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

elektro data tele alarm internkontroll

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

LYS, VARME 
ELLER EKSTRA 
KONTAKTER?

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

ReAvisa.no - siste nytt fra Re! 15 - 21 

TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Sjekk hva som skjer
i løpet av Re-sommeren

Yoga-timen flyttes ut i parken på Revetal i sommer, forteller instruktør Grete Nina Aske fra Valleåsen. 
- Det er moro hvis vi får brukt parken på Revetal mer!

Yoga i friluft er bare noe av det som skjer i løpet av Re-sommeren, med festivaler, messer og marked, grønn 
gudstjeneste, hestekåring - og Re motorsport arrangerer båtrace i Tønsberg med opp mot 30.000 tilskuere. 

Fra Vålehallen til 
verdens største 
gymnastikkevent
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I perioden 11. juni – 15. august
byr Huseby på hvite Signatur-kjøkken til fantasipris. 
Kom innom oss i Våle eller klikk innom
huseby.no og la deg friste!     

*Tilbudet gjelder fargene Helhvit 
  og Eggehvit i en rekke modeller. 

Huseby Kjøkkensenter Våle 
Gjelstadveien 38 B, 3178 Våle 

Tlf. 33 06 12 40

25  %
        på hvite 

         kjøkken

 18. juni kl. 09-19
Leverandører vil være tilstede denne dagen

Nå kan du også matche ditt nye kjøkken med HVITE Miele-produkter til ekstra gode kampanjepriser!

KJØKKENTORSDAG



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
4.000 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
 
Yrkesfaglinja bygg og anlegg 
på Re videregående skole har 
hatt svært god søking over flere 
år. At fire gutter som bare har 
gått ett år får lærlingkontrakt 
allerede nå er ekstra stas. 

Fint å ha framtida planlagt
– I løpet av første året på bygg 
og anlegg skal elevene lære om 
22 forskjellige yrker i bransjen. 
Det er jo mange som begynner 
her og ikke aner hva de egent-
lig vil, forteller faglærer Jan 
Eriksen. Faget PTF (prosjekt 
til fordypning) ble innført med 
Kunnskapsløftet, og går ut på 
at elevene skal ut og jobbe i 
bedrift i to perioder i løpet av 
det første året. 
– Det er et fantastisk flott fag 
for ungdommen, mener Eriksen 
og rektor Cecilie Bjørnøy. 
– Man kan jo få jobba en del 
her på skolen også, men det 

utstyret vi har her kan ikke måle 
seg med den utstyrsmengden 
elevene møter ute i bedriftene!  
For fire av gutta ble praksisjobb 
for å teste ut et yrke til lærling-
kontrakt og mulighet til å gå rett 
ut i lære som 16 - 17-åringer. 
ReAvisa har prata med tre av 

firma. – Da innså jeg at jeg var 
for sosial for å kjøre maskin. 
Pappa er eier og daglig leder for 
Brekke sanitær AS, så da har 
jeg fått lærlingplass der allerede 
fra høsten av, forteller han. An-
dreas sitt alternativ hadde vært 
å gå et år til på skole, for så å 

møte elevenes ønsker. – Etter 
PTF har jeg jobba en dag i uka 
med mindre det har vært noe 
viktig på skolen. 
Bendik Hogstvedt Moen (17), 
også fra Holmestrand, har fått 
kontrakt å skal rett ut i lære 
hos HS anlegg i Holmestrand 

Sikra jobb etter bare ett år på Re VGS 
RE VIDEREGÅENDE SKOLE: God arbeidsmoral sikrer både Andreas, Bendik og Sindre lærlingkontrakt    før de er ferdig med førsteåret på bygg og anlegg. 
Faget PTF (prosjekt til fordypning) sørger for at elevene får prøve seg ute i arbeidslivet. At de nå får kontrakt    etter bare ett år på skole kan bety viktige kontakter 
i arbeidslivet for resten av livet, tror faglærer Jan Eriksen.

Skoler i Re:

dem. - Å studere er ikke noe for 
meg. Jeg har vokst opp med en 
pappa som er rørlegger. Men 
kanskje noe videreutdanning 
blir aktuelt om ti år, det har jeg 
ikke bestemt meg for, forteller 
Andreas Brekke (16) fra Hol-
mestrand. Hans plan var å bli 
maskinfører, og første periode 
i PTF ble derfor i et anleggs-

begynne i lære. – Men det er 
egentlig greit å ha bestemt seg 
nå, hvis ikke blir man gående 
rundt og dvele på hvilket yrke 
man skal velge. Når man først 
har bestemt seg og kommer i 
gang, blir det ålreit, tror An-
dreas. Han setter stor pris på at 
skolen er flinke til å samarbeide 
med bedriftene og samtidig 

til høsten. – Jeg kjenner han 
som har firma, og spurte om å 
få jobbe der i PTF. Det er nok 
en fordel å kjenne noen for å få 
seg lærlingplass allerede etter 
førsteklasse. Men jeg har alltid 
visst hva jeg ønska å drive med. 
For noen dager siden så jeg på 
gamle tegninger fra barnesko-
len, og da hadde jeg tegna store 

“I løpet av det første året på bygg og anlegg skal elevene lære om 
22 forskjellige yrker. Da er det greit å få testa ut hva de egentlig vil”

Faglærer Jan Eriksen
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Nettavisa ReAvisa.no - 10.483 lesere sist måned!

Mest lest sist måned:
1.Se bildene fra 17. mai 2015
2. Setter poteter på taket av Revetal
3. Bønder får finger’n langs Bispeveien
4. Hva vil Høyre med Solerød skole?
5. Forslag til ny ungdomsskole er klart

Mest lest så langt i år:
1. Se bilder fra 17. mai 2015
2. Setter poteter på taket av Revetal
3. Haugan grendelag protesterer
4. Se bilder fra Revårockefeller
5. Hvem blir Ridder av Re 2015?

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

maskiner. Man tegna jo ofte det 
man ønska å drive med når man 
ble stor. Jeg tror uansett valget 
jeg har gjort nå er riktig. Faktisk 
så tror jeg det bare blir mer og 
mer bruk for oss yrkesfagfolk i 
samfunnet, forteller Bendik. 
Sindre Bjerke Nordheim (17) 
fra Hof har hele tida regna med 
å bli bilmekaniker. – Men så 
falt skolevalget på Re fordi jeg 
ville gå sammen med kamerater. 
Første perioden i PTF var jeg i 
et asfaltfirma, men det var ikke 
noe for meg. Så fikk jeg være 
med en kompis på jobb i Holm-
estrand fjellsprenging, der han 
og faren jobber, og så fikk jeg 
kontrakt der. Men jeg skal gå 
ett år på anlegg der jeg jobber 
tre dager i uka før jeg begynner 
for fullt. Et veldig ålreit sted, 
med god kontakt med sjefen og 
ikke så mange ansatte. Det er 
lettere å lære når man har færre 

RE VIDEREGÅENDE SKOLE: God arbeidsmoral sikrer både Andreas, Bendik og Sindre lærlingkontrakt    før de er ferdig med førsteåret på bygg og anlegg. 
Faget PTF (prosjekt til fordypning) sørger for at elevene får prøve seg ute i arbeidslivet. At de nå får kontrakt    etter bare ett år på skole kan bety viktige kontakter 
i arbeidslivet for resten av livet, tror faglærer Jan Eriksen.

UT I LÆRE: Lærer Jan Erik-
sen har tatt med seg klassen 
ut for å spille fotball en av 
de siste dagene før ferien. To 
av elevene fortsetter ikke, 
men begynner rett i lære. Fra 
venstre: Jan Eriksen, Bendik 
Hogstvedt Moen (17), Sindre 
Bjerke Nordheim (17) og 
Andreas Brekke (16).

Foto:
Synne Eggum Myrvang

å forholde seg til, mener Sindre. 
Alex Juverud (17) har fått 
lærlingkontrakt hos Isachsen 
betongelement, men skal gå ett 
år til på VG2 først.  
 
Fagbrevet sikrer jobb livet ut
Å bli godt tatt i mot som lærling 
handler om å gi litt mer enn 
man tar. – Det gjelder å jobbe 
det lille ekstra hele tida, for det 
er jo mye jobb for en bedrift 
å ta inn en lærling. Man må 
vise at man takler å jobbe fulle 
dager og vise stor interesse. Nå 
føler vi at vi er sikra jobb, er 
gutta enige om. Først i tre år 
framover til fagbrevet er tatt, og 
sannsynligvis enda lenger. 
– At elevene nå får kontrakt 
etter ett år på skole kan bety 
viktige kontakter i arbeidslivet 
for resten av livet, mener lærer 
Eriksen. Andreas minnes tips 
han fikk på ungdomsskolen 

om velge et yrke der man kan 
tjene godt. – Nå skal jeg jo bare 
jobbe, og kommer til å tjene 
en normal årslønn på de tre åra 
som kommer. Da har jeg fag-
brev, og skal jobbe mer. Det blir 
enklere å etablere seg, tror han, 
i motsetning til de som studerer 
i enda fem år etter videregående 
og står på nesten bar bakke med 
studeilån i en alder av langt 
over tjue. Å miste det sosiale 
skolen har å by på, kommer 
også til å gå fint, tror gutta. 
– Vi treffer jo folk hele tida. 
Det kan vel hende vi blir litt 
misunnelige når vi får snapchats 
av gamle klassekamerater som 
sitter inne og har det hyggelig 
mens vi er ute i regnværet og 
jobber, men så er det jo om-
vendt også. Det er mye bedre å 
være ute å jobbe enn å sitte inne 
i klasserommet når sola steiker! 

ReAvisa ønsker våre lesere 

en god sommer!

Følg med på ReAvisa.no - og 

tips oss på Tips@ReAvisa.no :)

I tillegg til den faste ruta i Re og omegn, får hele Andebu og Hof avisa!
Annonsefrist 12. august, utgivelse onsdag 19. august 2015

Annonse@ReAvisa.no

Ekstra stort ReAvisa-opplag i august!

8.800

SOMMERSTENGT
20. JULI - 3. AUGUST

Åpningstider:
Mandag - fredag 10 - 17
Lørdag stengt

- Lærlinger 
er kun en ressurs
SVINEVOLL: - Vi starta med 
lærlinger da jeg begynte her, 
forteller Joachim Martinsen fra 
Isachsen betongelement på Svi-
nevoll. Han er utdanna yrkesf-
aglærer og er nå opplæringsans-
varlig i bedrifta. Utplasseringer 
har de stadig. - For å få lærling-
plass her må du vise at du kan 
jobbe, møte opp til tida og vise 
interesse og evne til samarbeid, 
forklarer Joachim. Han mener 
lærlingene er en ressurs, og ikke 
ekstrajobb for bedrifta. - Målet 
vårt er jo å få gode arbeidere 
som kan jobbe her videre, og 
det er det som er viktig for oss. 
Rekrutteringa til yrket skjer jo 
også ved å ta inn lærlinger -  og 
det trenger vi, forteller Martins-
en. Han sjøl var den eneste som 
tok fagbrevet i betongfaget i sitt 
kull i Vestfold i 1999.

Kort om 
Prosjekt til fordypning (PTF):
* Faget på yrkesfagprogram “Prosjekt til fordypning” (PTF) skal gi elevene 
mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen rele-
vante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeids-
måter som ka-rakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene.

* Byggfag på Re VGS har brukt faget til utplassering i bedrift over to 
perioder i løpet av skoleåret VG1.

* Flere av elevene på VG1 bygg og anlegg i år har fått lærlingkontrakt etter å 
har vært utplassert i bedrift gjennom faget PTF.

Kilder:
Utdanningsdirektoratet og Re videregående skole

ReAvisa juni 2015
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RE-ELEVER FØRST UT: Elever 
fra 1STB ved Re videregående 
skole besøkte KS besøkssenter den 
første tirsdagen i mai. Der skulle 
de bygge et eldresenter i en fiktiv 
kommune. Samme kveld var det 
forestilling på Det Norske Teatret, 
og dagen etter besøkte Re-elevene 
Engineerium der de skulle bygge 
intet mindre enn en oljeplattform. 
- Det var fint for elevene med en litt 
mer praktisk tilnærming til læring, 
forteller lærer Markus Andre 
Stuestøl. Elevene er enig: - Det 
er veldig greit å komme seg ut av 
klasserommet – og være sosial med 
klassen samtidig som vi lærer mye, 
mener Kjell-Thomas Auen Wåden 
(17) og Ramona Wietfeldt Lofstad 
(16).

Foto:
Pressemelding

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

- Her går parter i næringslivet, kommu-
nesektoren og kulturlivet sammen for å 
skape et bredt kultur- og læringsutbytte, 
forteller Erlend Tårnesvik Dreiås, på 
vegne av arrangørene. Elevene leker 
seg gjennom realfag, estetiske fag og 
lokaldemokratiske prosesser. Tilbudet 
oppfyller flere læreplanmål i blant annet 
realfag, norsk og samfunnsfag. 
- Samarbeidet starta opp nå i vår, og 
den første elevgruppa kom fra Re første 
uka i mai, forteller Tårnesvik Dreiås.

- Mer praktisk tilnærming til læring
Kjell-Thomas Auen Wåden (17) 
og Ramona Wietfeldt Lofstad (16) er 
to av elevene som var på et spennende 
Oslo-besøk. Opplegget starta med en 
ganske realistisk oppgave - sett med 
Re-øyne: Bygge et eldresenter i en 
fiktiv kommune. - Vi måtte ta hensyn 
til hva befolkningen mente, forholde 
oss til budsjett med kroner og øre, med 
flere faktorer for hvordan dette skulle 
settes opp. - Veldig lærerikt, forteller 
Ramona, mens Kjell-Thomas synes det 

var spennende med konkurranseelement-
et. Alle forslagene ble målt og det var om 
å gjøre å organisere det best mulig. - Jeg 
er et konkurransemenneske, så var moro 
å prøve å få bedre resultat enn de andre 
gruppene – og det klarte vi. På kvelden 
var det teater, før en ny, liknende opp-
gave dagen etter: Bygge en oljeplattform. 
Her måtte også elevene forholde seg til 
budsjett, og ta hensyn til befolkning og 
miljø og andre faktorer.  Underveis fikk 
man snakke med ordfører, gruppeledere 
fra partiene, aksjonsgrupper som demon-
strerte mot planene. Begge Re-elevene er 
begeistra for opplegget: - Det er veldig 
greit å komme seg ut av klasserommet 
– og være sosial med klassen samti-
dig som vi lærer mye, mener Ramona. 
Lærer Markus Andre Stuestøl snappa 
opp muligheten til å bli forsøkskaniner 
som første klasse ut, og hele klassen var 
veldig positive til det. - For egen regning 
kan jeg si at turen var veldig vellykket. 
Det var fint for elevene med en litt mer 
praktisk tilnærming til læring, fiorteller 
han til ReAvisa.

Spennende klassetur til Oslo 
OSLO/RE VGS: 1STB ved Re videregående skole var den 
første skoleklassen som deltok i et nytt prosjekt for skoler på 
besøk i hovedstaden, et samarbeid mellom Det Norske Teatret, 
KS Besøkssenter og Engineerium (Aker Solutions). 

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

Rexton W 2015 Rodius  2015

Doblo Cargo 3-seter500 X - 2WD + 4WD

SOMMERENS NYHETER FRA SSANGYONG OG FIAT

KOM OG PRØV! Tlf. 33 06 67 77

Besøk oss på Revetaldagene siste helg i juni!
Fra kr. 319 900,-

Varebil fra kr. 291 328,- eks. mva. Varebil fra kr. 275 774,- eks. mva.

Fra kr. 175 963,- eks. mva. 

ReAvisa juni 2015



6 ReAvisa juni 2015

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.

BESØK OSS I PARKEN 

PÅ REVETALDAGENE 

TORSDAG OG FREDAG

Fellesvisning i Skjeggestadåsen 

kl. 13-14, torsdag og fredag.

Hvis det ikke passer, kontakt 

megler for privat visning.

Stolte vinnere av 
Ramnes Grand Prix 2015
RAMNES: Ramnes skole 
arrangerer et årlig Ramnes 
Grand Prix, der elever kan opp-
tre med dans, sang og musikk 
på scenen i gymsalen. Årets 
vinnere ser vi på bildet, fra 
venstre: Silje K. Bjune, Mia J. 
Sara J. Ask, dans og Erlend B. 
Bae sang. Alle er elever på 6. 
trinn. Erlend sang “Mi 

mancherai” og jentene dansa 
etter musikken «Boss». 
- Vi hadde i år 15 flotte innslag, 
forteller Ramnes-rektor 
Kjellaug Lien til ReAvisa.

Foto: Privat.

RE RUNDT: 5. klasse-elever 
fra alle Re-skolene besøker 
Bakke mølle, løper i gran-
labyrinten på Stange gjeste-
gård, ser på ”Grøumgrana”, og 
får servert lunsj i det fri med 
muntlige historier fra Ole Jan 
Aasen på Sandsletta. Siste stopp 
på turen er Vivestad kirke, 
hvor elevene ser på altertavla 
og prekestolen. Bussen kjører 
rundt i alle våre fem kirkesogn 
og elevene får høre litt om hvert 
sted. På Bakke mølle viste årets 
Ridder av Re Øyvind Skjeg-

“Re rundt” med den 
kulturelle skolesekken 

gerød 5. klassingene rundt 
på mølla og fortalte om gam-
meldags mølledrift og restau-
reringen av mølla. To Ramnes-
elever, Celine Stigen-Sanden 
og Anine Brattland Eilertsen, 
mener det er fint å reise rundt 
i Re. - Hyggelig å reise rundt 
sammen med klassen og se og 
lære litt om hele Re, er de enig 
om. “Re rundt” er et tilbud til 
alle elevene på 5. trinn i regi av 
Den kulturelle skolesekken.

Foto: 
Håkon Westby

Skoler i Re:
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For mer info: 33 00 35 10 / 93 02 10 69
leif-erik@mesterhus-tbg.no

Velkommen til attraktive
og grønne Re kommune!

Birken, spennende leilighetsprosjekt 
høyt oppe i Skjeggestadåsen.
4 stk leiligheter fra kr:

2.475.000,-

Naturskjønne omgivelser med 
flott utsikt og gode solforhold. 
Tomter fra kr:

680.000,-

Fylkingen, moderne og familie-
vennlig funkishus med 4 soverom. 
Fantastisk utsyn og beliggehhet.
Prosjektert/godkjent fra kr:

4.990.000,-

TØNSBERG

Byggingenhar startet!

ReAvisa juni 2015
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Glassklart nei 
til søndagåpent i Re

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I tillegg til den litt uhøytidelige 
avstemmingen med steiner i 
hvert sitt glass, samlet KrF 
en mer formell protest mot 
søndagsåpne butikker i form av 
underskrifter. Det ble opp mot 
200 på Revetal og rett over 100 
i Brekkeåsen - totalt 300.

Hjertesak for KrF
Inger Gladhaug Sandnes fra 
Ramnes, lokallagsleder for 
Re KrF, og Ole Døvik fra 
Undrumsdal, fylkesleder for 
Vestfold  KrF, sto mye lenger 

REVETAL/BREKKEÅSEN: Første lørdag i juni kunne handlende på Revetal si 
sin mening om søndagsåpne butikker, ved å legge en stein i ja- eller nei-glasset på 
Re KrFs stand. - De aller fleste mener et helt klart ”Nei til søndagsåpent”, forteller 
Inger Gladhaug Sandnes. - En ville gjerne tømme hele bøtta med stein i nei-glasset!

enn planlagt på stand lørdag 
6. juni 2015. De er sultne på 
valgkamp nå som Re KrF stiller 
egen liste igjen, etter fire år 
sammen med Høyre i Felleslista 
H/KrF. Søndagsåpne butikker er 
en av flere saker som er egna til 
å splitte ei fellesliste som snart 
går over i historien.
- Det er veldig stor goodwill 
blant folk flest rundt denne 
hjertesaken for KrF, forteller 
de til ReAvisa. - Så hyggelig er 
det å fronte denne saken, som 
nesten er blitt et folkekrav for 

søndagsfri, at vi blir stående 
her en god stund lenger enn vi 
hadde planlagt.

- Folk skjønner ikke vitsen
Noen finnes det likevel, som 
mener søndagsåpent er en god 
ide. - Noen få har turd å legge i 
ja-glasset, men de aller fleste er 
virkelig støttende og mener helt 
klart “Nei til søndagsåpent”. En 
ville gjerne tømme hele bøtta 
med stein ned i nei-glasset. En 
ansatt her på Re-torvet fortalte 
oss at hvis det blir søndags-

åpent, så slutter hun i jobben. Vi 
trenger en fridag, alle sammen. 
En dag med familien, der det 
ikke er åpent for å handle som 
alle de seks andre dagene i 
uka, sier Inger. - Folk er veldig 
bevisste på dette. Det har vært 
en sak i media lenge. Jeg vil 
tro regjeringa som foreslo dette 
er overraska over den store 
motstanden. Til og med vi som 
er motstandere sjøl er litt over-
raska over den massive støtten, 

som kommer fra nesten alle 
hold - også næringen sjøl, 
sier Ole. Han viser til butik-
kene som er bekymra for økte 
kostnader og dyrere mat. Det 
blir dyrt å holde søndagså-
pent, og vi handler neppe mer 
totalt - dermed blir varene 
dyrere. - De fleste vi prater 
med her, skjønner ikke vitsen. 
Vi trenger rett og slett ikke 
søndagsåpne butikker, opp-
summerer de lokale KrF-erne.

LOKALPOLITIKK I RE: En 
økning av ordførerens lønn 
fra 90 til 95 prosent av stor-
tingsrepresentantenes lønn 
ble enstemmig vedtatt i For-
mannskapet første onsdag i 
juni 2015. Et mindretall ved 
Høyre og SV stemte i mot da 
forslaget ble diskutert i arbeids-
gruppa, som har gått gjennom 
reglement og godtgjørelser for 
folkevalgte i Re. Ingen av de to 
partiene var representert i for-
mannskapsmøtet. Både Høyre 
og SV varsler en omkamp i 
kommunestyremøtet onsdag 17. 
juni 2015. Høyre mener det er 
feil å belaste innbyggerne med 
økte skatter og avgifter gjennom 
eiendomsskatten og samti-

dig øke godtgjørelsene til de 
folkevalgte. Re SV mener også 
at dette er et helt feil signal å 
sende til befolkninga i en pressa 
økonomisk situasjon.
- Ordførerlønna er god nok, 
og de øvrige godtgjøringene 
baserer seg på ordførers lønns-
nivå. Vi synes ikke det er 
musikalsk at politikerne skal 
øke sine egne godtgjøringer når 
så mange andre gode formål 
må vike, og når så mange i 
kommunen må tåle kutt og 
nedskjæringer, sier Heming 
Olaussen (SV). Les mer om 
saken på nettavisa ReAvisa.no. 
ReAvisa dekker også kveldens 
kommunestyremøte, mer om det 
kommer også på ReAvisa.no.

Kommunestyremøte i kveld: 
Omkamp om økt ordførerlønn

LOKALPOLITIKK I RE: 
Re-skolen har vært skrapt til 
beinet lenge. Rektorene skulle 
heller sett en skole eller to 
ryke, enn å kutte enda mer i 
lærerressursene, fortalte kom-
munalsjef Unni Bu da rådman-
nens forslag til Økonomiplan 
for 2016 - 2019 ble lagt fram på 
kommunehuset tirsdag 19. mai 
2015. I kveld onsdag 17. juni 
skal forslaget behandles i kom-
munestyret. Rådmann Trond 
Wifstad foreslår ikke å legge 
ned skoler som de to foregående 
åra. Våre folkevalgte stemte 
for å beholde skolestrukturen 
som i dag både i 2013 og 2014.  
Da blir det heller kutt i antall 
stillinger i skolen, for å hente 

inn pengene som ellers hadde 
blitt spart på skolendleggelse. 
Det varslet rådmannen allerede 
før jul, da kommunestyret 
fredet Solerød og Ramnes mot 
hans forslag. - Å skulle kutte 
enda mer i Re-skolen – det er 
ikke lett. Det er allerede kutta 
til beinet. Derfor må man også 
leite etter innsparinger utenfor 
klasserommet, fortalte Bu ved 
framleggingen av rådmannens 
forslag. Innsparingen kan gå på 
bekosting av skoleskyss. Råd-
mannen varsler en ny runde på 
definisjonen av farlig skolevei. 
Det var en heftig debatt for 
noen år siden. Nå blir det 
omkamp. Kommunen kan spare 
inn 900.000 kroner ved å skysse 

bare de som har lovpålagt 
rett til det. Leirskoletil-
skuddet er foreslått kutta. 
Småbarnsfamilier må 
kanskje belage seg på fire 
uker og ikke tre uker som-
merstengte barnehager. 
De to siste punktene kom 
det alternative forslag 
om i Formannskapsmøtet 
tidligere i juni. Det vil bli 
debatt om både leirsko-
letilskudd og feriestengte 
barnehager i tre eller fire 
uker i kommunestyret-
møtet 17. juni 2015, med 
mer - ReAvisa følger 
møtet. Les mye mer om 
økonomiplanen på nett-
avisa ReAvisa.no.

Kommunestyremøte i kveld: 
- Å skulle kutte enda mer i Re-skolen – det er ikke lett

Lokalpolitikk i Re:

GLASSKLART NEI: Det måtte settes inn et reserve-glass 
for å få plass til alle nei-steinene.

Foto: Stian Ormestad
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Kommunestyremøte i kveld:
Enighet om å bygge ny ungdoms-
skole - men hvor på Revetal?

LOKALPOLITIKK I RE: Re kirke-
lige fellesråd drifter fem kirker, derav 
tre middelalderkirker med spesiell 
nasjonal verneverdi. Vedlikeholdset-
terslepet er på cirka 37 millioner 
kroner. - Det er kjedelig å legge fram 
disse dystre tallene hvert eneste år, 
og jeg ser at det er mange gode tiltak 
som skal prioriteres, sier kirkeverge 
Per Astrup Andresen. - Men det er nå 
min plikt som kirkeverge å minne om 
at kirkene er et kommunalt ansvar. 
Fem kirker er mye å ta vare på for 
en kommune på rett rett over 9.000 
innbyggere, særlig når vi vet at vi 
har en trang kommuneøkonomi. Men 
det er er viktig at kirkene framstår i 
respektabel stand. Dette er betydnings-
fulle bygg, og det er viktig at de blir 
ivaretatt på en mye bedre måte enn 

i dag. Både i forhold til regelverket, 
men også av plikt ovenfor folket i Re, 
og ovenfor framtidige generasjoner, 
mener kirkvergen. Et etterslep på 37 
millioner kroner satt opp mot rådman-
nens forslag på 400.000 kroner til 
årlig vedlikehold, rimer dårlig. 
- Spørsmålet er om vi har råd til å 
gjøre noe med dette i det hele tatt, 
sier en fortvila kirkeverge. Rådmann 
Trond Wifstad innrømmer at kirkene 
blir tilgodesett med småpenger, sett i 
forhold til vedlikeholdsbehovet.
- Det er helt riktig som kirkevergen 
sier, dette er et område som ikke løses 
i økomomiplanen slik den er framlagt. 
Rådmannens forslag til økonomiplan 
skal diskuteres i kommunestyremøtet 
i kveld onsdag 17. juni 2015 - les mer 
på nettavisa ReAvisa.no.

Kommunestyremøte i kveld: Vedlikeholds-
etterslep på 37 millioner kroner for kirkene i Re

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Leder av styringsgruppa Margareth 
Horn (Sp) gikk ut mot flertallet i sin 
egen gruppe tidligere i juni. 
- Jeg har helt siden desember flagga 
viktigheten av en sentrumsnær skole, 
så jeg er ikke en av de i gruppa som 
brenner for å fristille søndre deler av 
ungomdomsskole-tomta. Rett og slett 
i redsel for hva som kan komme der i 
framtida, sier Horn til ReAvisa.
- Hvorfor betale flere millioner for ei 
tomt lengst vekk fra sentrum, og sel-
ge den sentrumsnære delen av dagens 
tomt? Jeg har sansen for alternativ C 
der vi slipper å kjøpe Opthun-tomta 
og beholder hele dagens tomt mot 
sør, sier Horn. Utdanningsforbundet 
på Revetal ungdomsskole ved Tarjei 
Solum Grimstad har en helt annen 
tilnærming. Der har flertallet stemt 
fram alternativ B: - Dette alternativet 
vil gi en ideell plassering av et nytt 
hovedbygg, mener Solum Grimstad. 
- Sentrumsnært, og likevel skjermet. 
- Hvis Horn er så bekymra over hva 

LOKALPOLITIKK I RE: Ny ungdomsskole på Opthun-tomta 
nord for dagens skole, eller bruke dagens tomt på en lurere måte?

som skjer med asfalttomta ved alter-
nativ B bør hun være vel så bekymret 
over hva som skjer med Opthun-tomta 
ved alternativ C. Vi vet jo ikke hva 
som vil komme der heller!
Horn (Sp) står på sitt forslag: - Dette 
handler ikke om at alternativ B er dår-
ligere, men prosjektet vil bli dyrere, 
og de pengene har vi ikke i denne 
kommunen, sier Horn. - I tillegg har 
kommunnen gjennom regulering og 
arealplanlegging ei hand på rattet når 
det gjelder hva som kan skje med 
Opthun-tomta, sier Horn. - At ut-
danningsforbundets mann mener 
jeg bør være bekymret for hva som 
skjer nordover, så er mitt svar at det 
er jeg ikke. Av søknader som kom-
mer inn for ønsket utvikling der fra 
grunneier, så er det politikerene som 
legger føringer og fatter vedtak for det 
området, poengterer Horn. Onsdag 
17. juni 2015 skal saken diskuteres i 
kommunestyremøtet, ReAvisa dekker 
møtet. Les mer på ReAvisa.no.

STEM NEI!
til kommunesammenslåing 

14. september 2015.

Ditt nei er et JA til en fortsatt Re kommune!

SV er det eneste partiet som vil forsvare Re som fortsatt sjølstendig 
kommune. Vi synes forslaget om å slå oss sammen med Hof, Sande 
og Holmestrand er kunstig. Vi kan ikke se at en slik sammenslåing vil 

gi innbyggerne vesentlig bedre tjenester enn de får i dag. Men av-
standen til politikerne og til beslutningene vil bli lengre. 

Du får mindre innflytelse over ditt eget liv.

Vi tror det er fare for at den positive utviklingen vi har sett i Re kan 
komme til å stoppe opp. Ikke minst utviklingen på Revetal, men også 

i Undrumsdal og i andre deler av kommunen. Erfaringsmessig blir 
“hvetebrøds-dagene” ved slike sammenslåinger korte, før kampen om 
makt og ressurser tar over. Spesielt Sande og Holmestrand har store 
planer for offentlige investeringer, og tyngdepunktet i en slik sammen-

slåing vil fort havne i den nordre delen av den nye kommunen.

Re står fritt til å velge sin egen vei. De tre andre kommunene vil ut-
gjøre over 20.000 innbyggere, og et nei fra Re vil ikke hindre 

deres sammenslåing. 

Det er mye å være stolt av i Re. Vi er en ny og ung kommune. 
Det er ikke lenge siden vi brukte veldig mye krefter på å slå sammen 

Våle og Ramnes. La oss gå videre og utvikle en kommune 
vi kan være glade i og stolte av - Re kommune!

Interessert i SV? Sjekk vår Facebook-
side eller kontakt Heming Olaussen, 
tlf 901 55 894 eller hemingo@online.no.

ReAvisa juni 2015
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Høyre starta valg-
kampen på sykkel
REVETAL: Valgkampen er i 
gang for Re Høyre, og det ble 
markert ved å stille på kon-
feranse i Oslo sammen med 
nærmere 340 andre entusi-
astiske Høyre-politikere. Re 
Høyre stiller som kjent med 
egen liste til høstens kommu-
nevalg, etter fire år sammen 
med Felleslista H/Krf. 
- Under mottoet ”På rett vei 
med Re Høyre” vil vi være 
offensive og synlige i valg-
kampen, melder lokallaget i en 
pressemelding. Foruten hus-
besøk og tradisjonelle stands, 
vil 1. kandidaten Tove Øygar-
den ta i bruk Høyre-sykkelen, 
og sykle rundt i Re for å møte 
folk, lytte, se og bli enda bedre 
kjent med bygda. I tillegg vil 
hun enkelte dager fram mot 
valget i september være med 
Stokke-ordfører Erlend Larsen 
på jobb, for å hente inspirasjon 
og ideer. - Re Høyre gleder seg 
til valgkamp, heter det i presse-
meldingen til ReAvisa.

Foto:
Privat

AP starta valg-
kampen med roser
REVETAL: Re Arbeiderparti 
starta valgkampen tradisjonen 
tro med røde roser på Revetal. 
Et sikkert tegn på at valg-
kampen er i gang, også for 
lokallaget som har varaord-
fører og fire representanter i 
inneværende periode.

Foto:
Håkon Westby

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

“Mulighetsstudien” for en 
flersenterkommune med Re, 
Hof, Holmestrand og Sande 
er klar. Den ble presentert 
på folkemøte i Holmestrand 
onsdag 10. juni 2015, ved felles 
3K-kommuneplanlegger Inger 
Christensen.

Bare positive svar
- Sted er viktigere enn kom-
mune, når det gjelder iden-
titet, sier Christensen. Ifølge 
inn-byggerundersøkelsen i 
Re fra november i fjor, er 
tilhørigheten til Re kommune 
særdeles høy, og den har vært 
økende. Flertallet som ble spurt 
ville også beholde Re som en 
sjølstendig kommune. Funnet i 
mulighetsstudiet er derimot et 
helt annet: Rådmenn og ledere 
i alle fire kommunene finner 
bare positivt i det å skulle slå 
sammen kommunene, forteller 
Christensen. Hun tok for seg 
eldreomsorg som et eksempel:
- Vi har fått svar fra virksom-
hetsledere i alle fire kommu-
nene. De svarer at det vil være 
en styrke med sammenslåing 
der de sjøl har en rekke prosjek-
ter de tror naboen vil ha nytte 
av, eller at naboen driver med 
noe de sjøl vil ha nytte av. Som 
for eksempel IKT-løsninger, 

kompetanseheving - blant annet 
på juridisk kompetanse. Alle 
har stor tro på at de kan flytte 
ressurser fra administrativt til 
operativt tjenesteproduserende 
nivå. Det vil si å bruke mindre 
tid på administrasjon, og mer 
med brukerne, sier Christensen.
De samme konklusjonene for 
mulighetsstudien går igjen over 
hele linja: Det skal bli mulig å  
yte bedre tjenester, redusere sår-
barhet ved sjukdom og fravær, 
og få et sterkere fagmiljø.
- Mange har nevnt dette: Å 
ta bort de “dårlige samvittig-
hetene” - der kommunene i dag 
ikke evner å løse oppgavene på 
en skikkelig måte. Enten blir de 
løst dårlig, eller så blir de ikke 
løst i det hele tatt.

Utypisk sammenslåing
Mange er nysgjerrig på hva 
“flersenterkommunen” inne-
bærer. - Dette er en spennende 
og skummel tanke på en gang:  
Vi får en annerledes kom-
mune, en kommune vi ikke kan 
kopiere noen andre på. Vi har 
en liknende sammenslåing i 
Danmark som vi har sett på, og 
vi har unntaket fra regelen av 
alle tidligere kommunesammen-
slåinger her til lands, sammen-
slåingen av Ramnes og Våle, 

sier Christensen. Det blir snakk 
om tre tettsteder og en by, uten 
at noen av senterne skal legges 
ned. - Dette er utypisk - det 
vanlige er å ha en stor by som 
legger landkommunene rundt 
under seg. Igjen - unntaket var 
Ramnes og Våle som ble til Re. 
Med all respekt for Holme-
strand - dere er ikke en storby 
som blir det naturlige sen-
trum for Re, Hof og Sande, 
sier Christensen. Likevel 
- erfaringene fra en liknende 
flersenterkommune i Danmark 
er at noen av de gamle senterne 
dør ut. 

Usikkerhet rundt økonomi
Når det gjelder økonomi, er det 
ingen skikkelige svar i 
mulighetsstudien. - Det eneste 
vi veit helt sikkert, er at vi ikke 
kan vite helt sikkert. Inntekts-
systemet til kommunene er un-
der endring, og vi veit ikke nå 
hva regjeringen bestemmer i så 
måte, sier Christensen. Det vi 
veit, er at det lokkes med noen 
gulrøtter, som Holmestrand-
ordfører Alf Johan Svele er 
sulten på. Han gjentok på 
folkemøte i Holmestrand at han 
tar sikte på å sende søknaden 
om sammenslåing allerede før 
årsskiftet i år.

LOKALPOLITIKK I RE: 
- Tilhengerne av sammen-
slåing får 1 time og 20 
minutter. Motstanderen, det 
vil si SV, får 5 minutter. Og 
det kalles demokrati, tordner 
Heming Olaussen (SV) om 
programmet for folkemøtene 
i august 2015. - Et underlig 
demokratisyn. Blir sikkert 
forsvart med formalisme. 
Realiteten er at dette er ment 
å være et reint propaganda-
show, sier Olaussen til 
ReAvisa. Tre folkemøter i 
Re står på planen i august, 
med tema kommunesam-
menslåing: Mandag 17. 
august klokka 18.00 på 
Revetal ungdomsskole, tirs-
dag 18. august klokka 18.00 
på Våle samfunnshus og 
mandag 31. august klokka 
19.00 på Sagatun i Vivestad. 
Mulighetsstudien blir lagt 
fram ved kommuneplan-
legger Inger Christensen, og 
de politiske partiene får fem 
minutter hver til å fronte sitt 
syn. Det blir også mulighet 
for spørsmål og innspill fra 
salen, heter det i papirene 
fra rådmannen i Re.

LOKALPOLITIKK I RE: Hva innebærer “flersenterkommunen”? - Dette er 
en spennende og skummel tanke på en gang:  Vi får en annerledes kommune, 
en kommune vi ikke kan kopiere noen andre på, mener kommuneplanleggeren.

Tre folkemøter i august 
om kommunesammenslåing

BARE FORDELER? 
Inger Christensen, 3K-
kommuneplanlegger, kan 
fortelle om alle fordelene 
ved å slå sammen Re, 
Hof, Holmestrand og 
Sande til en kommune.

Lokalpolitikk i Re:

Re SV: - Et reint 
propaganda-
show!

PROPAGANDA-SHOW?
- Tilhengerne av sam-
menslåing får 1 time 
og 20 minutter. Mot-
standeren, det vil si Re 
SV, får 5 minutter. Og 
det kalles demokrati, 
tordner Heming Olaussen 
(SV) om programmet for 
folkemøtene i august.

Foto:
Stian Ormestad
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Bønder får finger´n 
langs Bispeveien
BISPEVEIEN: Den tette trafik-
ken på Bispeveien gir en lite 
hyggelig arbeidshverdag for 
bøndene langs veien. 
- Nå har jeg stoppa på alle 
busslommer og avkjørsler fra 
Svinevoll til Freste... likevel er 
det tuting og finger´n fra flere 
bilister, skriver Magnus Johnsen 
på sin Facebook-side, med bilde 
fra traktoren på et av stoppa.
- Får mest lyst til og kjøre hjem 
uten og stoppe! 
Magnus er heltidsbonde med 
gårder i Fon og på Svinevoll, 
der han driver med storfe, 
gris og grass. Han er nødt til å 
bruke Bispeveien, og det har 
alltid vært en utfordring. Med 
omkjøringstrafikken fra E18 er 
det blitt enda verre – en kjøretur 
med traktor langs Bispeveien er 
noe flere bønder frykter. - Jeg 
kjører på Bispeveien så å si 
hver dag. Lastebiler stopper og 
er flinke, men ikke personbiler, 
forteller han til ReAvisa. Mag-
nus mener skiltene med våronn 
som nå er tatt ned, burde blitt 
erstattet med tilsvarende skilt 
som oppfordrer trafikkantene til 
å ta hensyn til landbruksmaskin-
er. Sjøl om det er mest i vår- og 
høstonna, bruker bøndene veien 
hele året. - Men vi prøver å 
kjøre minst mulig på Bispeveien 
sånn som trafikken er nå.

KOPSTADVEIEN: En bil velta 
rundt på siden i grøfta på Kop-
stadveien, rett nedenfor Bibo 
mot Svinevoll. Første melding 
om uhellet kom kvart på tolv 
på formiddagen tirsdag 9. juni 
2015: - Alle nødetater rykker 
ut til utforkjøring på Kopstad-
veien. To personer kjøres med 
ambulanse til sjukehus for 
sjekk. - Aktuelle bil har kjørt 
ut i grøfta. Uvisst hvorfor, 
melder politiet. Et vitne som 
kom kjørende i mot og så hele 

Bil velta ut i grøfta langs Kopstaveien
 - to til sjukehus med ambulanse

ulykken, forteller til ReAvisa 
at bilen fikk hjulene på den ene 
siden utenfor asfaltkanten og 
rasa ut av veien. - Den gjorde en 
del rundkast før den havna på 
venstre side nede i grøfta, for-
talte vitnet på stedet til ReAvisa. 
Det er manuell dirigering av 
trafikken forbi ulykkesstedet, 
og sånn blir det fram til bilen er 
berga opp av grøfta.

Foto:
Stian Ormestad

BISPEVEIEN: Rett før klokka 
halv fem på ettermiddagen 
tirsdag 9. juni 2015 fikk politiet 
melding om ulykke på Bispe-
veien, ved Linnestad. Politiet 
rykka ut til stedet. - Det er ikke 
meldt om personskade, opplyser 

politiet. Bilen sto godt uti grøfta 
og var ikke til hinder for trafik-
ken på stedet før den skulle 
løftes opp igjen.

Foto:
Stian Ormestad

Havna godt uti grøfta langs Bispeveien

MC mot bil på Himmelspretten
KÅPEVEIEN: Rett over klokka fem søndag 31. mai melder politiet 
i Vestfold om kollisjon mellom motorsykkel og bil på Kåpeveien 
mot Undrumsdal. Alle nødetater rykket ut -  i tillegg til Seaking 
redningshelikopter. - Motorsykkelen har kollidert i fronten av bilen, 
melder politiet. MC-føreren var ved bevissthet, men ble fraktet med 
Seaking-helikopter til sjukehus. - Føreren regnes for å ha alvor-
lige skader og er flydd til Ullevål. Han har antakeligvis fått seg et 
svev, forteller operasjonsleder, Jan Kristian Johnsrud til ReAvisa. 
Fører av bil og passasjer ble ikke skadet. - Alvorlig skader i beina, 
forteller lensmann på Lars Reiersen til ReAvisa. - Saken er ferdig 
etterforsket, og oversendt påtale for vurdering og avgjørelse.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Enda ei trafikkulykke på Svinevoll
SVINEVOLL: Klokka 14.45 torsdag 21. mai 2015 fikk ReAvisa 
tips om trafikkulykke på Svinevoll. Nok en gang har det smelt 
mellom en bil fra Kopstadveien inn på Bispeveien. Det er den 
tredje ulykken på samme sted på kort tid. To personer var involvert 
i ulykken, og politiet opplyser at det er snakk om lettere person-
skader. Begge bilene er tatt ut av veien. Trafikken er tett og en lang, 
saktegående kø går forbi ulykkesstedet.

Foto:
Stian Ormestad.

Traktorvelt på 
Ramnesveien
RAMNESVEIEN: Lørdag i 
pinsehelga rykka alle nødetater 
ut til en traktorvelt på Ramnes-
veien, rett over grensa til Tøns-
berg. - Fører, en mann i slutten 
av 50-åra, får behandling etter 
et kutt i armen. Han ble kjørt 
til sjukehuset i Tønsberg med 
ambulanse. Ikke alvorlig skadet, 
melder politiet som har anmeldt 
saken.

Bil mot lastebil 
på Bjuneveien
BJUNEVEIEN: I 11.30-tida 
mandag 1. juni 2015 smalt det 
på Bjuneveien. Alle nødetater 
rykka ut til ulykken. To per-
soner var involvert, som sjåfør 
i hvert sitt kjøretøy. - Personbil 
mot lastebil i forbindelse med 
utkjøring fra privatadresse. 
Fører av personbil kjørt til SIV 
av ambulanse for sjekk, melder 
politiet på stedet. 

L A G E R B O D  T I L  L E I E

Små og store lagerboder til leie.
Åpent hver dag fra 08 - 20, hele året. 
Fra kr 575,- pr. mnd. Tlf. 800 89 005

Nok en bil hoppa 
over rundkjøringa
REVETAL: Hele tre biler 
har bomma på rundkjøringa 
og havna på uteserveringa på 
Revetal gamle stasjon siden 
brua på E18 kollapsa i februar. 
Sistemann ødela muren ut mot 
veien for 40.000 kroner. Lens-
mann på Revetal Lars Reiersen 
forteller at en person i 40-årene 
er pågrepet, og vedkommende 
har erkjent kjøring i påvirket 
tilstand. Les mer på ReAvisa.no.

Fra ReAvisa.no:

VÅLE: Rett før klokka 13.00 
lørdag 13. juni 2015 rykka politi 
og ambulanse ut til Våle. En 
bil skal ha kjørt på et barn ved 
kjøring i en gårdsplass. Første 
melding var at barnet ble tatt 
hand om av helsepersonell på 
stedet. I en oppdatert melding 
opplyser politiet at barnet er 
hentet av luftambulanse.
- Ikke førerkortbeslag, melder 
politiet i Vestfold på Twitter. 

Før denne avisa gikk i trykken, 
hadde lensmann Lars Reiersen 
ikke noen opplysninger å 
tilføye: - Jeg har ikke status på 
skadeomfang på barnet, sier 
Reiersen til ReAvisa, som føyer 
til at det er opprettet sak på 
forholdet.

Barn påkjørt av en bil Våle 
- hentet med luftambulanse



Kort om brevet fra ordføreren
til Samferdselsdepartementet

REVETAL: Med et enstemmig kommunestyre i Re bak seg har 
ordfører Thorvald Hillestad (Sp) skrevet et brev til samferdselsdepar-
tementet med ønsker for utbedringer langs Bispeveien: “Av tiltak som 
kan gjennomføres på kort sikt nevnes etablering av nye busslommer 
på Bakstevoll og Barkost, etablering av vegbelysning i krysset mot 
Skjeggestadåsen boligfelt, kanalisering av Bjunekrysset av hensyn til 
konflikt med trafikk til og fra Linnestad næringsområde, og generell 
breddeutvidelse og reasfaltering. Av tiltak til gjennomføring på lang 
sikt nevnes gang- og sykkelvei mellom Bakke Mølle og Svinevoll, 
pluss gang- og sykkelvei mellom Linnestad og Tønsberg grense. Dette 
kan legges inn som nye tiltak i Vestfold fylkeskommunes gjeldende 
handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2014 – 2017, foreslår 
ordføreren i brevet til departementet. Regulering av parsellene må skje 
lokalt her i Re, og bør ifølge rådmannen settes i gang snarest. I en ta-
bell er regulering angitt til 2015 og bygging i 2016. Det er også ønsker 
om en revurdering av fartsgrenser, spesielt med tanke på Kopstad-
veien. “Oppsummert så krever kommunestyret i Re at Samferdsels-
departementet bevilger nødvendige midler til trafikksikkerhetstiltak på 
Bispeveien og tilstøtende veier i Re straks, for å øke trafikksikkerheten 
og sikre liv og helse nå og i framtida for reisende langs disse veiene i 
vår kommune”, skriver ordfører Hillestad avslutningsvis.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen (FrP) fikk seg en 
kjøretur med partikollega og 
ordførerkandidat i Re Frode 
Hestnes (FrP) onsdag 27. mai 
2015. Med på turen var også 
samferdselspolitisk talsmann i 
FrP Bård Hoksrud.

En time forsinka 
- på grunn av trafikken
Hestnes benyttet anledningen til 
å spille inn ønsker for Bispe-
veien: Flere steder trengs det 
bedre belysning, ny asfalt, vur-
dering av fartsgrensene 
- spesielt med tanke på Kop-

På grusplassen ved innkjøringen 
til Skjeggestadåsen kom minis-
teren en times tid forsinket - på 
grunn av trafikken, selvfølgelig. 
Ministeren fikk føle på kroppen 
den økte trafikken på Bispe-
veien, etter brukollapsen på E18 
2. februar. - Det ville ikke være 
fornuftig å begynne å grave her 
nå med så stor trafikk, mener 
samferdselsministeren. - Men vi 
må være forberedt på, når trafik-
ken er nede på normalt nivå, 
at vi har planen klar for hva vi 
skal gjøre hvor - her eller i Hol-
mestrand, eller begge steder.
Ministeren setter med det 

BISPEVEIEN: Samferdselsministeren kommer med 
et slags løfte for en bedre Bispevei: - Det ville ikke 
være fornuftig å begynne å grave her nå med så stor 
trafikk. Men vi må være forberedt på, når trafikken 
er nede på normalt nivå, at vi har planen klar for 
hva vi skal gjøre hvor. Her eller i Holmestrand, eller 
begge steder.

Et slags løfte 
for en bedre Bispevei

* 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

Se video på nettavisa ReAvisa.no

MINISTER MED PÅ 
TUREN: Samferdselsmin-
ister Ketil Solvik-Olsen 
(FrP) fikk seg en kjøretur 
med partikollega i Re 
Frode Hestnes (FrP). - Jeg 
har vist ministeren alle 
hjulsporene på utsiden av 
veien, forteller Hestnes. 
Flere lastebiler har tippa 
utfor veien det siste snaue 
halvåret med omkjørings-
trafikk. I 2009 fant 
ReAvisa at det hadde vært 
en alvorlig ulykke med 
personskade eller dødsfall 
annenhver måned i snitt i 
perioden 1999 - 2009.

Foto:
Stian Ormestad

snaue halvåret med omkjøring-
strafikk. I 2009 fant ReAvisa 
at det hadde vært en alvorlig 
ulykke med personskade eller 
dødsfall annenhver måned i 
snitt i perioden 1999 - 2009. En 
sterkt ulykkesbelastet strekning, 
som nå har mer enn dobbelt så 
stor trafikk.
- Trafikksikkerhet er svært, 
svært viktig. Det å kunne bidra 
til at veiene oppleves som 
trygge er viktig. Noen steder 

Traktorbrann på bensinstasjonen: 
- Bra innsats av alle på stedet
REVETAL: Fredag i pinsehelga 
rykka brannmannskaper fra 
Kopstad ut til en mindre brann 
i redskap på en traktor ved 
bensinstasjonen på Revetal. 
- Bra innsats av alle på stedet. 
Brannen var slokket før vi kom, 
melder Vestfold Interkommu-

nale Brannvesen (VIB) på 
sin Facebook-side. - Bensin-
stasjonen hadde stengt 
pumpene og husbrannslange 
var på plass i tilfelle rean-
tenning. Utmerket på alle 
vis, sier brannmester Erik 
Løken. 

Fra ReAvisa.no:

trengs det ene, andre steder det 
andre. Nå må vi finne ut hva 
som gir mest for investerin-
gene her langs Bispeveien, sier 
Solvik-Olsen.
Bispeveien gjør inntrykk på 
ministeren: 

- Ja, veien virker smal, og 
med lite asfalt på utsiden av 
den hvite kantlinjen. Det kan 
by på litt keitete situasjoner, 
kan Solvik-Olsen se for seg.
Se også video fra besøket på 
Bispeveien på ReAvisa.no.

stadveien. Flere steder er det 
planer om tryggere kryss 
- såkalt kanaliserte kryss med 
avkjøringsfelt. Skolebarn må 
skysses i taxi i mangel på trygge 
busslommer. Flere kilometer 
mangler gang- og sykkelvei, og 
veien er så smal at flere laste-
biler har tippa utfor veien.
- Det er mange ønsker, og jeg 
forstår det når vi ser hvor mye 
trafikk som kommer her når 
E18 er stengt, sier samferdsels-
ministeren til ReAvisa. Men han 
vil ikke love noe konkret.
- Nå er vi her for å se på det 
som er påpekt, vi har jo hørt fra 
dere mange ganger. Det viktig-
ste nå for oss er at brua kommer 
opp igjen og at vi får normal 
ferdsel på E18.

omkjøringsveiene i Re og 
Holmestrand langt på vei opp 
mot hverandre. For Hestnes 
er det viktig at Bispeveien får 
status som en beredskapsvei, 
og at midlene som trengs for å 
oppgradere følger med. 
Ønskene for Bispeveien er 
mange, og de er gamle. Veien 
er for det meste ei jernbanelinje 
fra 1901 som ble asfaltert da 
jernbanen ble lagt ned. Veien er 
smal, og på det aller smaleste 
mangler det også gang- og 
sykkelsti.

- Veien virker smal
- Jeg har vist ministeren alle 
hjulsporene på utsiden av veien, 
forteller Hestnes. Flere lastebil-
er har tippa utfor veien det siste 

“Det er mange ønsker, og jeg forstår det når 
vi ser hvor mye trafikk som kommer her når 
E18 er stengt” 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
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Døde i MC-ulykke 
på Pauliveien
PAULIVEIEN: 2. pinsedag 
rykket alle nødetater ut etter 
melding om trafikkulykke på 
Pauliveien i Re, rett ved grensa 
til Horten. En motorsykkel kol-
liderte med en bil. MC-føreren, 
en 30-åring fra Litauen, ble 
flydd til Ullevål med alvorlige 
skader, men livet sto ikke til å 
redde. To personer satt i bilen 
- begge uskadd, men begge 
ble kjørt til legevakt av ambu-
lanse for sjekk, meldte politiet 
i Vestfold. Pauliveien var en 
stund etter ulykken stengt for 
gjennomkjøring. - Årsaken til 
ulykken ukjent og etterforskn-
ing vil forsøke å avdekke dette. 
Sak opprettes, melder politiet 
etter at de er ferdig på stedet.
I en oppdatert melding melder 
politiet at bilfører, ei kvinne 
i 50-åra, fikk beslaglagt sitt 
førerkort.

 

 

 

Gratis gassballong til alle 

barn 

 

Revetaldagene 
2015 

 

Softis med eller uten strøssel 

Kr 25,- 
 
Kaffe og kake 

Kr 49,- 
Alle barnemenyer (barn u/12år) 

Kr 40,- 
 
 

Åpningstider: 
11:00 til 20:00 (mandag til fredag) 
12.30 til 20:00 (lørdag og søndag) 

KOPSTADVEIEN: Politiet 
holdt trafikken i pinsehelga un-
der oppsikt, med flere kontroller 
på omkjøringsveiene for den 
ødelagte Skjeggestadbrua på 
E18. Allerede fredag ettermid-
dag gikk en utålmodig bilist 
rett i garnet som var lagt ut på 

Kopstadveien, i 40-sona 
på Sørby.
Politiet tok beslag i fører-
kortet til en 48-åring som 
ble målt til 67 kilometer 
i timen i 40-sona. Han 
erkjente forholdet og sam-
tykket til førerkortbeslag. 

Politiet holder fortsatt 
omkjøringstrafikken under kontroll

Men hvor ble løftet av?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Tidligere denne måneden sendte 
ordføreren et brev om Bispe-
veien, med konkrete forslag til 
helt nødvendige utbedringer. 
Se grønn faktaboks til venstre. 
Svarbrevet fra Samferdsels-
departementet kom onsdag 
10. juni 2015, og Re-ordfører 
Thorvald Hillestad (Sp) var ikke 
sein med å spre sin forargelse 
over det som står i brevet. Blant 
annet på direkten på NRK 
Vestfold. En bunke med kopier 
av brev, svarbrev, protokoller 
og møtereferat blir overlevert 
lokalavisa mellom to møter. 
Ordføreren har mista tålmo-
digheten når det gjelder å gå 
på akkord med sikkerheten på 
Bispeveien. Han mener det er 
direkte feil det som står skrevet 

fra departementet, og svaret 
forøvrig gir lite håp om snarlig 
drahjelp fra statlig hold:
"Breddeutvidelser av veien, 
bygging av gang- og sykkel-
veier og etablering av buss-
holdeplasser vil etter Statens 
Vegvesens vurdering kreve 
grunnerverv og eventuell regul-
eringsplan. Tiltakene vil derfor 
ta tid å opparbeide".
- Ja, vi skjønner at vi skal reg-
ulere og erverve grunn. Nå er 
det nok snakk, nå må vi kunne 
kreve konkrete svar i forhold til 
finansiering, mener ordføreren. 
For det er penga det står på. 
Les hele denne saken og mange 
flere saker om på Bispeveien og 
omkjøringstrafikken på 
nettavisa ReAvisa.no.

REVETAL: - Samferdselsministeren har skapt store 
forventninger. Derfor blir det bare tull å få et svar 
som dette fra departementet, mener Re-ordfører 
Thorvald Hillestad (Sp). 

NOK PRAT! Re-ordfører Thorvald Hillestad (Sp) har mista 
tålmodigheten. Det står på penga, og svarbrevet fra samferd-
selsdepartementet gir ingen lovnader om statlige kroner til en 
sikrere Bispevei gjennom Re.

Foto: Stian Ormestad
Tips ReAvisa!

Tips@ReAvisa.no
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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

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

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: SOMMER I RE

Sommer-yoga 
i parken på Revetal

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Grete Nina Aske flytter yoga-
timen fra Valleåsen til parken på 
Revetal søndag 21. juni 2015. 

- Lavterskeltilbud for alle
- For første gang i år er det 
den internasjonale yogadagen, 
innstilt av FN. Den faller på 21. 
juni, og det kan nok komme av 
at det har vært flere store yoga-
arrangement i flere store byer 
verden rundt på denne dagen. 
For eksempel i New York, der 
hele Times Square blir brukt til 
yoga, forteller Grete Nina. Også 
i Oslo er parker blitt brukt til 
utendørs yoga, som Frogner-
parken. Der som her blir det 
et lavterskeltilbud, for barn og 

voksne i alle aldre, for både 
trenede og utrenede kropper. 
Det eneste forbeholdet, er 
værforbeholdet.

- Moro å få brukt parken
- Det er moro hvis vi får brukt 
parken på Revetal litt mer, sier 
Grete Nina som har søkt kom-
munen om tillatelse. Det var 
helt greit å få leie den. Første 
gang blir 21. juni, så er planen 
å arrangere noen flere økter i 
løpet av juli: Søndag 5. juli, 
tirsdag 14. juli og søndag 19. 
juli. Det er bedre plass i parken 
enn i kjellerlokalet i Valleåsen, 
så det er så å si ingen begrens-
ing på antall deltakere. Lisbeth 

Reisæter fra Valleåsen har gått 
på yoga ett års tid. Hun vil få 
med seg utendørs yoga i parken. 
- Det blir spennende med yoga i 
friluft, jeg gleder meg!

- Får mer energi med yoga
For Lisbeth gir yoga-timene 
mye: - Jeg har fått tilbake 
styrken i kroppen, og har mer 
energi til overs. Så jeg er veldig, 
veldig fornøyd. Jeg har aldri 
trena før i mitt liv, men nå er jeg 
blitt mye mykere med yoga. Og 
jeg har mindre “vondter” i krop-
pen. Yoga-timen søndag 21. juni 
2015 blir den aller første ute i 
friluft i Re, såvidt yoga-gjengen 
på Revetal veit om.

REVETAL: I anledning den internasjonale yoga-dagen blir det utendørs yoga på 
Times Square i New York og i Frognerparken i Oslo - og i parken på Revetal.

YOGA I PARKEN: Grete Nina Aske driver Mykere Yoga 
i Valleåsen. Søndag 21. juni 2015 flyttes yoga-timen ut i 
friluft, i parken på Revetal. Det gleder Listeth Reisæter 
(nederst) seg til. Hun forteller om et bedre liv etter at hun 
starta med yoga.

Foto: Stian Ormestad.

Sommer i Re:

Les mer om Re-sommeren på ReAvisa.no
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re motorsport inviterte til 
pressekonferanse i Tønsberg i 
begynnelsen av denne måneden. 
På agendaen sto VM-runden 
som Re-klubben skal arrangere 
i sommer, en av fem VM-runder 
verden over. Datoen er helga 
31. juli - 2. august 2015.

Stor dugandsinnsats
Joyce Christine Andersen, nest-
leder i Re motorsport, forteller 
om forhistorien til årets VM-
runde som går helt tilbake til 
båtracet i Tønsberg i 2007. Den 
gangen het klubben NMK Tøns-
berg, siden den gang er navnet 
blitt Re motorsport på grunn av 
hjemmebanen, motocrossbanen 
på Ødegården i gamle Ramnes 
kommune. 
- Vi er en klubb med alle motor-
sportgrener. Re motorsport er 
mer enn motocross midt inni 
skauen i Re. Vi har arrangert 
NM-løp på Ødegården helt 
siden 1968. Nå er vi fullt inne 
i arrangmentet her i Tønsberg 
med båtrace. Det har helt 
tydelig gitt en god effekt for 
klubben, tatt medlemsveksten i 
betraktning. Re motorsport var 
den klubben som vokste mest i 
fjor, uavhengig av sportsgren, i 
hele Vestfold, forteller Joyce.
Og folka trengs, for cirka 350 
dugnadsøkter skal fylles opp i 
forbindelse med VM. 
- Det betyr mange dugnadsøk-
ter for klubben, men vi trenger 
også flere frivillige. Det er 
snakk om alle mulige slags 

oppgaver, som for eksempel 
vaktbåter. Det var veldig pop-
ulært i fjor. Alle som vil hjelpe 
til kan henvende seg til klubben 
via våre Facebook-sider, opp-
fordrer Joyce. 

Sikkerheten i fokus
Re motorsport har også med 
sikkerheten rundt arrangementet 
å gjøre. Det måtte ett par møter 
til med Havnefogden i Tøns-
berg for å få lov til å kjøre i 200 
kilometer gjennom havna. - Vi 
må huske på at dette er en sport 
som kan være livsfarlig hvis 
ikke ting gjøres riktig. Sporten 
innebærer en viss risiko. Derfor 
er det flott å ha med politi, 
brann, motorsportklubben og 
Tønsberg kommune på laget, 
der alle ser hverandre i korta og 
sjekker opp om alt er på stell. 
Det er en trygghet i seg sjøl.
Re motorsport svarer opp mot 
motorsportforbundet, der det 
er strenge krav til sikkerhet for 
deltakere, funksjonærer og pub-
likum. - Vi har en lang erfaring 
med å arrangere motorsport-
stevner, der det alltid er en viss 
risiko involvert, sier Joyce. 
Tidligere har Norge hatt et 
likende arrangement i Arendal. 
Det var en stor folkefest, faktisk 
var det flere på båtrace der enn 
på Holmenkollen-søndagen. 
Pål Virik Nilsen fra Sandefjord 
er Norges fremste båtracer. 
Han kjørte båtracet i Tønsberg i 
fjor, og da holdt han på å snitte 
brygga. I år girer både han og 

arrangørere opp og satser enda 
mer seriøst.  
- Dette blir årets høydepunkt, 
helt klart. Dette blir veldig stort, 
en helt annen skala enn i fjor. 
I år teller racet som VM-runde 
i den tøffeste klassen i hele 
verden, F2. Det er mange team 
som kan vinne, og alle satser alt 
på det, forteller Virik Olsen. Det 
er et potensiale på 35 team fra 
15 nasjoner som er kvalifisert til 
å delta på dette nivået.

ØDEGÅRDEN/TØNSBERG: - Re motorsport er 
mer enn motocross midt inni skauen, sier Joyce 
Christine Andersen. Helga 31. juli - 2. august 2015 
arrangerer klubben VM i båtrace der det ventes opp 
mot 30.000 tilskuere. 

Re motorsport kjører 
VM i båtrace i Tønsberg

- Jeg kjører mest internasjonalt, 
og sjelden her hjemme i Norge. 
Men dette racet her må jeg bare 
delta på, sier Pål Virik Nilsen.

Opp mot 30.000 tilskuere
Re motorsport har en langsiktig 
plan om å arrangere båtrace i 
stor skala år etter år i Tønsberg. 
Publikumstallet ble anslått 
til rundt 15.000 på fjorårets 
båtrace, i år ventes opp i mot 
det dobbelte til Tønsberg.

RE MOTORSPORT ARRANGERER: Norges fremste 
båtracer Pål Virik Nilsen er klar, det samme er nestleder i 
Re motorsport Joyce Christine Andersen. Helt til høyre ser 
vi ordfører i Tønsberg Petter Berg. Det forventes opp mot 
30.000 tilskuere til Re motorsports arrangement.

Foto: 
Stian Ormestad

- Bare å hoppe 
i vannet i Re!
REVETAL: Miljørettet 
helsevern på Revetal har 
tatt årets første prøver 
av badevann-kvaliteten, 
og i Re er alle badevan-
nene godt innenfor det 
akseptable. 
- Bare å hoppe i vannet! 
Både Grorudvannet, 
Langevannet, Merke-
dammen, Snekkestad 
og Sandsletta er testa 
og fått karakteren 
“God kvalitet”.

Sommer i Re:
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MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

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

Messer og marked 
i løpet av Re-sommeren Se flere bilder på ReAvisa.no

Adrenalinkicket 
er ikke langt unna
SVARSTAD/ANDEBU: Det finnes 
flere sommeraktiviteter ikke langt 
unna Re i Indre Vestfold. To gir 
et større kick enn alt annet. Langs 
Lågendalsveien ved Svarstad 
ligger aktivitetsparken Høyt og 
lavt. Der er det klatreparken for 
barn og ungdom, lekeplass, hop-
ping i høyet og Kjærra fosse-park 
(UNESCO Norvegica Geopark), 
med mer. Det er også fint å gå på 
tur i området på tilrettelagte stier. 
På Håsken i Andebu er det gokart-
utleie. Der kan du bestille time for 
deg og fartsglade venner, eller du 
kan stikke innom for drop-in.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Omsetningen på Hjerpetjønn 
ble hele 128.000 kroner, og 
arrangøren satt igjen med 81.000 
kroner - som går uavkortet til 
vedlikehold av Hjerpetjønn vel, 
forsamlingslokalet i bygda. 

Strålende søndag
- Vi er fornøyde med både 
publikumstall og overskudd, 
siden det var regn på lørdag, for-
teller messesjef Robert Klausen. 
Søndag kom det like mange 
som det kom i løpet av to dager 

forrige gang - da strålte sola over 
Hjerpetjønn. Robert skryter av dug-
nadsgjengen: - Vi kunne ikke gjen-
nomført messa uten alle de flinke 
dugnadsfolka som trår til når det 
skjer noe i bygda. Heller ikke uten 
Sanitetsforeningen på Hjerpetjønn. 
De er unike!

Mer som skjer 
i løpet av Re-sommeren
Videre i løpet av Re-sommeren er 
det Vivestad Høstmarked helga 22 
- 23. august, og dette blir det tiende 

HJERPETJØNN: Vestfold Landbruk & Fritidsmesse på Hjerpetjønn var den første 
av mange messer og marked i Re og omegn denne sommeren. Dugnadsgjengen på 
Hjerpetjønn er fornøyd med cirka 2.100 besøkende - det er ny publikumsrekord.

året på rad med høstmarked i 
Vivestad. Dette er det arrange-
mentet som har trukket flest 
folk til Re gjennom mange år 
- med publikumsrekord på pver 
7.000 gjester. Ti år med marked 
i Vivestad blir feira med Ila 
Auto og Lars Martin Myhre på 
programmet. Begge har lokale 
røtter i Vivestad. I august er det 
også Åpen gård på Brår, datoen 
er 29 - 30. august. Helga 5 - 6. 
september er det Sensommer-
festival på Våle prestegård.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Dette er første gang denne 
kåringen holdes i Vestfold, 
forteller Maren Emilsen og
Maj Helene Emilsen til ReAvi-
sa. Kåring er en utstilling der 
hestene blir bedømt ut ifra ut-
seende, bevegelse og rasepreg. 
Det gis poeng fra 0 -10 for blant 
annet skritt, trav, galopp, bein 
og rase. Det er åpent for alle 
kjønn og aldre. Hingster kan 
stilles for avlsgodkjennelse i 
BPS. 

Mange flotte hester
Hestejentene holder gård, 
mens det er Norsk Barockpinto 
Forbund som står for kåringen. 
Barockpinto er en rase som er 
blitt mer og mer populær og 
egner seg godt innen sport, 
som dressur. Barockpinto er 
en nederlandsk rase, der den 
begynte som en krysning av 
Frieser og KWPN varmblods. 
Barockpintoen har Frieserens 
flotte gemytt og vakre eksteriør: 
Stolt, høyreist og med store 
kraftfulle bevegelser, forteller 
jentene. - Hestens flotte sorte og 
hvite tegninger gjør at dette er 
en hesterase som skiller seg ut i 
mengden. I de senere år har 
oppdrettere i Nederland opp-
retta ei stambok, slik at man 
registrer hester og har kontroll 
på avlen. Hester som stilles 
til kåring vil DNA-testes og 

Hestefrelste samles
på Kjær gård i Våle
KJÆR GÅRD: I august  arrangeres Barockpinto 
kåring på Kjær Gård. Det ventes mange hestefrelste 
til gården ved Bibo i Våle.

HESTETREFF PÅ 
KJÆR:Maren Emilsen og 
Maj Helene Emilsen på Kjær 
gård.

Foto:
Stian Ormestad

Grønn gudstjeneste i Ramnes
RAMNES: “Sommerkirken i 
Re” starter opp med Grønn 
gudstjeneste 21. juni 2015 i 
Ramnes kirke, med påfølgende 
tur til Aud Gjelsås` besøksgård 
på Hoksrød i Arnadal. Hun 
vil gi en omvisning i hagen 
sin, og de som ønsker det, kan 
også gå og se minnesteinen fra 
andre verdenskrig som ligger 

rett ovenfor gården. Her var 
det en slipplass for våpen til 
motstandsbevegelsen. Det vil 
bli mulig å kjøpe seg kaffe og 
kake. Det blir felleskjøring fra 
Ramnes kirke rett etter guds-
tjenesten. De som vil kombinere 
turen med litt trim, kan ta syk-
kelen fatt, oppfordrer Synnøve 
Finnerud i en epost til ReAvisa. 

stambokføres for å opprettholde 
rasens avlsmål og rasestandard.
Det vil være mulig å stille andre 
raser som kan brukes i Barock-
pinto-avlen, som pinto, varm-
blods og frieser, foreteller de. 

Dommere fra Nederland
- Hvis du eller noen du kjenner 
kan være interessert i å stille 
hesten deres ta kontakt med 
Norsk Barockpinto Forbund på 
mail eller gå inn på siden deres 
på Facebook. Alle som ønsker 
å vite mer om denne fantastiske 
rasen er hjertelig velkommen 
til kåring 16. august 2015 fra 
klokka 10. Dommere kommer 
fra Nederland, og det forventes  
mange tilskuere og interesserte 
til Kjær gård i Våle.

Vivestad Høstmarked for 10. gang 
med Ila Auto og Lars Martin Myhre
VIVESTAD: Vivestad Høst-
marked har gjennom flere år 
vært det arrangementet som 
trekker flest folk til Re. Årets 
dato er helga 22 - 23. august, 
og dette blir det tiende året på 
rad med høstmarked i Vivestad. 
Markedsstyrets leder Vidar 
Vallumrød forteller at oppslut-
ningen fra utstillerne som vanlig 
er veldig god. - De cirka 150 
bodplassene inne og ute er på 
det nærmeste fylt opp. Det blir 
ventelister også i år, sier Val-
lumrød. Ti år blir feira med Ila 
Auto og Lars Martin Myhre på 
programmet. - At vi får besøk 
av disse landskjente og pop-
ulære artistene i jubileumsåret 
er spesielt hyggelig, siden både 

Ila Auto og Lars Martin har 
lokale røtter i Vivestad, sier 
Vallumrød. Ila Auto vil spesielt 
underholde barna, som kan 
glede seg over at Trollebollene 
kommer også i år, etter stor 
suksess i fjor. Markedet ellers 
blir mye likt det publikum er 
vant til, utstillere som dekker et 
stor mangfold av både gammelt 
og nytt, forskjellige aktiviteter 
og ikke minst mye god mat. 
Etter en forsiktig start i 2006 
med cirka 60 utstillere og 1.500 
besøkende ble fjoråret så langt 
det beste med over 7.000 fra 
hele Vestfold. - Med fint vær, 
og det blir det jo, tror jeg på et 
minst like godt besøk i år, sier 
Vallumrød.

Sommer i Re:

Revetaldager 
siste helga i juni
REVETAL: Re-torvet inviterer 
til Revetaldager siste helga 
i juni, fra torsdag 25. juni til 
og med lørdag 27. juni 2015. 
Tradisjonen tro masse gode 
tilbud, opplevelser, smaks-
prøver og moro for små og 
store hele helga. Nytt av året 
er blant annet hinderbane i 
parken på Revetal.

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Torsdag blir det en rein metal-
kveld hvor blant prog-metal-
bandet Divide Multitude skal 
spille. Fredag kommer Hon-
ningbarna på besøk, i tillegg til 
at det blir gjensyn med Bekke-
farets eget husband, Wefring fra 
Gøteborg i Sverige. 

Honningbarna er årets kupp
Spesielt Honningbarna knyttes 
det store forventninger til, som 
et kupp kanskje på lik linje som 
Plumbo i fjor. Honningbarna 
er et norsk punkrock-band fra 
Kristiansand. Bandet debuterte i 
2010 med EP-en Honningbarna. 
I januar 2011 ble de kåret til 
Årets Urørt med sangen «Borg-
erskapets utakknemlige sønner» 
og samme år kom debutalbumet 
“La alarmane gå”. For debut-
albumet vant de klassen rock 
under Spellemannprisen 2011. 
De ble i tillegg nominert i 
klassen årets nykommer. Hon-
ningbarna har spilt over 300 
konserter på klubbscener i inn- 
og utland, inkludert opptredener 
på Øyafestivalen, Roskilde-
festivalen, Eurosonic og Iceland 
Airwaves. Siste helga i juni 
kommer de til Bekkefare i 
Ramnes. På lørdag kommer 
lokale Linda Kvam. 
- Bekkefare har tatt noen steg 

i riktig retning for hvert år, 
forteller Svein Flåteteigen på 
vegne av festivalen: 
- Nytt i 2015 er for eksempel 
nattbuss fredag og lørdag inn 
til jernbanestasjonen i Tøns-
berg. Barkapasiteten utvides 
også med en egen ølbar ved 
sceneområdet, i tillegg til 
hovedbaren og servitørene som 
går rundt. Sortimentet blir også 
utvidet, blant annet med øl fra 
Færder Mikrobryggeri. Det 
er fortsatt lov til å ta med seg 
grillmat, snacks og liknende 
inn på området, det blir 
grillfasiliteter som før. Drikke-
varene må derimot kjøpes på 
området, og vann er selv-
følgelig gratis. 
I tillegg har artistene siden sist 
fått en ekstra backstage bak 
scenen hvor de kan gjøre seg 
klare. 

Oppgradert festivalområde
Bilveien ned til området er blitt 
utbedret, gangstien gjennom 
skauen er åpen for fotturistene 
igjen, og det er også blitt bygd 
mer tribuneplass så folk kan 
sitte og kose seg på benker i 
skråningen. Festivalen har ei 
hjemmeside på bekkefare.com, 
og er også å finne på 
Facebook.

Honningbarna kommer 
til Bekkefare musikkfestival
BEKKEFARE: Årets Bekkefare Musikkfestival 25 
- 27. juni 2015 er den femte på festivalområdet ved 
Kileveien i Ramnes.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Lørdag 8. august på Haugarplassen i Høyjord 

Vi åpner klokken 20.00 og stenger klokken 01.30  |  ID: 18 år 
Medbrakte drikkevarer er ikke tillatt.  |  Salg av vått og tørt. |  Vi har bankterminaler 

Billetter selges i porten for 375 kroner.  Billetter i forsalg koster 300 kroner. 
Forsalg av billetter: www.hul.no | www.billettservice.no | 7-eleven | Narvesen | Tlf. 815 33 133 

Sensommerparty arrangeres av Høyjord Ungdomslag 

facebook.com/ 
sensommerparty 

- over 4.000 lesere i  sommerukene!ReAvisa.no

ReAvisa juni 2015
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Torgeir Walde-
mar spiller på 
Re minifestival

REVETAL: Torgeir 
Waldemar fra Jareberg 
er en unisont kritikerrost 
nykommer med låter 
som setter spor etter seg. 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Torgeir Waldemar fra Jareberg 
er rett og slett et musikalsk 
geni som vender hjem fra Oslo 
for å spille hjemme i Re, på 
Re minifestival som arrang-
eres på Revetal 31. juli - 1. 
august 2015. Som førstemann 
ut på scenen fredag kveld blir 
han festivalens høydepunkt. 
Allerede før debutalbumet ble 
sendt i trykken i fjor høst, var 
Torgeir Waldemar med på en 
support-turné med selveste 
Wovenhand i Europa. Han har 
også hatt support-jobber for 
Sivert Høyem, Ida Jenshus, 
Hellbillies, Monica Heldal, 
Tommy Tokyo, Erlend Ropstad, 
og spilt på en rekke festi-
valer - blant annet Slottsfjell. 
For debutalbumet ble Torgeir 
Waldemar nominert til Spelle-
mann i kategoriene ”Country” 
og ”Årets Nykommer”. Fredag 
31. juli 2015 spiller Torgeir 
Waldemar på Re minifestival på 
Revetal, før Bosses danseband 
entrer scenen. Lørdag 1. august 
fortsetter festivalen med 
Åpen Scene, Roger Bergan 
And The Loose Cannons 
og tilslutt Sons Of Bane.

Revårockere, troll og mus
på kubeitet i Fon

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På årets Revårock-program står 
blant annet Pipelines, som feirer 
50 år i år. Gid og Hvermann, 
et band fra Østfold, men nå 
med et medlem fra Re, tar også 
gitarene og trommestikkene 
fatt. Dulpen & Hakan RRC er 
et band fra Holmestrand som 
gjorde stor suksess på Åpen 
Scene på Revetal tidligere i år. 
De vil kjøre en rein Creedence 
Clearwater Revival-tribute. 
Sons of Bane står også på 
plakaten, det er et nytt band fra 

Re - men med en ikke ubetyde-
lig Revårock-erfaring. Består 
av Sindre Holtung fra Sats, 
Fredrik Bertelsen fra The Last 
24, Ole Christian Langedrag 
fra Toxic Waste, Hallvard Hol-
tung fra Silo, og Jan Ringen 
fra The Dix. Bandet spiller 
etter egen beskrivelse “rock 
av nyere dato” og skal avslutte 
årets Revårock. Dagen før blir 
det en fredag for familien, der 
Trollebollene kommer med 
forestillingen “Troll og mus”.

FON: Oppstussen har såvidt lagt seg etter Revårock-
efeller i Oslo i februar, hvis den noen gang legger seg 
etter at nesten 1.000 bønder fra Re inntok landets 
hovedstad. Uansett, Revårock-gjengen er klare for 
å ta i mot tusenvis av musikkglade reinger igjen 
- denne gangen på det gamle, gode kubeitet i Fon.

Sommer i Re:

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Høyjord Ungdomslag inviterer 
til Sensommerparty på Haug-
arplassen for tredje året på rad 
lørdag 8. august 2015, og det 
ventes som vanlig et tusentalls 
med gjester.

Nytt skandinavisk superband
Det forholdsvis nye skandi-
naviske superbandet Ammuni-
tion har medlemmer fra svenske 
Eclipse og Sabaton, danske 
King Diamond og Pretty Maids, 
og norske Wig Wam og Circus 
Maximus. Deres debutalbum 
«Shanghaied» ble sluppet i 
Skandinavia og Japan rett før 
jul, og i resten av verden i 
januar i år. Albumet har allerede 
blitt omtalt som et av årets 
største overraskelser i inter-
nasjonale medier, og har fått 
anmeldere i alle land til å trille 
terninger til 6 og poengvurdert 
til de høyeste scores. Med seks 
rutinerte musikere med fantas-
tiske merittlister er det duket 
for å gi publikum et musikalsk 
fyrverkeri av de sjeldne på 
Haugarplassen. I tillegg til låter 
fra bandets debutalbum vil 
publikum også få eksklusive 
liveversjoner av Wig Wams 
største hits. 
Linda Kvam er en lokal sanger 
og låtskriver med 25 års 
erfaring fra scenen. Hun er en 
av landets fremste rock- og 
country-vokalister med sin 

Sensommerparty på Haugar-
plassen for tredje året på rad

særegne stemme og innlevelse. 
Hun er også en solid låtskriver 
og dette oppleves på hennes 
siste album ”Anything For 
Love”. Mange husker Linda fra 
flere tv-programmer, blant annet 
som gjest i Beat for Beat flere 
ganger. Linda Kvams første 
plate ”Refused” kom i 1998. 
Etter det har hun medvirket på 
flere andre album med artister 
som Frode Ahlnæs, Stephen 
Ackles, Lars Martin Myhre, 
Levi Henriksen, Jan Werner og 
Odd Børretzen. Linda trives 
like godt på festivalscener som 
små klubber og man kan ikke 
unngå å bli revet med av denne 
folkekjære artisten som setter 
sitt publikum høyt, heter det i 
pressemeldingen.

Nykommer fra Oslo
Ben Scharming er en fersk 
musiker fra Oslo, i gjennom 
livets egne musikerutdanning 
ble sang fort en lidenskap, og 
gitaren fulgte like tett etter. 
Med blues og alternativ rock 
stiller han med en naken 
stemme og gitar til et show med 
akustisk tyngde: Dystre sårbare 
toner, mørke tekster men og 
gladlåter med smak av sommer, 
beskrives hans musikk i skrivet 
fra Høyjord Ungdomslag som 
ønsker alle velkommen til 
musikkfest på Haugarplassen 
lørdag 8. august 2015.

HAUGARPLASSEN: Årets headliner er Åge Sten 
Nilsens “Ammunition”. Videre står Linda Kvam 
på scenen og nykommeren Ben Scharming.

  
 150 utstillere og salgsboder 
 Gjøre en god handel?    
 Spise middag i landlige omgivelser? 
 Treffe hyggelige mennesker?   
 Lars Martin Myhre og Ila Auto live? 
 Les mer på www.vivestadhostmarked.no 

 Kl. 10 - 17 begge dager 
 Gratis inngang - parkering kr. 70 

”Godt brukt og pent nytt” 

Vivestad Høstmarked 
Lørdag 22. og søndag 23. august 

     Vivestadlinna 528, 3175 Ramnes.    Arr: Bygdehuset Sagatun 

Se bilder fra festivalsommeren på ReAvisa.no

REVETAL: - Vil du spille på 
en stor utescene på Re-torvet? 
Åpen Scene har fått spilletid 
på festivalen lørdag 1. august 
2015, forteller Åpen Scene-
general Audun Kalleberg. For å 
fremme et ønske om å spille kan 
man sende en epost til 
audun@komitt.no med litt 
informasjon, oppfordrer han. 
- Du må ikke ha spilt på Åpen 

Scene tidligere, men har du 
gjort det stiller du litt sterkere. 
En liten jury bestående av 
representanter fra 
Restauranten og Åpen Scene 
vil etter beste evne velge ut 
noen bidrag som får 
muligheten. 
- Det lønner seg å være kjapp 
til å melde sin interesse for å 
få spilletid.

Har du lyst til å spille på Re Minifestival?
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Norgesmestere i 
sportsdans fra Re
BERGEN/BJUNE: Første helga 
i juni 2015 ble det avholdt 
Norgesmesterskap i sportsdans 
i Bergen. Karine Lindholm og 
Stanislav Vares fra Bjune ble 
Norgesmester i Standard dans 
lørdag og i latin dans søndag. 
De slo flere landslagspar i 
konkurransen. Begge bor på 
Bjune og er tilknyttet Nøt-
terøy Danseklubb. Karine går 
siste året på Wang toppidrett i 
Tønsberg og satser nå sammen 
med Stanislav fulltid dans på 
topp internasjonalt plan. En 
sport med mange tusen par å 
konkurrere mot, og der Norge 
har store meritter fra 1980 og 
90-tallet. Blant annet av Cecilie 
Brinck Rygel, Erling og Anita 
Langset, og Geir Bakke som er 
deres trenere i dag. 

Foto: Privat

Idrettsmerkeprøver 
i Ramnes er i gang
RAMNES: Ramnes IF er i full 
gang med idrettsmerkeprøver på 
Ramnes skole. Prøvene holdes 
hver mandag ettermiddag fram 
til 1. oktober med en pause i 
juli. I 2014 hadde RIF en fin 
økning i antall merketakere, 
og man satser på ennå flere i 
år. Det er mange ulike øvelser 
å velge mellom, så det skulle 
være noe som passer for de 
fleste. - Så da er det bare å få 
på seg joggeskoene og komme 
seg ut en lang og lys mandags-
kveld, oppfordrer Synnøve 
Finnerud i Ramnes IF 
i en epost til ReAvisa.

TØNSBERG: I mai arrangerte 
2. klasse-elever fra idrettsfag 
på Re videregående skole 
Tinestafetten i Tønsberg. 
Både Røråstoppen, Solerød og 
Ramnes skole i Re stilte med 
flere lag. Det store lokalopp-
gjøret kom klokka 10, da var 
alle tre Re-skolene satt opp i 
heat sammen. I siste liten ble 
Røråstoppen skyvd ned til neste 
heat. Lokalderbyet for 6. trinn 
endte med seier til Ramnes, 
der Kristian Rying Horn kunne 
løpe først over målstreken til 
stormende jubel. 
- Jeg visste vi kom til å greie 
det, for jeg hadde et godt for-

sprang da jeg fikk stafettpinnen. 
Så det er ikke bare jeg som skal 
gratuleres, de andre sprang så 
fort at jeg kunne bare jogge inn 
til seier! 
Sluttida 4.40 sendte Ramnes 
opp blant de ti beste totalt i 
6. trinn. Solerød-elevene sykla 
att og fram til Greveskogen 
idrettspark. God oppvarm-
ing, mente elevene sjøl. - Det 
tok bare tre kvarter, forteller 
lærere og elever til ReAvisa. 
Se flere bilder fra Tinestafetten 
på Greveskogen på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad

- Moro med Tinestafett på Greveskogen!

Se flere bilder på ReAvisa.no

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

Fredag 19. juni kl 10 - 18 
Lørdag 20. juni kl 10 - 18

Revetal

ReAvisa ønsker våre lesere 

en god sommer!

Følg med på ReAvisa.no - og 

tips oss på Tips@ReAvisa.no :)

I tillegg til den faste ruta i Re og omegn, får hele Andebu og Hof avisa!
Annonsefrist 12. august, utgivelse onsdag 19. august 2015

Annonse@ReAvisa.no

Ekstra stort ReAvisa-opplag i august!

8.800

Sport i Re:



ReAvisa juni 2015  23

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
Gymnaestrada holdes hvert 
fjerde år – denne gangen i 
Helsinki. I følge nettsidene vil 
det bli det største arrangementet 
med tanke på internasjonale del-
takere i Finland noen sinne. 

- Årets høydepunkt
Over 22. 000 turnere, unge og 
voksne, kvinner og menn fra 
hele 50 forskjellige land skal 

BIBO: 16 damer på Ivrig dameturn representerer Norge i Gymnaestrada i Helsinki tredje uka i juli. Det er 
det største idrettsarrangementet i gymnastikk.  – 22. 000 turnere, 1200 av dem nordmenn og 16 av dem oss. 
Man blir ganske stolt når man representerer landet sitt på et så stort arrangement, forteller damene.

delta. 1.200 fra Norge, og 16 fra 
Ivrig. 
– Fra nyttår til juni trener vi på 
det samme programmet, som 
er likt for alle i vår tropp i hele 
landet. I Helsinki kommer vi til 
å være 450 nordmenn som viser 
fram det samme programmet 
samtidig. Man blir ganske stolt 
av å representere landet sitt, 
forteller Grete Hestnes, Torill 

Bjølgerud, Gro Hellum og Sis-
sel Frellumstad. I Helsinki blir 
det treninger, framvisninger og 
mye sosialt. Ivrig-damene skal 
bo på skole. Gymnaestrada er 
alltid et høydepunkt. Tidligere 
har damene vært i både Sveits 
og Østerrike. 

Dameturn er fantastisk moro!
– Denne gangen har vi kjøpt 

I TURNDRAKTA: Alle 
nordmenn som skal være 
med på Gymnaestrada 
i juli har fått like klær i 
forkant av arrangementet 
i Helsinki - også Ivrig-
damene. 

Foto:
Synne Eggum Myrvangt-skjorter som er heldekket 

med norgesflagget, så vi finner 
hverandre i folkemengden. Vi 
lærer stadig, etter å ha vært med 
på så stort arrangement tidlig-
ere! Det hele føles veldig stort. 
Særlig når vi skal marsjere inn 
til nasjonalsangen. Presidenten 
i Finland ønsker velkommen og 
alt er så høytidelig!
De aller fleste i dame-turngrup-

Fra Vålehallen til 
verdens største gymnastikkevent

pa har holdt på i mange år, og 
Guro Kjelsen Lima har vært 
trofast trener i ti år – bare med 
noen små avbrekk på grunn av 
tre fødsler. – Vi er så glade i 
Guro, og dameturn er så fantas-
tisk moro! Her har vi det veldig 
fint sammen, forteller de.

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
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Fem nye Bibo-anlegg 
står ferdig til skolestart
BIBO: Med en prislapp på over 16 millioner kroner 
har hele idrettsmiljøet i Re trådd til for å få ferdig 
fem nye anlegg på Bibo - og flere står på planen.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bibo idrettspark er blant de 
beste flerbruksanleggene i 
Vestfold, med aktivitet sommer 
som vinter. Med hall, baner 
og løyper er det aktivitet her 
året rundt, både på dagtid med 
barnehage- og skolebarn, og på 
kveldstid med barneidrett og 
voksentrim. - Vi har blant annet 
en skistadion som skiforbundet 
legger merke til, forteller Svein 
Olsen, prosjektkoordinator for 
utviklingen av Bibo idrettspark. 
- Som for eksempel skiskytter-
anlegget, som er blitt et region-
alt anlegg.

Ferdig til skolestart i august
Også de fem helt nye anleggene 
kommer til nytte både sommer- 
og vinterstid, for liten og for 
stor: En utvida snøproduksjon, 
sykkelløype Revetal - Bibo, 
kunstgrass, ny løpebane og 
5-erbane. En investering på 
totalt 16.3 millioner kroner, der 
5,5 er tippemidler, 2,3 er egen-
kapital fra idretten, 1,5 fra Re 
kommune og resten er dugnad 
og gaver i form av materialer og 
utstyr som trengs. I tillegg får 
idretten refundert momsen på 
beløpet på rett over 16 millioner 
kroner. Det meste står ferdig, og 
det gjenstår bare å få på plass 
dekket på løpebanen og legge 
den siste asfalten - det skal 
gjøres før skolestart over som-
merferien i år. Nå står fire nye 
prosjekt på trappene: Utvide 
skistadion og lysløypa, bygge 
et skileik-anlegg, sandvolley-
ballbane, og et flerbruksområde 
som man ikke helt har planen 
klar for enda. Disse fire nye 
prosjektene har en prislapp på 
5,2 millioner kroner. Av disse 

trengs det 1,2 millioner i egen-
kapital fra idretten.
- Her har vi fått 400.000 fore-
løpig og mangler 800.000. Så 
vi oppfordrer næringslivet til å 
bidra, som næringslivet i Re er 
veldig flinke til, forteller Olsen. 
Markedskomiteen ledes av 
Anders-Gustav Holt, dugnads-
ansvarlig er Herman Heierstad 
og Harald Bjerknes. Øyvind 
Kjær har stått ansvarlig for 
kungstgrass-prosjektet sammen 
med Dag Enerhaugen. Sykkel-
løypa har Axel Damgaard hatt 
ansvaret for, nå går han i gang 
med utvidelse av lysløypa. 
Anleggsleder for skigruppa er 
Trond Kjær, og leder for ski-
gruppa er Espen Liset.

Folkehelse i fokus i Re
I mai ble en gavesjekk på 
200.000 kroner overrakt fra 
Sparebank 1 til prosjektet. Da 
var dugnadsgjengen invitert 
til en samling på Bibo. Olsen 
anslår antallet til hvert fall 100 
personer som har bidratt på 
Bibo. 
- En gedigen dugnads-innsats! 
Idretten i Re drar lasset sam-
men. Først var Bergsåsen priori-
tert, nå er Bibo det. Anleggene 
utfyller hverandre, og vi har full 
aktivitet begge steder. Dette er 
attraktivt for hele Re, men også 
utenfor kommunegrensa blir vi 
lagt merke til. Dette er god PR 
for Re kommune, og det blir 
brukt for alt det er verd ved for 
eksempel boligannonsering. 
Re kommune har folkehelse i 
fokus, og det er vi glad for. Se 
bare hvor mange du møter på 
en helt vanlig søndag i løypa 
mellom Revetal og Bibo!

GAVE TIL BIBO: Trond Kjær, Svein Olsen og Øivind Kjær tar i mot gavesjekken på 200.000 
kroner fra Sparebank 1, på vegne av IL Ivrig.

Foto: Privat

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kristoffer Gutu Holt fra Fon 
gikk til topps i første runde 
i Bilcross.no-cup 2015 på 
Grenland motorsportsenter siste 
helga i mai 2015. Gutu Holt 
vant i sin gamle Saab 99, foran 
klubbkompis Emil Andersen 
fra Hof, som kjører for samme 
klubb NMK Tønsberg.

Sepnning til siste sving
Det ble spenning helt til siste 
sving. NMK Tønsberg-gutta 
lå på andre- og tredjeplass 
gjennom fire og en halv av fem 
finalerunder. I siste runde ble 
det avgjort, der begge to kom 

seg forbi sørlendingen Espen 
Kerim fra Konsmo.
- Fy fader, jeg er så skjelven at 
jeg trur jeg skal dø! Jeg trudde 
ikke jeg skulle klare å ta Kerim, 
innrømmer Gutu Holt. Nå vur-
derer han å samle flere poeng i 
Bilcross.no-cup 2015:
- Det hadde vært gøy å få flere 
napp, sier Gutu Holt etter 
seieren på Grenland. Neste 
runde går på Sigdal til sank-
thanshelga 20 - 21. juni 2015. 
Det er pengepremier til vin-
nerne av hvert løp, pluss en 
ekstra pengepremie til totalvin-
neren av cupen - totalt 50.000 

kroner i premiepotten. Gutu 
Holt stakk av med 5.000 kroner 
for seieren på Grenland. 

Kvalifisert til Landsfinalen
I tillegg er Gutu Holt kvali-
fisert til å kjøre Landsfinalen 
i bilcross 2015 som går på 
Basserudåsen utenfor Kongs-
berg lørdag 15. august 2015. I 
juniorklassen kvalifiserte Petter 
Lønn fra Fon seg til Landsfina-
len for junior 2015, som går i 
Vikedal lørdag 1. august 2015. 
Lønn kom på en tiendeplass på 
Grenland, etter litt bulking i B-
finalen som han ledet fra start. 

- Jeg er så skjelven 
at jeg trur jeg skal dø!
FON/GRENLAND MOTORSPORTSENTER: To 
foninger kvalifiserte seg til Landsfinalen i bilcross.

RE-DOMINANS: 
Kristoffer Gutu Holt 
og Petter Lønn gjør det 
bra i bilcross.

Foto: 
Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Ivrig inviterer til 
fotballskole
BIBO: - IL Ivrig Fotball 
arrangerer fotballskole for 
jenter og gutter i alderen 
5-12 år i perioden 10 - 12. 
august 2015, informerer 
Roar Gunnerød, sportslig og 
administrativ leder i IL Ivrig 
fotball. - Oppstart er klokka 
17.00 hver dag. Ulike slutt-
tidspunkt på de ulike grup-
pene, sjekk våre nettsider, 
oppfordrer Gunnerød.

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

Sport i Re:
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Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
Før jul skreiv ReAvisa om 
gjengen som har samla seg på 
Våletun hver tirsdag i mange 
år. Det trivdes de veldig godt 
med, og var bekymra for å flytte 
tilbudet - og om de fikk nye 
lokaler å være i. Da var deres 
håp å få til en god avtale også i 
det nye helsehuset på Revetal. 
På det siste treffet før sommer-
ferien kan de bekrefte at det er 
ålreit. 

- Skifte vegger gjør ikke noe
- Vi er jo en fin gjeng, så å 
skifte vegger har ikke gjort 
noe. Det har i det hele tatt vært 
ganske bra, men vi må bære 
bord og stoler inn på dette 

rommet hver gang vi kommer, 
og en gang ble vi flytta på, så 
helt velkomne føler vi oss ikke, 
må Horn innrømme. Et skap 
skulle de også gjerne hatt for å 
oppbevare sangbøker, bingospill 
og andre ting de bruker på tirs-
dagene. Sammen med de andre 
frivillige har Reidun stelt i stand 
smørbrød og kaffe hver tirsdag 
i mange år. Sang, høytlesning 
og bingo er stort sett fast på 
programmet, og en tirsdag i 
måneden kommer enten presten 
eller diakonen og prater. 

Alle er velkommen
– Vi merker at det er et behov, 
for vi følger jo skoleferien. I 

sommerferien er det mange som 
savner dette, forteller Reidun. 
Margit Fon er blant dem som 
setter stor pris på treffet hun er 
med på. – Det er så fint at noe 
skjer på dagtid og ikke bare på 
kvelden. Vi er jo gamle, og da 
kan vi stå opp om morran og 
glede oss til å dra på tirsdags-
treffet, forteller hun. – Og så 
henter de oss i leiligheten og 
leier oss både ut og inn av bus-
sen. Også er det så fint at alle er 
liker her, ingen går med nesa i 
været liksom, mener Fon. 
– Ja, alle er velkomne her, 
minner Reidun om – enten du 
er fra Våle eller Ramnes, eller 
hvor det måtte være. 

RE HELSEHUS: Tirsdagstreffet for eldre er flytta fra Våletun til Re helsehus på 
Revetal. - Noen bord, stoler og et skap hadde vært fint. Men vi har det trivelig 
skjønner du. Det er en fin gjeng som samles her, forteller Reidun Horn som har 
leda tirsdagstreffet i ti år.

TRIVES PÅ TIRSDAGS-
TREFF: Margit Fon synes 
det er stort, det de frivillige 
steller i stand. – Vi kan stå 
opp om morran å glede oss 
til å dra hit hver tirsdag!

BINGO: Stort sett er 
bingoen en fast del av tirs-
dagstreffet. Det gir noen 
kroner i kassa for å kunne 
arrangere dette uke etter 
uke – sammen med noen 
legatmidler. 

KULENE KLARE FOR 
FERIE: Aldri før har 
bingokulene hoppa ned 
på gulvet. – De må være 
veldig klare for ferie, tror 
Reidun Horn. Her er hele 
den frivillige gjengen som 
prøver å få øye på hvor 
kula trilla. 

Foto:
Synne Eggum Myrvang

- Her har vi det trivelig, skjønner du!

Little Italy i Våle?
VÅLE: En utleiekontrakt 
som sikrer arbeidere på Esso 
Slagentangen tak over hodet 
i ett års tid, sikrer 5 millioner 
kroner i kommunekassa for 
Re kommune. Da rådmannens 
stab orienterte de folkevalgte 
om henvendelsen og en mulig 
utleie av det gamle sjukehjem-
met i Våle, var det en ganske 
utrolig historie de fikk servert: 
Kommunalsjef Mette G. Hal-
vorsen viste en liten delegasjon 
italienere rundt på den gamle 
institusjonen. De likte det de så, 
og mente at her var det fint å bo. 
Da de kom til det gamle sen-
tralkjøkkenet, var det fram med 
målebånd og kalkulator. De 
tok for seg kokeplater, kjeler 
og stekeovner.  De var ifølge 
kommunalsjefen over seg av 
begeistring over hvor mye pasta 
som kunne kokes og hvor mye 
pizza som kunne stekes. Det 
eksotiske innslaget i Våle skal 
vare fra i sommer til neste som-
mer. Forhandlingene med det 
italienske firma var helt i slutt-
fasen rett før 17. mai, ifølge et 
tidligere skriv fra rådmannen.
Egentlig ligger sjukehjemmet 
ute til salgs. Det har vært så å 
si null interesse. Salg av den 
gamle bygningsmassen både 
i Våle og i Fon var en del av 
finansieringen av det nye helse-
huset. “Dette er ikke et salg, 
men utleie og det er en avtale 
av driftsmessig karakter og er 
således innenfor rådmannens 
fullmakter”, står det i papirene 
som er sendt til de folkevalgte.
Avtalen er kvalitetssikret hos 
kommunens advokat. Leie-
forholdet er avklart med ulike 
offentlige instanser som 
Arbeidstilsynet og Mattilsynet. 
I tillegg har den italienske 
ambassaden kontaktet kommu-
nen. - De ga sine anbefalinger 
vedrørende firma, og ønsket 
også å komme på besøk når de 
var vel installert, informerer 
kommunalsjef Halvorsen.
Siden salgsinntektene lar 
vente på seg, er utleieinntekter 
kjærkomment for kommunen. 
Informasjonen til nabolaget i 
Våle starta ved månedsskiftet 
mai/juni. Kirkevoll velforening, 
Stiftelsen Våle prestegård og 
Stiftelsen Våle Menighetshus 
fikk invitasjon til infomøte på 
Våle samfunnshus. Les også om 
saken på nettavisa ReAvisa.no.

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

Frivillighet i Re:

Bjerkely-elever 
plukker burot
UNDRUMSDAL: 
Bjerkely skole er med 
på burotaksjonen som 
Astma- og allergiforbun-
det arrangerer. På bildet 
ser vi Joel Halvorsen i 2. 
klasse og Linnea Lode i 
1. klasse med fin burot-
fangst. - Siden vi var 
flinke og luket bort mye 
burot før skoleåret startet 
i fjor, fant vi ikke så 
veldig mye i år. Men noe 
fant vi - og håper det skal 
bli til glede for alle som 
er allergiske mot pollen 
fra denne planten. Og så 
er vi med i trekningen av 
pengepremier, sammen 
med andre skoler som 
deltar, forteller Tore 
Slettvik, inspektør ved 
Bjerkely skole i 
Undrumsdal.

Foto: Privat
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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

ReAvisa juni 2015
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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

Nasjonalisme 
på godt og vondt
REVETAL: Re Røde Kors 
og Ramnes Bygdekvinnelag 
samarbeider om internasjonal 
møteplass en gang i måneden. 
Tirsdag 5. mai var 16 men-
nesker fra tre forskjellige land 
samlet på Re helsehus og fikk 
høre Peter W. Moe kåsere 
om nasjonalisme på godt 
og vondt: - En nasjon er en 
folkegruppe med felles språk, 
historie, kultur og religion. 
Det finnes 7.000 språk, men 
bare 236 land. Derfor må 
mange nasjoner nødvendigvis 
dele land med mange andre 
nasjoner. På 1900-tallet var 
det en oppblomstring av 
renhetslære for den hvite rase, 
der vi ikke skulle dele, men 
beholde våre rikdommer og 
ressurser til oss og bare oss. 
Det ble akseptabelt å kue, 
undertrykke og utnytte andre 
folkeslag, som ble sett på 
som laverestående og mindre 
verdt og derfor gjerne kunne 
behandles uten nåde og be-
nyttes til slaveri. Erling Falk 
derimot skilte tydelig mellom 
nasjonalisme og sjåvinisme: 
Det er viktig å slå fast at 
fedrelandskjærlighet er op-
priktig tilknytning til sitt eget 
land og til hele folket. Det er 
ikke en kampstemning rettet 
fra én del av nasjonen mot 
en annen del. Det er ikke et 
ønske om fordel for seg selv 
og sine egne allierte innenfor 
landet, men derimot viljen til 
å ofre særinteresser til fordel 
for hele landet. Det er derfor 
et skjendig misbruk å anvende 
fedrelands-kjærlighet og nas-
jonalfølelse som slagord som 
et parti eller en gruppe fører i 
en kamp mot en del av folket. 
Norges politikk er nå å oppnå 
inkludering og integrering av 
folkegrupper side om side, 
ikke assimilering og utvisk-
ing av minoritetenes identitet, 
så alle tilslutt bare har én 
uniformkultur. Alle skal få 
fortsette å opprettholde sin 
egen kultur, sameksistere og 
berike hverandre. Vi skal ikke 
alle være en samfunnsgrøt der 
alle er like, men en fruktsalat 
med mange smaker i en god 
blanding, sa Moe til forsam-
lingen. Etter kåseriet ble det 
servert fruktsalat. Neste inter-
nasjonale møteplass tirsdag 2. 
juni 2015. Da blir det en tur 
til Holt Gård, forteller Inger-
Johanne Sveen i en epost til 
ReAvisa.

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
Re-forfatteren Kåre Holts “Jord” tar for seg slagene på Re, 
sett fra to perspektiver: Snorre og Kvinnen fra Re. 
I forbindelse med at Ramnes historielag er 40 år i år, ble 
“Jord” framført på Brår bygdetun med Astrid Søyland og 
Magnus Østlie i hovedrollene, sammen med sang fra Våra-
koret. I 1977 ble det samme stykket framført på Tufteplassen 
som en markering av at det var 800 år siden det siste slaget i 
1177. Også i 1977 var Våra-koret sentrale i framføringa. 
Historielaget hadde i forkant satt opp telt i tilfelle regn, men 
sola sto på hele ettermiddagen, og stykket kunne vises i 
skråninga utenfor tunet som planlagt. Rundt hundre tilskuere 
tok turen – også fra Tønsberg-området og andre steder. Flere 
synes etterpå at det var interessant å få de to perspektivene 
– fra den innfødte kvinnen og fra krigerne. 
Kåre Holtung og Helga Bjerkø hadde på seg bunad for 
anledningen og delte ut blomster til både Søyland og Østlie, 
samt Våra-koret og lydmann Kurt Schjølberg. Etterpå var det 
et enkelt måltid og historiske tilbakeblikk.

BRÅR BYGDETUN: Kåre Holts “Jord” ble 
framført til en nesten fullsatt skråning i sola 
på Brår bygdetun siste søndag i mai 2015.

Jubileumsoppsetning 
av “Jord”

VELLYKKA FORESTILLING PÅ BYGDETUNET: Kåre 
Holts “Jord” ble første gang framført i 1977 på Tufteplassen i 
Ramnes. I anledning Ramnes historielags 40-årsjubileum ble 
den satt opp på nytt på Bygdetunet på Brår siste søndagen i mai 
2015.

Foto: Synne Eggum Myrvang

RE/OSLO: Fra Marit Bræin, 
Brekkeåsen, har ReAvisa fått 
følgende takkebrev: “Den 4.juni 
dro vi 164 personer på tur. Pen-
sjonister fra Våle og Undrums-
dal fikk tur i år som før fra et 
legat etter skipsreder Skarrebo i 
Våle. Og makan til tur – og ma-
kan til så mange flotte mennesk-
er. Jeg skal ikke gå i detaljer 
om alt vi ”var igjennom”, men 
– Oslo – Festningen, masse å se. 
Deretter lunsj på den ”Gamle 
Postterminalen”, som var gam-
mel og grå og koselig. God 
mat. Vi spaserte fra Festningen 
og var, - og oppførte oss som 
en herlig saueflokk. Noen fikk 
kjøre, om det var behov. Så var 
det rundtur i Oslo med guide, ei 
studentjente. Bare helt topp. Jeg 
fikk jammen forståelse av hvor 
lite jeg visste om Oslo. Så bar 
det opp i høyden – Holmenkol-
len (Ja vi hoppa ikke altså). Og 
videre så langt vi kom. Ned ig-

jen for å gå i Frognerparken. Ja, 
ja – vi kjente vel litt på sidefles-
ket vårt, da vi så de veldige 
steinfolka i parken. Men pytt, vi 
kom jo fra Våle/Undrumsdal så 
da var vi like fornøyde og blide. 
Deretter til Voksenkollen for å 
få middag. Nydelig oppdekn-
ing og deilig mat. Sjåførene 
våre var bare fine og tusen takk. 
Selv om en fikk problemer 
med bussen, kom alle hjem. 
Så - kom ikke her å si at folk fra 
Våle og Undrumsdal er noen 
trege gamlinger. Jeg så ikke et 
surt fjes eller negative ytringer. 
Alle jeg har snakket med er 
superfornøyd. Takk til dere som 
hadde snekret turen. Slutter med 
den setningen i stilen vi skrev 
på skolen etter tur: ”Vi var alle 
enige om at vi hadde hatt en fin 
tur.”

Varme hilsener fra
Marit Bræin

Takkebrev etter sommertur for 
eldre fra Våle og Undrumsdal

Frivillighet i Re:
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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

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

Timebestilling: Tlf 915 62 464 / nettbestilling: ledigtime.no/salongcamilla

Grevlingstien 21, Revetal 3

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Med på turen var arkeolog Rag-
nar Orten Lie, som holdt fore-
drag om gravhaugene fra stein-
alderen og fram til vikingtiden.  
Foredraget starta ute med 30 
tilhørere som trosset regnværet 
og fortsatte inne på personal-
rommet på Re videregående 
skole da regnet økte på. 

Stor gravhaug på Linnestad
Haugleggingen ble brukt i over 
3.000 år og gravene varierte i 
størrelse.  Mange er plyndret 
– noen ikke lenge etter at de var 
brukt. Men vi ser at om graven 
er åpnet behøver den ikke være 
plyndret, sa Lie. - Det kan være 
ætten som tar ut ting som de vil 
bruke på ulike måter. Gravhau-
gene er ofte 6 - 12 meter i 
diameter. Er de større tyder det 
på et maktsentrum. En haug på 
20 meter i diameter og to meter 
høy tok det 4-6.000 dagsverk å 
bygge. På Linnestad er det en 
haug som er målt til 42 meter. 
Alle gårdene fra steinalderen 
hadde minst et gravhaugfelt. 
Det var få som fikk gravhaug. 
Haugene viste til Odel: For-
fedrene ligger gravlagt der. 
En til to per generasjon. Ætta 

Ramnes historielag 40 år: 
Jubilerte med ny tur til Bergshaugen
BERGSHAUGEN: For 40 år siden var historielagets første arrangement en tur 
til gravhaugene på Bergshaugen. I mai tok Ramnes Historielag turen igjen, for å 
markere 40-årsjubileet. 

besto av både de levende og 
døde, sa Lie. En kunne være 
odelsbonde med ny gård, eller 
”haugodelsmann” med forfe-
drene gravlagt i haugene ved 
gården. Det er funnet få gårder 
fra denne tida og Lie trodde det 
skyltes at utgravningene i dag er 
prosjektstyrt av vei og husbyg-
ging. Det bevilges nesten ikke 
til utgravinger styrt av arkeolo-
genes nysgjerrighet. Trolig vil 
vi finne de gamle hustuftene 
på gamle gårdstun hvor det har 
vært gårdstun sammenhengende 
siden stein- og bronsealderen. 
Den yngste gravhaugen vi vet 
om er fra 1070, fortalte Lie. 
Utgravinger viser at mange 
gravhauger ble brukt flere 
ganger.  Et eksempel viste fem 
graver i samme haug med tre 
enkelt- og to dobbeltgraver 
med variasjon med kiste- og 
branngraver. Mennene med sine 
personlige lovpålagte våpen, 
og kvinnene med sine smykker. 
Dekoren på disse gjør at vi kan 
tidfeste gravene, i det dekoren 
forandret seg. Bak kvinnenes 
spenner som de festet kjolene 
med finner vi som oftet bevarte 
tekstiler, sa Lie. - Noe som 

gjør at vi har et godt bilde av 
klesdrakten.

Nye gamle funn på Brår
En stor del av gjenstandene 
steinaldermennesket hadde å 
hjelpe seg med er borte. Det 
meste av tre, tekstiler og bein 
forvitrer. I hellere eller i hauger 
av leire, som i ”Oseberghau-
gen” kan slikt bevares, men 
ellers er det mest flint og jern 
som er brent vi finner, sa Lie. 
Han kunne fortelle at på jordet 
mellom Bygdetunet Brår og 
Storelva er det nå i vår funnet et 
runebrev i bly fra 1200 - 1300-
tallet pluss en Edv. 1.–mynt fra 
1200-tallet, en ett pund sterling. 
Den hadde nettopp kommet inn, 
fortalte Lie. Han hadde med seg 
en rekonstruert pil med gåsefjær 
og flint og forklarte at det var 
pila og fjæra som tok mest tid 
å få klart. Flintspissen var fort 
gjort å lage når en kunne det og 
det var forbruksvare. Til slutt 
avsluttet han med å demonstrere 
hvordan man kunne slå flint-
steinen slik at man fikk pilspis-
ser og skraper. Flere fikk også 
prøve seg som ”flintsmeder”.

SOM FOR 40 ÅR SIDEN: 
Det aller første arrangement-
et til Ramnes Historielag for 
førti år siden var en tur til 
samme sted som i mai i år: 
Bergshaugen.

Foto:
Håkon Westby
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Smått og stort i Re:

Slekters gang:

Døpte:

Røråstoppen skole
24.05 Josefine Vaagen

Fon kirke
14.05 Mauris Hauglien 
 Døpt på Øyfjell
14.05 Theodor Hauglien 
 Døpt på Øyfjell
14.05 Madelen Håkestad Hvidsten 
 Døpt på Øyfjell

Undrumsdal kirke
07.06 Olav Flåten 
 Døpt i Biri kirke

Vivestad kirke
10.05 Ole Adrian Stokke

Vigde:

Våle kirke
02.05 Irene Bruserud 
 og Robert Klausen

Ramnes kirke
06.06 Rikke Seth 
 og Jørgen Kirkevold
06.06 Marikken Harsheim Eidsvold 
 og Thomas Ski Nordvang

Døde:

Ramnes kirke
22.05 Arvid Gunnar Olsen
05.06 Torleif Bjarne Mikal Bakke

Våle kirke
12.05 Georges Walter Laukemann
22.05 Gerd Marta Andrea Hjelteig
02.06 John Arnfinn Opsahl
03.06 John Halvard Haslestad

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Hun hadde ikke øvd, så midt under konserten 
la hun fiolinen til side for å spille på sex.

ReAvisa for 5 år siden: - Bekymra for Bispeveien 
FRA ARKIVET: I juni 2010 fulgte ReAvisa opp ei rekke artikler med fokus på den ulykkesbelastede 
Bispeveien. Våren 2010 ble det lagt ny asfalt på deler av Bispeveien, og det bedra sikkerheten noe 
- men ikke nok:  - Dette gjør sikkerheten bedre, mente Harald Weseth, leder i NAF Nordre Vestfold. 
Men - det er et stort men; - Vi mangler fortsatt veiskuldre på Bispeveien. Og gang og sykkelsti er 

Tlf: 33 38 47 00 

Tusen takk!

Tusen takk til alle som husket oss med blomster, 
gaver og besøk på vår 90 og 95 årsdag.

Hilsen Arnhild og Arnt

ÅPENT MØTE OM 
KOMMUNESAMMENSLÅING

22. JUNI KL. 1900

Re Høyre får besøk av ordfører i Stokke, 
Erlend Larsen, som vil snakke om 

KOMMUNESAMMENSLÅING.

Vi inviterer i den forbindelse til
ÅPENT MØTE MANDAG 22. JUNI KL 19.00 
PÅ SENIORSENTERET, RE HELSEHUS.

Alle er hjertelig velkommen.
Re Høyre.

det bare på deler av veien, uttalte den 
lokale NAF-lederen til ReAvisa for 
fem år siden.

 Faksimile: 
ReAvisa, juni 2010

ReAvisa ønsker våre lesere 

en god sommer!

Følg med på ReAvisa.no - og 

tips oss på Tips@ReAvisa.no :)

I tillegg til den faste ruta i Re og omegn, får hele Andebu og Hof avisa!
Annonsefrist 12. august, utgivelse onsdag 19. august 2015

Annonse@ReAvisa.no

Ekstra stort ReAvisa-opplag i august!

8.800
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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!

Bare i Re 
- bare i ReAvisa!
LEDER: Stort sett er det tydelig 
at ReAvisa er en landlig avis. 
Av den grunn er ReAvisa godt 
lest, også langt utenfor 
kommunegrensa. Helst i 
landlige strøk - men også i mer 
urbane strøk der folk er inter-
essert i hva som rører seg på 
bygda. 

Mange setter pris på et landlig 
perspektiv på lesestoffet. Vi er 
stolte av at vi er mer bønder enn 
by. Noen ganger blir det mer 
synlig enn andre ganger. 

Som når en ReAvisa-leser 
kommenterer tørt: “Du veit du 
bor på landet når 50 prosent av 
lokalnyhetene handler om trak-
tor!" Eller: "Hvor ellers i verden 
enn i Re kommune kunne man 
funnet på å ha poter på taket på 
et kjøpesenter?" 

Til og med i området med de 
mest urbane trekka - på Revetal 
- har vi fokus på det landlige. 
Nærheten til naturen, det som 
spirer og gror, det vi produserer 
og det vi lever av. 

Derfor kan en gladsak om en 
potetåker på parkeringshus-
taket bli en av årets mest leste 
saker på nettavisa ReAvisa.no. 

Bare i Re, bare i ReAvisa! 

God sommer - husk, vi opp-
daterer nettavisa javnt og trutt 
med godt landlig lesestoff 
gjennom sommeren.

Sommerhilsen fra
Stian Ormestad

Synne Eggum Myrvang
Håkon Westby,

redaksjonen ReAvisa

Inviterer til potetplukking på taket
REVETAL: Potetene som er satt på Revetals tak blir kort-
reist mat, bokstavelig talt. - Kortere enn dette blir det ikke! 
Re har nok verdens eneste kjøpesenter med poteter på taket. 
Her kan alle kjøre oppom taket på parkeringshuset og se at 
det spirer og gror gjennom sommeren og høsten, inviterer 
kjøpmann på Revetal, Martin Gran. Potetene skal tas opp 
over sommerferien en gang. Det er anslått at det blir et sted 
mellom 150 - 200 kilo poteter. Alle som vil kan ta opp sine 
egne poteter - gratis. I den anledning blir det smaksprøver 
og stands på taket. Dette blir annonsert nærmere datoen, 
forteller Martin som er fjerde generasjon av kjøpmanns-
slekta på Revetal, oppvokst i Revetal 2, men bor nå på gård i 
Ramnes. Han innrømmer at han ikke har helt kontroll på sin 
ferske rolle som potetbonde. - Jeg fikk sagt at vi skulle "så" 
poteter. Det heter det jo ikke. Det heter å "sette" poteter, sier 
Martin og ler. Han tror han vil lære mye om potetdyrking nå 
som det er anlagt en liten potetåker på Revetals tak. Les også 
om potetene på taket på nettavisa ReAvisa.no. 

Foto:
Stian Ormestad

Mykere yogastudio
 – Yoga i Re

Velkommen på feiring av den 
første internasjonale yogadagen!

Dagen feires med en yogatime 21. juni kl 11.00 i Revetal 
park. Ta gjerne med en matte hvis du har og kanskje 
også et teppe til å ha over deg under avspenning. også et teppe til å ha over deg under avspenning. 

Det blir også yoga på følgende dager i parken: 
Søndag 5. juli kl 11.00
Tirsdag 14. juli kl 18.00
Søndag 19. juli kl 11.00

Yogatimene er for alle, du trenger ikke å ha gjort noe yoga 
fra før. Pris kr 50,- pr person. Værforbehold.

For mer informasjon se For mer informasjon se 
Mykere Yogastudio på Facebook 
eller tlf 99354427 / gretenina@hotmail.com

ReAvisa juni 2015
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