørres 
av landbruket og landbruksrela-
terte virksomheter. 
- Næringa må bli flinkere til å 
synliggjøre behovet. Når flere 
nå søker grønne utdanninger 
betyr det at stadig flere blir 
klar over at det er i den grønne 
sektoren man finner de mest 
fremtidsretta mulighetene, sier 
Sørum. Norges Bygdeung-
domslag har samarbeidet med 
McDonalds og Felleskjøpet 
Agri om prosjektet «Grønn 
utdanning» siden 2010. Prosjek-
tet er todelt, med én kampanje 
rettet mot søkere til høyere ut-
danning og kåringen av «Årets 
unge bonde».

To biler kolliderte 
på Haugan
KOPSTADVEIEN: To biler 
har truffet hverandre front mot 
front i S-svingene ved Haugan 
på Kopstadveien. Det melder 
politiet i Vestfold rett før klokka 
18.00 mandag 4. mai 2015.
- To biler involvert. Møteulykke 
i utegangen av en skarp sving. 
To personer involvert, foreløpig 
uvisst skadeomfang, meldes det 
fra ulykkesstedet.
Trafikken ble dirigert forbi ste-
det under berging av bilene. En 
halvtimes tid etter første meld-
ing er veien åpen for normal 
trafikk igjen.
I en oppdatert melding gjør 
politiet opp status:
- Begge bilførerne tatt med 
til sjukehus i Tønsberg for 
sjekk. En av bilførerne, mann 
i 30 årene, fikk sitt førerkort 
beslaglagt. Mistanke om høy 
hastighet.

Nå er innkjøring forbudt-skiltet på Kirkevoll skole borte

VÅLE: Kjøreskolelærer Ulf 
Lauridsen fra Våle er redd for 
sikkerheten til elevene ved 
Kirkevoll skole. Han synes det 
er langt ifra ok at flere forel-
dre, lærere og andre brukere 
av Kirkevoll skole både på 
dag- og kveldstid ser ut til å ha 
null respekt for skilting inn til 
skolegården: Innkjøring for-

budt, kjøring med elever til for-
sterket enhet tillatt. Rektor Nina 
Henriksen har liten forståelse 
for kjørelærerens bekymringer. 
- At det kjøres på sykkelsti og 
kjøring i skolegården, virker 
som er et større problem for 
han enn det er for oss brukere! 
Etter at saken ble publisert på 
nett-avisa ReAvisa.no har noen 

stikki av med skiltet. Rektor kan 
ikke redegjøre for forsvinnings-
nummeret overfor ReAvisa. 
- Jeg snakka nettopp med noen 
kollegaer og de hadde hørt at en 
lokal bonde har tatt det og hengt 
det opp på låven. Han syntes 
visst saken var helt håpløs!

Foto:
Stian Ormestad

REVETAL: Nå skal informas-
jonsarbeidet rundt kommunere-
formen intensiveres. Derfor har 
Re kommune ved den politiske 
arbeidsgruppa med ordfører, 
varaordfører og opposisjons-
leder i kommunestyret sendt 
ut et brev til lag og foreninger 
i Re: "Vi oppfordrer lag og 
foreninger til å sette kommu-
nereformen på dagsorden! Et 
bredt flertall på Stortinget (Ap, 
Frp, H, Krf, V) er enige om at 
det er behov for en kommunere-
form i Norge. Alle partiene på 
Stortinget står bak at eventuelle 
endringer i kommunestrukturen 
skal baseres på reell frivillighet. 
(...) For å gi innbyggerne et 
godt grunnlag for å kunne avgi 
stemme i folkeavstemningen, 

må det informeres godt om 
faktagrunnlaget for reformen 
og spørsmålet må settes på 
dagsorden og skape debatt hos 
innbyggerne i Re. Vi ønsker 
med dette å utfordre lag og 
foreninger til å sette temaet på 
dagsorden, på styremøter eller 
medlemsmøter. 
Vi er villige til å stille opp 
for å orientere om hvorfor en 
sammenslåing igjen er aktuelt 
for oss, hvordan arbeidet i Re 
foregår, hva dette vil innebære 
og for å svare på spørsmål".
Brevet er undertegnet ord-
fører Thorvald Hillestad (Sp), 
varaordfører Trude Viola 
Antonsen (Ap) og opposis-
jonsleder Kåre Solberg (Krf) i 
den politiske arbeidsgruppa.

Ordfører og varaordfører inviterer seg 
sjøl ut til lag og foreninger i Re

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Fra ReAvisa.no:
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To biler kolliderte i Brårkrysset
BRÅR: To biler fikk et hardt møte med hverandre i Brårkrysset i 
Ramnes ved halv fire-tida fredag ettermiddag 17. april 2015. Politi, 
ambulanse og brannmannskap rykka ut. Føreren av den ene bilen 
ble kjørt til lege for sjekk. Føreren av den andre bilen framsto som 
uskadd. Det var bare de to involvert i ulykken. Begge bilene ble 
dratt inn på parkeringsplassen til Brårsenteret, så trafikken fløyt 
som normalt forbi ulykkesstedet ganske kjapt. Politiet opplyser at 
det blir oppretta sak på ulykka. Det ble ikke gjort noe førerkortbe-
slag på stedet.

Foto:Stian Ormestad

Fikk kontroll på brann...
VÅLE: Røykutvikling fra en silo som in-
neholder flis på Huseby i Våle, melder politiet i 
Vestfold rett før klokka 17.00 onsdag 29. april 
2015. - Liten spredningsfare, melder nødetatene 
i en oppdatert melding. Brannvesenet var i gang 
med slokking ganske kjapt, siden de var raskt 
på stedet. De reiste direkte fra trafikkulykke på 
Svinevoll til Gjelstadveien. - Brannen er slok-
ket, melder nødetatene på stedet etter et kvarters 
slokkingarbeid, med folk både på bakken og på 
toppen av siloen.

..men så blussa den opp igjen
VÅLE: Klokka 04:46 neste morgen, torsdag 30. 
april 2015, ble det igjen meldt om brann i og nær 
siloen til flisfyringen. - Da vi kom fram brenner 
det i gesimsen på fyrrommet og utvendig av selve 
siloen, sier vakthavende brannsjef Einar Floge-
land.- Det er ingen fare for spredning til produk-
sjonshallen og kontorbygget på hver side av fyr-
rommet og siloen. Brannmannskapene skrur av 
de utvendige aluminiumsplatene som kler siloen. 
Det er god tilgang på slukkevann da bedriften har 
et stort beredskapsbasseng på området. En ansatt 
som pleier å komme tidlig på jobb oppdaget og 
varslet brannen.

Foto: VIB

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.
Rexton Premium 

Fra kr. 348 791,- eks. mva.
Rodius Premium 

fra kr. 342 185,- eks. mva. 

Snekker ledig for oppdrag!
Tak og fasade, blikkenslagerarbeid, 

innvendig og utvendig byggtjenester. 
GRATIS befaring - gode referanser!

Ring tlf 97 82 16 02
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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

www.re-torvet.no
Du finner oss i hjertet av Vestfold: 

15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING ÅPENT: 9�20 �18�   MENY 7�21 �20�
• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• I vinden 
• Restauranten 

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Life Revetal 

• Skoringen 
• Wivis parfymeri 
  og veskebutikk    
• Boots Apotek 

• Revený 
• Synsam 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  

• Helt Perfekt 
• Princess Interiør
• Hovs Marked
• Yes vi leker! 

• Expert Revetal 
• Meny 
• Mix 
• Chic Frisør

ALT PÅ 
ETT STED

 
På Retorvet finner du alt du 

trenger, her kan du handle med 
lavere skuldre i ditt eget tempo.  

Vi har over 600 gratis  
parkeringsplasser

Utvalg som i byen 
– service som på 

landet!
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TEMA: KRIG OG FRED I RE

Kriget er slut!
RAMNES: I en lott på en mini-
auksjon i Tønsberg Filatelist-
klubb fant en samler fra 
Ramnes nylig dette kortet. Det 
markerer slutten på 2. verden-
skrig og har et kart over Europa 
med en rød tekst  over og under 
en hvit fredsdue: Kriget er slut! 
ANDRA VÂRLDSKRIGET 
BÔRJADE 1-9-1939 OCH 
SLUTADE 7/5 1945. Årstal-
let er trykt, men datoen er 
håndskrevet. Kortet er stempla 
MALMØ 8. mai og sendt til 
Oslo. På adressesiden er det et 
dikt av Alfred Jensen som gir et 
håp for framtiden.

Tyskere i Vivestad
VIVESTAD: En tysk kolonne 
har stoppa ved Vivestad kirke 
i 1942. I Vivestad var det en 
viktig slipplass ved Merke-
dammen som sørga for viktige 
forsyninger til hjemmestyrkenes 
kamp mot tyskerne.

Foto:
Ramnes historielag

I disse mai-dager er det 70 år siden freden 
senka seg over Norge etter 2. verdenskrig. 
Krigen splitta lokalsamfunn, og den 
satte spor etter seg - også her i Re.

Hjemmefront-
trening i Fon
FON: Bildet over er tatt i mai 
1945 ved Bjørnseter i Røss-
dalen, sør i Fon. Her trener 
hjemmestyrkene som mobili-
serte i tilfelle det kom til åpne 
kamper mot tyskerne. 

Foto:
Ramnes historielag

Lokal Linge-mann 
fra Revetal
REVETAL: Erik Rustan fra 
Revetal meldte seg til tjeneste 
i England for å kjempe mot 
okkupasjonsmakten hjemme i 
Norge. Han gikk på rektuttskole 
og fikk opptrening i Skottland. 
Rustan ble etter hvert med i 
kompani Linge og utførte flere 
farefulle oppdrag i Norge.

Kilde: 
Våleminne, 40 år siden krigen
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Viktig motstandskamp i Ramnes og Våle - men 
også langt flere NS-sympatisører enn landssnittet

Av Stian Ormestad
og Håkon Westby

De gamle kommuene Ramnes 
og Våle var et splitta lokalsam-
funn i mellomkrigstida og under 
krigen. Det fantes ihuga tyske 
tilhengere her, samtidig som 
motstandsfolk ute i skauen og 
på sjøen gjorde sitt til at tysk-
erne måtte kapitulere betingels-
esløst i 1945, for 70 år siden. 

Stor oppslutning om NS
Oppslutningen om Nasjonal 
Samling var så stor som 20,4 
prosent i Våle under stortings-
valget i 1933. I Ramnes var 
oppslutningen 12,7 prosent. 
Landssnittet for alle herredene 
i landet var bare 1,76 prosent. 
Hvordan kunne oppslutningen 
bli så stor her i Re?
- Det var krisetid, forklarer 
historiker Thomas Nilsen fra 
Andebu, som i disse dager gir 
ut boka “Krig og fred - Vestfold 
1945”:  - Etter krakket lå hval-
fangsten brakk i 1931 - 1932. 
Det gikk hardt utover innlands-
Vestfold, der mange drev gård 
og overlevde på inntektene 
fra hvalfangsten. Flere gårder 
gikk på tvangssalg og arbeids-
ledigheten og nøden var stor. I 
ei krisetid som dette fiska NS 
en god del stemmer. Dessuten 
visste ikke folk helt hva det 
nye partiet var enda. Det var en 
samling av alle strømninger av 
nasjonalistiske og verdikonser-
vative krefter, med antikommu-
nisme som den store og viktige 
parolen både før, under og etter 
krigen med landssvikoppgjøret. 
Flere av lederne i partiet, som 
Prytz og Hjort, hadde tidlig-
ere vært aktive i Høyre, mens 
Quisling hadde vært statsråd 
for Bondepartiet, det som 
senere ble Senterpartiet. Partiet 
fikk medlemmer fra hele det 
politiske spekteret. Det er van-
skelig å bestemme om det var 
fascistisk eller nazistisk parti 
før krigen. I NRK-programmet 
Krig på 200 minutter forteller 
professor i sammenliknende 
politikk Frank Aarebrot at 
det var mer vanlig å følge det 
fascistiske sporet i Norge. Først 
under krigen ble det mer vanlig 
å bekjenne seg til nasjonalso-
sialisme, eller nazisme etter 
tysk mønster. - Så skal det også 
sies at NS hadde en forsvin-
nende liten oppslutning ved 
krigsutbruddet. Noen lot seg 
tvinge til å melde seg inn for å 

beholde jobben under krigen, 
forteller Thomas Nilsen. Andre 
nektet, men det var ikke ufarlig 
- det fikk også folk i Re merke. 
Det var 1.920 NS-medlemmer 
i Vestfold i 1942. Etter krigen 
ble 1.981 dømt i landssvik-
oppgjøret.

Vestfold var landets best 
organiserte Milorg-distrikt
Da krigen kom ble Re prega 
av bombingen av Horten og 
evakueringen av byen. Mange 
fra Re bidro med biler og 
lastebiler, og mange evakuerte 

daga og tatt. Hjemmefronten i 
Ramnes samarbeidet med både 
Våle og Andebu. I Våle var 
det ikke et eget kompani, men 
motstandsfolkene i Våle gikk til 
Borre og Horten i øst og Ram-
nes i vest, under ledelse av den 
lokale Milorg-lederen og kjente 
forfatteren Kåre Holt. De alli-
erte hadde slipplasser i Re: Ved 
Gjelsås i nærheten av Grorud-
vannet i grenselandet mellom 
Stokke og Ramnes og Høymyr i 
Vivestad med kodenavn “Gran” 
ved Merkedammen i Vivestad. 
Her kom allierte fly med 

blev sunget fedrelandssalmen.” 
Ramnes-folket ville heller legge 
ned idrettslaget, enn å la seg 
nazifisere. “Da freden kom, tok 
vi fatt på ny”, skriver Kaare 
Frøland i 50-årsberetning om 
Ramnes ULs skigruppe. 
Ifølge Ramnes bygdebok bind 
III var motstanden stor mot 
loven om lærersambandet, som 
kom i februar 1942. “Dette var 
det første alvorlige forsøk på å 
tvinge organiserte yrkesgrupper 
inn i NS. Det nyttet imidlertid 
ikke, fordi loven ble møtt med 
en nesten enstemmig protest. 

og knapphet på alle slags varer 
var en realitet fra før krigen 
brøt ut, men mer og mer ble 
rasjonert og da potetene ble 
rasjonert høsten 1942 var ingen 
matvarer lenger i fri handel. Det 
var likevel ikke snakk om noen 
sult i Ramnes, står det skrevet 
i Ramnes bygdebok. Her var 
det mat nok til å klare seg, og 
mange kom fra byene rundt Re 
for å bytte til seg mat.

Mange vestfoldinger falt
1.333 vestfoldinger omkom 
under 2. verdenskrig. Fylket 
hadde under fem prosent av 
folkemengden i Norge, men 
sto for over ti prosent av 
tapene av menneskeliv, skriver 
Thomas Nilsen i boka “Krig 
og fred - Vestfold 1945”. Av 
dette skyldes at Vestfold hadde 
mange sjøfolk. I et eget kapittel 
om utefronten forteller Sverre 
Solberg fra Våle om sine opp-
levelser langt hjemmefra, i 
fiendens fangenskap - som han 
klarte å rømme fra. Han var 15 
år og dekksgutt på et skip som 
senere skulle tas i arrest i Dakar. 
Det ble en lang vei hjem til Våle 
igjen. Listene over falne viser at 
de fleste fra Vestfold som mista 
livet under krigen var i handels-
flåten. Ti personer fra Vestfold 
mista livet i japanske fangeleire. 
Blant de som overlevde fikk de 
fleste ikke oppleve festdagene 
i mai 1945. Krigen i Stille-
havet var ikke over før i august 
1945, og det skulle ta tid før de 
norske rederiene fikk kontroll 
over skipene sine igjen. Mange 
krigsseilere kom hjem først 
året etter, i 1946. Da var det 
stille i gatene og hverdagen var 
tilbake. “For dem som overlev-
de ventet en ny kamp, en kamp 
for anerkjennelse. Det var en 
kamp som fortsatt berører krigs-
seilere og deres pårørende”, 
skriver Nilsen i boka. I Re var 
det flere krigsseilere som kom 
tilbake lenge etter at krigen var 
slutt, blant annet fra japanske 
fangeleire. Boka dokumen-
terer at deres innsats i den 
norske handelsflåten bidro til 
krigens utfall med helt nødven-
dige forsyninger til de allierte 
styrkene.

RAMNES/VÅLE: Oppslutningen om Nasjonal Samling (NS) var stor spesielt i Våle, men også i Ramnes - sammenliknet med oppslut-
ningen nasjonalt. Samtidig var motstanden mot tyskerne velorganisert i Ramnes og Våle - og mange krigsseilere herfra bidro sterkt til 
tyskernes fall og frigjøringen av Norge for 70 år siden. 

Krig og fred i Re:

fikk husly her. I Vivestad styrta 
et tysk fly på morgenen 9. april 
1940. Ole Stokke forteller i 
Ramnes bygdebok bind III:
- Jeg så et fly komme i lav 
høyde over Lønnskollen med 
kurs rett mot tunet der jeg sto. 
Flyet svingte av mot nord, 
det landet ute på jordet med 
nesepartiet mot snøen i bakken, 
og i det flyet tippet over så jeg 
hakekorset under vingene.
Det var fire tyskere i flyet, en 
død, to skadet og en uskadet.
Her sto da vivestadsokninger 
som for noen minutter siden 
hadde hørt på radioen at Norge 
var i krig. Hva skulle de gjøre?
- En av de sa: “Vi får ta dem 
til fange og stenge dem inne i 
stallen”. Men snart kom lens-
mannen til åstedet. Og etter å 
ha orientert seg over telefonen 
kunne han fortelle at Vivestad 
allerede var en del av det ok-
kuperte området i vårt land.
Kaare Frøland var 15 år gam-
mel da krigen kom til Norge. 
Han reiste opp til Vivestad for 
å se, og forteller i bygdeboka at 
det var en viss forvirring rundt 
hvem som skulle ta hvem til 
fange. 

Viktige slipplasser i Ramnes
I løpet av krigen ble 29 vest-
foldinger henrettet av tyskerne 
for sin innsats i motstands-
bevegelsen. De fleste klarte å 
gjemme seg unna og gjøre en 
viktig jobb uten å bli opp-

forsyninger til hjemmestyrkene. 
Sju personer fra kompani Linge 
ble også sluppet ut i fallskjerm 
over Vestfold. Den kjente mot-
standsmannen Gunnar  “Kja-
kan” Sønsteby uttalte etter kri-
gen at “Vestfold var landets best 
organiserte Milorg-distrikt”. 

La ned idrettslaget i Ramnes
Under krigen skulle Norge 
nazifiseres - også idrettslagene. 
I ungdoms- og idrettslagene 
var motstanden spesielt stor. I 
skigruppa i Ramnes reagerte 
man enstemmig på diktatet fra 
okkupasjonsmakten: ”På grunn 
av nuværende stemning blant 
de skiinteresserte i Ramnes 
ser vi det mest formålstjenlig 
for skiidrettens fremtidige 
virksomhet at det nuværende 
styret trekker sig tilbake og 
interesserte medlemmer inn-
velges”, heter det i et årsmø-
tereferat undertegnet av Sofus 
Skuggedal, Olav Ormestad, 
Nils Bøhle, Fridtjof Hansen og 
Hans Andersen. “Denne sak 
ble behandlet i ekstraordinært 
møte i ungdomslaget 29. juni 
1941. Det var 103 medlem-
mer til stede. Formannen ba 
eventuelle medlemmer som var 
villige til å overta skigruppa om 
å melde seg. Ingen meldte seg. 
Alle var dermed enige om at 
skigruppa var oppløst”, står det 
i boka om Ramnes Idrettsforen-
ing gjennom 75 år. Referatet 
fra  møtet slutter slik: ”Til slutt 

Lærernes tillitsmann på dette 
tidspunkt var Rikard Tafjord. 
Sammen med lærer og kirke-
sanger Peder Gåsholt ble han 
arrestert og sendt til Grini”, 
står det skrevet. Hans Flåtten 
fungerte som lensmann fram 
til han i 1941 ble avsatt etter å 
ha nekta å følge pålegg fra na-
zimyndighetene. Også prestene 
protesterte og mista sin lønn 
fra staten - offisielt sett hadde 
de nedlagt sitt embede. Men i 
praksis fortsatte prestene, mens 
menigheten sørga for lønn.

Rasjoner - men ikke sult
Alle partier bortsett fra NS 
ble forbudt, og forfølgelsen 
av nazistenes politiske mot-
standere kom også til Re. Å 
drive politisk mobilisering 
kunne føre til dødsstraff. I Re 
Arbeiderpartis 100-årsberetning 
fra 2004 står det om krigen 
og lokallaget i Våle: “Bøkene 
fra 1938 fram til krigen er 
borte, og ble mest sannsynlig 
beslaglagt av lensmannen i 
Ramnes som i 1942 arresterte 
Leif Anfinnsen. Det er også 
nevnt i dette utdraget fra 35-års 
jubileumsberetningen: “Efter at 
krigen hjemsøkte vort land den 
9de april 1940 blev foreningens 
pengemidler og protokoller 
beslaglagt af det tyske gestapo 
og foreningens arbeide blev helt 
indstilt. I juni måned 1945 efter 
frigjørigen optok foreningen 
atter sitt arbeide.” Rasjonering 

“Under krigen skulle Norge nazifiseres, men okkupasjonsmakten 
møtte stor motstand - også i Ramnes og Våle: I ungdomslag, 
idrettslag, blant lærerne, lensmenn, prester og folk flest 
- og i en velorganisert motstandsbevegelse.”
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OPPLÆRING AV HJEMMESTYRKENE:  Bildet er tatt 5. mai 
1945 ved Bjørnseter i Røssdalen, sør i Fon. Her trener hjem-
mestyrkene som mobiliserte i tilfelle det kom til åpne kamper 
mot tyskerne. Bildet er trykket i boka “Krig og fred - Vestfold 
1945”, utlånt av Ramnes historielag.

Faksimile: 
“Krig og fred - Vestfold 1945”

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Bergljot Brenne, født Malmø, 
var 13 år da krigen starta i 1940. 
Hun forteller at 9. april våkna 
hun av at ovnen i huset rista. 
Det var på grunn av bombinga 
av Horten.

Flykta til Søndre Firing
Bergjot hadde ei kusine som 
leide hos kjøpmann Kristof-
fersen i Horten. Han hadde 
foretning tvers over for Horten 
Standard, en hjørnebutikk i 
Storgaten. Da Horten ble bomba 
natten mellom 8. og 9. april 
søkte de tilflukt i kjelleren un-
der Horten Standard. Mens de 
satt der lurte folk på hva de nå 
skulle gjøre. Vi får reise på lan-
det til tante og onkel på Firing, 
sa kusina mi, forteller Bergljot. 
Så klokka seks om morgenen 
kom det 14 mennesker med 
buss fra Horten for å søke 

tilflukt hos dem på Søndre Fir-
ing. - Mor kom opp og fortalte 
at nå var det krig. Da jeg kom 
ned var det flere ukjente damer 
som satt rundt bordet og et par 
store gutter lå på gulvet og sov. 
Det kom også familie fra Oslo 
og kjente fra Kaldnes og søkte 
tilflukt hos oss. Vi var 26 styk-
ker hjemme hos oss i en måned, 
mor og far lå på en madrass på 
kjøkkenet, forteller Bergljot.

17.mai-tog på gårdstunet
17. mai gikk vi ungene i 17. 
mai-tog over gårdsplassen 
på Søndre Firing. Vi hadde 
ikke flagg alle sammen, men 
vi sang ”Ja vi elsker”, ”Gud 
signe vår Konge god” og flere 
andre sanger, forteller Bergljot. 
Etterpå stilte vi oss opp og ble 
fotografert av kjøpmann Arne 
Kristoffersen fra Horten. Det er 

Feira 17. mai i all hemmelighet 
på Fossan under krigen

17. MAI 1940: Foran fra venstre: Rag-
nhild Høvås, Oslo, Einar Høvås, Oslo, Per 
Nessjøen, Horten, Roy Martin Skallevold, 
Tønsberg. Bak: Anne Lise Hauff Olsen, Tøns-
berg, Karin Høvås, Oslo, Bergljot Malmø, 
Ramnes, Berit Hanestad, Tønsberg, Kari 
Hanestad, Tønsberg og Hanne Marie Høvås, 
Oslo. Fotograf: Arne Kristoffersen, Horten.

SØNDRE FIRING: Bergljot Brenne husker 
godt våren 1940 på Søndre Firing. På veggen 
henger bildet av gården som hennes far malte 
i 1964. 

Foto: 
Håkon Westby

skyggen hans du ser på bildet. 
Navnene på alle som er med er 
skrevet opp bak på bildet. På 
veggen har Bergljot et maleri 

av gården Søndre Firing som 
hennes far Peder Christian 
Malmø har malt. ReAvisa 
takker Bergljot Brenne for at 

hun har villet dele 
denne historien med 
våre lesere nå 75 år 
etterpå.

SØNDRE FIRING: - 17. mai 1940 gikk vi ungene i 
17. mai-tog over gårdsplassen på Søndre Firing, for-
teller Bergljot Brenne som var 13 år da krigen kom.
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Hans Gulli Gran var 15 år da 
krigen brøt ut i 1940. Store-
bror og far reiste med lastebil 
til Horten for å hjelpe til med 
evakueringen av byen som ble 
bomba da tyskerne invaderte 
Norge. - Det første vi hørte om 
krigsutbruddet kom på radioen 
om morgenen, forteller Hans. 
– På Horten hadde det vært noe 
bombing med mer. Det var rart 
da vi kom ut: Det sto en mann 
og lasta på honved som skulle 
til Horten meieri. Han visste in-
gen ting. Da vi fortalte hva som 
hadde hendt, reiste han hjem 
med en gang.

Evakuerte folk fra 
Horten til Undrumsdal
- Far fikk oppringing om at 
han måtte reise til Horten med 
så mange biler som mulig, for 
å evakuere folk. De skulle for 
det meste til Undrumsdal. Far 
reiste først og fikk fullt lass som 
skulle til Grytnes. Da han kom 
til Borre sto Olav (bror min) der 
med den andre bilen og lesset 
på tyskere. Tyskerne hadde 
blitt satt i land i Åsgårdstrand. 
Olav var i den første bilen som 
ble stoppet. Far synes det så 
nifst ut. Far kjørte til Grytnes 
og etter at alle var kommet av 
bilen kjørte han innover og fikk 
resten på bilen. Olav hadde hatt 
en tysker inne i førerhuset og 
en på hvert stigbrett. Alle med 
geværer og håndgranater. Olav 
syntes turen hadde vært skum-
mel. Men turen inn til Horten 

gikk bra og både far og sønn 
fikk nye folk på planet til Våle 
og Undrumsdal.

Tysker skjøt bildet av Hitler
I jubileumsskriftet ”Revetal i 
100” ble Hans Gulli Gran inter-
vjuet av Per Bjerkø. Vi sakser 
følgende derfra: ”I de siste 
krigsårene var en tysk vakt-
styrke stasjonert på Revetal. 
Oppgaven deres var vakthold 
av fabrikken, som etter drift-
stansen ble brukt som lager av 
mjøl og andre viktige varer. 
Vi så ikke så mye til tyskerne, 
som mest var opptatt med 
vakt rundt fabrikken om natta. 
Sjefen het Andreas. Han bodde i 
kontoravdelingen på fabrikken, 
mens de andre bodde i He-
iangården. Andreas hadde vokst 
opp på tysk side av grensen 
mellom Tyskland og Frankrike. 
Mange på Revetal oppfattet 
Andreas som en grei og ufarlig 
tysker. Dette ble sterkt bekreftet 
da krigen var slutt og tyskerne 
på Revetal sto på reisefot sørov-
er. Et bilde av Der Führer Adolf 
Hitler hadde sin plass på veggen 
på kontoret til Andreas. Det fikk 
et velrettet skudd fra Andreas. 
Kula satte et merke i murveg-
gen, et kultur- og krigsminne 
som ble borte med resten av 
fabrikken da den ble revet. Før 
han reiste sørover kom Andreas 
med dette budskapet: ”Dere bør 
vite at jeg lenge har visst hva 
Arve (Gran), Lars (Rustan), 
Olav (Gran) og dere andre drev 

med da dere fartet rundt med 
ryggsekker og annet,” med 
referanse til motstandsarbeidet 
deres. Hans Gulli Gran har også 
et bilde fra høsten 1941. Det er 
fra markeringen av åpningen av 
den første parsellen av Bispe-
veien nordover fra Revetal. 
Etter at Eidsfossbanen var 
nedlagt ble det bestemt å bygge 
vei på den gamle jernbanetra-
seen. I 1940 – 1945 var Arbe-
idstjenesten (AT) i virksomhet, 
unge gutter i rekruttalderen 
ble utkommandert til forskjel-
lig tjeneste. En slik AT-leir var 
det våren og sommeren 1941 
hos Søyland på Fossan. Her lå 
guttene i telt, og deres oppgave 
var å arbeide på den nye veien 
mellom Fossan og Revetal. 
Vegvesenet sto for ledelsen av 
arbeidet. Flere bønder hadde 
også arbeid her med hester og 
kjerrer. Utpå høsten samme år 
ble parsellen offisielt åpnet ved 
et arrangement med ordfører og 
andre gjester. AT sørget for por-
tal og norske flagg, det siste var 
noe som ikke var vanlig å se på 
denne tida. Hans forteller at han 
er med på bildet fra åpningen. 
Han står med sykkel midt i bil-
det. Han husker godt at guttene 
fra AT-leiren kom bærende med 
portalen som hadde stått ved 
inngangen til AT-leiren på Fos-
san. Han synes det var spesielt 
at de kom med to flaggstenger 
med norske flagg som de satte 
opp og som fikk lov å henge 
oppe.

REVETAL: Den første parsellen av Bispeveien nordover fra Revetal ble bygd 
av den tyske arbeidstjenesten, som hadde leir på Fossan. Hans Gulli Gran fra 
Revetal er gutten med sykkel midt i bildet. Han forteller her om krigstida.

Hans Gulli Gran var 15 år da krigen brøt ut

FORTELLER OM 
KRIGEN: Hans Gulli 
Gran fra Revetal var 15 år 
da krigen brøt ut. Bildet 
til venstre er fra 1941, der 
gutten på sykkel midt i 
bildet er Hans Gulli Gran. 

Foto: Ellen Myhre
Faksimile “Revetal i 100”

SJØSSFJELL: I Anne og Tore 
Asplins bok ”40 trivelige turer 
i Tønsberg og omegn finner 
vi følgende omtale i tur nr. 13 
Ramneshallen – Sjøssfjell: ”En 
rødmalt hytte, som ble oppført 
en gang under siste krig. Den 
eides av noen Ramneskarer, 
og den ble blant annet brukt av 
hjemmefrontsfolk til våpen-
opplæring. Den ble oppført av 
nye materialer, hvilket ikke 
var tillatt under krigen. Men 
så sa guttene at de skulle rive 
framhuset til husmannsplas-
sen på Tufteplassen, og da 
var det i orden. – Imidlertid, 
lensmannen var nazist og hadde 
sett nye materialer bli fraktet 
forbi herredshuset, og på vei 
til Sjøssfjell. Han meldte saken 
til Horten politikammer, og to 

politifolk kom til Hans Ramm, 
en av eierne, og ville kontrollere 
dette. Det var dårlig vær den 
dagen, og politifolkene hadde 
bare sko på beina.
 – Dere kan ikke gå dit opp med 
bare sko på, sa Ramm. - Hytta 
er oppført av gamle materialer 
den. Politifolkene trodde Ramm 
på ordet og saken var henlagt. 
Etter krigen ble hytta kjøpt av 
Anton Bogstad, en av eierne 
og i i 1952 solgte han den til 
speiderlederen Albert Holst 
fra Tønsberg som ville ha den 
til speiderhytte. Holst bygde 
senere speiderhus i Høyjord, 
men hytta på Sjøssfjell tilhører 
fortsatt speiderne.” Hytta brant 
opp i 20. august 2013, les mer 
om hyttas historie i ReAvisa 
samme måned.

Hjemmefronten bygde hytte på sjøssfjell

Motstandsmenn fra Re 
ved minnesmerket på Høymyr
HØYMYR: Anders Vallumrød, Torbjørn Vettestad, Anders J. 
Aarvold og Kaare Frøland var med i hjemmestyrkene under krigen. 
Her er de avbildet under markering ved minnesteinen på slipplas-
sen Høymyr ved Merkedammen i Vivestad i 1995. Den gangen ble 
det sluppet godteri fra fly som markerlig av 50-årsjubileumet for 
frigjøringen.

Foto: Håkon Westby 

Krig og fred i Re:
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Thomas Nilsen gir ut boka 
“Krig og fred - Vestfold 1945” i 
forbindelse med 70-årsfeiringen 
av frigjøringen av Norge i mai-
dagene 1945.

Spenning helt til siste slutt
“Dette er en bok som forsøker 
å formidle noe av det som 
skjedde i Vestfold i det siste 
halvåret av 2. verdenskrig 
- med vekt på fredsdagene i mai 
1945. Sjøl om Vestfold ikke var 
blant de delene av Europa som 
ble hardest ramma av krigens 
herjinger ble fylket utsatt for 
flybombing og folk ble arrestert 
og henrettet”, skriver forfatteren 
i forordet til boka. Til ReAvisa 
utfyller han: - Det var spen-
ning helt til slutten på krigen 
og Milorg mobiliserte til kamp 
- også i gamle Ramnes og Våle 
kommuner. Folk hadde sett hva 
tyskerne gjorde i Finnmark, 
der de ødela alt etter hvert som 
de trakk seg tilbake. At freden 
ble såpass fredelig var ingen 
selvfølge. I løpet av krigen 
ble 29 vestfoldinger henrettet 
av tyskerne for sin innsats i 
motstandsbevegelse. I kapittelet 
om Ramnes er en rapport fra 
Milorgs områdesjef for hoved-
sognet i Ramnes, Jacob M. 
Nøtnes, gjengitt. Han forteller 
at spørsmålet var kamp eller ka-
pitulasjon. Alle planer var lagt i 
tilfelle de skulle møte tyskerne 

i åpen kamp. “Mobiliseringen 
gikk prikkfritt. Alle menn møtte 
opp til rett tid på rette steder. Vi 
hadde en liten følelse av å være 
med i det store sluttoppgjøret”, 
skriver Nøtnes. Hjemmefronten 
i Ramnes samarbeidet med både 
Våle og Andebu. I Våle var 
det ikke et eget kompani, men 
motstandsfolkene i Våle gikk til 
Borre og Horten i øst og Ram-
nes i vest, under ledelse av den 
lokale Milorg-lederen og forfat-
teren Kåre Holt. Deres viktigste 
oppgave var å sikre tørrmelk-
fabrikken på Revetal. I tillegg 
skulle de passe på et stort tysk 
lager med matvarer og vinlager 
på Revetal. Kåre Holt skriver 
følgende om mai-dagene: “Ennå 
var ikke freden offisiell. Våle 
var vår bygd. Det var her vi 
hørte hjemme. Vi ville ikke la 
Quslings folk sitte ett minutt 
lenger enn nødvendig. Men vi 
ville heller ikke gjøre dumheter 
på krigens siste dag”. Krigen 
slutta i Våle ved at Kåre Holt og 
Leif Anfinnsen møttes på Bet-
tum, sykla opp til kommunehu-
set på Sørby og ga beskjed om 
at hjemmestyrkene hadde over-
tatt makta. Likevel fantes det 
dramatikk, spesielt i Undrums-
dal der det ble løsnet skudd i 
forbindelse med pågripelsen av 
to tyskere som forskanset seg 
i et bolighus. Ramnes og Våle 
nevnes i kapitler om andre kom-

muner, for eksempel kapittelet 
om Andebu viser tett samarbeid 
med Ramnes. I kapittelet om 
Horten får vi vite at områdesjef 
for Milorg, Ulf Smith Ander-
sen, også hadde ansvar for 
Østre Våle og Undrumsdal. 
Våpenlageret deres lå gjemt på 
Nykirke. Boka viser også en 
oversikt over tyske fangeleiere, 
der de fleste i Vestfold lå i 
tilknytning til byene - men det 
ble også oppretta en fangeleir 
på Lakstjønn i Andebu. Der satt 
opp mot 250 russiske krigs-
fanger som jobba i skauen rundt 
leieren og på sagbruk i Høyjord. 
Under siste del av okkupasjonen 
ble det også bygd en rekke 
tyske stillinger langs Andebu-
veien, sannsynligvis med tanke 
på en defensiv funksjon i tilfelle 
en alliert invasjon. Skytestil-
lingene hadde løpegraver, til-
fluktsrom og lagerkapasitet. 
Flere er bevart den dag i dag på 
flere fjellknatter på strekningen 
Sem - Andebu, og på flere side-
veier, fortelles det i boka, 
illustrert med bilder av an-
leggene i dag.

Farlig jobb med flyslipp i Re
De allierte hadde flere slipplass-
er i Re: Ved Gjelsås i nærheten 
av Grorudvannet i grenselandet 
mellom Stokke og Ramnes. Et 
flyslipp med kodenavn “Palme” 
og særmeldingen “Kjøttkaker 

er godt” ble gjennomført 
så seint som 20. april 1945. 
Kåre Holt deltok under dette 
slippet. Det er nevnt i forfat-
terens sjølbiografi “San-
nferdig beretning om mitt 
liv som løgner”. Høymyr i 
Vivestad ved Merkedam-
men var også slipplass for 
forsyninger til hjemme-
styrkene i Vestfold. Et slipp 
fikk særmelding “Håpet er 
lysegrønt” 24. april 1945. 
På bakken sto 12 cellegut-

Kort om 
“Krig og fred 
- Vestfold 1945”
“Krig og fred - Vestfold 
1945” er skrevet av frilans-
journalist, lærer og historiker 
Thomas Nilsen, fra Andebu. 
Boka er utgitt på E-forlag og 
kom i salg i starten av mai 
2015 - 70 år etter 2. verdens-
krigs slutt. Boka inneholder 
over 400 illustrasjoner og byr 
på en stor samling informas-
jon i tall og statistikk - og 
historier. Sett med Re-øyne 
kunne kapitlene om Ramnes 
og Våle vært mer fyldige. 
Det står mest om byene i 
Vestfold, og mindre om indre 
Vestfold. Men boka byr på 
mye interessant om Vestfold 
fylke som sådan, og en del 
ekstra informasjon om Ram-
nes og Våle kommer fram i 
omtalen av de tilgrensende 
kommunene og i andre 
kapitler, som for eksempel 
om krigsseilerne. Intervjuer 
som er gjengitt fra forskjel-
lige kilder er interessant lesn-
ing, spesielt intervjuet som 
er saksa fra Tønsbergs Blad i 
1955. Der forteller skipsfører 
Johs. Skaastad om oppholdet 
i en japansk fangeleir. Det 
er interessant å lese gamle 
avisoppslag, brev og korre-
spondanser som er trykket så 
store i boka at det er mulig 
å lese skriften. Det er blant 
annet sterkt å se et brev fra en 
russisk krigsfange i Andebu, 
oversatt til norsk i faksimi-
len. En interessant bok på 
nærmere 300 sider som var 
umulig å legge fra seg før den 
var lest fra perm til perm. 

Anmeldt av 
Stian Ormestad

RAMNES/VÅLE: - Det var spenning helt til slutten på krigen og hjemmestyrkene mobiliserte til kamp i 
mai-dagene 1945 - også i Ramnes og Våle. Folk hadde sett hva tyskerne gjorde i Finnmark, der de ødela 
alt etter hvert som de trakk seg tilbake. At freden ble såpass fredelig her var ingen selvfølge. 

motstandsmannen Gunnar 
“Kjakan” Sønsteby uttalte etter 
krigen at “Vestfold var landets 
best organiserte Milorg-dis-
trikt”. Antall krigsdødsfall var 
10 i Ramnes og 11 i Våle. “Det 
var først og fremst menn som 
mista livet i Vestfold. Hos flere 
av dem som hadde overlevd 
ute med handelsflåten, kjempa 
ved frontene eller deltatt i det 
illegale arbeidet, kom marerit-
tene snikende om nettene, og de 
fleste valgte å holde tett om sine 
opplevelser”, skriver forfatteren 
i innledningen.

Håper boka kan trigge til his-
toriefortelling fra krigen i Re
- Jeg håper boka kan trigge til 
historiefortelling fra de som 
kanskje ikke har fortalt så mye 
om krigen og det som skjedde, 
også i Ramnes og Våle, forteller 
forfatteren til ReAvisa.

ter, som bodde i skauen, og 46 
legale, som bodde hjemme, og 
tok i mot det som var våpen og 
sabotasjeutstyr. En av gutta på 
skauen, Ola Uthus, fortalte to 
år etter krigen om flyslippet: En 
av seksten containere som kom 
dalende i hver sin fallskjerm 
åpnet seg i lufta, og innholdet 
deisa i bakken. - En tung ammu-
nisjonsboks slo ned i myra rett 
ved siden av meg. Der forsvant 
den, og der vil den ligge til evig 
tid, fortalte Uthus. I tillegg til 
våpen og sabotasjeutstyr kunne 
flyslippene inneholde mat, klær, 
sanitetsutstyr, leirutstyr som telt 
og ryggsekker, med mer. Rundt 
200 allierte flygere omkom på 
oppdrag med forsyninger til 
gutta på skauen. Totalt kom 
29 fly over Vestfold med 400 
containere. Sju personer fra 
kompani Linge ble også sluppet 
ut over Vestfold. Den kjente 

Historiker: - At freden ble såpass 
fredelig her, var ingen selvfølge
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TØFT VÆR KREVER  
TØFF MALING

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

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

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Synsam på Re-torvet har 
investert i mobilt utstyr som 
lar optikerne gjøre synsunder-
søkelser hjemme hos folk. 
Optiker Elin Holtung og daglig 
leder Sven Erik Hatleskog på 
Synsam Revetal pakker med seg 
to kofferter med høyteknologisk 
utstyr, testbriller og plakater 
med synstester.

- Flott at tilbudet er på plass
- Med dette utstyret kan vi 

syns- og hørselskontakt i Re 
kommune i over ti år, er veldig 
glad for at tilbudet er på plass.
Hun er med på den aller første 
hjemmebesøket med det nye 
utstyret. Det skjedde på Re 
helsehus for to uker siden.
- Tidligere har brukerne mått 
reise til optiker, men det er 
langt ifra alle det er så lett for 
å komme seg ut av senga, rom-
met eller huset. Dermed har de 
ikke fått seg nye, riktige briller. 

kunnet hjelpe før. I tillegg er 
det en fordel for pårørende som 
kan spille å ta seg fri en dag 
for å følge til optiker. Noen har 
ikke pårørende som kan følge 
dem. Den eldre damen som fikk 
tidenes første hjemmebesøk 
av Synsam Revetal får nye 
lesebriller.
- Hun har ikke mulighet til å 
komme seg bort til Re-torvet, 
enda det er en kort vei fra helse-
huset og bort dit, forteller May 

REVETAL: Med synsundersøkelsen i en koffert gleder optiker Elin Holtung seg 
til å reise rundt og hjelpe folk hun ikke har kunnet hjelpe før.

Kan hjelpe flere til et 
bedre syn med hjemmebesøk

undersøke synet både sittende 
og liggende. Vi sjekker for grå 
stær, grønn stær, og måler tryk-
ket. Det er noen begrensinger 
med tanke på å ta bilder for 
eksempel, men vi får gjort det 
aller meste med dette portable 
utstyret, forteller Elin. Inves-
teringa beløper seg til 250.000 
kroner. Likevel skal ikke regn-
inga bli stivere for kunden. 
- Nei, det blir den samme prisen 
som om kunden kommer til oss 
på Re-torvet, med mindre det 
er noen helt spesielle hensyn å 
ta, forteller Sven Erik. Utstyret 
gjør tjenesten tilgjengelig for 
alle dem som har det vanskelig 
for å komme seg ut av huset og 
til en optiker. May Britt Reistad, 

Mange kan ha gått lenge uten 
å få hjelp, forteller May Britt. 
Det er en kime til irritasjon og 
nedsatt livskvalitet. Syns- og 
hørselskontakten hjelper bruk-
erne med å få nye hjelpemidler, 
men NAV krever alltid at det 
foreligger nye undersøkelser til 
grunn for søknaden.
- Hvis man ikke klarer å komme 
seg til optiker, får man heller 
ikke nye briller. Det er jo det det 
i praksis har betydd.

Hjemmebesøk på Re helsehus
- Synet er en viktig sans, det er 
viktig for livskvaliten, poeng-
terer Elin. Hun gleder seg til å 
reise rundt med det nye utstyret 
og hjelpe folk hun ikke har 

Britt. - Det kommer til å bety 
utrolig mye for henne å få nye 
lesebriller, for hun er veldig 
glad i å lese bøker.
- Det er klart at det å kunne se 
TV igjen, lese aviser og bøker 
- det gir en økt livskvalitet.

- Kan hjelpe dem vi ikke har 
kunnet hjelpe tidligere
- Før har det vært veldig trist 
å se at jobben med å finne 
nye synshjelpemidler stop-
per opp på grunn av at vi ikke 
får vedkommende til optiker, 
forteller May Britt. - Nå er det 
flott å vite at det et tilbud også 
til dem som tidligere ikke har 
kunnet få hjelp. Dette betyr 
mye!

“Hvis man ikke klarer å komme seg til optiker, får man heller ikke 
nye briller. Det er jo det det i praksis har betydd. Det er flott å vite at 
nå får vi et tilbud til også til dem som tidligere ikke kunne få hjelp”

 May Britt Reistad, syns- og hørselskontakt i Re kommune

VIKTIG INVESTERING: 
Synsam Revetal reiser ut 
fra sine lokaler på Re-torvet 
og hjem til kundene for å 
gjøre synsundersøkelser 
med et portabelt utstyr. 
- Det blir moro å hjelpe de 
vi ikke har kunnet hjelpe 
tidligere, sier optiker Elin 
Holtung. På bildet ser vi 
også daglig leder Sven Erik 
Halteskog og syns- og hør-
selskontakt i Re kommune 
May Britt Reistad.

Foto:
Stian Ormestad.

GRATIS LEVERING
AV PLAST FRA LANDBRUKET

Langåpent fredag 15. mai til klokka 20.00
Åpent lørdag 16. mai og 30. mai 08.00-15.00.

Vi serverer vaffel og kaffe.

LG Plast AS, Sportsveien 20. 3157 Barkåker.
post@lgplast.no / 901 76 560. 

RETORGET
Torsdag 18. juni, kl 10–18
Fredag 19. juni, kl 10–18

HLF
Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak www.hvertøreteller.no

GRATIS
HØRSELSTEST

Revetal

Næringsliv i Re:
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Restauranten satser på lokale råvarer:
- Dette er et flott utstillingsvindu for oss

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Restauranten på Revetal har fått 
nytt slagord: “Kort og godt”. 
Det spiller blant annet på kort-
reist mat, med mat fra lokale 
leverandører på menyen. Som 
Grøstadgris og Gårdsand, begge 
velrenomerte Re-bedrifter.

Hyggelig møteplass på 
Revetal - også på kveldstid
- Dette er to av flere lokale 
leverandører med veldig bra 
produkter, forteller Roger. 
Fra Grøstad kommer frilands 
økologisk gris, og Gårdsand 
produserer kvalitetskjøtt - bedre 
enn de franske produktene, 
mener Roger. - Det er mørt 
kjøtt med lite fett og mye smak. 
Rett og slett veldig bra lokale 
produkter, og vi tar gjerne inn 
enda flere lokale. Vi bor midt i 
et digert matfat her i Re, og det 
skal vi benytte oss av. Kort og 
godt, sier Roger. Han har både 

forrett med and og gårdsand-
mix som hovedrett, begge fra 
Gårdsand. Fra Grøstadgris kom-
mer skinkeburger som forrett og 
svin indrefilet som hovedrett. 
- Dette er faktisk den eneste 
restauranten som får indrefilet 
fra oss, forteller Trude Viola 

vindu for deres produkter. 
- Det er hyggelig å bidra og 
samtidig får vi vist oss fram 
lokalt. Gårdsand har alltid hatt 
en sterk lokal forankring, sier 
Bente som har levert til Res-
tauranten i flere år. Nå skal det 
komme enda tydeligere fram 

tatt av å jobbe med hverandre 
og bruke hverandres kom-
petanse. Det funker bra, vi er 
flinke på det her i Re, mener 
Ronny. Det er også et nytt inn-
gangsparti på gang. Interiøret er 
også bytta ut. 
- Vi ønsker å være en hyg-

som du kan 
i byen, forteller Roger. Fram 
til nye åpingstider er på plass, 
er Restauranten fleksibel på 
åpningstidene. Det er mulig å 
bestille plass til selskap, også 
utover de vanlige åpnings-
tidene. - Vil vil skape engasje-
ment rundt Restauranten. Det 
skal ikke stå på oss i forhold 
til å få litt folkeliv også utover 
kveldene på Revetal.

Stabil drift som går i pluss
Restauranten har gått i pluss 
de siste tre åra, etter at Roger 
Noren tok over drifta sammen 
med Torbjørn Lia.- Vi har jobba 
skrekkelig mye - men nå har vi 
en stabil økonomi. Det er ikke 
akkurat sånn at jeg kan slippe 
alt jeg har i henda og reise fire 
uker på ferie, men det er en 
god drift. Vi holder huet over 
vannskorpa med hardt arbeid.

REVETAL: - Vi bor midt i et digert matfat her i Re, sier Roger Noren på Restauranten. Han vil bruke enda 
mer av de lokale råvarerene, og de lokale leverandørene er stolt av å bli vist fram på Restauranten.

“Dette er faktisk den eneste restauranten som får indrefilet fra 
Grøstadgris. Indrefilet er knapphetsvare, men vi gjør et unntak rett 
og slett fordi dette er lokalt”

Trude Viola Antonsen, Grøstadgris

Antonsen fra Grøstadgris i 
Undrumsdal. - Indrefilet er 
knapphetsvare, men vi gjør et 
unntak rett og slett fordi dette 
er lokalt.
- Dette er retter som selger godt. 
Gjestene er veldig fornøyd, 
forteller Roger. Bente Ødegård 
Haug fra Gårdsand ser at Res-
tauranten er et flott utstillings-

hvor råvarene kommer fra 
lokalt, også på menyen.
Ditt Grafisk på Revetal ved 
Ronny Gudvangen står for 
utformingen av menyer og ny 
profilering av spisestedet. De 
har også stått for ny profile-
ring av Re-torvet, der den nye 
logoen kom opp på veggene i 
forrige uke. - Alle i Re er opp-

gelig møteplass på Revetal, 
gjerne også at det skjer noe 
utover kveldene. Sjøl om det 
står at vi stenger klokka sju på 
døra, kaster vi ikke ut noen når 
klokka slår sju. Vil folk ha liv 
på Revetal utover kvelden, skal 
vi holde oppe. På sikt bør det 
være mulig å ta seg en middag 
på kvelden på Revetal, akkurat 

LOKALT: Kort og godt på 
Restauranten.

Foto:
Stian Ormestad

Næringsliv i Re:
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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 
innen 15. juni 2015 - vis til 

denne annonsen!

 
Søndagskafé 31. mai kl. 12.00 – 16.00.
-  Linjentene jobber på tunet hvis fint vær
-  Vårt kafé-ensemble spiller
-  Foredrag om hvalfangst - omvisning
-  Rømmegrøt -  kaffe - vafler!

Velkommen!  Hilsen Styret  

Søndagskafé 
på prestegården

Våle og Ramnes Historielag
inviterer til tur til Kistefos-museet

Søndag 14. juni – bussavgang fra Revetal kl. 09.00. Påstigning også på Svinevoll. 
Guiding på bussen langs veien til Jevnaker. Lunsj på Hadeland Glassverk med mulighet 
for shopping. Deretter guidet omvisning på Kistefos Industrimuseum - www.kistefos.
museum.no. Tilbake i Re ca. kl. 18.00. Påmelding til Helga Bjerkø tlf 948 81 859, 
helga@bjerko.no / Mia Olsen tlf 90754559, Im-olsen@online.no. Pris pr. person kr. 300.

Velkommen med på tur!   Hilsen Styrene.

Ny butikk og ny 2. 
etasje på Re-torvet
REVETAL: Ny logo, ny 2. 
etasje og en ny butikk “Street 
One” ved daglig leder Reidun 
Himberg, er på plass på Re-
torvet. Det ble feira med gratis 
kake og kaffe torsdag 7. mai 
2015. Gulvet er tetta så det 
er bedre plass, nye møbler 
er installert, og nye leker for 
barn. Det syns Alexander Erdal 
Furuheim (6) er morsomt. Kan-
tor Truls Gran spilte flott på et 
elektrisk piano for anledningen. 
Martin Gran forteller på vegne 
av Re-torvet at det er åpent 
for kulturinnslag i den nye 2. 
etasjen, til glede for de 
handlende på Revetal.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

og Håkon Westby
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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 

Re Lions støtter barn i Malwi
På aprilmøtet til Re Lions var det representanter for BLOOM, en 
stiftelse som hjelper barn og unge på landsbygda i Malawi til bedre 
helse, utdanning og et godt liv. BLOOM ble grunnlagt av Isabel 
Maguja Nielsen, som er født og oppvokst i Malawi. Hun flyttet til 
Norge i år 2000 da hun giftet seg med en nordmann, Lars Nielsen.  
Isabels drivkraft og erfaring gjør at hjelpen når trygt frem og gir 
barna et bedre liv. Siden 2005 har BLOOM planlagt, bygget og 
drevet et senter hvor 375 barn nå får mat - i tillegg til sosial opp-
læring, enkel skolegang og voksenkontakt. Johan Svendsen, som 
er styreleder i Jacobsen elektro Holding AS, har tidligere bidratt til 
innsamling av klær, skolesaker og leker sammen med elevrådet og 
elevene på Ramnes skole til barna i Malawi. Re Lions takket for 
orienteringen om arbeidet for foreldreløse og vanskeligstilte barn i 
Malawi og ovverrakte en gavesjekk på 10.000 kroner til arbeidet.   
Isabel Maguja Nielsen takket for bidraget og lovte å fortelle hva 
pengene blir brukt til. På bildet ser vi leder i Re Lions Håkon 
Westby som overrekker gavesjekken til Isabel og Lars Nielsen fra 
stiftelsen Bloom. 

Foto: Privat.

Samla inn 37.845 kroner til Nepal

Re Røde Kors har gått med bøsser og på ei helg ble  hele 37.845 
kroner samla inn til ofrene for jordskjelvet i Nepal. - Takk til alle 
sjenerøse innbyggere i Re kommune for deres gaver, skriver Re 
Røde Kors i en epost til ReAvisa. - De vi ikke rakk å gå til og som 
gjerne vil gi, kan sende sms «NEPAL» til 2272 - da gir du 250 kro-
ner - eller gå inn på Røde Kors sine nettsider og se andre måter å gi 
på, for eksempel ringe gavetelefon 820 44 000 eller sette et beløp 
direkte inn på Røde Kors sitt hjelpekontonummer 8200 06 10190.
På bildet ser vi Celine Saga, Live Lindskog og Marcus Saga som 
gikk sammen med foreldre og banket på hos mange blide givere. 

Foto: 
Katrine Lindskog

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Det kom hele 2.000 mennesk-
er første gang messa ble arrang-
ert i 2012. Det var helt utrolig å 
få så mange folk til Hjepetjønn, 
innrømmer dugnadsgjengen på 
Hjerpetjønn som er klar med ei 
ny messe tre år etter, helga 6 - 
7. juni 2015.

Mye moro på programmet
De regner med å kunne trekke 
det dobbelte i år. Formann i 
festkommiteen Robert Klausen 
forteller at det er mange flere ut-
stillere, flere gøyale aktiviterer 
for store og små, på et utvida 
messeområde. På program-
met står blant annet fjernstyrt 

Utvider messa på Hjerpetjønn

akrobatflyving, trial-show med 
motorsykkel, natursti med 
4H, hoppeslott, ponniridn-
ing, kjøring med hest og vogn, 
gråtass med henger for barna, 
lokal mat, hesteshow, med mer. 
Det blir trekning av loddsalg 
ved saniteten og mange flotte 
premier. Det blir massevis 
av dyr å hilse på, og mange 
utstillere som vil vise fram sine 
produkter, sitt budskap, sine 
interesser og sin lidenskap. 

Tar vare på lokalet i bygda
- Vi vil vise hva Vestfold har å 
by på av gamle tradisjoner og 
arbeidsmetoder, forteller dug-

HJERPETJØNN: Sjøl om 2.000 besøkende under forrige messe var mye folk, 
satser dugnadsgjengen på Hjerpetjønn på å doble antallet i år.

nadsgjengen bak messa.
Alle inntektene går til å vedlike-
holde det den gamle skolen på 
Hjerpetjønn, som i dag brukes 
til alt fra bryllup, konfirmas-
joner til andre festlige 
arrangement.
På bildet - som er fra forbere-
delsene til messa for tre år 
siden - ser vi fra venstre Morten 
Klausen, Arve Skjeggerød, 
Robert Klausen, Aasmund 
Klausen og Arne Willy Nyhus. 
På taket av offroad-bilen Erling 
Klausen på 94 år.

Arkivfoto:
Stian Ormestad

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Frivillighet i Re:

Blåmandag på Bispeveien

BISPEVEIEN: At det er tett trafikk på 
Bispeveien, har de fleste fått med seg et-
ter brukollapsen på E18 i februar. Noen 
ganger blir det altfor tett trafikk. Det ble 
dyrt for ti trafikkanter på Bispeveien ved 
Revetal mandag formiddag 11. mai 2015.
- UP avholdt avstandskontroll. Utferdiget ti 
forenklede forelegg, hver på 5.200 kroner. 
For liten avstand til forankjørende. 
Det vil si over 50.000 kroner i bøter totalt.
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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

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Anette Røkenes på Sperre gård 
har tatt bilder fra brua som 
gårdsveien går over til adress-
ene Bjuneveien 271 - 275. 
Bildene er sendt til ReAvisa, 
som videre har hørt med Fyl-
kesmannens miljøvernavdeling. 
Synet av Dalselva bekym-
rer flere langs elva. Njål 
Kverneland på Dal søndre 
forteller til ReAvisa at elva har 
en helt annen farge denne våren. 
I vårflommen pleier vannet å ha 
en brungrå farge.
- I år er elva mer blåleiregrå. 
Kan det ha noe med avren-
ning fra anleggsområdet under 
Skjeggestadbrua å gjøre, spør 
Kverneland. - Vann derfra 
renner ut i Mofjellbekken som 
Dalselva heter i Holmestrand.

“Betydelige negative 
konsekvenser”
De som bor langs elva er 
bekymret for dyr- og fuglelivet 
ved og i elva. - Det er masse ør-
retyngel her, og jeg er redd den 
ikke klarer seg i detta vannet. 
Har også sett et andepar som 
oppholder seg mye i nærheten 
av et dreneringsrør som kom-
mer ut i elva - med rent vann.
Arne Christian Geving, senior-
rådgiver hos Fylkesmannens 
Miljø- og samfunnssikkerhet-
savdeling, tror også at mis-

fargingen skyldes brukollapsen. 
Det er ingen indikasjoner på 
har skjedd et kjemikalieutslipp. 
Men det kan likevel være snakk 
om alvorlige miljøkonsekvenser 
for Dalselva. 
- En kortere strekning i om-
rådene nedstrøms grunnbruddet 
er befart av Fylkesmannen og 
viser at det har ført til betydelig 
nedslamming av bekken, fortell-
er Geving til ReAvisa. 

Ingen restriksjoner 
fra Mattilsynet
- Finpartikulære masser ligger i 
og langs vassdraget og dette vil 
trolig prege elva i lang tid fre-
mover, der det vil være synlig 
som sterk misfarging av vannet.
- Trolig vil de negative kon-
sekvensene være betydelige for 
vannlevende organismer på kort 
sikt. Andre arter som har sin 
næringssøken i vassdraget kan 
også bli berørt. 
Dalselva er en viktig sjøørret-
produsent. Områdene sør for 
Kåpe og opp til Skjeggestad 
inneholder mange viktige gyte- 
og oppvekstområder. 
- Det er grunn til å tro at disse 
områdene er sterkt berørt av 
nedslamming med betydelig 
negative konsekvenser for årets 
klekking av ørretyngel, forteller 
Geving.

Dalselva er forurensa 
etter brukollapsen på E18

DALSELVA: Betydelige negative konsekveser, mener Fylkesmannens miljø-
vernavdeling - spesielt for ørretyngelen i den viktige gyteelva i Re.

Fylkesmannen vurderer det 
som aktuelt å gjennomføre 
yngeltetthetsundersøkelser i 
sommer og høst. Det står en 
fast målestasjon ved Verpbrua. 
- På dette punktet foreligger 
måledata fra før grunnbruddet 
ved Skjeggestad som kan sam-
menlignes med nye målinger, 
forklarer Geving. 
Mattilsynet har ikke vært 
involvert i vurderinger knyttet 
vannkvaliteten i Dalselva, 
forteller Kjersti Søli, avdel-
ingssjef i Mattilsynet i 
Vestfold til ReAvisa. Generelt 
vil det være de som bruker 
vannet og elva sjøl som må 
sikre at vannkvaliteten er 
tilfredsstillende ut fra den 
aktiviteten de driver.
- Slik forurensningen så langt 
er beskrevet av Fylkesman-
nen, har vi ikke sett grunn til å 
gripe inn med tiltak, sier Søli.

- Noen av de flotteste natur-
områdene i nordre Vestfold
Hallvard Holtung, biolog 
fra Re, mener det er trist at 
Dalselva er hardt ramma etter 
brukollapsen på E18: 
- Vassdraget huser noen av de 
flotteste naturområdene vi har i 
nordre Vestfold. Særlig i elve-
kantene, som mange steder har 
fått stå urørt i hundrevis av år.

Vil du? 
Ja <3

Få laget gifteringer
som passer dere!

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

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

Natur i Re:
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Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no

- Det var et ønske fra kom-
munen at vi skulle sette opp 
ladestasjoner, så det lova vi, 
forteller Sjur Gran. I desember 
2014 var en ladestasjon med 
to uttak på plass i andre etasje 
i parkeringshuset. Det er en 
såkalt semi-hurtiglader som gir 
22 kilowatt strøm, og koster 60 
kroner i timen å bruke.

- Bra, men ikke godt nok
Morten Løvaas bor i Revetal 
3, og har kjørt en Nissan Leaf 
i halvannet år. Han etterlyser 
ladestasjoner på Revetal.
 – For meg er det nytteløst å 
lade i parkeringshuset. Min bil 
tar bare i mot 3,5 kilowatt strøm 
i timen, hvilket betyr at jeg 
betaler 60 kroner for 3,5 kilo-
watt, eller cirka 20 kroner per 
kjørte mil. Elbiler som tar imot 
mer strøm får naturligvis bedre 
utbytte av pengene, men det er 
ikke så mange av de bilene. Det 
som er satt opp på Revetal er 
altså bare til nytte for en liten 
andel av elbilistene, forteller 
Løvaas. - Men Sjur fortjener 
skryt for å ha satt opp noe i det 
hele tatt, det er dyre anlegg.
- Jeg tror heller ikke gratis lad-
ing er løsninga, fordi de som 
bor eller jobber her ville tatt 
opp plassen hele tida, forteller 
Løvaas. Han mener det ideelle 
på Revetal ville være en rekke 
med forskjellige ladeuttak, helst 
med en minuttpris og gjerne 
også hurtiglader.
– Det ville løse både innbyg-
gerne og tilreisendes utfordring-
er. Han peker på Holmestrand 
som et godt eksempel, der det 
er satt opp en rekke med flere 
ladeuttak, i tillegg til at det er 
mulighet for hurtiglading ved 
Kiwi på Kleivbrottet. En 
hurtiglader kan lade en Nissan 

REVETAL: Morten Løvaas fra Revetal ser utviklinga med ladestasjoner i byene 
rundt Re. – Sjur Gran fortjener skryt for det han har satt opp i parkeringshuset 
på Revetal, men det er nytteløst å lade der for mange elbilister. 

Leaf fra null til åtti prosent i 
løpet av 25 minutter.
- Jeg, som bor på Revetal, 
hadde nok ikke betalt for å 
bruke en vanlig lader på Re-
vetal, da kan jeg like godt lade 
hjemme. Hadde det vært en 
hurtigladestasjon derimot, 
hadde jeg nok brukt den mer. 
Når jeg kommer fra jobb og 
bare skal hjemom og spise mid-
dag før jeg skal kjøre avgårde 
igjen må jeg ofte ty til diesel-
bilen fordi det ikke går kjapt 
nok å lade opp hjemme. Da 
skulle jeg gjerne brukt en 
hurtiglader på Revetal i ti 
minutter isteden, forklarer han.

- Grønne Re må være med
I utgangspunktet er det likevel 
ikke Res innbyggere han først 
og fremst tenker på:
- Jeg tenker også på næringsliv-
et og for Revetals attraktivitet 
som handelssentrum. Elbilister 
vil la være å komme til Revetal 
fordi de ikke får lada. Dette 
syntes jeg er noe kommunen 
burde ta tak i, mener han. 
Løvaas drar fram et kart med 
oversikt over ladestasjoner i 
Vestfold. Det viser ladestasjoner 
langs hele kysten.
- Men Vestfold er mer enn bare 
kysten! Og det er viktig at Re 
henger med på utviklinga som 
skjer, forteller han, og tror lade-
stasjoner er en av mange ting 
som gjelder når handelssentrum 
konkurrerer mot hverandre.  Per 
desember 2014 var det over 
1.600 elbiler i Vestfold, et stadig 
økende tall. Av disse 60 i Re. 
Disse har 40 ladestasjoner med 
130 ladeuttak fordelt i rundt i 
fylket. – Og hvis Vestfold skal 
bli et grønnere fylke, må Re ta 
sin del av ansvaret!
Løvaas tenker også i lange 

linjer. – For eksempel kunne 
kommunen bytte ut bilparken 
sin med elbiler etter hvert, og 
dermed spare penger og bli 
grønnere.

Ladestasjon er et grønt tiltak
Ordfører Thorvald Hillestad 
liker godt at spørsmål om 
ladestasjoner på Revetal blir 
tatt opp. - Det stemmer at vi har 
vært i kontakt med Sjur og øn-
ska dette. Det jobbes også med 
spørsmålet om ladestasjoner 
i kommunen, men det gjelder 
først og fremst virksomhetene 
våre og de som jobber der, 
forteller han.
For eksempel er det ladestasjon 
med flere uttak både inne og 
utendørs ved det nye helsehuset 
til ansatte og besøkende.
 – De ble også satt opp med 
tanke på at hjemmehjelper og 
lignende etter hvert kanskje kan 
ha elbil. Fram til nå har det vært 
tommel ned til det i Re fordi 
batterikapasiteten ikke har vært 
god nok, men det begynner å 
komme seg veldig, forteller han. 
Her mener Løvaas en hurtiglad-
er kunne løst problematikken 
med dårlig batterikapasitet.
Nå er det sendt ut mail til alle 
virksomheter der det blir spurt 
om de ansatte har behov for 
lading når de er på jobb.
- Og Re skal jo være en grønn 
kommune. Det er på tide å ta en 
runde på dette, ikke bare for de 
ansatte, men også for publikums 
del, mener ordføreren. 
På nyåret var han på årets 
partnerskapskonferanse i 
Vestfold, denne gangen med 
tema "Grønn verdiskapning"
- Da er jo spørsmålet: "Hva 
kan Re gjøre?", og dette med 
ladestasjoner er jo for eksempel 
et tiltak.

- Re må henge 
  med på utviklinga!

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Foreløpig befinner 60 av de 
50.000 elbilene seg i Re. Det 
er fler enn i både Holmestrand, 
Stokke og Svelvik. 

Fornybar energi er framtida
– Bruksfordelene og økt utvalg 
av biltyper, er blant det som har 
vært med på å skape den store 
elbilsuksessen i Norge, forteller 
Christina Bu, generalsekretær 
i Norges elbilforening. Hun 
er født og oppvokst i Våle. 
Torsdag 16. april var hun på Re 
bibliotek for å snakke om den 
norske elbilsuksessen. 
– Norge har stått for 34 prosent 
av elbilsalget i hele Vest-
Europa, kan hun fortelle. 
Erfaringene som gjøres her 
plukkes opp i utlandet. Forenin-
gens formål er å elektrifisere 
veitransporten i landet.  
– Det er Norges viktigste bidrag 
til klimakutt globalt, mener hun. 
Debatten om elbil kan bli både 
lang og komplisert, men Bu 
forklarer det hele greit: 
- Det satses stort på fornybar 
energi framover, både i Norge 
og EU. Skal vi vente med å 
utvikle elbilen fram til det er 
på plass, spør hun skeptikerne, 
og sammenlikner det med hvor 
lenge den fossile bilen har fått 
utvikle seg. Mye har skjedd på 
få år med elbilen: Rekkevid-
den og energieffektiviteten har 

Mange grunner til elbilsuksess
RE BIBLIOTEK: Christina Bu, generalsekretær i 
Norsk elbilforening, fortalte om elbilsuksessen på 
norske veier på biblioteket i 16. april. Mandagen 
etter rulla elbil nummer 50.000 på norske veier.

blitt langt bedre, og Tesla har 
allerede bygget en bedrift som 
kun drives på fornybar energi. 
Elbilene i Norge går i de aller 
fleste tilfeller på fornybar 
energi. Om det skulle være høye 
utslipp ved produksjon, utjevnes 
dette fort om bilen er en 
nullutslippsbil. 
– Og om hele Norges bilpark 
skulle være elektrisk, hadde vi 
ikke trengt særlig mer en fem - 
seks prosent av vannkrafta for å 
forsyne dem med strøm. 
 
Avgiftsfritak er en viktig 
del av elbil-suksessen i Norge
I en undersøkelse viser det seg 
at 91 prosent av de som kjører 
elbil er svært fornøyde, men 
kun 16 prosent av dem hadde 
fortsatt kjøpt dersom de ikke 
fikk moms- og avgiftsfritak. 
– Det er en veldig viktig 
suksessfaktor at de fleste par-
tiene har støtta opp om satsinga, 
slår Bu fast, samtidig som hun 
er klar på at fordelene ikke kan 
vare evig. 
– En viktig del av jobben til 
elbilforeninga er å jobbe med 
politikerne. Elbilen er ikke 
konkurransedyktig enda, og der-
som fordelene hadde blitt fjerna 
nå hadde det kanskje blitt en 
kollaps på markedet. Om noen 
år, derimot, kan det hende det 
går helt fint.

Bil og trafikk i Re:
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RE MOTORKLUBB

Av Vidar Olsen, 
Re motorklubb 

Kjell Hole på Vestre Hole 
i Ramnes er en skikkelig 
motorentusiast med et bredt 
interessefelt når det gjelder bil, 
traktor og motorsykkel. I tillegg 
til å drive gården har han meka-
nisk og teknisk bakgrunn, noe 
som selvfølgelig har vært god 
kunnskap å ha med seg i forb-
indelse med full restaurering av 
en motorsykkel og en traktor. I 
tillegg har han to veteranbiler.

Ford-traktor fra 1947 
i bruk på jordene hvert år
Det går i bil og motor både på 
låven og i verkstedet. På låven 
står en Ford traktor Type 8N 
1947-modell, produsert på 
Fords traktorfabrikk i Highland 
Park, Michigan, USA. Dette 
er den første traktoren Ford 
produserte uten samarbeid med 
Ferguson. I alt ble det produ-

Allsidig motorentusiast fra Ramnes

sert 524.000 av denne serien 
fra 1947 til 1952. Forden ble 
kjøpt brukt i 1957 hos Eik og 
Hausken på Sem, og var i aktiv 
tjeneste på gården til ut på 
1970-tallet da den ble erstattet 
av en nyere og større modell. 
Da ble den satt på låven. Etter å 
ha hatt restaurering i tankene en 
god stund starta Kjell på jobben 
i 1992. Traktoren ble demontert 
og det ble gjort en full motoro-
verhaling. Noen nye motordeler 
ble bestilt fra en forhandler 
i Sacramento, USA. I tillegg 
ble alt av bremser, styring, det 
elektriske, og ikke minst sand-
blåsing, grunning og lakkering 
utført. I 1995 var traktoren fer-
dig restaurert og sjøl i dag, 20 
år seinere, ser den fantastisk fin 
ut. Det hører med til historien 
at denne traktoren blir brukt på 
jordet hvert år i forbindelse med 

potetdyrking, bare for nostal-
giens skyld, forteller Kjell.

1962-modell i orginal stand
I verkstedet står en Rambler 
1962 Classic. Bilen har en 
sekssylindret motor på 3,2 liter. 
Denne bilen ble levert ny fra 
Vestfold Auto, som den gang 
holdt til i Farmannsveien i 
Tønsberg, like ved margarinfab-
rikken. Bilen ble kjøpt ny av en 
drosjeeier og var stasjonert på 
Teie drosjesentral på Teie torv.
Kjell kjøpte bilen i 1972 og 
har passa på og stelt med den i 
alle år siden. Dette er bilen han 
bruker når han er med på vet-
eranbilsamlinger, løp og turer. 
Bilen er i original stand. Det er 
kun skiftet noen slitedeler og 
bakakselen. 
- Ja, en ting til er skiftet, nemlig 
forsetet. Bilen var jo drosjekjørt 

og forsetet var fullstendig 
nedsittet. Men bilen går fortsatt 
som ei klokke, sier Kjell stolt. 

Like fin som da den var ny
En BSA motorsykkel 1953-
modell med en 2-sylindret 500 
ccm.motor av typen Star-Twin 
står også i verkstedet. Sykkelen 
ble kjøpt av Kjell i 1955 til det 
som i dag kan høres ut som den 
nette sum av 3.800 kroner. I 
1955 tilsvarte det omtrent fem 
måneders lønn. Sykkelen ble 
brukt til arbeidskjøring i som-
merhalvåret fram til rundt 1970 
da denne også ble satt bort på 
låven etter å ha tilbakelagt cirka 
80.000 kilometer. Motorsyk-
kelen ble tatt fra låven og ned 
i verkstedet i 1990. Sykkel 
og motor ble plukket helt fra 
hverandre, slitte deler ble byttet 
ut og ramma fikk sin overhaling 

med fjerning av rust og ny 
fin  lakkbehandling. Denne  
restaureringen tok omlag 
to år. Denne sykkelen må 
være like fin i dag som da 
den var ny. 
Kjell har også full oversikt 
over traktorer og last-
ebiler som har vært i bruk 
på gården opp gjennom 
årene. Her kan blant annet 
nevnes en to seter A-Ford 
med svigermorsete som 
ble bygd om til lastebil. 
Senere en Ford 1942-
modell lastebil og to 
Bedford lastebiler, 1952 
og 1962. I tillegg til Ford 
traktoren fra 1947 har det 
det vært to andre traktorer, 
en Ford 1969 type 3000 og 
en Ford 1979 type 4600. 
Gården har en lang og god 
motorhistorie.

VESTRE HOLE: Kjell Hole er en motorentusiast med bred interesse for alt som 
brummer: Traktor, bil og motorsykkel.

VARIERT SAMLING MED KLENODIER: En Rambler 
1962-modell i orginal stand, en Ford traktor 1947-
modell som er med på gårdsarbeidet hvert år enda, og 
en BSA motorsykkel fra 1953 - alt i topp stand og til 
stor glede for Kjell Hole på Vestre Hole gård - en gård i 
Ramnes med en lang og god motorhistorie.

Foto:
Vidar Olsen

* 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
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Rundt 20 møtte fram til Våle 
historielags historiske vandring 
på kulturstien fra prestegården 
lørdag 15. april 2015. Det var 
samtidig markering av Friluft-
slivets år. 

Nasjonal verneverdi i Vestfold
Lena Fahre fra Slottsfjellmuseet 
fortalte om kulturminnene på 
og rundt Våle prestegård og 
langs kulturstien. På grunn av 
regnværet starta hun med 
orienteringen inne. 
- I området rundt prestegården 
og langs kulturstien er det 
mange gravhauger: 
Våle prestegård og Våle kirke, 
Kaupang, Huseby og Guåker. 
Dette er ett av i alt 37 utvalgte 
kulturmiljøer med regional og 
nasjonal verneverdi i Vest-

Historisk vandring 
fra Våle prestegård

VÅLE: - Gårdene i området har navn som gir tyde-
lige tegn om gammel historie: Huseby, Kaupang, 
Guåker og Hundsal. Navn som viser til gamle han-
delsplasser og gudedyrking, forteller Lena Fahre. 

fold. De skal gis spesielt godt 
vern nå og i framtida. Kultur-
miljøene ble plukka ut under 
arbeidet med Regional plan 
for bærekraftig arealpolitikk 
(RPBA), fortalte Fahre. 
I år 536 var det et stort vulkan-
utbrudd i tropene som forsaket 
en stor støvsky som formørket 
hele den nordlige halvkule og 
skygga for solen i tre år. Det 
førte til hungersnød, sykdom 
og strid. Etterpå ble det mer 
soldyrking og gravhaugene ble 
større. - Dette kan vi tydelig 
se her i Våle, fortalte Fahre.  
Gårdene i området har navn 
som gir tydelig tegn om gam-
mel historie: Huseby, Kaupang, 
Guåker og Hundsal. Navn som 
viser til gamle handelsplasser 
og gudedyrking. 

HISTORISK VANDRING: Lena Fahre viser vei på kul-
turstien fra Våle prestegård. På det lille bildet viser hun 
fram et bilde av det gedigne gullsmykket som er funnet i 
Våle.

Foto:
Mia Olsen og Håkon Westby

Rundt tunet på Våle prestegård 
er det 23 gravhauger på to ås-
rygger. 8 - 12 meter i diameter  
og en halv til en meter høye. I 
kjempehaugen er det funnet et 
enegget sverd. Fahre viste fram 
bilde av en halsring av gull 
fra eldre jernalder. Denne ble 
finni på gården Fegstad under 
en stein. Ved sjukehjemmet var 
det gravhaug på 14 ganger 10 
meter som er gravd ut. Den var 

fra 350 - 600 e.Kr. Det er også 
påvist mange felt med kokegrop-
er, som lå nær gravfelt og kult-
plasser. Fahre håper på midler 
til å undersøke disse og noen av 
de store gravhaugene. For ikke å 
snakke om på Kaupang. Kan-
skje finner vi like mye her som i 
Tjølling, sa Fahre før man gikk 
kulturstien til gapahuken ved 
Bibo gård hvor det var salg av 
grillmat, kaker og kaffe.

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Russisk aften 
på Re helsehus
REVETAL: Re Røde Kors 
og Ramnes Bygdekvinnelag 
samarbeider om internasjonal 
møteplass en gang i måneden, 
og i mars 2015 var det russisk 
aften på Re helsehus med 34 
deltakere fra seks forskjel-
lige land. De kunne glede seg 
over et variert program, som 
Olga Torvund og den russiske 
foreningen Kalina hadde satt 
sammen. Dennis Håkonsen 
og mamma Elena Håkonsen 
åpnet med tre musikkstykker på 
flygel, balalaika, saksofon og 
treskjeer. Russland og Norge 
er naboland med felles grense 
i nord, og vi samarbeider om 
mye, kullgruvedrift på Sval-
bard, fiskerier og oljeutvin-
ning i Barentzhavet, miljø og 
forurensning i Murmansk og 
Nikel, samisk kultur, og handel, 
migrasjon og turisme over 
grensen. Olga Torvund holdt et 
interessant kåseri om pomor-
handelen i nord. Fra 1740 
- 1917 var det mye handelskon-
takt mellom Arkangelsk og 
Nord-Norge helt ned til Bodø. 
Fra Russland kom båter med 
mel, ris, hvete, havre, salt, erter 
som ble byttet mot torsk, sei og 
kveite. Andre varer kom også 
fra Russland, som for eksempel 
jerngryter, bjørkenever til tak-
tekking, tau, tømmer, sukkertøy, 
såpe og porselen. Under første 
verdenskrig sørget russerne for 
livsnødvendige matforsyninger 
til Nord-Norge og i 1917 ble 
russiske flyktninger godt mottatt 
av de norske. Tyskerne holdt 
tusenvis av russiske krigsfanger 
i tvangsarbeid i Norge under 2. 
verdenskrig, og de bygget veier 
og anlegg som fremdeles gjør 
nytte. Da tyskerne trakk seg ut 
av Norge, brente de Finnmark 
for å hindre de allierte å dra 
etter og slå dem. Russland frig-
jorde Finnmark østfra på slutten 
og mange russere falt, men 
Russland trakk seg tilbake til 
sin gamle grense da krigen var 
slutt. Det var utstilt fargerike 
russiske folkedrakter, bruks-
gjenstander og mange informa-
tive bilder fra forskjellige steder 
i Russland. Det ble servert 
velsmakende russiske retter 
som rødbetsuppe, kyllingsalat, 
tunfiskpai og diverse kaker 
og søtsaker. En russisk gutt 
sørget for fin pausemusikk med 
klassiske stykker og moderne 
improvisasjoner på flygelet.

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

Foreninger i Re:
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MESSE  PÅ  HJERPETJØNN

6-7   JUNI
Sport

Jakt & Fiske

Hus & Hjem

Lokal mat

Bil & Motor

Mange spennende dyr

Verktøy og redskap

Trialshow med motorsykkel

Hesteshow

Akrobatfly - Alf Løvold

Landbruksutstyr

Aktiviteter for alle

GØY FOR ALLE!

Vi i Vestfold Landbruk & Fritid inviterer til en 
svært interessant og gøyal messe for hele familien.

www.velf.noFossanveien 515
3175 Ramnes Messe@velf.no

Åpningstider: 
Torsdag kl. 12-19, fredag kl. 12-17, 

søndag 7. juni kl. 13-17. 
Økologisk, kortreist og hjemmelaget mat i sesong. 

Middag og lunsj. Deilige kaker og nytrukket kaffe. Vi 
har blant annet salg av nybakt økologisk brød, nylagte 

økologiske egg, økologisk kaffe-te mm. B & B. 

Lørdag 13. juni: 
Ønsk sommeren velkommen med Champagnemiddag.

Bordbestilling. Info kommer på nettsidene og FB. Bli 
med på en uforglemmelig kveld med fantastiske 

champagner. Per Arne Gulbrandsen, champagne-
entusiast og lidenskapelig vinkjenner og samler, 

vil lede oss gjennom kvelden. 

Lokale til leie. Legg sommerfesten til Sukke Gård.

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

Framfører Kåre Holts 
“Jord” på Bygdetunet Brår
BRÅR: Kåre Holts "Jord" ble skrivi til 800-årsmarkeringen av 
"Slaget på Re" i 1977. Nå øver VåRakoret, Astid Søyland og Mag-
nus Østlie på stykket som skal framføres på Ramnes 
Historilags 40-års feiring på Bygdetunet Brår søndag 31. mai. 
Historielaget melder også at det er noen ledige plasser på turen 
til Telemarkkanalen og Dalen Hotel 12. og 13. august. Påmelding 
til Helga Bjerkø, telefon 33396061. Les mer om historielagets 40 
årsfeiriing i neste ReAvisa på papir.

Foto: 
Håkon Westby

Re-historien på 
fem minutter
FJELLBORG: Revygruppa 
Sceneskrekk inviterte til 
BoREttslaget, en sjølskrevet 
lokalrevy som gikk første helga 
i mai 2015 på Fjellborg. Les 
mer om revyen og se video på 
nettavisa ReAvisa.no: “Re-
historien på fem minutter”, etter 
malen til Raske menns “Ver-
denshistorien på fem minut-
ter”. Hele revygjengen består 
av Anniken Simonsen, Marit 
Prosvik Aarvåg, Frida Moland, 
Ole Henrik Fjeld, Marhine 
Simonsen, Georg Enerhaugen, 
Karoline Bertelsen og Pål 
Arild Simonsen. Revybandet 
er Wrong Direction. Til høsten 
er revygruppa i gang med ny 
revy, og det er bare å bli med 
for dem som er interessert. - 
Dette er tredje året på rad med 
revy på Fjellborg, vi er blitt en 
stabil gjeng som er villig til å 
legge noen timer i det, forteller 
revygjengen. - Det er veldig 
moro, altså!

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Ramnes private barnehage har 
siden sist høst hatt ulike temaer 
med tilknytning til Leonardo 
da Vinci. Onsdag 6. mai 2015 
hadde de laget en presentasjon 
av alt de hadde holdt på med. 
Foreldre og andre gjester som 
ordfører Hillestad og ReAvisas 
medarbeider fikk alle en av 
barna som personlig guide på 
rundturen. Ungene var tyde-
lig stolte av det de viste fram: 
Malerier, tegninger, ulike tester 
og forsøk med lukt og smak. 
Det var laget en rundløype i 
barnehagen hvor det var satt ut 
mat og smaksprøver som barna 
hadde vært med på å lage. Da vi 
var ferdig med rundturen så sto 
sannelig Leonardo der og tok 
farvel med oss. Riktignok med 
et mørkere skjegg enn tidligere. 
Til slutt gikk turen opp i skogen 
til bålplassen. Der sendte barna 
opp brusflaske-raketter med 
vann og luft som drivstoff. På 
det store bildet ser vi Kaisa som 
pumper vann inn i ei brusflake 
som for til værs som en rakett, 
tilskuer er Fenris. Eira og Brage 
fortalte om stjernekikkert og 
planeter. Lukas bød på drikke 
og viste ReAvisa rundt og for-
talte om alt de hadde lært på på 
prosjektet. Bak står daglig leder 
i Ramnes private barnehage, 
Gunhild B. Lie. Markus Bøhle 
Sviland serverer brødpinner til 
grønnsakssuppa. Nederst ser vi 
barnehage-barnas versjon av da 
Vincis maleri “Nattverden”.

Leonardo da Vincis verden i barnehagen
BERGSÅSEN: Ivrige barnehage-barn viser fram alle malerier, tegninger, ulike 
tester og forsøk med lukt og smak gjort i Leonardo da Vincis ånd.

OSLO: - Barn og unge som 
vokser opp i fattige familier 
skal sikres en bedre hverdag. 
Fattigdom er et sammensatt 
problem. Det er skambelagt 
og et problem som barn ofte 
skjuler for sine omgivelser, 
forteller stortingsrepresentant 
Morten Stordalen (FrP) og FrPs 
ordførerkandidat i Re Frode 
G. Hestnes. Med den bakg-
runn hadde de avtalt et møte 
med Barne-, likestillings- og 
inkluderingsminister Solveig 
Horne, dagen etter at regjer-
inga la frem sin strategi mot 

barnefattigdom. - Det er derfor 
gledelig å få bekrefta at også 
vi i Re kommune er tilgodesett 
i dette arbeidet. Re kommune 
får tildelt 100.000 kroner til sitt 
tiltak Barnas Aurora, som gir 
aktivitetstilbud i skoleferier, 
vil disponere et utstyrsdepot 
og gi aktivtetskort som gir 
gratis tilgang til aktiviteter og 
kulturopplevelser, tilskudd til 
å delta på ferietilbud, kino, 
ski- og skøyteturer, bondegårds-
besøk og varierte utendørsak-
tiviteter. Kort sagt alt det som 
er en naturlig del av manges 

Regjeringa bevilger 100.000 kroner til bekjempelse av barnefattigdom i Re
barndom. Det er dessverre slik 
at mangel på penger i noen 
tilfeller hindrer barn og unge å 
delta i det som for andre anses 
som en selvfølge, forteller de to 
til ReAvisa. - Dessverre er det 
slik i dagens samfunn at ikke 
alle har økonomisk mulighet  til 
å delta på alt, og det er derfor 
flott å se at vår regjering leverer 
på tiltak for å redusere barne-
fattigdom, også i en mindre 
kommune som Re, sier Hest-
nes. Stordalen, som også er 
FrPs barne- og familiepolitisk 
talsmann, har lenge jobba for å 

sikre nettopp slike midler, også 
til andre enn de store byene.
- Det er viktig å erkjenne at 
barnefattigdom ikke bare er 
et storbyproblem, men også 
noe som rammer familier i alle 
kommuner. Jeg har derfor lenge 
hatt en dialog med ministeren 
om slike tiltak og på hvilken 
måte vi kan hjelpe flest mulig. 
Vi bekjemper ikke fattigdom 
over natta, men slike midler kan 
bidra til en bedre hverdag for de 
det gjelder, mener Stordalen. 

Foto: Pressemelding

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Barnehager i Re:
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33 39 50 13
Industriveien 2a, 3174 Revetal
www.revarmeteknikk.no

BYTTE UT OLJEFYREN?
– Vannbåren varme uten borekostnader!

på anlegg m/kuldeteknisk installasjon20% rabatt
Elektriker og VVS-arbeid kommer i tillegg. Tilbudet gjelder ut mai

Nå gir vi:

Mer energivennlig bolig
Lavere fyringskostnader
Store besparelser
Optimal varmedistribusjon og jevn innetemperatur
Økt boligverdi
Økt P-ROM areal (gjelder ved utfasing av oljefyr)

VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE
ENOVATILSKUDDET:

Få igjen inntil
30.000 kr
Kontakt oss for mer informasjon
og gratis befaring

+

ENOVATILSKUDDET:

Få igjen inntil 5000 kr
ved utskifting til luft-luft
varmepumpe

+

BYTTE UT PARAFINANLEGGET?

TESTVINNER
med hus til utedelen

KIRIGAMINE HARA 6,6

(Veil. pris Kirigamine Hara med overbygg, inkl. montering: 30.100 kr)
Tilbudet gjelder ut mai

NÅ: SPAR 6200 KR
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Smått og stort fra Re:Stort og smått i Re:

Slekters gang:

Døpte:

Ramnes kirke
19.04 Amanda Ryeng Klausen

Våle kirke
19.04 Tilla Amalie Sørum Kaltrud
03.05 Trym Anfinsen Ormestad

Døde

Våle kirke
17.04 Vidar Hovet

Konfirmanter: 

Ramnes kirke 
23. mai kl. 12:00:
Helene Bergstøl
Eugenie Bøhle
Markus Klepp Grytnes
Lina Xiao-Lan Halling
Lars Thobias Tvinde Hay
Rikke Johanne Jensen
Madeleine Knight
Cecile Kathrine K. Valstad
Jonas Alfredsen Lindhagen
Herman Melvold

Ramnes kirke 
24. mai kl. 10:30:
Sander Jahre Antonsen
Maria Holt
Markus Holt
Håvard Hjelle Høydal
Åsmund Røisgård Kirkevold
Selma  Norén
Tim Saglien
Hedda Lauritzen Schjølberg
Stine Jensen Stange
Espen  Thorbjørnsen

Ramnes kirke 
24. mai kl. 12:30:
Maren Kirstine Andvik
Nicolai  Bjune
Eline  Elgesem
Frida Teien Gran
Adrian Løvvold Kihle
Angelica  Lindestad
Stine Bærøtangen Revaa
Emil  Skoglund
Celine Støa Skovlund
Beatrice  Sletthagen
Benedicte Hole Strange 
Eskild Lehmbecker Vestland

Undrumsdal kirke
31. mai kl. 11:00:
Amalie Andersen
Charlotte Hoff Bøe
Henriette  Flåten
Jenny  Heum
Frida  Holmøy
Stian Nikolai Landmark
Johanne  Langklep
Emma Kristine M. Hansen
Truls Ugulen Nilssen
Thea Sofie  Sommerstad
Robin Bruserud Thuve
Andreas  Zannas

Odd trodde han hadde alt som skulle til for å bli ekte drillpike.
Han tok feil.

FELLESFEIRINGEN
08:00 Flaggheising i parken på Revetal. Blågjengen spiller.
09:00 Gudstjeneste i Våle kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann med 
 kransenedleggelse. Gla’gjengen spiller.
09:30 Gudstjeneste i Ramnes kirke v/sokneprest Sølvi Lewin med 
 kransenedleggelse og tale for dagen. Blågjengen spiller.
10:30 Oppstilling i Revetalgata: Våle skolekorps, Kirkevoll skole, Røråstoppen 
 skole, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ramnes skole, Gla’gjengen, 
 Revetal ungdomsskole, barnehagene, Blågjengen, russ, lag og 
 foreninger og borgertog. Russebiler samt veteranbiler fra Re motorklubb står 
 på paradeparkeringer.
11:00 Toget går opp gjennom Revetal 1, gjennom rundkjøringene og inn 
 til Re helsehus med stopp og nasjonalsang. Toget ender i parken 
 med felles sang og tale for dagen av elever fra 7. trinn.
 Arrangementer på Revetal ungdomsskole, Ramnes skole og 
 Våle samfunnshus etter endt fellesarrangement.

UNDRUMSDAL
09:00 Gudstjeneste i Undrumsdal kirke v/Nils Øyvind Kjøl. Kransenedleggelse.
09:30 Tog til Solerød oppvekstsenter. Våle skolekorps spiller. Feiring med 
 tale v/6. trinn og leker for barna.

FON
12:30 Gudstjeneste i Fon kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann. 
 Kransenedleggelse. Gla’gjengen spiller.
13:00 Tog fra kirken
13:15 Feiring med tale av Kari Proos og leker for barna.

VIVESTAD
11:00 Gudstjeneste i Vivestad kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann. 
 Kransenedleggelse.

17.mai 

Velkommen!

Tlf: 33 38 47 00 

Ramnes Historielag 40 år
Stor gratisfeiring  på Bygdetunet Brår

søndag 31. mai kl. 14.00.
Program i Amfiet, ved regn i telt:
Oppføring av deler av «JORD» 

som ble vist i Tufteplassen i 1977. 

Forfatter: Kåre Holt. 
Komponist:  Ragnvald Strand.

Vå- Ra-koret, dirigent Inga Kjæraas Evensen. 
Snorre Sturlasson: Magnus Østlie.
Kvinnen fra Re: Astrid Søyland.

Etter forestillingen innbyr vi alle 
til bakerovnsbrød med ost. 

Ta med noe å sitte på.

Konfirmasjon-
tid i Re
HOLMESTRAND/RE: Lørdag 
2. mai 2015 var det humanistisk 
konfirmasjon på Biorama i Hol-
mestrand. Blant alle konfirman-
tene fra nordre Vestfold var over 
tjue av dem fra Re. Konfirman-
tenes tale ble holdt av to jenter 
fra Re, Vilde Mari Fritzøe Lar-
sen og Julie Irene Stangeland: 
De fortalte at de har lært om 
menneskerettigheter, - som vi 
har skjønt at vi kanskje tar for 
gitt? Konfirmantene har også 
hatt besøk av en rusmisbruker 
som fortalte om de skjebnesvan-
gre valgene vedkommende har 
tatt for livet sitt. 
- Det gjorde inntrykk, forteller 
jentene.
I kirkene i Re er de første 
konfirmasjonene nest siste helg 
i mai i Ramnes kirke, 23 - 24. 
mai 2015. Helga 31. mai etter er 
det i Undrumsdal og Fon, og 7. 
juni er det i Våle kirke.

Foto:
Stian Ormestad

Fon kirke 
31. mai kl. 11:00:
Mathias Hvam Bettum
Rune Holtung
Adrian Jørgensen 
Tor Anton Brandvold 
Pedersen
Eilen Wolden

Våle kirke 
7. juni kl. 11:00: 
Håvard Kjellsen Bjerke
Aleksander Bjørhuus  Bråten
Ole Martin Trevland Kjølsrød
Håkon Kvamme
Benjamin Holm Lund
Kim Remi Opsahl Nilsen
Eivind Gravir Røhmen 
Sakarias Kjær Steig 
Emil Tinnion-Varholm
Kristoffer Bredvei Wergeland
Karina Ulland Brown
Paula Sophie Skaug  Evensen
Victoria Gran
Dorthe Marie Gunnerød
Silje Reinskau

Humanistisk konfirmasjon 
lørdag 2. mai 2015:  
Andreas Bergstrøm
Sarah Emilie Løvaas Biseth
Andrine Rehn Bjølgerud
Jon Raaum Christensen 
Sondre Dahl
Heidi Dalen Dørum
Sander Gebuhr
Martine Vråskar Grande
Amund Gravdal
Tobias Aas Hansen
Taran Henden
Magnus Tafjord Holtung
Hans Martin Gran Johansen
Nikita Charlene F. Karlsen
Vilde Mari Fritzøe Larsen 
Jacob Lysnæs-Larsen
Khuong Hoai Nguyen
Marita Meier Nilsen
Mathias Nummedal
Sean Christian Schuett Rivrud
Silje Helen Hagensten Ruud
Julie Irene Stangeland
Sebastian Løvlie Søndenå
Morgan Øiseth

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Human etisk forbund Vestfold

Se flere bilder på ReAvisa.no
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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

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!

For 5 år siden: 
Protesterte mot 
felles 17. mai-tog
FRA ARKIVET: I mai 2010 
skrev ReAvisa om denne gjen-
gen i Fon som gikk hardt ut mot 
fellestog på Revetal. Lag og 
foreninger i Fon gikk sammen 
for å jobbe fram en feiring på 
dugnad. - Er det noe som ikke 
må sentraliseres, så er det 17. 
mai-feiringa!

  Faksimile: 
ReAvisa, april 2010

FELLESFEIRINGEN
08:00 Flaggheising i parken på Revetal. Blågjengen spiller.
09:00 Gudstjeneste i Våle kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann med 
 kransenedleggelse. Gla’gjengen spiller.
09:30 Gudstjeneste i Ramnes kirke v/sokneprest Sølvi Lewin med 
 kransenedleggelse og tale for dagen. Blågjengen spiller.
10:30 Oppstilling i Revetalgata: Våle skolekorps, Kirkevoll skole, Røråstoppen 
 skole, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ramnes skole, Gla’gjengen, 
 Revetal ungdomsskole, barnehagene, Blågjengen, russ, lag og 
 foreninger og borgertog. Russebiler samt veteranbiler fra Re motorklubb står 
 på paradeparkeringer.
11:00 Toget går opp gjennom Revetal 1, gjennom rundkjøringene og inn 
 til Re helsehus med stopp og nasjonalsang. Toget ender i parken 
 med felles sang og tale for dagen av elever fra 7. trinn.
 Arrangementer på Revetal ungdomsskole, Ramnes skole og 
 Våle samfunnshus etter endt fellesarrangement.

UNDRUMSDAL
09:00 Gudstjeneste i Undrumsdal kirke v/Nils Øyvind Kjøl. Kransenedleggelse.
09:30 Tog til Solerød oppvekstsenter. Våle skolekorps spiller. Feiring med 
 tale v/6. trinn og leker for barna.

FON
12:30 Gudstjeneste i Fon kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann. 
 Kransenedleggelse. Gla’gjengen spiller.
13:00 Tog fra kirken
13:15 Feiring med tale av Kari Proos og leker for barna.

VIVESTAD
11:00 Gudstjeneste i Vivestad kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann. 
 Kransenedleggelse.

17.mai 

Velkommen!
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