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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! 45

TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Her svinger Oslo-bussen
innom Revetal igjen
Nettbuss gir Re en ny sjanse og kjører Bispeveien igjen - men med færre avganger, færre stoppesteder og 
færre busser enn før, noe som forhåpentligvis gir en mer lønnsom og sikker drift for framtida. 

- Denne sjansen må vi gripe, mener Re-ordfører Thorvald Hillestad. Busselskapet vil vurdere passasjer-
grunnlaget fortløpende, etter at ruta gikk med stort underskudd sist. - Bruk bussen, så beholder vi den!

Ti år med Vivestad
høstmarked

25 - 40

Høsten
er ei fin tid for planlegging av 

neste år og ajourføring så langt i år 
- vi hjelper gjerne til!

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Festivalsommeren 
i Re

20 - 22

Fra seier til stjerne-
smell

18
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Tirsdager er det dugnad på Holt 
gård. 5 - 6 andelseiere deltar 
med såing, utplanting, luking og 
høsting på andelslagets parsell 
og drivhus. 

Dugnad og sosial hygge
ReAvisa besøkte andelslag-
ets parsell en tirsdag tidligere 
i sommer og snakka med 
fornøyde andelshavere. Den 
tirsdagen var det oppbinding 
og pinsering av tomatplantene 
i drivhuset og utplanting av 
salatplanter på friland. Deret-
ter skulle det høstes salat og 
spinat som skulle tas med hjem. 

Seks andelhavere var med på 
dugnaden. 
Roar Lefsaker på Holt gård for-
teller at dette er fjerde året med 
andelsdrift. Etter et forsøksår 
med 10 andeler, skjøt det fart da 
Naturvernforbundet engasjerte 
seg og det økte til 40 som var 
med for tre år siden. I år er det 
nesten 60 som er med. Roar 
forteller at alle skal være med 
på minst tre dugnader i løpet av 
året, vanligvis med 5 - 6 med 
hver gang. Men ved pote-
topptaking deltar 15 - 20. På 
noen dugnader høster man og 
pakker til de andre andelshav-

erne som kan hente pakkene i 
depoter i Horten og på Nøtterøy. 
- Vi har 30 – 40 ulike sorter 
som vi dyrker, og folk lærer nye 
grønnsaker å kjenne. De deler 
også oppskrifter, i fjor ble det 
mye squash. Da ble det laget 
squashsspagetti, som ble veldig 
populært. Vi har også sosiale 
samlinger med mat og hyggelig 
samvær, forteller han.  

Kortreist, sunn mat
- Hvorfor vil folk henge med på 
dette?  
- For å få god kvalitet på 
grønnsakene og vite hvor maten 

- Nå veit vi hva ferske grønnsaker er!
HOLT GÅRD: Disse damene vil vite hva de spiser - og dyrker grønnsakene sjøl. I september inviterer Holt   gård i Undrumsdal til “åpen økologisk gård”. 

kommer fra, er det første svaret 
fra dugnadsgjengen. 
- Jeg hørte om det og syns det 
er ålreit å spise økologisk og 
kortreist mat. Nå vet jeg hva 
ferske grønnsaker er, sier en 
av deltakerne på dugnaden til 
ReAvisa. I drivhuset bindes 
det opp tomatplanter. De 
vikles rundt snora med sola, og 
hjørneskudda pinseres bort. Av 
og til må Roar trå til og komme 
med råd om hvilket skudd som 
skal bort, når skuddet ser veldig 
stort ut. 
- Nå må dere huske å ta med 
dere salat og spinat når dere 

Landbruk i Re:
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Nettavisa ReAvisa.no - 9.811 lesere i sommer!

Mest lest i sommer:
1.Timeekspressen kommer tilbake
2. Statsministeren på besøk i Ramnes
3. Rydder beitet for Revårock
4. Løpske hester og okser langs Bispeveien
5. Se bilder fra Revårock

Mest lest så langt i år:
1. Se bilder fra 17. mai 2015
2. Timeekspressen kommer tilbake
3. Setter poteter på taket av Revetal
4. Haugan grendelag protesterer
5. Se bilder fra Revårockefeller

Torvparken – Revetal

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

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 18.00
Lør 10.00 - 14.00

ReAvisa august 2015

HOLT GÅRD: Disse damene vil vite hva de spiser - og dyrker grønnsakene sjøl. I september inviterer Holt   gård i Undrumsdal til “åpen økologisk gård”. 

går, sier Roar. - For drivhuset 
bugner av fin salat og spinat. 
Ute plantes små salatplanter 
som har stått i pluggbrett ut fra 
friland. De skal høstes seinere 
på sommeren. 

Noen andeler fortsatt ledig
- Det har også kommet ønsker 
om å dyrke blomster, forteller 
Lefsaker, og legger til at enda er 
det noen ledige andeler i bruket 
på Holt gård i Undrumsdal.
Oikos – Økologisk Norge har 
ansvaret som nasjonal koordina-
tor for andelslandbruk, på opp-
drag fra Landbruksdirektoratet. 

ANDELSLANDBRUK I 
UNDRUMSDAL: Andels-
bruket drives på dugnad, 
og alle kan forsyne seg 
med sunn, egendyrka og 
sunn mat. På det store 
bildet ser vi fra venstre 
Tonje Eilerås, Hilde Hen-
riksen, Trude Fentehjell 
og Eli Helland. Øverst til 
høyre ser vi andelseier Eli 
Helland og Holt-bonden 
Roar Lefsaker som bærer 
planter fra drivhuset til 
utplanting. Under ser vi 
Elise Ek, Nina Ek og Roar 
Lefsaker som planter 
salat.

Foto: 
Håkon Westby

De har Holt gård på lista over 
godkjente andelslandbruk 
i Norge, og skriver: “Holt 
gård er det første av flere 
andelslandbruk Naturvernfor-
bundet i Vestfold har bidratt til 
at startes opp”. Videre forklare 
andelslandbruk slik på nettsi-
den andelslandbruk.origo.no:
“Andelslandbruk er en form 
for direkte omsetning der 
omsetning og dialog foregår 
direkte mellom gårder og for-
brukere. Som andelshavere i 
årsproduksjonen kan forbruk-
erne delta i planlegging av 
gårdsdriften”.

Åpen økologisk 
gård i september
HOLT GÅRD: Åpen økologisk 
gård er i regi av Oikos - Økolo-
gisk Norge - og arrangeres på 
ulike økologiske gårder over 
hele landet på seinsommeren og 
høsten hvert år. På Åpen økolo-
gisk gård inviteres publikum til 
å bruke en dag og hele sanseap-
paratet i et ekte økologisk eller 
biodynamisk gårdsmiljø. Ar-
rangementene bidrar til å skape 
nærhet til matproduksjon og er 
en møteplass for bønder, pluss 
mennesker som ikke har direkte 
tilknytning til landbruket, heter 
det på organisasjonens nettsider.
Holt gård er på fjerde året og 
har stadig vokst i antall besøk-
ende, forteller Siri Eriksen. 
Årets dato er lørdag 12. septem-
ber 2015. Det blir salgsboder 
med salg av økologiske og 
kort-reiste  grønnsaker, frukt, 
honning, mel, syltetøy, saft, 
håndarbeid, hudpleie, eplemost 
med mer. Det blir anledning 
for folk til å presse sin egen 
eplemost, kafeén er åpen og 
vil servere vegetarmat og ulike 
småretter og steinovnsbakte 
bakevarer og kaker. Det blir 
byttemarked, bueskyting og 
hestekjøring for barna. I tillegg 
skal Erlend Wagle holde konsert 
som avsluttning på kvelden, der 
han spiller hele albumet "Har-
vest" av Neil Young, med egne 
tolkninger av låtene. Det blir 
også andre musikalske innslag 
og foredrag om andelslandbruk. 

Gratis levering av plast
fra landbruk og industri

Ta kontakt for avtale, vi har henteløsninger. 
Åpent hverdager fra 0700.-15.00

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

Neste ReAvisa kommer 
onsdag 9. september 2015

Annonsefrist 
2. september 2015

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

LOKALVALG-AVIS
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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!



5ReAvisa august 2015

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vel vitende om at sammen-
slåing på nytt er en het 
lokalpolitisk potet i Re - som 
store deler av landet ellers  
- kom tema på banen da Høyre-
statsministeren møtte lokale 
Høyre-folk på sitt lunsjbesøk 
mandag 3. august 2015. Rundt 
spisestuebordet hjemme hos 
ordførerkandidaten på Tingvoll 
i Ramnes tok statsminister Erna 
Solberg plass, sammen med 
2. kandidat Øyvind Jonassen og 
3. kandidat Kjartan Hansen - og 
verten sjøl ordførerkandidat 
Tove Øygarden.

Re var for liten fra dag en?
- Re er et godt eksempel på 
en vellykket sammenslåing, 
men allerede den gang var det 
snakk om at den nye kommunen 
kunne være for liten, sier Erna 
Solberg som var kommunalmin-
ister den gang.
- Det samme har Re Høyre tatt 
til orde for når det gjelder den 
nye sammenslåingen med Re, 
Hof, Holmestrand og eventuelt 
Sande - at den nye kommunen 
fortsatt blir for liten?
- Ja, vi har både foreslått og 

- Re er et godt eksempel på en vellykket sammen- 
  slåing, men allerede den gang var det snakk om 
  at den nye kommunen kunne være for liten

RAMNES: Høyres ordførerkandidat Tove Øygarden tok i mot statsministeren i sin egen stue. Forrige gang 
Erna Solberg var her, var som kommunalminister etter sammenslåingen av Ramnes og Våle. 

stemt for å ta med Horten, for 
eksempel, forteller Øyvind 
Jonassen, kommunestyrerepre-
sentant for Re Høyre.
- Disse lokale prossessene må 
gå sin gang, og her i Re skal jo 
folkeavstemmingen rådgi de 
folkevalgte om det de har kom-
met fram til er veien å gå, sier 
Erna - som råder lokallaget i Re 
om å fokusere på flere viktige 
lokale saker i valgkampen.
- Som at Høyre tør å prioritere, 
i skolesaken for eksempel. 
Skal vi bruke penger på mange 
skolebygg, eller bruke mer 
penger på innholdet i sko-
len? Dette satt opp mot eien-
domsskatt, er en god Høyre-sak 
i Re, mener Erna. I siste kom-
munestyremøte før sommeren 
foreslo Høyres gruppe å legge 
ned Solerød skole, sjøl om det 
er indre stridigheter i partiet der 
Harald Bjerkesti Løken gikk ut 
mot sitt eget parti - les mer om 
dette på nettavisa ReAvisa.no.

Et friskt pust i lokalpolitikken
Tove Øygarden er et ganske så 
ubeskrevet blad i lokalpolitik-
ken i Re. Likevel stiller 50-årin-

gen som ordførerkandidat for 
Re Høyre i lokalvalget 2015. 
Det er ikke helt vanlig at noen 
stiller som toppkandidat for et 
parti, uten noen politisk erfar-
ing fra ett eneste verv tidligere. 
Til alt overmål utfordrer hun 
veteranen Thorvald Hillestad 
(Sp), med det som ser ut som 
stor sjøltillit. Statministeren 
kaller den ferske ordførerkandi-
daten i Re “et friskt pust”. 
- Det er alltid bra med nye 
folk inn i politikken, som kan 
ha noen nye innspill og ideer. 
Skulle hun bli ordfører, noe vi 
håper sterkt, har Høyre et opp-
legg klart for alle våre ordførere 
etter valget.

Stolt av lokallaget
- Høyre er et parti med gode 
løsninger, også for kommuner 
som Re, mener Høyre-statsmin-
isteren, tydelig stolt av et lokal-
lag som tør å prioritere: Ja til 
skolenedleggelse, les Solerød. 
Nei til eiendomsskatt.
Les mer og se flere bilder fra 
statsministerbesøket i Re den 
første mandagen i august på 
nettavisa ReAvisa.no.

Lokalpolitikk i Re:

Les mer og se flere bilder på ReAvisa.no

Re Senterparti
1. Thorvald Hillestad 
2. Lise B. Firing
3. Svein Holmøy
4. Heidi Myhre
5. Ragnar Kirkevold

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

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

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

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

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

MDG i Re:
1. Ulf Lund Halvorsen 
2. Lene Bergan 
3. Kari Proos 
4. Michael Aa Hansen 
5. Tommy Heggen

Re Venstre
1. Anita Egenæs
2. Bent Sørsdal
3. Kristin Hjelle
4. Pål-Arild Simonsen
5. Elin Berg Schmidt

Topp fem 
på listene foran høstens valg:

LUNSJ: Statsminister Erna 
Solberg tok lunsjen sin i 
Re forrige uke.

Foto: 
Stian Ormestad
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Innbyggerne i Re er invitert til 
å si sin mening om hvor vidt vi 
skal bli del av en større kom-
mune i nordre Vestfold eller 
fortsette som Re alene.
For å være best mulig rustet til å 
avgi en stemme den 14. septem-
ber 2015 har kommunestyret 
vedtatt å lage to utredninger 
som viser konsekvensene av 
disse to senarioene.
Det er derfor viktig å få fram 
budskapet i utredningene for 
befolkningen.
Undertegnede har ingen tro på 
at alle våre utfordringer blir løst 
bare vi slår oss sammen tre eller 
fire kommuner. Imidlertid er vi 
overbevist om at vi på sikt vil 
kunne gi innbyggerne et bedre 
tjenestetilbud enn om vi fortset-
ter alene.
Grunnen til det er at det stadig 
kreves mer av oss som tjenest-
eyter, høyere kvalitet på det vi 
tilbyr. Det betyr igjen at vi må 
stille med større kompetanse 
blant våre ansatte. Denne ekstra 
kostnaden greier vi hvis kom-
munen blir større.
Alene vil vi ikke ha like stor 
økonomisk evne, men må leie 
inn uforholdsmessig dyre tjen-
ester utenfra. Dyrt å være fattig 
heter det jo.
Hvem vi eventuelt skal slå oss 
sammen med kan det nok være 
ulikt syn på i alle leire. Siden 
2009 har vi imidlertid utviklet 
et samarbeid i 3K (Hof, Holm-
estrand og Re).
På mange fagområder som ek-
sempelvis skatteoppkreverfunk-
sjonen, byggesaksbehandling  
og kommuneplanlegging har vi 
vært i stand til å yte en mer ef-
fektiv service og bedre kvalitet 
enn vi maktet hver for oss.
Erfaringene vi har gjort gjen-
nom dette samarbeidet danner 
grunnlaget for at vi har falt ned 
på 3K som kjernen i en eventu-
ell større kommune.
Noen av oss har ikke ønsket å 
slå oss sammen med en større 
by, andre har ikke sett det som 
noe problem. Dette alternativet 
vi nå har ”prosesset” oss fram 
til kan gi oss mange spennende 
muligheter.
Dersom Sande velger å bli 
med blir vi en kommune med 
tre sterke sentra. Vi ser ingen 
grunn til at ikke de skal kunne 
videreutvikle seg uavhengig av 
hverandre. Re, Holmestrand og 
Sande er jevnstore i folketall 

Babyen ut med badevannet

Leserinnlegg fra Heming Olaussen, 
ordførerkandidat Re SV

og har i den senere tid vært 
topp fem i Vestfold hva angår 
befolkningsvekst.
Flersenterkommune er et begrep 
vi har lært av danskene. Må 
nødvendigvis alle kommunale 
funksjoner ligge ett sted eller 
kan det tenkes en ”desentraliser-
ing”?
Spørsmålet er i alle fall så 
interessant at det må det jobbes 
nærmere med dersom en sam-
menslåing blir et faktum.
Alle kommunene i Vestfold, 
unntatt Horten, er med i et kom-
munesammenslåingsprosjekt. 
Selv om Tønsberg, Nøtterøy og 
Tjøme ikke kommer i mål med 
det første, uttrykker mange TNT 
som et langsiktig mål.
Skulle de ulike prosjektene 
bli en realitet og Re fortsette 
som egen kommune så blir vi 
den klart minste kommunen i 
Vestfold.
Hvilke muskler har vi da å slå 
i bordet med når vi skal ut i 
Vestfold-samfunnet og tale vår 
sak? Vil noen lytte til oss? Og 
hvor attraktivt er det å bosette 
seg eller starte opp næringsvirk-
somhet i en slik kommune?
Noen av oss har vært med Re 
siden oppstarten i 2002. Tror 
ikke vi er ubeskjedne når vi 
sier at det har vært en fantastisk 
reise. Mye har kommet på plass 
og mye skryt har vi fått.
”Trenger vi å slå oss sammen 
med noen vi da, vi har det jo 
så bra som vi har det?”, sier 
mange. Et høyest forståelig 
spørsmål.
Er det noe det gjør virkelig 
vondt hos, så er det de av oss 
som i stolthet har hatt Re som 
sin kjære baby i alle disse årene.
Så må vi imidlertid ta oss sam-
men og erkjenne at det skjer 
endringer rundt oss og at Re på 
sikt ikke blir det redskapet for 
innbyggerne det er i dag. 
Men du verden hvor mye 
kunnskap og erfaring vi kan 
bringe med oss i en eventuell 
ny konstellasjon.sammen og 
erkjenne at det skjer endringer 
rundt oss og at Re på sikt ikke 
blir det redskapet for innbyg-
gerne det er i dag. Men du 
verden hvor mye kunnskap og 
erfaring vi kan bringe med oss i 
en eventuell ny konstellasjon.

Les flere leserinnlegg 
på nettavisa ReAvisa.no

En større kommune 
til innbyggernes beste
Leserinnlegg fra Trude Viola Antonsen (Ap), Frode Hestnes (FrP), 
Tove Øygarden (H), Odd Gjerpe (KrF) og Thorvald Hillestad (Sp),
ordførerkandidater i Re

I et innlegg I ReAvisa har fem 
ordførerkandidater fra Re AP, 
SP, KrF, Høyre og FrP bekjent 
sin kjærlighet til Re. En kjær-
lighet som dessverre er blitt 
håpløs nå som en ny frier står 
for døra, nemlig trioen Hof, 
Sande og Holmestrand.
Den nye frieren er så mye gil-
dere, med både penger, kom-
petanse og muskler, skal vite.
En fortsatt sjølstendig Re kom-
mune har de gitt opp, men de 
gråter noen krokodilletårer over 
“babyen” de må etterlate, altså 
kommunen Re. En baby de er 
både stolte over og har svært 
kjær, men som dessverre må et-
terlates I veikanten. Av hensyn 
til babyen. Leserne får jo sjøl 
vurdere hvor troverdig denne 
kjærlighetserklæringa er.
Flere av disse partiene gikk I 
2011 til valg på at Re skulle 
opprettholdes som egen kom-
mune, men kommunevalget var 
knapt over før de satte i gang 
arbeidet med å finne noen friere 
de kunne gifte seg med.
Ulike firere har vært aktuelle 
– både Stokke og Andebu, 
Lardal,Tønsberg og Horten 
- men nå har flertallet av 
partiene funnet fram til de tre 
kommunene nordover som det 
altenativet som står igjen etter 
at de flotteste og/eller største 
frierne har blitt avvist eller har 
takket for seg. Så nå gjelder det 
å bygge en fortelling om hvor 
flott denne siste frieren i rekka 
er. De fem er blitt mer nyanserte 
i sin fortelling, etter det famøse 
og tendensiøse innlegget de 
tidligere har hatt på trykk (“Kan 
Re stå alene”) i Tønsbergs Blad.
Nå lover de ikke gull og grønne 
skoger, bare litt sølv. Vi “må” 
slå oss sammen for å rekruttere 
medarbeidere, og for å styrke 
kompetansen blant de ansatte.
ER nå dette så sikkert? Meg 
bekjent har Re et godt rykte, og 
folk velger neppe jobb bare på 
grunn av kommunestørrelse. De 
fem er åpenbart veldig redde for 
å bli den minste kommunen i 
Vestfold. Kommuner på 10.000 
innbyggere vil åpenbart ikke bli 
tatt hensyn til i framtida, skal 
vi forstå dem rett. Det høres jo 
ikke hyggelig ut. Sånn ellers 
blir da både Horten, Holm-
estrand og Tønsberg omtalt som 
gode naboer, venner og samar-
beidspartnere? Men det vil brått 
bli slutt dersom Re skulle velge 

sjølstendighet – da blir vi støtt 
ut I kulda? Tja.
En annen sak er at de fem 
selger skinn uten at noen bjørn 
er skutt. Blir det virkelig noe 
av TNT? Tvilsomt. Vil Lardal 
inngå i Larvik? Usikkert. 
Og: Ingen kan vite hvordan 
folkeavstemminga i Sande går 
heller. Du skal se Vestfold-
kartet slett ikke ser slik ut som 
de fem beskriver, når kommu-
nevalg og folkeavstemminger er 
over den 15. september.
De fem framhever Danmark 
som en slags rollemodell for 
den nye “flersenter-kommu-
nen”. Her bør leseren stille 
atskillige kritiske spørsmål.
Relevante erfaringer fra vår 
nabo i sør viser blant annet til 
hardhendt sentralisering og 
nedleggelse av såvel skoler som 
barnehager og andre offentlige 
funksjoner i “utkanten” av 
flersenterkommunen.
Kommunesammenslåing er 
ingen søndagsskole, men kamp 
om makt og ressurser. I hvert 
fall etter at hvetebrødsdagene 
er over. De fem legger et idyl-
liserende slør over dette faktum, 
på tross av de åpenbare danske 
erfaringene. Det hadde vært bra 
for debatten om vi kunne føre 
en realistisk diskusjon om hva 
slags situasjon Re vil være i 
etter en eventuell kommunesa-
mmenslåing.
Alle blir ikke vinnere. Noen vil 
tape. Hvem kan det bli?
De fem ber oss studere de to 
rapportene som er utgitt, hvorav 
rådmannens totale avskrivning 
av Re som sjølstendig kom-
mune er den ene. En rapport 
som er møtt med hoderisting fra 
svært mange reinger, så ensidig 
og unyansert som den er.
Siden de fem nå ønsker å 
framstå som mer nyanserte i 
debatten vil jeg gjerne stille 
dem ett spørsmål: Ser de noen 
fordeler ved at Re forblir en 
egen, sjølstendig kommune? 
Dere behøver bare nevne et par 
eksempler.
Eller er dere på linje med 
rådmannen? Det er et spørsmål 
mange velgere ønsker svar på.

Les flere leserinnlegg 
på nettavisa ReAvisa.no

Flersenterkom-
mune er prøvd 
tidligere - uten 
suksess
Leserinnlegg av 
Jan Fredrik Vogt, 
ordførerkandidat Sande FrP

«Vi kan ikke lære av historien, 
men på den andre side har vi 
ikke noe annet å lære av», skal 
en historiker en gang sagt. Ja, 
det er kanskje riktig. Historie er 
den gang da, men det er også et 
grunnlag for å se på erfaringer.
Erfaringer er noe man kan lære 
av. Feil gjort tidligere, trenger 
man ikke å gjøre på nytt. Som 
i livet blir vi klokere når vi ser 
tilbake, for å ta avgjørelser for 
fremtiden. Mange i Sande roper 
hurra for såkalt flersenter i 4K, 
men hva betyr og innebærer 
det? Det betyr at man går inn i 
en kommune uten noe som helst 
tyngdepunkt. Det gir oftere 
dårlig forutsigbarhet. Hvis noe 
nytt skal bygges, noe legges 
ned, eller flyttes, vil man ikke 
ane om det kommer på Revetal, 
Holmestrand eller Hof. For 
Sandes innbyggere er det stor 
forskjell på om man skal hente 
en tjeneste på Revetal eller i 
Holmestrand. Men i 4K vil man 
aldri kunne forutsi dette og det 
blir fort en drakamp i hver en-
este sak. Jeg har akkurat fullført 
et historiestudie på høyskolen. 
I pensumbok ved Høyskolen i 
Telemark (Norsk Historie etter 
1905 av Ola Svein Stuagu, 
Samlaget) står følgende på side 
201, om forrige store sammen-
slåingsprosess på 1960-70 tal-
let; «Når folk i nye storkommu-
nar fekk vent seg til situasjonen, 
verker det som om prinsippet 
med å gruppere fleire små 
kummunar rundt et sentrum, 
jamt over å fungerte bra. Men 
somme stader der dei tidligare 
småkommunane vart relativt 
jamnstore og det i tillegg fanes 
fleire mindre sentrum, vart det 
sterk indre strid, mellom anna 
om kva som skulle bli kommu-
nesenter». Videre pekes det på 
at noen av disse kommunene av 
denne typen ble oppløst.
Historien viser altså at slike 
kommuner vil ris av intern 
kamp og at flere faktisk har 
sprukket. Løsning for Sande 
sørover, med 4K kan bli en 
historisk feil, hvor man ikke har 
lært av fortiden.

Les hele leserinnlegget 
på nettavisa ReAvisa.no
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Tre utredninger 
om kommune-
sammenslåing:

Rådmann i Re: 
- Ingen positive 
sider ved å behol-
de Re kommune

REVETAL: Rådmannen i Re 
har utredet, og finner ikke en 
eneste grunn til å beholde Re 
kommune. Oppdrag fra de 
folkevalgte var: Finn ut hva det 
vil si å stå alene som Re kom-
mune. "Ut fra et rent admin-
istrativt ståsted, og i et 30-års 
perspektiv, konkluderes det med 
at det ikke er positive sider ved 
å bestå som egen kommune, 
dersom Re skal ivareta sine 
oppgaver og roller på en god 
nok måte". Det er konklusjonen 
i utredningen med navnet "Kon-
sekvenser dersom Re består 
som egen kommune". Punktvis 
oppsummeres det:
• at Re vil være prisgitt at øvr-
ige kommuner er interessert og 
ønsker å inngå samarbeidsløs-
ninger.
• at kommunens 
konkurransekraft og muligheter 
for å opprettholde og rekrut-
tere relevant kompetanse vil bli 
svekket.
• en reduksjon i den helhetlige 
administrative styring og op-
pfølging av ressursene.
• en reduksjon i kommunens 
regionale påvirkningskraft.
• at innbyggerne i Re ikke vil ha 
påvirkningsmuligheter via sine 
folkevalgte på mange viktige 
forhold av betydning for deres 
hverdagsliv, da beslutninger tas 
av andre kommuner rundt oss.
• at kommunestyrets reelle myn-
dighet og styringsmuligheter vil 
bli svekket.
• at det blir mindre interessant å 
være lokalpolitiker.
• at kommunen går glipp av 
store statlige omstillingsmid-
ler og en garanti for å beholde 
dagens inntekter fra staten.
• at kommunen går glipp av en 
antatt stordriftsfordel og redu-
serte administrasjonskostnader 
ved en sammenslåing.
• at nye kutt må komme in-
nenfor begrensede områder som 
kommunestyret har full råderett 
over, eks, kultur, barnehage 
eller skole. Alternativt må eien-
domsskatten økes.
Les mer om rapporten på 
nettavisa ReAvisa.no.
Hele rapporten kan leses på Re 
kommunes nettsider.

HOLMESTRAND:  
“Mulighetsstudien” for en
flersenterkommune med Re,
Hof, Holmestrand og Sande
ble klar før sommeren. Felles
3K-kommuneplanlegger Inger
Christensen forteller om bare 
positive funn for en ny, stor 
flersenterkommune. Ifølge
innbyggerundersøkelsen i
Re fra november i fjor, er
tilhørigheten til Re kommune
særdeles høy, og den har vært 
sterkt økende. Flertallet som ble 
spurt ville også beholde Re som 
en sjølstendig kommune. Fun-
net i mulighetsstudien er derim-
ot et annet: Rådmenn og ledere 
i alle fire kommunene finner 
bare positivt i det å skulle slå 
sammen kommunene, forteller 
Christensen. Hun tok for seg el-
dreomsorg som et eksempel på 
folkemøte i Holmestrand i juni: 
- 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 tid 
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. Når 
det gjelder økonomi, er det
ingen skikkelige svar i mulig-
hetsstudien. - 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 kommuneplanlegger 
Inger Christensen. Det vi
veit, er at det lokkes med noen
økonomiske gulrøtter for de 
kommunene som slår seg sam-
men allerede i 2017 eller 2018.

Kommuneplanleg-
ger: - Bare positive 
funn i mulighets-
studien

Re SVs alternative rapport:
- Mange fordeler med å være «passe stor»

RE SV SLÅR RING OM RE: Fra venstre lokallagsleder Jan Jensen, Jord Johan Nylenna 
Herheim, Andrew Knight, Ilo Nilsson, Elisabeth Sann, Irene Borge, ordførerkandidat Heming 
Olaussen, Solveig Skuggedal og Magnus Theiste Østlie.

Foto: Truls Engen

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I SVs rapport ramses opp ti 
gode grunner til at Re bør opp-
rettholdes som egen kommune. 
Blant annet stoltheten over den 
nye kommunen vi sammen har 
skapt på bare 14 år, den felles 
identiteten som «reinger» som 
vi mener ikke så lett kan skiftes 
ut med å bli «nord-
jarlsberginger». 

- Behøver vi gjenta 
danskenes feil?
- Vi mener det finnes mange 
fordeler med å være «passe 
stor», og at det finnes både 
smådriftsfordeler ved å forbli 
Re, og stordriftsulemper ved å 
bli en større kommune. Re SV 
mener kommunesammenslåing 
er negativt for folkestyret. - Vi 
tror en større enhet vil skape 
større distanse og svekke 
tilliten. Vi tror ikke at det vil 
styrke demokratiet at færre 
folkevalgte skal bestemme 
enda mer over enda flere – som 
befinner seg enda lenger unna 
beslutningene. De danske 
erfaringene er ganske klare, og 
de skremmer, står det skrevet i 
rapporten. - Selve «flersenter»-
konseptet vil ha innebygget 
et stort konflikt-potensiale. I 
tillegg viser erfaringene fra 

naboland reises det nå et dis-
triktsopprør mot avfolking og 
sentralisering, i kjølvannet av 
kommunereformen. Behøver vi 
å gjenta danskenes feil, spørres 
det i alternativ-rapporten.
Re SV var tilhenger av kom-
munesammenslåingen mellom 
Ramnes og Våle. Hvordan kan 
det ha seg, når vi er så sterkt 
i mot den sammenslåingen 
som nå er foreslått, spørres det 
retorisk i rapporten. - Våle og 
Ramnes var to omtrent like 
store og likeverdige kommuner. 
Samarbeid og felles løsninger 
(Ungdomsskole, skolekontor og 
nesten 100 andre felles ord-
ninger) var utviklet over lang 
tid. Det fantes et felles handels-
senter, Revetal, og et felles 
behov for å bygge ut velferd-
stiltak for mange grupper. Det 
var en «naturlig» konstellasjon. 
Nettopp det som gjorde at vi har 
lykkes såpass godt med Re 
– tillit og fellesskap over lang 
tid, nært samarbeid på et like-
verdig grunnlag, ingen kamp 
om hvor kommunesenteret 
skulle ligge, et naturlig navn på 
den nye kommunen – alle disse 
suksessfaktorene er mer eller 
mindre fraværende for den nye 
konstellasjonen «4 K», eller 

«Nordre Jarlsberg kommune» 
som mange i media og i den 
nordre delen mener den nye 
kommunen skal hete. Nettopp 
derfor er vi mot nyskapningen, 
står det skrevet. - Vi tror den 
vil slite tungt med å skape en 
felles identitet og opplevelse 
av likeverd, og vi tror den vil 
bli prega av motsetninger og 
rivalisering, der noen vil vinne 
og andre vil tape. Det er rett og 
slett en unaturlig konstruksjon, 
mener Re SV i sin alternative 
rapport. Den er på 40 sider, med 
et sammendrag på to sider. 

- Gjør deg opp 
din egen mening!
Rapporten ble offentliggjort 
forrige uke, og kan leses i 
sin helhet på Re SVs nettsi-
der. Offentliggjøringen kom i 
god tid før folkemøtene i Re 
denne høsten: Mandag 17. 
august klokka 18.00 på Revetal 
ungdomsskole, tirsdag 18. 
august klokka 18.00 på Våle 
samfunnshus og mandag 31. 
august klokka 19.00 på Sagatun 
i Vivestad. Folkemøtene kan du 
lese mer om på ReAvisa.no.
- Les rapportene sjøl og gjør 
deg opp din egen mening, er 
oppfordringen fra Re SV.

RAMNES: Re SV er kritisk til de to foregående rapportene, spesielt rådmann-
ens rapport. - Vi synes det tegnes et ensidig positivt bilde av kommunesammen-
slåing, og et unyansert og ubalansert bilde av alternativet å opprettholde Re.

Danmark en 
hardhendt 
sentraliser-
ing, med 
nedleggelser 
av skoler, 
barnehager 
og andre 
sentrale sam-
funnsfunk-
sjoner i de 
områder som 
ble definert 
som perifere. 
I vårt lille 
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- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

Små kommuner 
er bedre enn store 
kommuner
Leserinnlegg av 
Heming Olaussen,
ordførerkandidat Re SV

Hvorfor er det slik at innbyg-
gerne synes små kommuner er 
bedre enn store på det som betyr 
mest? Og: Hvorfor er det slik at 
denne kunnskapen totalt over-
sees av lokalpolitikere, rådmenn 
og media - som tror på at det 
blir bedre jo større du er?
Direktoratet for forvaltning og 
IKT (DIFI) har på nytt gjen-
nomført en innbyggerunder-
søkelse, slik de gjorde i 2010 og 
2013. Resultatene ble offentlig-
gjort 10. juni (DIFI Rapport 
5/2015), uten at dette har satt 
særlig spor etter seg i Vestfold-
media. Kommunene er inndelt 
etter størrelse: Under 5.000 
innbyggere, 5-20.000 innbyg-
gere, 20-110.000 innbyggere 
og over 110.000 innbyggere. 
Generelt er innbyggernes 
tilfredshet med kommunens 
tjenester størst i de minste 
kommunene (81), og lavest i 
de største (75). Kommunene i 
midten av skalaen skårer midt 
på treet. Dette bildet gjentar seg 
for de aller fleste tjenestene: 
Jo mindre kommunene er – jo 
mer tilfreds er innbyggerne med 
tjenestene. Jo større kommune – 
jo mindre tilfredshet. Hva viser 
undersøkelsen når det gjelder 
de tjenestene som er viktigst 
for innbyggerne: Skole, helse, 
omsorg, barnehager, tekniske 
tjenester? Her scorer små kom-
muner bedre enn store. Der 
større kommuner gjør det noe 
bedre enn små, er på områder 
som bibliotek, brannvesen og 
kollektivtrafikk. For barnevern, 
NAV, barne- og ungdomsetaten, 
og fastleger ligger skåren 
omtrent likt for alle. Denne un-
dersøkelsen bør studeres av alle 
som i disse dager er opptatt av 
kommunesammenslåinger her 
i Vestfold; Politikere, rådmenn, 
ansatte, tillitsvalgte, innbyggere 
og media. Spørsmålene det er 
på tide å stille er: Hva er det 
med små og mindre kommuner 
som gjør at folk er mer tilfreds 
der, enn i større kommuner? 
Hva er smådriftsfordelene med 
å bo i mindre kommuner? Hva 
er stordriftsulempene med 
større kommuner?

Les hele leserinnlegget 
på nettavisa ReAvisa.no

“Stakkars SV..."
Leserinnlegg av
Frode Hestnes, 
ordførerkandidat Re FrP

Skal Re kommune bli en del av 
en større kommune eller ikke? 
– det er spørsmålet vi lokalpo-
litikere ønsker svar på under 
folkeavstemningen på valgda-
gen.  Re SVs førstekandidat har 
i flere innlegg her i ReAvisa 
eller på Facebook forsøkt å 
fremstille det som om han er 
den eneste som vil si nei til en 
større kommune  - det er ikke 
den hele og fulle sannheten.
Vi i FrP og flere av de andre 
partiene har klart og tydelig sagt 
at vi ønsker å høre hva innbyg-
gerne mener og vi vil lytte til 
deres «stemme». Dersom ver-
den hadde vært så «svart – hvit» 
som Olaussen liker å fremstille 
det så hadde det jo ikke vært 
noe poeng for flertallet å gå inn 
for en folkeavstemning.
SV må gjerne gå til valg på at 
de er imot en kommunesam-
menslåing og forsøke å samle 
stemmer på det, men hva gjør 
SV dersom et flertall i en 
folkeavstemning ønsker å bli 
en del av en større kommune? 
Vil SV da lytte til innbyggernes 
stemme eller gå hardnak-
ket imot? Jeg tror det er vel 
så viktig for velgerne å vite 
hvordan partiene stiller seg til 
ulike problemstillinger i en ny 
større kommune eller fortsatt 
Re kommune. Hva mener par-
tiene om spredt boligbygging? 
Hvordan vil partiene finansiere 
kommunal drift? Skal elever 
få velge skole? Skal alle skoler 
opprettholdes? Av alt det som 
er kommet frem i de siste ukers 
debattinnlegg så er det etter-
spørselen etter informasjon som 
kanskje engasjerer meg mest. 
(...) Min oppfordring til de av 
dere som er usikre eller savner 
informasjon, still spørsmål! 
Utfordre oss som stiller til valg, 
gjennom facebook, media, 
på stand eller ved personlig 
kontakt. Så skal i hvert fall jeg 
svare på hva og hvordan FrP ser 
ulike scenarier og spørsmål.
Uavhengig av om Re blir en 
del av en større kommune eller 
består som egen kommune vil 
vi i Re FrP jobbe for at innbyg-
gerne får muligheten til å velge 
hvordan de vil bo, slik at vi 
ikke kun tilbyr boligutvikling i 
sentrum.

Les hele leserinnlegget 
på nettavisa ReAvisa.no

Kan vi stole på SV?
Leserinnlegg av Odd Gjerpe, 
ordførerkandidat Re KrF

Ordførerkandidat fra Re SV 
bruker DIFI rapporten 
”Innbyggerundersøkelsen 2015” 
som begrunnelse for at små 
kommuner er bedre enn store. 
Sosialistisk Venstreparti legger 
frem en lang liste som viser om-
råder der små kommuner med 
mindre enn 5000 innbyggere er 
de som er mest fornøyd.
Så hopper Olaussen elegant 
over og bruker denne tilfred-
sheten i små kommuner som 
et argument i Re kommunes 
tilfelle, en kommune som er 
dobbelt så stor og som ligger i 
en annen gruppe!
Men da begynner ulikhetene 
å jevne seg ut, da er nyansene 
mellom de ulike kommunestør-
relsene betydelig mindre. (...)
Muligens satser kandidaten på 
at folk ikke leser undersøkelsen 
selv, men stoler på SV. Kan vi 
det? Befolkningen i Re kan jo 
dømme selv, men for den som 
ikke tar seg tid til å lese alt, 
kan jeg jo sitere hva rapporten 
oppsummerer med, og som 
nyanserer bilde betraktelig: In-
nbyggerne mener ressursene bør 
utnyttes mer effektivt, og det er 
de unge som gir lavest skår på 
kommunale tjenester. De eldre 
er gjennomgående mer positive 
og fornøyd. Innbyggeren er alt 
i alt like fornøyd uavhengig 
av hvilke fylke, region eller 
kommunestørrelse de bor i. 
De eldste er noe mer fornøyd 
enn de yngre… Hyggelig at de 
eldre er fornøyd, det fortjener 
de. Men som jeg tidligere har 
hevdet, og som er særs viktig 
for Re KrF; vi må se fremover 
og vi må bygge et samfunn for 
neste generasjon. Nå. Ikke bare 
håpe på at dette skal gå seg til 
eller at idyllen vi har i Re skal 
vare inn i fremtiden. Jeg tror 
ikke på en modell der vi som en 
liten kommune (eller to små?) 
midt i Vestfold skal overlate 
de tyngre oppgavene vi ikke 
vil ha nok kompetanse på, til 
omkringliggende større enheter. 
Noen utkantkommuner tester ut 
en slik modell. Re KrF vil ”ut-
nytte ressursene mer effektivt” 
slik spørreundersøkelsen viser, 
for at også fremtidens innbyg-
gere ved neste DIFI under-
søkelse skal være fornøyde.

Les hele leserinnlegget 
på nettavisa ReAvisa.no

Savner nøytral 
informasjon og en 
kritisk debatt
Leserinnlegg fra Ulf Lund 
Halvorsen, ordførerkandidat for 
MDG i Re kommune, og Lene 
Bergan, 2.kandidat for MDG i 
Re kommune

Kommunesammenslåing er 
en het potet for lokalpolitikere 
i disse dager og Miljøpartiet 
De Grønne Re håper det også 
kjennes viktig for innbyggerne. 
En del politiske saker er av en 
slik karakter at innbyggerne bør 
avgjøre utfallet direkte. MDG 
Re mener kommunesammen-
slåing er en av disse sakene. 
Folkeavstemmingen som skal 
gjennomføres i høst ble vedtatt 
i kommunestyret etter forslag 
fra vår ordførerkandidat. Noe 
som er helt vesentlig for å 
kunne ta et informert valg er å 
få god og nøytral informasjon 
og ha en åpen og kritisk debatt. 
Dette mener vi ikke har vært 
godt nok, verken i Re eller i de 
andre kommunene i 3K. (...) I 
dag sørger en utstrakt bruk av 
interkommunale løsninger for 
å tilby innbyggerne de tjen-
estene de har krav på. Dette 
medfører at den reelle makten 
over de kommunale oppgavene 
sakte men sikkert flyttes fra de 
folkevalgte til interkommunale 
organer og selskaper, en endring 
MDG Re er sterkt imot.
I en større kommune vil imi-
dlertid avstanden til saksbehan-
dler og beslutningstager være 
lengre og lokalkjennskapen 
mindre enn i en liten kom-
mune. Antall folkevalgte per 
innbygger vil også synke i en 
større kommune og hver enkelts 
stemme får mindre vekt. Fol-
kestyre med beslutninger som 
tas nærmest mulig innbyggerne 
er en fanesak for MDG. (...)
Det er mange spørsmål og svar 
som hver enkelt må stille seg og 
sette opp mot hverandre for å 
komme fram til hva man mener 
er den beste løsningen. MDG 
Re har i sitt program for høstens 
kommunevalg forpliktet seg til 
å stemme i henhold til resultatet 
av folkeavstemningen. Ha et 
godt valg, også når det gjelder 
sammenslåing.

Les flere leserinnlegg 
på nettavisa ReAvisa.no

Stem nei - og 
stem gjerne SV
Leserinnlegg fra 
Heming Olaussen, 
ordførerkandidat Re SV

Toppkandidatene for henholds-
vis FrP og KrF er begge veldig 
opptatt av SV, i sine innlegg i 
ReAvisa. Det er forståelig. Som 
de to herrer så utmerket godt 
vet, så er SV det eneste partiet i 
Re som går til valg på at Re skal 
bestå som egen kommune. Alle 
de andre kommunestyrepartiene 
har flagget støtte til ideen om 
4K (Re, Sande, Hof, Holm-
estrand = Nord-Jarlsberg kom-
mune?), altså at Re skal oppgis 
som egen kommune til fordel 
for å gå inn i en større enhet. 
(...) Det er rein skremselspro-
paganda å påstå at Re blir for 
"liten" til å klare seg i framtida. 
De to leserbrevskribentene 
Hestnes og Gjerpe stiller SVs 1. 
kandidat to spørsmål de begge 
veit svaret på, om de tenker seg 
om. Men skitt, la gå! Hestnes 
lurer på om SV vil fortsette å 
motarbeide en kommunesam-
menslåing dersom det blir 
ja-flertall i folkeavstemminga 
14.9.? Nei - i motsetning til 
FrP har SV fra kommunestyrets 
talerstol gjort det klart at vi 
uansett vil respektere folke-
flertallet. Sier flertallet ja, vil 
SV basere seg på dette, og lojalt 
følge resultatet. Har man først 
spurt folket til råds, må rådet 
følges. Alt annet blir lureri.
Men hva har FrP tenkt å gjøre 
dersom det blir nei-flertall? Det 
er til nå en godt bevart hemme-
lighet. Har FrP tenkt å trumfe 
et flertall i folkeavstemminga 
dersom de er uenige i det? Det 
trenger velgerne å vite. Gjerpe 
later som om SV kan tenkes å 
ville bryte opp Re til Ramnes og 
Våle, siden vi har tro på mindre 
enheter. Det er bare tøv. SV var 
tilhengere av sammenslåingen 
av Ramnes og Våle til Re, fordi 
vi syntes det var en helt naturlig 
enhet. Vi er stolte av hva vi 
har fått til med Re på disse 13 
årene, og vi er det eneste partiet 
som nå aktivt forsvarer Re mot 
å bli oppløst! Spørsmålet faller 
på sin egen urimelighet. Vi vil 
anbefale velgerne å stemme nei 
til sammenslåing og ja til Re 
den 14.9. Vi vil be om velgernes 
tillit ved kommunevalget, som 
det eneste partiet som har nok 
tro på ei god framtid for Re (...)

Les hele leserinnlegget 
på nettavisa ReAvisa.no

Lokalpolitikk i Re:
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Sanners servile 
saueflokk
Leserinnlegg av 
Per Gunnar Stensvaag, 
skribent og foredragsholder

Mens kommunereformen på 
riksplan går mer og mer mot et 
gedigent mageplask, fortsetter 
lokalpolitikere i Vestfold langs 
krøtterstien Jan Tore Sanner og 
Erling Lae ledet dem inn på. 
Partier som i 2011 gikk til valg 
på at de ville bevare kommunen 
sin, har nå programfestet at de 
vil ri den inn i solnedgangen. 
Derfor bør alle som ønsker fort-
satt levende bygder og bevaring 
av den lokale sjølråderetten, 
tenke seg godt om før skjeb-
nevalget 14/9 og mer enn noen 
gang vurdere å stemme utradis-
jonelt. Uro for eksisterende og 
eventuelt forverrede rammebet-
ingelser er fullt forståelig, men 
har størrelse noe med saken å 
gjøre? I Re er ordfører Thorvald 
Hillestad redd kommunen skal 
bli en akterutseilt lillebror, men 
er ikke over 9.000 innbyggere 
"robust" nok uansett hvor ille 
den vanvittige gigantomanien 
skulle ramme naboene? Han 
burde heller engste seg for å bli 
en av svært få, spesielt i eget 
parti, men også hos de øvrige 
rød-grønne som ikke har skjønt 
at "smått er godt". Bekymrin-
gen for å skaffe nok fagfolk 
for framtida er reell nok, men 
generelt sett er det ikke verre å 
få slikt personell til små kom-
muner. Man kan saktens også 
lure på om de tror det blir tet-
tere mellom fagfolka på steder 
Revetal med arbeidsgiveren i 
byen? Om administrative funk-
sjoner tar samme veien, sparer 
det heller ikke storsamfunnet 
for penger. Selv Sanner har gitt 
opp økonomi som argument for 
reformen sin, og siste DIFI-
rapport er nok en bekreftelse på 
at tilfredsheten med tjenestene 
er omvendt proposjonal med 
kommunestørrelsen. Interkom-
munalt samarbeid kan dessuten 
sikre tjenestenivå og fagmiljø 
der det er vanskelig for den 
enkelte alene, samt de ønskede 
stordriftsfordeler. Lokalpolitik-
ere må selvsagt ta inn over seg 
premisser myndighetene legger 
for kommunesektoren. I denne 
saken drar nok likevel mange 
konsekvensene alt for langt når 
de tydeligvis har gått fem på 
Sanners strategi. Det er absolutt 
ikke gitt at resultatet blir slik 
regjeringa ønsker og at kom-
munefloraen desimeres kraftig. 
Frivillighetsvedtaket fra 1995 
gjelder imidlertid fortsatt samti-
dig som dagens Stortingsflertall 
har uttalt at det skal være reell 
frivillighet for kommunene som 
er med i prosessen.

Les hele leserinnlegget 
på nettavisa ReAvisa.no

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Noen hadde vært der før, 
mens for andre var det deres 
første møte med øya. Det var 
engasjerte og spente leirdel-
tagere som virkelig var klare 
for å kjenne på den berømte 
sommerleirfølelsen, forteller 
lokallagsleder i Re, Mina Marie 
Nyhus (19). 

- Alle skal med!
Mina Marie mener at den 
ordentlige sommerleirfølelsen 
er når man får høre kjente 
politikere i bakken, møte gamle 
og nye venner fra hele Norge, 
spille fotball og volleyball, 
kjenne lukten av de herlige 
AUF-vaflene og ikke minst lære 
masse ny politikk. 
- En av de største opplevel-
sene fikk vi da Gro Harlem 
Brundtland og Hadia Tajik var 
i bakken og hadde en generas-
jonsdialog. To inspirerende 
damer som forteller om hvordan 
vi skal skape et mer rettferdig 
samfunn og legge til rette for at 
alle skal med. Vi vil heller ikke 
glemme åpningstalen til AUF-
leder Mani Hussaini som ga oss 
gåsehud lang vei, forteller Mina 
Marie. Med egendesignede 
drakter klarte AUF i Vestfold å 
ta seg til finalen i volleyball i år. 
De tok med seg sølvet hjem til 
Vestfold etter en nervepirrende 
finale. I fotballturneringen tok 

RE/UTØYA: Re AUF var på årets sommerleir på 
Utøya med seks delegater.

de 4. plass. 
- Både før og imens vi var på 
Utøya var følelsene mange. Vi 
gledet oss, men samtidig var det 
spesielt å skulle ta øya tilbake. 
Vi var klar over at reaksjonene 
på å ta over øya igjen var for-
skjellig, men jeg er stolt over at 
vi klarte det på en verdig og fin 
måte. Utøya har en lang historie 
bak seg og minnene vil alltid 
være der, men jeg er stolt over 
at vi igjen skapte ny Utøya- 
historie og at våre kommende 
generasjoner kan fortsette med 
dette, forteller Mina Marie.

- Alle er like engasjerte!
- Jeg syns det var veldig 
interessant og spesielt. Og gøy 
selvfølgelig, forteller William 
Førde Haugestad (16). 
- Det var ganske impulsivt at 
jeg meldte meg på sommerleir, 
men jeg angrer ikke. Alle er 
veldig inkluderende. Det var 
gøy å komme et sted hvor alle 
sammen var like engasjerte, det 
er ikke alltid ungdom engasjerer 
seg i politikk, hvert fall ikke 
alle jeg har møtt. Men på Utøya 
var alle engasjerte, jeg møtte 
masse folk med like politiske 
syn som meg, og kanskje noen 
ulike syn, men det er jo bare 
interessant å høre andre sine 
synspunkter også, mener 
William.

TILBAKE PÅ UTØYA: Mina Marie Nyhus jobba på Utøya. 
På det lille bildet ser vi øverst fra venstre: Helene Fossum 
Grønseth (16), William Reinemo Aasgård (22). Nederst fra 
venstre Oda Hesthol Gustavsen (17), Frida Skarstad (17) og 
William Førde Haugestad (16).

Foto: Privat

Tok Utøya tilbake 
med verdighet og respekt

INVITERER TIL DEBATT:  Bente Bøe, hovedtillitsvalgt 
Delta Re, inviterer medlemmene til debatt i morra, torsdag 
20. august på Våle samfunnshus. Torsdag 3. september blir 
det tradisjonen tro politikerdebatt på samfunnshunset - åpent 
for alle - i forbindelse med lokalvalget i Re.

Foto: 
Stian Ormestad

REVETAL: - Det er spørsmålet 
medlemmene våre lurer på, 
forteller Bente Bøe, hovedtil-
litsvalgt for mange kommune-
ansatte i Re. Organisasjonene 
til kommuneansatte i alle de fire 
K-ene: Re, Hof, Holmestrand 
og Sande inviterer medlemmene 
til møte på Våle samfunnshus 
torsdag 20. august 2015 klokka 
18. Tema er kommunesammen-
slåing.
- Hva skjer med min jobb?  Det 
er en del usikkerhet rundt dette 
med kommunesammenslåing, 
forteller Bente Bøe, hovedtil-
litsvalgt Delta i Re. - Sjøl om 
det på generelt grunnlag er sånn 
at ingen mister jobben dersom 
vi slår oss sammen. Ansatte vil 
i en slik situasjon være beskytta 
av lov- og avtaleverk. Arbeids-
takerforeningene skal ikke ta 
noe standpunkt ja eller nei til 

sammenslåing nå, men belyse 
saken så godt det lar seg gjøre. 
Derfor inviteres det til debatt: 
Fire ordførere og fire rådmenn 
kommer, pluss felles kommu-
neplanlegger for 3K. Nei-
sida representeres ved Heming 
Olaussen, ordførerkandidat for 
Re SV. Olaussen møter ja-sida, 
representert ved Holmestrand-
ordfører Alf Johan Svele (H) til 
en duell. Hovedtillitsvalgte fra 
alle hovedsammenslutningene 
i de fire kommunene møttes på 
Revetal torsdag 13. august. 
Samarbeidet starta våren 2014 
for Re, Hof og Holmestrand. 
Sande kom med etter jul i år. 
Les mer om dette på nettavisa 
ReAvisa.no. Videre blir det som 
vanlig politikerdebatt foran val-
get i Re, den er lagt til torsdag 
3. september 2015. Les også 
mer om det på nettavisa.

- Hva skjer med min jobb, 
hvis det blir kommunesammenslåing?
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Lokalpolitikk i Re:

Felles utspill fra Senterpartiets ord-
førerkandidater i 4K

I prosessen knyttet til sammenslåing 
av Holmestrand, Re, Hof og Sande er 
det i en utredning etablert en tanke om 
en flersenter-kommune. Begrepet gir 
en desentralisert løsning som er i tråd 
med Senterpartiets grunnholdning og 
en slik kommune vil være ganske unik 
i Norge.
Vi som stiller som 1. kandidater for 
Senterpartiet ønsker at begrepet skal få 
et konkret innhold. Vi vil derfor gjøre 
rede for hvilke prinsipper som bør 
legges til grunn i den videre prosessen 
mot en flersenterkommune:
1. Befolkningen skal ha samme nærhet 
til skoler, barnehager og helse- og om-
sorgstjenester som i dag. De tilbudene 
som finnes i dag, skal bestå i den nye 
kommunen.
2. I hvert av de fire sentrene skal det 
finnes et kommunalt servicesenter/ 
servicetorg, som skal være kommun-
ens ansikt utad. Her skal befolkningen 
få den hjelp og veiledning som er nød-
vendig for å finne fram i kommunens 
systemer, også på nett. Vi vil jobbe for 
at kommunale og statlige etater, som 
innbyggerne jevnlig har behov for å 
snakke med, er fysisk til stede på faste 
dager i alle de fire sentrene. Dette kan 
være NAV, politi, skatteetat osv.
3. Folkebiblioteket skal være en 
viktig institusjon i alle de fire sentra. 
Befolkningen må ha trygghet for at 
bibliotekene består.
4. Vi ønsker å utnytte eksisterende 
bygningsmasse i dagens fire kom-
muner, i stedet for å bygge nytt. Vi 
mener at den økonomiske gevinsten 
den nye kommunen oppnår, må brukes 
til et bedre tjenestetilbud – ikke til økt 
eiendomsmasse.
5. Vi ønsker en desentralisert sektor-
organisering. De kommunale sektorene 
fordeles på de ulike sentra. Her må ek-
sisterende kommunal bygningsmasse 
tas i bruk.
6. Vi ønsker at alle de ulike handels-
sentra skal utvikle seg videre, og disse 
ikke skal utkonkurrere hverandre. Vi 
jobbe for dette ved å jobbe for bedre 
kollektivtilbud og ladestasjoner for 
el-bil.
7. Vi vil utvikle et flersenterdemokrati, 
der befolkningen i hele kommu-
nen skal bli hørt. For å oppnå dette 
ønsker vi å utnytte de eksisterende vel-
foreninger og andre frivillige organ-
isasjoner. Disse bør bli aktivt involvert 
i høringsprosesser i saker som angår 
lokalsamfunnet. Vi mener dessuten at 
det jevnlig – flere ganger i året -  bør 
arrangeres folkemøter i de ulike delene 
av den nye kommunen.
8. Ingen ansatte skal sies opp som en 
følge av kommunesammenslåingen.
9. Ansatte, politikere og befolkning 
skal trekkes aktivt inn i den videre 
prosess.

Thorvald Hillestad, Re
Tove Ødeskaug, Sande
Per Harald Agerup, 
Holmestrand
Anne Nordby Skarstad, Hof

Ni punkter for 
flersenter-kommunen

Leserbrev fra Heming Olaussen, 
ordførerkandidat Re SV

SP i Re, Hof, Sande og Holmestrand 
presenterer sin versjon av den nye 
«flersenter»-kommunen vi skal få om vi 
sier ja til kommunesammenslåing. Det 
er mye bra i det som presenteres – men 
er det realistisk? Ser verden virkelig så 
idyllisk og konfliktfri ut som SP-kandi-
datene vil ha oss til å tro? I sum kan SPs 
9 punkter sammenfattes slik: Alt skal bli 
som før – bare mye bedre! Er det trover-
dig? Ingen skal sies opp, alle tjenester 
skal fortsette i alle kommuner, alle han-
delssentra skal utvikle seg videre – uten 
konkurranse seg i mellom – alle skal 
delta og demokratiet skal styrkes ved at 
velforeninger og frivillige organisasjoner 
skal være høringsinstanser. Hvordan vil 
dette se ut i virkelighetens verden? Mest 
sannsynlig slik:
Holmestrand blir sentrum i den nye 
kommunen. Det betyr at Holmestrand vil 
stå sentralt i den videre utvikling av den 
nye kommunen, og det oppstår en riva-
lisering mellom ytterpunktene – spesielt 
Sande og Re – om midler og tiltak.
Av hensyn til økonomien vil krav om 
sentralisering dukke opp rundt hjør-
net, seinest om fire år (da SPs løfter 
ikke lenger gjelder). Det viser danske 
erfaringer tydelig! Det vil oppstå et press 
fra rådmannen (direktøren?) og hans/
hennes stab av økonomer og jurister om 
å slanke og effektivisere den nye kom-
munen: Mindre skoler (Solerød, Ram-
nes) og barnehager (Vivestad, Solerød) 
og andre lokale tjenestetilbud vil bli satt 
under press. Siden både eiendomsskatt 
og kommunale avgifter er harmonisert, 
har inntektene til kommunen gått ned 
i forhold til dagens Re. Kampen om 
midlene til frivillige organisasjoner, 
idrettslag og kulturtiltak har hardnet 
til, og det blir mindre til hver. Antallet 
kommunestyrerepresentanter er halvert. 
I stedet har man innført et surrogat med 
uforpliktende høringer og utvalg som 
de folkevalgte kan ta hensyn til dersom 
det ikke bryter med «helhetstenkingen» 
til administrasjonen. Som rådmannen 
i Re skriver i sin utredning: «Re har 
på forholdsvis kort tid etablert en egen 
organisasjonskultur og satt i gang en 
rekke nye prosjekter spesielt innenfor 
arbeidet med barn og unge. En sam-
menslåing vil kunne medføre at vi må 
starte på nytt «nok en gang», og igang-
satt arbeid må nedtones eller avvikles i 
en ny kommune. I tillegg vil det være 
ressurskrevende å gjennomføre nok en 
sammenslåing på forholdsvis kort tid. 
De ansatte er oppgitt over en endeløs 
rekke av møter og fravær av ledere pga. 
en sammenslåingsprosess som kom-
mer til å kreve enormt av tid og krefter.
Spørsmålet blir altså: Hvorfor skal vi 
risikere dette? Fordi Erna Solberg og 
Jan Tore Sanner vil det? Vi har en godt 
fungerende kommune i Re. Den bør vi 
være stolte av. Den bør vi tro på, satse 
på, og beholde. 
Stem nei i folkeavstemminga den 14. 
september!

Les flere leserinnlegg 
på nettavisa ReAvisa.no

Senterpartiets 
Kardemomme by

EN ENKLERE HVERDAG  FOR FOLK FLEST

EN ENKLERE HVERDAG  FOR FOLK FLEST

Tre folkemøter om kommunesammenslåing 
denne høsten - les mer på ReAvisa.no
RE: Folkemøtene i Re denne høsten starta 
på Revetal mandag 17. august, fortsatte 
18. august på Våle samfunnshus, og 
mandag 31. august er siste folkemøtet lagt 
til klokka 19.00 på Sagatun i Vivestad. På 
programmet står: Velkommen ved ord-
fører Thorvald Hillestad, "Kartlegging og 
mulighetsstudie for flersenterkommune" 
ved kommuneplanlegger Inger Christens-
en, "Konsekvenser dersom Re kommune 
består som egen kommune" ved rådmann 

Trond Wifstad. Videre: Hva mener de 
politiske partiene i Re, fem minutters 
innlegg fra hvert parti; Ap, Frp, H, Krf, 
Mdg, Sp, Sv, V. Spørsmål og kommen-
tarer fra salen, og panel med de politiske 
partiene. Det ble en til tider heftig debatt 
i første folkemøte på Revetal mandag. 
Les mer om det på nettavisa 
ReAvisa.no!

Foto: 
Stian Ormestad.
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Odd Gjerpe har lang
fartstid i politikken

Odd Gjerpe
Ordførerkandidat

Jeg vil ha fokus på:
- barn og unges
oppvekstmiljø
- jordvern og

redusert forurensningredusert forurensning
- god kvalitet på 

kommunale tjenester

Sitat fra programmet:
”….forebygge fremfor å bøte på skader!”

” Vern av arealer til matproduksjon. ….
utbygger koster nydyrking av minst dobbelt av nedbygd areal” 

”….eiendomsskatt forutsetter at kommunens økonomi- kontroll må bedres”

ReAvisa august 2015
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Leserinnlegg fra Øyvind Jonas-
sen, 2. kandidat for Re Høyre

Politikk handler om å prioritere. 
Bruker en mer penger et sted, 
må en bruke mindre penger et 
annet sted. Det gjelder samtlige 
partier. Skolen i Re har i mange 
år hatt utfordringer med resul-
tatene innen de sentrale fagene.  
Det kommer tydelig frem i 
innlegg i Tønsbergs Blad 11.08. 
Det er mange forhold som 
spiller inn, men ressursene man 
bruker per elev har avgjørende 
virkning. Lærertetthet, og 
lærerens kvalifikasjoner og 
motivasjon er avgjørende.  
Re kommune har i mange år 
gjennomført sparetiltak etter 
«ostehøvelprinsippet». Det har 
medført at skolene i Re har 
lavere lærertetthet enn gjen-
nomsnittet. Re Høyre mener 
Kommunen burde ha gjort de 
strukturelle endringene som 
ville gitt skoleeier mulighet 
til å satse på innhold i stedet 
for antall bygninger. Re Høyre 
vil heller bruke penger på økt 
lærertetthet, og videreutdanning 
av de flotte lærerne vi allerede 
har, i stedet for å bruke penger 
på bygninger og administrasjon 
vi ikke trenger. Når det gjelder 
videreutdanning dekker staten 
størstedelen av kostnaden, men 
skoleeier må være tydelig på 
hva man ønsker. Re Høyre vil 
overføre Solerød elevene til 
Rørostoppen skole, nettopp for 
å kunne gjøre denne satsningen. 
Denne satsningen vil utgjøre en 
vesentlig forskjell for «ALLE» 
elevene i Re. Vi var alene om 
stemme for forslaget i kom-
munestyret, men har opplevd 
støtte for forslaget fra personer i 
de andre partiene i ettertid. Når 
rådmannen la frem økonomi-
planen ble det uttalt fra kommu-
nalsjefen at enkelte av rektorene 
hadde uttalt at det ville vært en 
bedre løsning å gjøre noe med 
skolestrukturen enn å fortsette 
å kutte med «ostehøvelen». 
Sentrale tillitsvalgte blant 
lærerne har sagt det samme.  
Situasjonen er ikke ulik slik 

den var med Fon skole i sin tid. 
I dag er det ikke mange som 
tviler på at beslutningen som 
ble tatt den gang var riktig. Det 
som var uheldig var at man tok 
avgjørelsen alt for sent. Vi har 
ca 800 elever på barnetrinnene i 
RE, og kostnaden pr elev varier-
er fra ca 50.000 kr på Kirkevold 
Skole som har ca 300 elever, til 
ca 100.000 kr på Solerød Skole 
med ca 70 elever.  Skoleeier har 
et ansvar for at ALLE elevene 
samlet sett får et best mulig 
tilbud på alle nivåer. Over-
føring av elevene fra Solerød 
til Rørostoppen utløser ingen 
ombygging. Fortsatt er det rest-
kapasitet på ca 200 skoleplasser 
på barnetrinnet i kommunen.
Skolelokaliseringssaker er 
blant de vanskeligste sakene en 
møter som lokalpolitiker. Det er 
mange berørte, og mange føler 
at de ikke blir hørt i tilstrekkelig 
grad. Bygdesamfunn blir satt 
opp mot hverandre. Det fritar 
ikke politikerne fra ansvaret om 
å måtte ta vanskelige avgjørels-
er dersom det er den beste løs-
ningen totalt sett. Overføring av 
Solerød elevene til Rørostoppen 
gir ca 5 millioner årlig til øvrig 
skoledrift. Det er mange penger 
i et anstrengt skolebudsjett, og 
vil for eksempel kunne tilføre 
skolen 7 til 8 nye lærerårsverk. 
I tillegg unngås fremtidig 
vedlikehold anslått til ca 40 
millioner for Solerød / Dalheim 
de neste 20 årene. Dette er 
penger som kan overføres til de 
skolene en prioriterer å beholde. 
Re Høyre vil satse på innhold 
i skolen - læreren er skolens 
viktigste ressurs!

Øyvind Jonassen, 
kommunestyre representant og 2 
kandidat til kommunevalget for 
Re Høyre

Re Høyre vil prioritere skole! Å fange tidstyver
Leserinnlegg fra Odd Gjerpe, 
ordførerkandidat Re KrF

Re KrF har i sitt program 
følgende formulering: KrF går 
inn for å ”fange tidstyvene” i 
skoleverket og frigjøre lær-
ernes tid til undervisning. Re 
kommune bør rette fokus på å 
bli mer effektive, ved å fange 
tidstyver. Uansett om vi skal 
slå oss sammen med flere andre 
kommuner eller stå alene, så 
trenger vi å lete etter smartere 
måter å jobbe på. Som eksem-
pler på områder å fokusere på:
- forenkling av rapportering på 
alle nivåer
- bedrede rutiner innen for eks  
eiendomsvedlikehold
- fjerne unødig lagring på 
kommunale servere med liten 
kapasitet
- bedret logistikk for å fjerne 
unødig tidsbruk.
- se på politikernes stadige nye 
ønsker om utredninger, ofte kun 
for å skyve på avgjørelser
- prioritere klarere innefor et 
utall av områder
Rett kompetanse 24 timer i 
døgnet 365 dager i året!  For 
å skape merverdi med mindre 
resursbruk. Beløpet vi kan spare 
er mer enn det kommunen vil få 
inn i eiendomsskatt, for å nevne 
noe. Derfor gikk også Re KrF 
mot innføringen, begrunnelsen 
finner du i programmet til Re 
KrF: Bruk av eiendomsskatt 
forutsetter at kommunens 
økonomikontroll må bedres. 
Eiendomsskatt må begrenses 
til 2 promille, og ha en profil 
som tar hensyn til den enkeltes 
betalingsevne. Dette krever! 
Vilje til å tenke nytt, se nytt og 
ha utholdenhet i arbeid. Dette 
er noe av bakgrunn for følgende 
formulering i programmet vårt:
Re KrF går inn for at det utøves 
en mer aktiv personalpolitikk 
spesielt rettet mot ledere. Tror 
du dett er mulig og viktig? Re 
KrF gjør det! Fordi andre kom-
muner har greid det, og fordi vi 
erkjenner at mye kommer an på 
oss selv som bedrift. Men da må 
vi ha politisk lederskap som tør 
og som vil. Re KrF har folk til 
å være med i denne prosessen, 
om vi får tillit i befolkningen på 
valgdagen.

Odd Gjerpe, 
ordførerkandidat Re KrF

Tilsvar fra Trond Wifstad, 
rådmann i Re

Re SV v/Heming Olaussen la i 
går fram sin alternative rapport 
om Re som sjølstendig kom-
mune. I dokumentet brukes 
det mye plass på å beskrive og 
kritisere rådmannens utredning 
om konsekvenser dersom Re 
består som egen kommune.
Rådmannen har full respekt 
for at man vektlegger andre 
momenter, og kommer til andre 
konklusjoner enn det rådman-
nen gjør. En debatt om kom-
munesammenslåing bør også 
foregå mellom de ulike poli-
tiske partiene, og ikke mellom 
administrasjonen og enkelte 
politiske partier.
SVs dokument inneholder 
imidlertid en del påstander som 
gir en skjevt bilde av fakta. 
Eksempler på dette er:
Rådmannen dømmer Re nord 
og ned, driver massiv propa-
ganda for en bestemt virke-
lighetsoppfatning, kaster blår i 
øynene på folk, er så besnæret 
av ideen om en større kom-
mune at han mister av syne hva 
som er primærfunksjonen til en 
kommunepolitiker, ingen vil 
forvente at det finnes folk på 
jobb i Re sjøl om du skulle ha 
behov for å fylle ut et skjema 
kl. 0400 om morgenen, kommer 
skjevt ut av hoppet og nedslaget 
blir deretter (ved å referere til 
regjeringens ekspertutvalg), 
rådmannen synes å mene at 
de aller fleste økonomiske 
utfordringer vil bli løst ved en 
sammenslåing.
Et annet eksempel på denne 
måten å utøve harselerende re-
torikk på er følgende: ”Rådman-
nen skriver at norske kommuner 
er av verdens desidert mest 
komplekse organisasjoner. Det 
var da svært. Rådmannen har 
neppe oversikt nok til å belegge 
en slik påstand.” Beskrivelsen 
av norske velferdskommuner 
er hentet fra problemnotatet, 
Oppgaver uten grenser, utgitt av 
KS BTV i 2010. I rådmannens 
utredning er kommunens ulike 
roller beskrevet, basert på noen 
vesentlige forutsetninger: At Re 
etter reformen blir den desidert 
minste kommunen i Vestfold, 
og at vi skal levere på alle kom-
munens ansvarsområder også 
om 30 år. I hovedkonklusjonen 
under hvert av disse temaene 
heter det at en større enhet vil 
ha større muligheter til å løse 
oppgavene enn Re alene, større 
muligheter for økonomisk 
soliditet, og vil bruke mindre 
ressurser på administrasjon.
Det er ingen automatikk i at 
det blir bedre i en større kom-
mune. Det vil først og fremst 
være opp til den politiske og 
administrative ledelsen. Det 
vil fortsatt være smart å foreta 

kloke avgjørelser, og dumt 
å ta de dumme kortsiktige 
avgjørelsene. Rådmannen 
forholder seg til det kom-
munestyret bestiller av saker og 
utredninger. Kommunestyret 
har ikke bedt om en vurdering 
av ulike alternativer, verken 
nå eller tidligere. Retnings-
valg, og hvilke kommuner 
Re ev. skal slå seg sammen 
med oppfatter jeg som et rent 
politisk spørsmål. Et par ganger 
under vurderinger i rådman-
nens utredning refereres det 
til ekspertutvalgets forslag om 
at en kommune minst bør ha 
15-20000 innbyggere. Iflg. SV 
er det å referere til dette tallet å 
komme skjevt ut av hoppet, og 
et brudd på elementær stats-
vitenskap. Skulle man følge Svs 
prinsipp, kan det ikke refer-
eres til offentlige utredninger, 
dersom Stortinget ikke har 
vedtatt disse i sin helhet. SVs 
dokument er helt og holdent fri 
for bakgrunnen for det arbeidet 
som er utført og bestilt av 
kommunestyret. Det er et bredt 
flertall på Stortinget som står 
bak at det er behov for en kom-
munereform. I flg. SV mangler 
rådmannen noe troverdighet i 
forhold til kommunens økonomi 
fordi jeg har advart mot over-
forbruk og mulige underskudd, 
samtidig som regnskapene stort 
sett har vist overskudd eller 
balanse. Jeg tar til etterretning 
at SV har det synet. Fakta er at 
driften av kommunens virk-
somheter har gått med betyde-
lige underskudd de siste årene. 
Regnskapene har vist overskudd 
eller balanse, ja det er riktig, 
men bare fordi bremsene har 
blitt satt på, enkeltvirksomheter 
har gjort en stor innsats for å 
holde igjen og spare der det 
har vært mulig, bl.a. gjennom 
ansettelses og innkjøpsstopp. I 
tillegg har kommunen blitt red-
det av forhold vi selv ikke kan 
påvirke; økte skatteinntekter 
på landsbasis, og økte inntek-
ter fra finansavkastningen. 
SV gjentar i sitt dokument, at 
hovedspørsmålet i spørreunder-
søkelsen høsten 2014 var om 
kommunen skulle gjennomføre 
en sammenslåing eller ikke. 
Kommunestyrets enstemmige 
vedtak i sak 64/14, pkt. 4 lyder 
slik: ”Det gjennomføres en 
spørreundersøkelse blant in-
nbyggerne om tilhørighet og 
retningsvalg høsten 2014.”
SV trekker også fram de ansatte 
i sin argumentasjon for å bestå 
som egen kommune. Rådman-
nen har jevnlig møter med 
de ansattes representanter, de 
hovedtillitsvalgte. Rådmannen 
oppfatter at disse er klare i sin 
anbefaling, de ønsker en sam-

menslåing framfor ytterligere 
interkommunalt samarbeid.
Det er et viktig valg som kom-
munestyret skal ta i løpet av 
høsten. SV bruker begrepet 
skjebnevalg. Oppsummeringen 
i rådmannens utredning starter 
slik: Med i underkant av 10.000 
innbyggere er det er all grunn 
til å tro at Re kommune vil 
løse mange av sine oppgaver 
også i framtida. Spørsmålet er 
hvordan, og om alternativet ved 
å inngå i en større enhet vil in-
nebære om oppgavene ivaretas 
på bedre, mer effektiv og en 

mer demokratisk måte.Det er 
mange ukjente faktorer, slik 
at dette vil være vurderinger 
gitt ut fra visse forutsetninger 
om framtida. Hovedløsningen 
dersom Re består som egen 
kommune vil være økt in-
terkommunalt samarbeid. Om 
interkommunalt samarbeid for 
å løse kommunens oppgaver i 
framtida, er et godt tiltak eller 
ikke, det er et av hoved-
spørsmålene i reformen. Som 
rådmann håper jeg på et stort 
engasjement blant innbyggerne 
i Re. Jeg håper på en god debatt 

der fokus er på reelle argument-
er for eller i mot sammenslåing, 
muligheter og begrensninger. 
Til slutt oppfordrer jeg alle til 
å bruke stemmeretten både i 
folkeavstemningen og i kom-
munevalget, den 13. og 14. 
september.

Trond Wifstad, rådmann i Re

Re SVs alternative rapport – tilsvar

Lokalpolitikk i Re:
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Hele programmet og valglista finner du på

www.senterpartiet.no/re
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Quiltelag gir til krisesentere
FON: Quiltelaget til Marit Hvidsten fra Fon nølte 
ikke da de ble spurt om være med på prosjektet 
“Søster fra søster”.

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Quiltelaget til Marit Hvidsten 
er nå ett av mange qulitelag 
som har laget toalettmapper til 
krisesenter. Tidligere i sommer 
leverte Marit de 20 toalettmap-
pene Holmestrand quiltelag 
“Lappesnellene” har laget. 
– Vi har fått penger fra Lions 
Holmestrand, ellers har alle 
medlemmene i laget bidratt 
så mye som mulig, forteller 
Hvidsten. Desiree Øvretveit fra 
Vestlandet starta prosjektet, og 
på kort tid fikk hun med seg 
folk fra hele landet på prosjek-
tet. Til nå er det laget og levert 
over 2.000 toalettmapper på 

krisesentre rundt om. 
– Dette er veldig fint, og noe 
helt konkret som vi arbeider 
med, forteller Hvidsten. 
Toalettmappene har de fylt opp 
med toalettsaker. 
– Det er så fint at nettopp kris-
esenteret kan få dette. De som 
kommer inn der, kommer jo 
ofte i full fart uten å ha pakket 
eller fått med seg noe som helst 
annet enn det de står og går i. Vi 
håper å kunne levere enda fler 
til høsten, forteller hun.

Foto:
Synne Eggum Myrvang

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Fredag 20. juni 2015 fikk 100-
åringen Harald Wergeland over-
rakt Minnemedaljen av ordfører 
Thorvald Hillestad. Ordføreren, 
familie og venner hedret Werge-
land på Re helsehus.

- En kald fisk
Oldebarnet Kristoffer åp-
net med å spille et stykke på 
piano. Ordfører Hillestad sa at 
Regjeringen besluttet å innføre 
en minnemedalje i forbindelse 
med at det i år er 70 år siden 
frigjøringen. Grunnen til det er 
at det fremdeles er mange som 
ikke har fått den anerkjennelse 
og oppmerksomhet de fortjener.
- Fylkesmannen, etter innspill 
fra kommunen, beslutter hvem 
som skal få medaljen. Kom-
munen må bekrefte, eventuelt 
dokumentere gjennom loka-
lkunnskap, innsatsen under 2. 
verdenskrig. Harald Wergeland 
var tilsluttet Milorg, hvor Kåre 
Holt var områdesjef.  Wergeland 
hadde en ulovlig radio i uthuset 
og lyttet til Øksnevad, stem-
men fra London. Da stikkordet 
”Kjøttkaker smaker godt” kom, 
kunne det være beskjed om at 
et flyslipp skulle finne sted i 
Ramnes. 
- Vi har hørt om da Wergeland 
kjørte gjennom en kontrollpost 
på Revetal med geværer fra 

et flyslipp gjemt i ei kasse på 
kjerra som dattera satt oppå, 
sa Hillestad, - da er du en kald 
fisk!

Kjempa for fedrelandet
Ordføreren overrakte blomster 
og medaljen med innskriften 
”Takk for din innsats 1939-
1945”. Re kommune sto for 
bevertning med kaffe og bløt-
kake pyntet i rødt, hvitt og blått. 
Sønnen Jan Wergeland fortalte 
at faren tidligere ikke hadde 
snakka så mye om krigen, men 
at han hadde fortalt mer nå i 
de seinere åra. 10. april 1940 
dro Harald til Helgelandmoen 
og meldte seg til tjeneste. Han 
kjørte dit på en BMW mo-
torsykkel, som ble satt på en 
gård like ved leiren.
- Jeg måtte jo kjempe for fe-
drelandet, sier Harald.
Han ble tatt til fange ved 
Gjøvik. Da han slapp fri, hadde 
tyskerne tatt nøklene til syk-
kelen, så han fikk hjelp av en 
tysker til å tjuvkoble den.
Faren hadde radioen på låven 
hvor de lyttet til London, for å 
høre om det var noen beskjeder 
som gjaldt dem. Men under 
krigen var det mange på gården, 
særlig fra Horten, så for at in-
gen skulle forstå noe, gikk han 
ut forskjellige dører hver gang.

- Oldebarnet Kristoffer har hatt 
radioen med på skolen og fortalt 
om den, forteller Jan Werge-
land. Det er viktig å lære om 
krigen for nye generasjoner.
Motstanden mot den tyske 
invasjonsmakten viste seg på 
mange måter: Under krigen 
skulle det leveres matvarer til 
tyskerne. Et år leverte Werge-
land sekkevis med poteter fulle 
av tørråte. De hadde tre hester 
på gården. Den ene var vill og 
umulig – den fikk tyskerne.

- Syns det har drøyd litt lenge
En gang ble Wergeland stilt 
opp ved et tre og siktet på med 
gevær av en tysk soldat, – jeg 

ba om å få stå med ansiktet mot 
ham, så jeg så ham i øya, og da 
senket han geværet og lot meg 
gå, forteller Harald Wergeland. 
De mange hendelsene under 
krigen har gitt mange urolige 
netter, kunne han og familien 
fortelle. ReAvisa spurte om hva 
han syntes om å få minnemed-
aljen nå 70 år etterpå?
- Jeg syns det har drøyd litt 
lenge, sa Harald Wergeland, 
med et smil. Les også om over-
rekkelsen på nett ReAvisa.no, 
og les enda mer om krigsårene 
og frigjøringen i gamle Ramnes 
og Våle kommuner i ReAvisa, 
mai 2015 - med temabilaget 
"Krig og fred i Re".

Harald Wergeland fikk medalje 
70 år etter frigjøringen
REVETAL: Harald Wergeland (100) var kald som 
en fisk da han ble stoppa av tyskerne på Revetal 
- med våpen til hjemmestyrkene gjemt i lasta.

Thorvald Hillestad 
utnevnt til æres-
medlem i Det 
Kongelige Selskap 
for Norges Vel
BJERKE/OSLO: - Under rep-
resentantskapsmøtet i Det Kon-
gelige Selskap for Norges Vel 
ble Thorvald Hillestad utnevnt 
til æresmedlem. Hillestad har 
vært aktivt medlem i represen-
tantskapet siden 2003, og hatt 
rollen som ordfører siden 2005. 
Hillestad er til daglig ordfører 
i hjemkommunen Re, heter det 
i en pressemelding fra Norges 
Vel til ReAvisa. Det Kongelige 
Selskap for Norges Vel ble 
etablert i 1809. Det er en åpen 
og uavhengig medlemsorgan-
isasjon, der det ideelle formål er 
å skape bærekraftig næringsut-
vikling for livskraftige lokal-
samfunn, heter det på organisas-
jonens egne nettsider. 

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Ordfører Thorvald 
Hillestad overrekker Minnemedaljen i anledning 70-års-
jubileet for frigjøringen til Harald Wergeland (100). Kona 
Ingrid Wergeland (99) var også hedersgjest.

Foto:Håkon Westby

Frivillighet i Re:
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TELEFON 33 39 53 97 

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Fredag 5. juni 2015 var vårens
siste øving, som ble ledet av 
instruktør Jane Smørgrav. 
Deltakerne sitter i ring og gjør 
øvelser med armer og bein i takt 
med musikken. 
Det er en hyggelig time med 
mye smil og latter. Sittedans-
gruppa har 20 medlemmer og 
er med i Seniordans Norge. 
En av deltakerne, Britt Stange, 
forteller at det er veldig sosialt 
og hyggelig. - Vi får beveget oss 
litt og må konsentrere oss, og så 

REVETAL: Sittedansgruppa i Re startet med åtte medlemmer for snart to år 
siden. Hver fredag øver de på Re helsehus fra klokka 11 - 12. 

Sittedans på Re helsehus hver fredag

SITTENDANS-STYRET: Kari Løvås Guthe, 
styremedlem,  Jane Smørgrav, leder og 
sekretær og Ingebjørg Fadum, styremedlem. 
Bak Reidun Bøe, kasserer. Sittedans gjør godt 
både for helsa og humøret, forteller deltak-
erne til ReAvisa.

Foto: Håkon Westby

ler vi litt! Synnøve Hermansen 
forteller at hun blei med for å 
trene seg opp etter en 
hofteoperasjon. 
– Det har gått veldig bra, for-
teller hun, og dette er så hygge-
lig og morsomt så jeg fortsetter. 

- Virker positivt på beboerne
Leder på demensavdelingen, 
Merete Humstad, forteller at 
hun har sendt fire av de ansatte 
på kurs i sittedans. Sittedans-
gruppa sørget for sponsing av 

kurset fra lokale sponsorer. En 
av de kursede Inger Skjelland 
forteller at tilbudet er populært 
og virker positivt på beboerne. 
Der har de også med seg en 
frivillig fra Røde Kors. Styret i 
gruppa består av Jane Smørgrav, 
leder og sekretær, Reidun Bøe, 
kasserer, Kari Løvås Guthe og 
Ingebjørg Fadum, styremedlem-
mer. Etter sommerferien starter 
de opp igjen midt i august, 
og de tar gjerne i mot flere 
medlemmer.



16 ReAvisa august 2015

Frivillighet i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re Røde Kors og Re kommune 
signerte en beredskapsavtale 
tirsdag 5. mai 2015. Re er andre 
kommunen i Vestfold med en 
slik avtale. Geir Varholm, leder 
av Re Røde Kors, håper at så 
mange som mulig melder seg 
frivillig. Mari Espetvedt skal 
lede jobben på vegne av Re 
Røde Kors. I september blir 
det mer info å få når det lokale 
Røde Kors-laget skal stå på 
stand 24. -  25. og 26. septem-
ber på Re-torvet.

- Mange vil hjelpe
- Du forplikter deg til en infor-
masjons- og kurskveld i året. Da 
står du på ei liste over personer 

Re Røde kors vil samle Re-
folk til en lokal beredskapsvakt

som vi kan ringe ved ei krise. 
Det blir ikke snakk om å være i 
sentrum av krisen, men å hjelpe 
til i ringen rundt med støtte-
funksjoner: Informasjon, 
trafikkavvikling, transport, 
evakuering, administrativt 
arbeid eller rett og slett ta vare 
på folk som er berørte i en 
krisesituasjon, forklarer Mari. 
Re Røde Kors har per i dag 20 
aktive frivillige og cirka 140 
medlemmer. Nå er håpet at flere 
blir med som beredskapsvakt.
- Vi ser at det er mange som vil 
trå til når det gjelder å hjelpe 
til hvis krisa rammer sitt eget 
nærmiljø, forteller Even Sparre 
Knudsen fra Vestfold Røde 

REVETAL: Når normale innsatstyrker som politi, brann og helse ikke lenger 
har tilstrekkelig kapasitet, går alarmen hos Røde Kors Beredskapsvakt. Vil du 
hjelpe til når krisa rammer? Da trenger Re Røde Kors deg.

Kort om 
Røde Kors Beredskapsvakt
Beredskapsvakten skal kunne mobilisere folk som melder 
seg til frivillig innsats for lokalmiljøet dersom en alvorlig 
hendelse inntreffer. 

Beredskapsvakten er et lavterskeltilbud der man forplikter 
seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. 
Etter gjennomført opplæring står man på en varslingsliste og 
vil bli kontaktet dersom det inntreffer en situasjon der det er 
behov for din innsats.

Arbeidsoppgaver kan være: 
• Enkel, men viktig førstehjelp (bistå helsevesenet)
• Informasjonspost ved evakuerte områder 
• Informasjon rundt varsling om utvikling 
   i ras/flom-berørte områder
• Trafikkavvikling
• Organisere transport av folk, utstyr, mat og drikke 
• Utføre transportoppdrag
• Drive mottakssenter og midlertidige forlegninger, 
   forpleining, 
• Administrativt arbeid ved aksjoner som registrering 
   og telefonering
• Omsorg for berørte i en katastrofe

Det vil årlig bli gitt opplæring i førstehjelp, beredskaps-
arbeid, psykiskstøtte m.m. Med denne kompetansen vil 
Røde Kors Beredskapsvakt kunne tilby frivillige til innsats 
som har et høyere faglig nivå enn man kan forvente fra 
publikum generelt.

Medlemmer av Røde Kors Beredskapsvakt vil ha opp-
læring, være uniformert, være ledet og koordinert, ha 
interne sambandssystemer og gode varslingsrutiner.

Kilde:
Røde Kors sine nettsider

REVETAL: Høyre, SV og 
Venstre reagerte på at flertallet 
av de folkevalgte ville bevilge 
seg sjøl mer penger, samtidig 
som det er kutt over så å si 
hele linja ellers i Re kommune. 
Flertallet ved Ap, Sp, Frp og 
KrF ville øke ordførerlønna og 
dermed også honorarene til alle 
de øvrige folkevalgte. Det ville 
tatt beslag på 160.000 kroner 
ekstra fra kommunebudsjettet. 
Trude Viola Antonsen (Ap) 
innrømmer at hun er etterpå-
klok, etter at Re AP har stemt 
for økte honorar gjennom flere 
tidligere instanser. I kommune-
styret hadde pipa fått en annen 
lyd:  - Det var forslag på 90 
prosent av stortingslønna som i 
dag, og det var forslag om å øke 
til 100. Vi møttes på halvveien 
på 95, men det er lov å være 
etterpåklok. Kanskje var det å 
øke ordførerlønna et feil signal 
å sende? Antonsen leser opp et 
fellesforslag fra det tidligere 

Øker ikke ordførerlønna likevel:
- Kanskje det var feil signal å sende?

flertallet som stemte for økt 
ordførerlønn, på vegne av Ap, 
Sp og Frp. - Vi vil heller holde 
oss på det nivået vi er i dag - det 
er nok lurest det, taler Anton-
sen. Frode Hestnes (Frp) synes 
det er synd at det blir så stor 
diskusjon om det han mener er 
en liten del av en stor sak:
- Åtte linjer av dokumentet 
dreier seg om penger. Det er 
mye mer enn som så, som 
viktige føringer for de folkeval-
gte som velges inn etter valget 
i høst. Det burde vi ha fokus 
på, mener Hestnes. Heming 
Olaussen (SV) er glad for at alle 
nå er enig om alt, også penga. 
Han vil bruke de 160.000 
kronene på barn og unge. Høyre 
sto sammen med SV mot å øke 
ordførerlønna, og den uvanlige 
alliansen løfta først saken opp 
i lokalavisa. Jon Olav Knotten 
(H) gjentar mange av argumen-
tene, og peker også på at penger 
spart kan brukes i skolen.

To alternativer for 
ny ungdomsskole 
henger med videre
REVETAL: Lokalpolitikerne 
sier ja takk - begge deler, og 
spikrer ikke plasseringen av en 
ny ungdomsskole helt enda. Det 
eneste som er klart, er at det 
blir nybygg - ikke rehabiliter-
ing av dagens skole. Trygve 
Ånestad (Sp) gikk mot sitt eget 
parti og det øvrige flertallet når 
det gjaldt å bygge nytt helse-
hus, og er også skeptisk til ny 
ungdomsskole og en enda større 
gjeldsgrad for Re kommune.
- Det er synd at alternativet å 
rehabilitere dagens skolebygg 
blir lagt på hylla så kjapt. Vi har 
en stram kommuneøkonomi, og 
et nybygg vil belaste økono-
mien ytterligere, sier Ånestad 
fra kommunestyrets talerstol.
Et fellesforslag danna seg 
underveis i møtet, der flertallet 
valgte å ta med seg de to mest 
populære alternativene videre 
i prossessen. Les mye mer om 
saken på nettavisa ReAvisa.no.

Kors. Den store forskjellen med 
å stå på ei beredskapsvakt-liste 
og det å melde seg som frivillig 
først når krisa er der, er organi-
seringen. - Er vi organisert i 
forkant, kan vi gjøre en bedre 
innsats. Da kan alle gå i gang 
med sine oppgaver, som man 
har blitt drilla på. Ellers kan 
innsatsen fra frivillige nesten bli 
et problem, og det kan bli mer 
kaos enn hjelp.

Bedre beredskap i Re
- Derfor vil du være trygg på 
det du skal gjøre i en krise-
situasjon som beredskapsvakt, 
med klare oppgaver som skal 
utføres, forteller Mari. Nå skal 

lokallaget få trykt opp infor-
masjonsmateriell som blir delt 
ut, og denne høsten vil de stå på 
stand på Revetal for å rekrut-
tere folk. Rådmann i Re Trond 
Wifstad er glad for avtalen med 
Re Røde Kors: 
- Dette er helt i tråd med vår 
jobb med Re som et trygt lokal-
samfunn. Vi ser også for oss 

at Re Røde Kors får en plass i 
Beredskapsrådet i Re kommune, 
sier rådmannen som viser til at 
kommunen har en jobb å gjøre 
etter granskingsrapporten fra 
Revac-brannen i fjor sommer. 
- Re kommune må følge opp det 
som ble nevnt der om generell 
beredskap. Det er dette et viktig 
bidrag til, forteller rådmann.. 

SIGNERTE AVTALEN: Re Røde Kors og Re kommune ved 
hver sine representanter undertegnet avtalen på kommunehu-
set i mai. I løpet av høsten kan du få mer info om beredskap-
sordningen på stand på Re-torvet. 

Foto: Stian Ormestad.
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Løpske hester 
og okser langs 
Bispeveien
LINNESTAD: Først hadde 
to hester kommet seg på 
frifot, som igjen skremte 
opp to okser som løp ut 
av innhegninga. - Dyrene 
løper til fare for seg selv og 
trafikken i området, meldte 
politiet rett over klokka 12 
onsdag 24. juni 2015. Det 
ble en lang, saktegående 
kø på Bispeveien. Rett før 
klokka ett meldte politiet at 
alle dyra var fanga inn, et-
ter 40 minutter på rømmen.

Foto: 
Stian Ormestad

Åpningstider 
gjenbruksbutikk på Brår:

Onsdag–fredag 
klokka 10 - 14

Lørdag oddetallsuker 
klokka 10 - 14

Vi tar i mot møbler!
Du finner oss i 

Olgar Dahls vei 1, 3175 RAMNES

TRAFIKKSKOLE
Trafikkalt grunnkurs - Personbil

Personbil med henger - Lastesikringskurs
Moped - Tung og lett MC

Oppfriskningskurs
for erfarne bilførere

- med eksempler fra det lokale trafikkbildet.

4. og 5. oktober 2015
fra kl 15 - 17.30 begge kvelder.
To kurskvelder a kr 550,- totalt.

Velkommen som elev ved 
RE TRAFIKKSKOLE!

Kontakt Geir Myrvoll - tlf 413 87 372
www.retrafikkskole.no / post@retrafikkskole.no

Tlf 413 87 372

Møbeltapetserer og møbelsnekkerverksted
Nye spisestuer - sengegavler

møbelstoffer - lakkering - med mer

Kathrine Henriksen, tlf 46816369
Møbeldetaljer, tlf 33 12 95 70

www.heminterior.no

Fra ReAvisa.no:

Tjuver stakk av 
med diesel og lys
LINNESTAD: Tidlig mandag 
morgen 3. august 2015 ble det 
oppdaget at ubudne gjester 
hadde vært på besøk hos 
bedrifter på Linnestad nærings-
område. Politiet undersøkte 
stedet, der det var tappa diesel 
fra anleggsmaskiner, og i 
tillegg var det stjålet lyssutstyr, 
informerer politiet i Vestfold. 
Saken er anmeldt.

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

MC-fører skada 
etter utforkjøring
FOSSAN: Politi, ambulanse 
og brannvesen rykka ut til ei 
ulykke på Bispeveien på Fos-
san. Det skjer rett over klokka 
12 mandag 17. august 2015.
Politiet forteller at det dreier seg 
om en enslig motorsykkel som 
har havna utenfor veien. Klokka 
1245 avslutta alle nødetater på 
stedet. Fører ble tatt hand om 
av helsevesenet, med uavklarte 
skader. Det er ikke mistanke om 
kjøring i rusa tilstand, melder 
politipatruljen - som oppretter 
sak.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bildene vitner om skitne triks 
fra konkurrenten bak, som 
smeller i bakparten på bilen til 
Svenn Inge Heum og dytter han 
trill rundt. Fly forbanna klatrer 
Heum ut av den havarerte rally-
crossbilen. A-finalen på Sankt-
hanscrossen 2015 endte der for 
den rutinerte bilsport-utøveren 
fra Undrumsdal.

- Sånt er unødvendig!
I fjor tok 42-åringen sin første 
store rallycross-seier på samme 
bane, i samme løp.
- Jeg hadde vel litt trua på en 
kopi av seieren i fjor, sier han til 
ReAvisa dagen etter løpet. 
- Jeg har roa meg litt nå, men 
det var ikke pent kjørt, synes 
jeg!
Ved neste rundepassering viste 
Heum med klart og tydelig 
kroppspråk hva han mente om 
konkurrentens kjøring da han 
passerte - med fronten godt 
trykt inn etter å ha krasja i 
Heums bil. Konkurrenten ble 
belønnet med et svartflagg 
- det vil si at han ble diska fra 

Fra seier i fjor 
til stjernesmell i år

finalen. 
- Sånn kjøring er så unødven-
dig, mener Heum. Etter A-
finalen var flagga i mål, begynte 
banemannskapet å plukke deler 
fra bilene, som lå strødd rundt 
på banen. 

Billøp er en lidenskap
Det er ikke første gang Heum 
opplever dramatikk på banen:
Da det første løpet endte på 
taket, holdt han på å gi opp hele 
rallycross-drømmen. Men billøp 
er en lidenskap, og mange vil 
kanskje si galskap. 
- Når det endte på taket i det 
aller første løpet var jeg langt 
nede, veldig langt nede, fortalte 
han til ReAvisa i fjor. 
Det var bare å begynne på´n 
igjen, på nye tusen arbeidstimer 
i garasjen. Etter en så lang vei 
til toppen, var det ikke rart at 
jubelen hørtes gjennom motor-
lyd og applaus helt inne fra 
bilen over målgang da han vant 
Sanktanscrossen i fjor. 
I år var det andre gloser 
som overdøvet motorlyden 

på Sigdal. Også Johan 
Haslestad fra Våle kjørte 
på Sigdal, og kom på 
fjerdeplass i den andre 
rallycrossklassen, for biler 
med motorer over 2,4 liter. 
Flere bilder fra motor-
sportsesongen for reinger 
finner du i fotogalleriet på 
nettavisa ReAvisa.no!

SIGDAL/UNDRUMSDAL: - Jeg hadde vel litt trua på en kopi av seieren i fjor, 
sier rallycross-kjører Svenn Inge Heum fra Undrumsdal. Drømmen ble knust 
sammen med hele bakparten på bilen da en konkurrent kom dundrende. 

RAMNES: Idrettsmerkeprøvene 
i Ramnes starta opp igjen etter 
ferien mandag denne uka. Det 
arrangeres prøver ved Ramnes 
skole hver mandag fram til 1. 
oktober 2015. Før ferien tok 14 
personer idrettsmerket: Svein 
Borge, Tore Horntvedt, Bjarne 
Aske, Morten Lewin, Astrid 
Larsen, Mona Røysgård Kirke-

vold, Ragnar Kirkevold, 
Helene Kirkevold, Kathy 
Fagerstrøm, Keth Sissel 
Mørken, Anders Horn, Stein 
Finnerud, Tore Finnerud og 
Synnøve Finnerud. I tillegg 
har idrettsmerkeutvalget i 
RIF vært med og arrangert 
prøver ved aktivitetsdagen 
på Re videregående skole.

Inviterer til nye idrettsmerke-
prøver hver mandag i Ramnes

Starter opp dame-
trim på Dalheim 

UNDRUMSDAL: - Vi 
starter opp med dametrim 
på Dalheim hver mandag og 
onsdag fra klokka 20 - 21 
denne høsten, forteller Hilde 
Bråten til ReAvisa, på vegne 
av arrangøren IF Hauk i 
Undrumsdal. Damer i alle 
aldre er velkommen til trim 
på lokalet.

Sport i Re:

Jubel-sommer 
for bilcross-junior
FON/SMÅDØL: Petter Lønn 
Hvidsten (17) fra Fon var nære 
sin aller første bilsport-seier i 
sommer. I ledelse av A-finalen 
røyk bakstillinga på Volvoen, 
men NMK Tønsberg-junioren 
fikk slept seg inn til en sterk 
andreplass totalt i juniorklassen 
på Smådølfestivalen 2015 - og 
det jubla foningen høyt for.

Foto: 
Stian Ormestad

GIKK PÅ EN SMELL: I fjor tok Svenn Inge Heum fra 
Undrumsdal sin første store rallycross-seier på samme bane, 
i samme løp. I år gikk det langt ifra like bra....

Foto: 
Stian Ormestad.

ØDEGÅRDEN: I sommer var 
frekke tjuver på besøk på moto-
crossbanen på Ødegården.
- En helt ny iPad som vi bruker 
til innsjekk og sjekk av lisenser, 
betaling og så videre, var borte. 
Og ikke nok med det - men våre 
rekruttsykler, to stykker av mer-
ket Yamaha, er også stjålet. Inn-

bruddet går ut over klubbdrifta, 
og mest av alt går det ut over de 
yngste som vil prøve sporten.
Ganske kjapt ble det starta en 
kronerulling for å få tilbudet 
til de yngste opp og gå igjen, 
forteller Lillian Spjeldnes 
Flathen til ReAvisa. Les mer på 
nettavisa ReAvisa.no.

Kronerulling 
for Re motorsport
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HELDIGE: 
The Last 24 med Mar-
thine Huseby Simon-
sen fra Våle i spissen 

leverte en kjempekon-
sert på Kastellscenen 

på toppen av fjellet 
fredag ettermiddag. Ila 

Auto og Orango som 
skulle spille lørdag var 

derimot uheldige - kon-
sertene ble avlyst som 

følge av sterk vind. 

STORFORNØYD: 
Denne venninnegjen-

gen fra Re sto absolutt 
forrest på The Last 

24-konserten. Både de 
på første rad og alle fire 

på scenen fikk sitt livs 
opplevelse da drømmen 

for Re-bandet gikk i 
oppfyllelse: Spille på 
Slottsfjellfestivalen!

TRIVES PÅ LANDET: 
- Å spille i distriktene 

er som et friskt pust. 
På de store festivalene 

møter man gjerne de 
samme folka og banda. 

Her gjør folk ting på 
sin egen måte, mener 

Honningbarna. Her 
backstage på Bekke-

farefestivalen.

ROCKA LØS: 
Disse Re-gutta lot seg 

rive med på Bekkefare 
under Honningbarna-
konserten på  Bekke-

fare musikkfestival.

VETERANER: Dulpen 
& Hakan RRC sjarmer-

te Revetal-publikumet 
på Åpen scene tidligere 

i år. Det evig unge 
bandet fra Holmestrand 

covrer her Creedence 
på Revårock-scenen.

DAGEN FØR: 
I år kom Trollebollene 
for å showe for de yn-

gste fredag før festi-
vallørdagen på kubeitet 

i Fon.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang.

 

Festivallyd fra 
Fon på Verven
HORTEN: Vervenfestivalen i 
Horten fikk god hjelp fra Re, 
ved Jan Ringen fra Fon. Ringen 
hadde ansvaret for den ene 
scenen, der blant andre Frk. 
Fryd spilte fredag kveld. Flere 
fra Re kosa seg som publikum 
på den koselige festivalen på 
det tidligere militære området 
på Møringa på Karljohansvern 
i Horten, og på storscenen sto 
Ila Auto, med blant andre Are 
Fevang fra Vivestad og Kay 
Arne Sulutvedt fra Høyjord.

Foto: 
Stian Ormestad.

Cosmic spiller opp 
til god, gammel-
dags låvedans
RAMNES: Det lokale danse-
bandet Cosmic har til sam-
men over 150 års erfaring fra 
forskjellige orkester helt siden 
starten på 1970-tallet. Lørdag 
5. september 2015 spiller de til 
låvedans på Øvre Sukke gård 
i Ramnes. - Velkommen til en 
god, gammeldags låvedans, 
ønsker bandet og vertskapet på 
Øvre Sukke gård i en epost til 
ReAvisa. Bandet består av Odd 
Henry Solberg, bass og vokal, 
Harald Knudsen, sologitar 
og vokal, Gaute Martinsen, 
keyboard og vokal, Ulf Peter-
son, trommer, og Anders Kjær, 
akustisk gitar og vokal. Cosmic 
spiller varierert musikk innen 
sjangere som country, gammel-
pop, rock, samt norsk og svensk 
dansemusikk, og legger stor 
vekt på et behagelig lydbilde, 
god dansetakt og stor spille-
glede.

Vårakoret renser 
strupene etter 
sommerferien
RAMNES: - Vi hadde korstart 
tirsdag denne uka, forteller 
Ingegerd Holt Brattestå til 
ReAvisa. Det vil si at første 
møte etter sommeren var i 
går, og så fortsetter øvelsene 
hver tirsdag utover høsten. Det 
skjer på Elverhøy i Ramnes, 
klokka 19. - Vi vil gjerne ha 
flere medlemmer, og som alle 
kor: Spesielt ønskelig med flere 
herrestemmer! Bare møt opp en 
tirsdagskveld, eller kontakt 
dirigent Inga C. Kjæraas 
Evensen eller leder Ingegerd 
Holt Brattestå, oppfordrer Våra-
koret i en epost til ReAvisa.

Festivalsommer i Re:
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“Superbandet” 
fra Re rocka Revetal-natta

Av Synne Eggum Myrvang 
og Stian Ormestad

Sons of bane er et prosjekt-
band som vokalist Sindre Eia 
Holtung og Hallvard Holtung 
– begge fra Fon, med samme 
etternavn, men ikke i slekt, bare 
fra samme sted - har vært gira 
på i lang tid.

Revårocken regna bort
Da Sindre flytta hjem etter
studier fikk de to samla et solid 
mannskap med Ole-Christian 
Langedrag fra Toxic Waste, Jan 
Gunnar Ringen fra The Dix og 
Fredrik Bertelsen fra The Last 
24. Alle dyktige folk med lang 
fartstid i musikkmiljøet i Re, 
med hvert sitt band.
- Målet med prosjektet har vært 
å fange en sjanger som egentlig 
ingen andre band her er så mye 
borti. Store rockehits etter år 
2000 har vært ramma. Du skal 
ha levd ganske isolert fra radio 
de siste åra om disse låtene ikke 
er kjent. Det er live-vennlig 
musikk med litt stadion-poten-
sial, forklarer Sindre, som er 
kjent for å eie scenen som en 
vokalist med stor innlevelse 
– enten det er aleine med en 
gitar eller i fronten for et band.
Revårocken i Fon ble deres aller 
første gig, men et bløtt beite 
i Fon gjorde at mange holdt 
seg hjemme. - Revårocken ble 
prega av tidenes dritvær med 
striregn hele kvelden. Men det 

REVETAL: Det er et kjent fenomen i musikkbransjen å sette sammen musikere fra forskjellige band til et 
“superband”. I sommer fikk vi vår lokale variant: Sons of Bane, med musikere fra hvert sitt mer eller 
mindre kjente lokalband, som avslutta både Revårocken og Re minifestival på Revetal.

er alltid gøy å spille på Revå, 
forteller gjengen som har spilt 
der flere ganger før – i andre 
band. Allerede helga etter var 
samme band headliner på Re 
minifestival, i et mye koseligere 
vær på Revetal. 
- Bra vær og masse folk, opp-
summerer Sindre til ReAvisa. 
- Noe av det kuleste jeg har 
vært med på på scenen!
Hva som skjer videre med 
prosjekt-bandet, veit ikke folka 
bak bandet i skrivende stund. 
De håper på flere spillejobber, 
for sommerens festivalspilling 
har gitt mersmak.
- Det at vi har fått lov til å av-
slutte to av Res største festivaler 
“usett” er jo litt moro!

Urørt-vinnere på Bekkefare
Først ut i løpet av festivalsom-
meren i Re var Bekkefare 
musikkfestival langs Kileveien i 
Ramnes. Der var Honningbarna 
headlineren, Kristiansand-
bandet som har hundrevis av 
konserter i både inn- og utland 
bak seg, samt Spellemann-pris 
og Urørt-seier. Stor stemning, 
moshpits og ølsprut satte sitt 
preg på konserten - kanskje 
som seg hør og bør når Hon-
ningbarna står på en scene. Å 
komme til en liten lokalfestival 
er ikke nytt for det etter hvert 
store bandet.

- Det er jo det som er så kult 
med Norge! Alle distriktene, 
kriker og kroker, fjorder og 
fjell. Og så har folk sin egen 
måte å gjøre ting på i distrik-
tene. På store festivaler møter 
man gjerne de samme men-
neskene, bandene også videre, 
men å komme til distrikt blir 
mer friskt, synes de. 
- Dessuten er jo mange av oss 
fra bygd sjøl.
Espen Flåteteigen og hans 
Bekkefare-crew fikk skryt fra 
både politi og festivalgjengere 
for årets musikkfestival.

Slottsfjellfestivalen blåste bort
Mens regnet satte sitt preg på 
Revårocken, blåste ett par Re-
band av programmet i Slotts-
fjellfestivalen. Både Orango 
med trommis fra Vivestad og Ila 
Auto med bandmedlemmer fra 
Vivestad og Høyjord fikk ikke 
spille på toppen av fjellet som 
planlagt på lørdag. På grunn av 
sterk vind måtte flere konserter 
kanseleres. I motsetning til 
flere andre band fikk de likevel 
spille, men på gjesteområdet 
som ble lovet åpna opp for 
publikum så sant det var plass. 
Flere fikk ikke komme inn og 
mange uttrykte sin misnøye til 
festivalen. For noen var Ila Auto 
så å si det eneste bandet de kom 
for å se.

- Det har vært en hektisk for-
middag ja, sier Orango-trommis 
Trond Slåke fra Vivestad fra 
den lille scenen på gjeste-
området. De ble nødt til å spille 
akustisk på lånt utstyr. - Men vi 
er løsningsorienterte hvert fall, 
mener han. Med seg på flere 
låter hadde Orango Kay-Arne 
Sulutvedt og Are Fevang fra Ila 
Auto på henholdsvis banjo og 
dobro - og en Neil Young-låt 
der Ila-vokalist Mathias Hilmar 
var med og sang. Seinere på 
kvelden hadde Ila Auto sin 
jubileumskonsert i en mindre og 
mer spontan variant på samme 
scenen - med et gjesteområde 
som knapt kan ha vært så fullt 
noen gang.

Drømmen om Slottsfjell
The Last 24 hadde sin aller 
første Slottsfjell-gig fredag 
ettermiddag, og fikk heldigvis 
gjennomført som planlagt på 
Kastellescenen på toppen av 
fjellet. Mange reinger trakk til 
toppen av fjellet for å se det 
lokale bandet. Fra før konsert-
start sto publikum linet opp 
foran scenen, og skråningen 
oppover var full av folk som var 
kommet for å se og høre på.
- For en fantastisk følelse, og så 
mange fantastiske mennesker, 
roper vokalist og bassist Mar-
thine Huseby Simonsen utover 

området. Både hun og Fredrik 
Bertelsen på gitar er fra Våle, 
og var begge storfornøyde med 
gigen - som de kaller en 
drømmespillejobb.

Heldig med været på Revetal
Re minifestival åpnet med det 
lokale musikkgeniet fra Jarberg 
Torgeir Waldemar (les mer om 
det i en egen sak), før Bosses 
dansband sørget for et veldig 
stort spenn i programmet. 
Videre spilte Roger Bergan fra 
Svinevoll og tidligere nevnte 
Sons of Bane på lørdag.
- Vi har vært fantastisk heldige 
med været, forteller Roger 
Noren på Restauranten fornøyd 
etter festivalhelga. Bare timer 
etter siste gitarsolo skrek over 
høytaleranlegget, skled en ny 
tordensky inn over Re. - Det er 
godt at skuren som kom i natt 
ikke kom to timer før!
Se bilder og les mer om alle 
sommerens Re-festivaler og 
Slottsfjell på ReAvisa.no.

SUPERBAND FRA RE: 
Prosjekt-bandet Sons of 
Bane har plukka flinke 
folk fra mange forskjel-
lige Re-band til et “su-
perband”, med Sindre Eia 
Holtung i spissen. - Det at 
vi har fått lov til å avslutte 
to av Res største festivaler 
“usett” er jo litt moro, 
innrømmer Sindre som 
er lysten på mer spilling 
med bandet framover.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Festivalsommer i Re:

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Torgeir Waldemar Engen (40) 
er født og oppvokst på Jarberg i 
Ramnes, men rakk ikke bite fra 
seg noe mer enn en liten karri-
ere med fiolinen i orkesterforen-
inga. Han flytta i 94, Oslo ble 
hans greie, og for fem år siden 
begynte han å drive seriøst med 
musikk - ved siden av jobb 
innafor rusfeltet.

Komet-karriere i voksen alder
Hans første og foreløpig eneste 
plate utgitt i fjor høst trilla 
til femmere i riksavisene, og 
spillejobbene har ikke latt vente 
på seg. I sommer står 10 - 11 
festivaler på planen.
- Jeg har jo alltid vært glad i å 
spille, men det har tatt litt tid 
før jeg har finni de rette folka 
og kontaktene til å gjøre det jeg 
ville, forteller han. Den første 
EP-en kom ut i 2011. På nyåret 
er planen europalansering.
Han beskriver musikken sin 
som uinnpakket. - Jeg trekkes 
mot det organiske og direkte, 
jeg liker ikke grandiose produk-
sjoner. Han leverer uinnpak-
ket på Revetal - helt aleine på 
scenen med gitaren. Publikum-
met vil helst sitte stille og bare 
lytte. Det er hans aller første 

spillejobb i Re.
- Jeg har fortsatt familien her, 
men ikke så mye tilknytning 
ellers. Det er rart å spille 
hjemme, jeg føler jeg møter 
fortida. Ser folk jeg hadde mye 
med å gjøre i en periode, men 
som jeg ikke har forholdt meg 
til på mange, mange år, for-
teller den hjemvendte sønn som 
skåler for Jarberg fra scenen på 
Revetal. Publikummet Torgeir 
Waldemar møter rundt om er en 
god miks. Alt fra harrytamper 
fra Holmestrand til pertentlige 
Oslo-folk, som han sjøl sier.
- Det viktigste er at de som vil 
høre på får høre, og ikke blir 
forstyrra av dem som helst vil 
bråke og prate i steden.
Torgeir Waldemar ble nominert 
til Spellemannspris som både 
Årets nykommer og for Årets 
country-album da han ga ut 
plate i 2012. Han har vært sup-
port for Wovenhand på euro-
paturne, og høstet svært god 
kritikk. Noe av det kuleste så 
langt kommer likevel ikke før 
på tampen av festivalsommeren:
- Jeg skal åpne Øya-festivalen 
på hovedscenen på torsdag. Det 
er et klart karrierehøydepunkt.
Det viser at en av Norges største 
festivaler har skikkelig trua. 

Turnerer både aleine 
og med fullt band
Han skulle gjerne ha drevet med 
bare musikk.
- Men jeg merker jo når jeg 
turnerer aleine, at jeg blir lei av 
meg sjøl. Det er deilig å komme 
tilbake til den daglige jobben. 
Samtidig blir man tvangssosiali-
sert når man er aleine, så det har 
sine positive og negative sider.

REVETAL: Geni-erklærte Torgeir Waldemar spilte 
hjemme i Re for første gang i sommer. - Jeg har 
fortsatt familien her, men ikke så mye tilknytning 
ellers. Det er rart å spille hjemme, jeg føler jeg møter 
fortida. Ser folk jeg hadde mye med å gjøre i en 
periode, men som jeg ikke har forholdt meg til på 
mange, mange år.

Musikk-geniet kom hjem til Re

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

Se flere bilder på ReAvisa.no

50 prøvde yoga 
i Revetal-parken
REVETAL: Det var hele 24 
deltakere på det første yoga-
kurset utendørs denne somme-
ren. Parken på Revetal ble tatt 
i bruk, som parker i flere store 
byer rundt om i verden, til yoga 
i friluft. - De som kom gir ut-
trykk for at de er veldig fornøyd 
og at de håper det blir flere 
ganger, forteller Grete Nina 
Aske ved Mykere Yogastu-
dio i Valleåsen. Det kan godt 
hende hun prøver seg på samme 
opplegget til neste sommer, og 
hun vurderer også å gjøre det 
flere ganger utover høsten hvis 
været holder seg sånn noen-
lunde. - Det er litt spesielt å ha 
yoga ute, sier Grete Nina - som 
også kan fortelle at høstens ti 
første kurs - som går innendørs 
- er så å si fulltegnet allerede.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Først ut er punkbandet Naggers 
fra Larvik, så er det partyban-
det Daddy With Caddy med 
Stephan Heidenstrøm i spis-
sen, opprinnelig fra Fossan. 
Kveldens lille lekkerbisken er 
Kalandra fra Stavanger, som 
kan minne om en krysning av 
Gåte og Cranberries. Absolutt 
verdt å få med seg, skriver 
Bekkefare-gjengen i en epost til 
ReAvisa. Vi får også et gjensyn 
med Ausfahrt Tango, som spilte 
på fjorårets grillkonsert. Rundt 
midnattstider får vi tilslutt Za-
Zaa, som var blant banda på 

Rockefeller i februar i år. Det er 
selvfølgelig lov til å ta med seg 
grillmat, snacks og liknende inn 
på området - grillfasilitetene blir 
de samme som tidligere. Drik-
kevarene må derimot kjøpes på 
festivalområdet, mens vannet 
selvfølgelig er gratis. Man kan 
også få kjøpt bakt potet, pølser, 
vafler og snacks. Det er bil-
ligere inngang før klokka sju, så 
Bekkefare-gjengen håper folk 
møter opp tidlig for en koselig 
grillkveld med god live-musikk 
på Bekkefare, langs Kileveien i 
Ramnes.

Inviterer til grilling og 
god livemusikk på Bekkefare

BEKKEFARE: Lørdag 5. september 2015 blir det 
grillkonsert på tredje året på Bekkefare i Ramnes. 

KLARE FOR BEKKE-
FARE: Grillkonsert med 
grillmat, god live-musikk 
og god stemning på Bek-
kefare i Ramnes lørdag 
5. september 2015. På 
bilde ser vi siste band ut 
Za-Zaa, med blant andre 
Christian Borge fra Re-
vetal og Audun Kalleberg 
fra Valleåsen.

Arkivfoto: 
Synne Eggum Myrvang

Revetal

- loppemarked!
Stort loppemarked på

Elverhøy, Ramnes!

Lørdag 12. og søndag 13. september.
Lørdag kl 10.00 – 16.00
Søndag kl 10.00 – 15.00
Auksjon søndag kl.11.30

Kafeteria og kakelotteri.Kafeteria og kakelotteri.

Lopper kan leveres på Elverhøy hver dag 
i uke 37 - evt. ring 97754879. 



 23ReAvisa august 2015

TØFT VÆR KREVER  
TØFF MALING

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

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

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER
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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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VIVESTAD HØSTMARKED

Vender hjem til Vivestad
Spellemann-vinnende Ila Auto spiller konserter landet over, hele sommeren lang. Som her på Slottsfjellfestivalen tidligere 
i sommer, med Are Fevang fra Vivestad på dobro og fetter Kay Arne Sulutvedt fra Høyjord på banjo. 

Til helga spiller de for første gang hjemme i Vivestad, i forbindelse med Vivestad Høstmarked 22 - 23. august 2015. 
I fjor trakk markedet 7.000 mennesker til den lille Re-bygda. 

Årets marked er det tiende, og det skal markeres med mye moro for hele familien. Ila Auto spiller barnekonsert, og for de mer 
voksne kommer Lars Martin Myhre - også med slektsrøtter i bygda. Markedsplassen fylles opp ute og inne med utstillere.

Foto: Synne Eggum Myrvang



Vi kan kalle det en 
jubileumshelg siden 
vår lille bygd arrangerer 
Vivestad Høstmarked for 
tiende gang i år! Datoen er 
22 - 23. august 2015

Vi startet i 2006 i den hen-
sikt å skaffe litt penger til 
lokalet vårt, Sagatun, men 
utvikling og oppslutning 
ble så god at vi bare måtte 
fortsette. 
Til helga blir Vivestad 
møteplass for tusenvis av 
besøkende fra hele Vestfold. 
På vegne av markedsstyret 
og bygda ønsker jeg alle 
markedsvenner velkommen. 
Vi har et trofast publikum 
som kommer igjen år etter 
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VIVESTAD HØSTMARKED

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hele familien, også barna, står i 
fokus når Vivestad Høstmarked 
kaster loss for tiende gang til 
helga, 22 - 23. august 2015. Det 
er flere undeholdningsinnslag 
for de yngste på scenen, det er 
mange aktiviter for barna på 
markedsområdet - men erfa-
ringene viser at uansett hvor 
mye moro det er å velge i, kan 
den gode, gamle leikeplassen 
være mest interessant likevel. 
Derfor var det på tide å skifte 
ut sjørøverflagget på toppen av 
ei helt ekte - hvert fall nesten - 
sjørøverskute på leikeplassen.

Viktig for Vivestad - og Re
Utskiftingen av det gamle, 
utslitte sjørøverflagget er bare 
en dråpe i havet i forhold til alt 
inntektene fra Vivestad Høst-
marked bidrar til i bygda. Over 
halvparten av driftkostnader og 
oppgraderinger på Bygdehuset 
Sagatun dekkes av inntekter 
fra markedet hver høst. Det 
forteller Johnny Mathisen, leder 
av husstyret.
- Pengene fra markedet er 
viktige, også til billigere drift. 
Vi har blant annet bytta ut opp-
varmingen av bygget med nye, 
moderne varmepumper. Nå har 
vi tenkt å bygge lagerbygning 
til benker, boder, telter - det er 

Heiser sjørøverflagget for 
det tiende året med marked
VIVESTAD HØSTMARKED: - Det gamle sjørøverflagget er helt utslitt, så vi må få et nytt sjørøverflagg på 
skuta på leikeplassen. Det blir stor stas for unga, veit du, sier Vidar Vallumrød og resten av dugnadsgjengen.

mye utstyr til markedet som 
trenger lagringsplass. 50 til 
60 prosent av budsjettet vårt 
dekkes av markedet, nest største 
inntektskilde er bingoen, så 
utleieinntekter og en liten pott 
støtte fra Re kommune, forteller 
Johnny. 

Slegge, spett og full kontroll
På den store fotballbanen går 
Tore Fevang etter ei trillebår 
med staur og slegge. Sånn har 
han gått i flere dager, og fortset-
ter enda noen dager før jobben 
er gjort. Det tar 14 dager før alt 
er på stell. Tore er utstillerkon-
takt og har kontroll helt ned på 
millimeren på hvem som skal 
hvor - for tiende år på rad.
- Vi får mye skryt for røddige 
forhold her. Alle får akkurat 
den plassen de har bestilt, med 
strøm og vann hvis de trenger 
det. Vi leder en og en utstiller ut 
til plassen sin så alle kommer i 
orden på skikkelig vis, ikkeno 
kaos her!
Markedsleder Vidar Vallum-
rød har med seg 150 gode 
hjelpere, både fra Vivestad og 
nabobygdene.
- Tore og alle de andre i dug-
nadsgjengen har sørga for at vi 
har fått skryt for organiseringen 
av markedet allerede fra det 

aller første året, faktisk. Det har 
vi vinni mye på. Mange mener 
vi tilbyr bedre forhold til ut-
stillerne enn de proffe - de som 
driver butikk på heltid. Sånt blir 
vi jo litt stolte av å høre!
Vidar forteller at oppslutningen 
om å være med og jobbe på 
dugnad er veldig bra.

- Folk vil være med på dette. 
jeg trur alle syns det er moro, 
jeg!
Vivestad Høstmarked satte ny 
publikumsrekord i fjor med 
7.000 besøkende, og er med 
det det arrangementet som 
har trekki flest folk til Re 
gjennom tidene.

år, mange besøker oss faktisk 
også både lørdag og søndag. 
Fjoråret, med stort sett bra vær, 
ble et toppår med over 7.000 
besøkende. Vi håper både god-
været og gode venner besøker 
oss også i år. 

Våre utstillere, cirka 150 styk-
ker, kommer fra fjern og nær. 
Hele østlandet og mer til er rep-
resentert. Vi takker våre trofaste 
utstillervenner, mange av de har 
vært med oss fra første året. 
Vi ønsker å markere at vi runder 
10 år, blant annet med innslag 
av kjente artistnavn. At disse 
også har nære røtter til Vivestad 
gjør det desto hyggeligere. To 
spelemannsvinnere besøker oss, 
Lars Martin Myhre på lørdag og 

Ila Auto på søndag. Markedet 
holdes både inne på Sagatun og 
ute på fotballbanen. Her finnes 
det meste av tilbud og produkter 
som kan forventes, mat, antikk/
retro, husflid, håndverk og så 
videre. Som vi sier; her selges 
alt fra "bil til brød". Besøk også 
Politisk Torg der åtte partier 
deltar som en del av den lokale 
valgkampen. 

Vår restaurant- og kioskgjeng 
vil ellers sørge for å gi våre 
besøkende en god totalopplev-
else. Husk også lesestoff til 
mørke høst- og vinter kvelder, 
vår bokgjeng har ryddet og 
klargjort bygdas store bok-
marked med opp mot 10.000 
titler. Vi mener å stå for et fami-

lievennlig arrangement. Bortsett 
fra parkeringsgebyr er det gratis 
inngang for alle. For barna er 
det lagt opp til flere tilbud og 
aktiviteter, blant andre Ila Auto 
med konsert denne gang mest 
for barn. Trollebollene kom-
mer også igjen etter fjorårets 
suksess. Ellers kan vi høre og 
se Ramnes Trekkspill-klubb, 
veteranbilløp søndag ved Re 
Motorklubb, utstilling av gamle 
landbruksmaskiner/militærbiler, 
foredrag om hundedressur og, 
også i år, innføring i kulespillet 
petanque. 

Et så stort arrangement i ei 
lita bygd er bare mulig gjen-
nom godt samarbeid med 

naboer og stor oppslutning 
og hjelp fra sambygdinger. 
Ja, faktisk også gode venner 
i nabobygder stiller opp for 
oss. Alt overskudd lokalt går 
til Sagatun Bygdehus. På 
vegne av markedsstyret, alle 
gode hjelpere og utstillere 
ønsker jeg velkommen til 
Vivestad Høstmarked 2015. 

Vidar Vallumrød, leder av 
markedsstyret. 

Øvrige i markedsstyret: Ann-
Karin S. Evju, Hans Kristian 
Kjærås, Johnny Mathisen, 
Oddbjørn Lønn, Odd Roar 
Sulutvedt, Ragnar Fon og 
Tore Fevang. 

- Velkommen til Vivestad!

DUGNADSGJENGEN: 
Dette er noen av alle 150 
dugnadsfolka som trår før, 
under og etter Vivestad 
Høstmarked. Fra venstre 
Oddbjørn Lønn, Ragnar 
Fon, Hans Kristian Kjærås, 
Marius Myhre, Vidar Val-
lumrød, Johnny Mathisen, 
Tore Fevang, Karin Lønn og 
Fredrik Askjem. På det lille 
bilde ser vi utstillerkontakt 
Tore Fevang med trille-
bår, slegge og staur. Det 
tar ham 14 dager å merke 
opp markedsområdet. Ikke 
tilstede fra styret: Ann Karin 
Evju og Odd Roar Sulutvedt.

Foto: 
Stian Ormestad.
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Tlf 333 97 781

Bygdehuset Sagatun
- utleie til alle anledninger

www.gaardsand.no

KYLLING

Med kløkt og kjærlighet...

Vi tilbyr velsmakende ande- og kyllingkjøtt.

Kort om 
Vivestad Høstmarked:
* I 2006 ble Vivestad høstmarked 
arrangert for første gang med 1.500 
besøkende i løpet av en regntung 
helg. Da var det 58 stands.

* I 2007 var det bedre vær, og bedre 
besøk med 2.300 innom i løpet av 
helga. Da ble også fotballbanen tatt i 
bruk for å få plass til 71 stands.

* I 2008 kom nesten 4.000 besøk-
ende, og antall stands hadde økt til 
tett oppunder hundre.

* I 2009 var det strålende vær, og 
markedet fortsatte å vokse. Cirka 
6.000 besøkende og 125 stands.

* I 2010 bød mye regn før marke-
det på problemer med parkering 
på jordet, men det ble løst på et vis 
- for hele 6.500 gjester tok turen til 
Vivestad dette året, med 145 stands.

* I 2011 var det variert vær, med 
regn søndag. Besøkstallet ble 6.000, 
antall stands var 157.

* I 2012 regnet det lørdag, men det 
ble flott vær søndag. Etter en folk-
som søndag ble besøkstallet 5.700 
for hele helga. 149 stands dette året.

* I 2013 var det et nydelig som-
mervær på lørdag, og ny dagsrekord 
med 4.000 besøkende. Søndagen 
regnte det i bøtter og spann, og 
besøket var heller dårlig. Samlet var 
det 163 stands og 5.100 besøkende. 

* I 2014 ble ny publikumsrekord satt 
med 7.000 besøkende. 150 utstill-
ere  solgte sine produkter unna som 
varmt hvetebrød gjennom to flotte 
dager.

* Til 2015-versjonen forventes 
igjen 150 utstillere, og tusenvis av 
besøkende. Datoen er lørdag 22. og 
søndag 23. august 2015.
.

Kilde: 
www.vivestadhostmarked.no
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VI HJELPER  
DEG Å FÅ  

JOBBEN GJORT
Haslestadlinna 30, 3090 Hof  
Tlf. 33 09 55 50   Fax 33 09 55 15
Man-fre 7-1630, lør 8-13

xl-bygg.no

ALT I SPRENGNING
HARALD TUFTE, TLF. 98401610

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Teglsteinsmuring, lecamuring 
og pussing, flislegging, gulvstøping
 

   VIDAR S.JOHANSEN AS
   Tlf 92692680
    E-post vidajoha@online.no

Vi hjelper deg med
blomster til både

hverdag, fest og sorg.

Velkommen til oss!

Åpningstider: 9 - 17 (15)

Velkommen til gartner'n 
på Hvittingfoss!

Hageland Hvittingfoss 
Rønneberg Gartneri og Hagesenter

Tlf: 32 76 81 37

Godt utvalg i helårs potteplanter, hagesenteret, egenproduserte sommer-
blomster og julestjerner, hagemøbler, interiøravdeligen, snitt & sorgbinderi

Gløder 
for glass, håndverk og design 

Åpnings�der:   
�rdag �l fredag: 11-16 
lørdag: 11-15 

www.akglass.no og facebook 

Kunsthåndverk, den unike gaven! 



29ReAvisa august 2015

VIVESTAD HØSTMARKED

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Marked i Vivestad er favoritt-
markedet til gutta fra Knatten 
fruktgård i Sandefjord. Og for 
mange er standen deres favorit-
ten på markedet, der replikkene 
sitter løst og humøret er på 
topp. 
- Dette blir femte året vi er der. 
Vi lager liv og røre så godt vi 
kan - og vi selger mye!

Noe nytt, mest gammeldags
Nils Ingar Knatten forteller at 
han har mange faste kunder i 
innlands-Vestfold. Knatten er 3. 
generasjon som driver familie-
gården i Sandefjord, der det er 
blitt dyrka frukt i 100 år. Arvid 
Haugsbø er pensjonert gårds-
gutt, som fortsatt hjelper til. De 
dyrker stikkelsbær, rips, bringe-
bær, solbær, moreller, plommer 
og pærer. Gården ligger bare 
10 minutters gange fra torvet i 
Sandefjord, og Knatten forteller 
at han har via hele livet sitt til 
en kamp mot arealpolitikk, for 
å beholde den dyrka marka på 
gården. Han skryter av sine 50- 
60 mål med jord: - Sørsida av 
raet, veit du. Her spirer det og 
gror no’ voldsomt!
Knatten har mest epler, hele 25 
til 30 sorter. Det helt nye er et 

felt med jordskokk, - det er jo så 
i vinden om da’n. Prøv å blande 
det inn i potetstappa, du!
Alt i alt er gårdsdrifta en god 
blanding av gammalt og nytt:
- Vi prøver å videreføre det 
beste ved den tradisjonelle 
drifta, og så prøver vi en del 
nytt, viser Knatten fram. Blant 
annet oppstamma langrakla rips. 
Et annet sted står trærna tett i 
tett - et forsøksprosjekt med en 
ny type trær som tåler å stå så 
tett. 

Vivestad imponerer stort
Knatten er motstander av indus-
trielt landbruk, men han er nes-
ten like oppgitt over økologisk 
landbruk. Den gyldne middelvei 
gjelder også her, mener han.
- Vi blir ikke desperate her på 
gården av å se litt ugrass og 
noen epler som ikke er helt per-
fekte. Vi driver ikke økologisk, 
men vi er veldig forsiktig med 
sprøytemidler og alt som ikke er 
naturlig. Vivestad Høstmarked 
mener Knatten er en finfin 
eksponering av fruktgården: 
- Det er sjelden vi er på et 
marked som er bedre organisert. 
Den bygda med 400 sjeler, ja 
den imponerer meg stort. Det er 

en ekstremt bra dugnadsånd der. 
Der har faktisk den proffe han-
delsstanden noe å lære i forhold 
til kundepleie, organisering og 
opplegg! Også er det jo sånn, 
sier Kantten og henter pusten:
- Du veit, marked på landet - dit 
kommer folk for å handle, ikke 
bare bli underholdt. Det er noen 
steder vi føler vi står på utstill-
ing mer enn på en salgsstand 
- men sånn er det så absolutt 
ikke i Vivestad!
Også plasseringen av markedet 
er de begeistra for: - Vi treffer 
folk fra Vestfold, Telemark, 
Drammen-regionen og Kongs-
berg. Ikke bare faste privat-
kunder, men også restaurant-
næringen er viktig. Vi har fått 
innpass hos flere gårdsbutikker. 
I Re har vi Øvre sukke gård, 
Holt gård og Nedre Bagstevold.

SANDEFJORD/VIVESTAD: - Du veit, marked på landet - dit kommer folk for 
å handle, ikke bare bli underholdt. Det er noen steder vi føler vi står på utstilling 
mer enn på en salgsstand - men sånn er det så absolutt ikke i Vivestad!

- Ingenting slår marked på landet!
FARGEKLATTER MED FRUKTSTAND: Knatten-
gutta fra fruktgården i Sandefjord er fast innslag på 
Vivestad Høstmarked. Det er alltid fult med liv og røre 
på deres stand.

Foto:
Stian Ormestad
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Knatten fruktgård kommer med rikt 
utvalg av lokalt dyrket frukt, grønnsaker 
og bær! I tillegg har vi også med vår 
egenproduserte eplemost.

Tlf: 909 67 773 / 411 05 791 E-post: meknatt@sfjbb.net

Du finner oss på Vivestad høstmarked!

www.retrafikkskole.no
Tlf 413 87 372

Besøk Vivestad Høstmarkeds
eget, store bokmarked på Sagatun!

Nærmere 10.000 titler, gammelt og nytt!

Vi tar imot bøker 
- ring tlf.nr. 917 32 441 for avtale/henting



Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ReAvisa møtte Ila Auto på Ver-
venfestivalen i Horten tidligere 
i sommer. En fullsatt skråning 
foran storscenen kosa seg i sola, 
sang med og fikk en pedagogisk 
korrekt innføring i “Hvordan 
starte et bluegrass-band” - av 
vivestadingen Are Fevang, til 
daglig lærer på Ramnes skole. 
Under Vivestad Høstmarked 
skal Are fra Vivestad, fetter Kay 
Arne Sulutvedt fra Høyjord og 
resten av Spellemann-premierte 
Ila Auto spille.

Travel festivalsommer
- Ila Auto har gjort mange 
barnekonserter, så da var det 
naturlig at vi stiller her, for-
teller Are. Høstmarkedet hadde 
barneunderholdning for første 
gang i fjor. - I år blir det under-
holdning for barn begge dager 
fra scenen på markedet, i tillegg 
til ansiktsmaling, hopping i 
høyet og mye mer moro, for-
teller Are - som har en del med 
markedet å gjøre som frivillig, 
sammen med resten av den lille 
Re-bygda. Han har også rukket 

en god del festivaler i som-
mer: Nevnte Vervenfestivalen i 
Horten, videre Kongsberg Jazz, 
Slottsfjell - det tiende år på 
rad! - Bakgården i Sandefjord, 
Eikerapen Roots, med mer. På 
Verven fortalte Are at bandet 
akkurat hadde vært i studio og 
gjort låta "Diktator" for Raga 
Rockers tribute-plata.   
- Ellers blir det mer Knutsen 
og Ludvigsen på oss til høsten 
og samarbeid med et korps i 
Oslo, ramser Are videre opp til 
ReAvisa. 

Lars Martin Myhre spiller
Lars Martin Myhre fra Sande-
fjord, men med slektsrøtter i 
Vivestad, er kanskje mest kjent 
for sitt 31 år lange samarbeid 
med Odd Børretzen, men 
mange kjenner han også fra 
noen av hans soloplater med 
sanger som ”Deja vu”, Trøste-
sang”, ”Hun lignet på en som 
var pen”, ”Oppbrudd igjen” og 
”Skip som møtes i natten”. I år 
er det 40 år siden Lars Martin 
Myhre begynte med musikk på 

VIVESTAD: Ila Auto har gjort mange barnekonserter landet over, men til helga 
blir det første gang de spiller en barnekonsert hjemme i Vivestad. Lars Martin 
Myhre med slektsrøtter i Vivestad spiller også på markedet.

Hjemom Vivestad i løpet 
av en travel festivalsommer

heltid, og komponisten, pro-
dusenten, musikeren og artisten 
Lars Martin har hatt en mang-
foldig karriere. 

500.000 plater solgt 
Han har komponert film- og 
teatermusikk, han har deltatt 
på nærmere 70 plater, han har 
samarbeidet med utallige andre 
artister, mottatt fire Spelleman-
npriser og oppnådd et platesalg 
på nærmere 500.000 enheter. 
Lars Martin vokste opp i 
Vivestad med sin far bosatt i 
bygda, i dag bor musikeren i 
Sandefjord.

LOKAL TILHØRIGHET: En av mange festivaler for 
Spellemann-premierte Ila Auto denne sommeren: Verven-
festivalen i Horten. Til helga spiller de hjemme i Vivestad 
under høstmarkedet. Are Fevang på dobro er fra Vivestad 
og Kay Arne Sulutvedt på banjo er fra Høyjord.

Foto: 
Stian Ormestad.

LOKAL TILHØRIGHET: 
Lars Martin Myhre er fra 
Sandefjord, men har lokale 
slektsrøtter i Vivestad. Den 
populære artisten har solgt 
nærmere 500.000 plater i 
løpet av sin 40 år lange kar-
riere. Til helga spiller han 
under Vivestad Høstmarked.

Foto: Pressemelding
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Du finner oss på Vivestad høstmarked!

VIVESTAD HØSTMARKED: 
Svein Knut Granum stiller på 
årets marked etter et par års 
opphold. Han har i mange år 
jobbet med serien “Norske 
Gardsbruk” som en oppfølger 
av tilsvarende utgivelse i slutten 
av 1940-åra. Granum innrøm-
mer at trykking og utgivelser 
har blitt mye forsinket i forhold 
til opprinnelige planer. Han 
forklarer dette med et utvidet in-
nhold og opplegg. - Jeg har økt 

antall bøker for Vestfold sterkt, 
her vil nå folk derfor finne 
et vell av opplysninger, sier 
Granum. - Det ligger an til 14 
bøker for Vestfold, basert på de 
gamle landkommunene. Disse 
vil omtale cirka 5.000 bruk samt 
cirka 1.000 bruk som er solgt/
gått ut av landbruket. - Jeg er 
opptatt av best mulig kvalitet 
og informasjon og har tatt med 
mer stoff enn før, blant annet 
om folks  - og deres etterkom-

"Norske Gardsbruk" snart i trykken lover forfatteren
- som kommer til Vivestad Høstmarked for siste finpuss

... og stadig mer 
mat på markedet
VIVESTAD HØSTMARKED: 
Blant de utallige produktene 
som tilbys av de cirka 150 
utstillerne har gruppa med mat 
hatt en spesiell økning de siste 
åra. På årets marked blir det 
nærmere 15 boder med forskjel-
lige matprodukter, mye av det  
også av det kortreiste slaget, 
forteller utstillerkontakt Tore 
Fevang. - Det var ikke så stort 
utvalg til å begynne med, men 
det har utviklet seg veldig bra 
de seinere åra, forteller han. 
- Det er umulig å nevne alt, men 
her er det godsaker av mange 
slag innen bakervarer, fisk, 
også røkt og gravet, honning, 
spekemat og lefser, ikke minst 
er frukt- og grønnsakboden 
spesielt populært, sier Fevang. 
- Blant de siste som meldte seg 
på før det ble fullt var faktisk en 
kjent osteprodusent fra Valdres, 
Beito Ysteri, som passer godt 
inn i vårt opplegg, forteller en 
fornøyd utstillerkontakt.  

Alltid mye moro for 
barna i Vivestad
VIVESTAD HØSTMARKED: 
- Barnefamiliene er ei viktig 
besøksgruppe, og vi prøver å 
legge til rette så godt vi kan 
for de yngste, sier medlem av 
markedsstyret Ann-Karin S. 
Evju. Hun forteller at en del  
populære tilbud og aktiviteter 
har vært på programmet i flere 
år, dette gjelder blant annet 
ridning og hestevogn, hopping i 
høyet og ansiktsmaling, i tillegg 
til områdets egen leikeplass og 
sjørøverskute. - Nytt av året er 
at Ila Auto besøker oss med et 
show spesielt rettet mot barna, 
vi gleder oss, forteller Evju. 
- I fjor besøkte Trollebollene 
oss for første gang og det måtte 
bare gjentas i år, sier Evju. 
- Det flotte med Trollebollene er 
jo at de har så lang fartstid at de 
faktisk har underholdt flere gen-
erasjoner! Hun forteller til slutt 
at også at bygdas egen barne-
hage stiller opp, i år som i fjor. 
- Ungene der har hatt det travelt 
den siste tida, det skjønner vi 
når vi ser utstillingen deres ved 
leikeplassen og sjørøverskuta!

meres -  flyttinger mellom bruk 
i Vestfold, dessuten informasjon 
om barn i flere generasjoner. 
Mange har bestilt og venter 
på bokverket. Til det opplyser 
Granum at ting nå vil skje i 
løpet av året, Ramnes blir første 
bok ut, deretter følger Andebu 
og Våle. - Jeg ønsker derfor å 
stille på markedet for eventuelt 
å få en siste ajourføring fra de 
som måtte ha det før bøkene går 
i trykken, forteller Granum.

32 ReAvisa august 2015

VIVESTAD HØSTMARKED

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 Vivestad Høstmarked 22 og 23 august !
Fra kr. 319 900,-

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

Fra kr. 175 963,- eks. mva. 
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Vi utfører alle typer sprengningsarbeider
SE VÅR HJEMMESIDE:  www.kjellfoss.no

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Sunn og jordnær
handelsvirksomhet fra 1947.

- Velkommen til en hyggelig handel!

PAPIR - PLAST - EMBALLASJE
SESONGARTIKLER - TRYKKSAKER
CATERINGEMBALLASE - MED MER

Telefon 33 74 40 10 
Åpningstider 08:00 - 16:00 man- fre 

(lørdag/søndag stengt) 
Besøksadresse: Kaigt 1, 3112 Tønsberg

www.arnebrekke.no
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Vi støtter Vivestad høstmarked!

MAT - KULTUR - NATUR - HELSE
Kafé, kurs og seminar, selskapslokale, overnatting – stedet for de små 

og nære samlingene. Maten vi server er økologisk og lokal.

Noen av høstens arrangementer:
· Låvedans 5. september med bandet ’Cosmic’

· Mindfulness - 8 ukerskurs – oppstart  mandag 5. okt.
· Fotokurs torsdag. 8. – søndag · Fotokurs torsdag. 8. – søndag 11. okt.

· Champagnesmaking & mat
... og mye mer spennende!  

Kontakt oss på tlf 9006 8597 / 905 905 37 / 3339 6917
eller se vår nettside www.sukkegard.no.

VIVESTAD HØSTMARKED
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

ReAvisa ble med Ragnar Fon, 
Kjell Holm og grunneieren 
Johan Christian Haugan for å 
se hvor den en gang så store 
Krøglibakken i Vivestad en 
gang lå. Ragnar Fon var der 
første gang under Kretsmester-
skapet på ski i 1946. Den gang i 
sin mors mage. Kjell Holm var 
som niåring også til stede under 
rennet og husker at Torstein 
Håland var deltaker. Kjell var 
med faren som kjørte dit med 
hest og slede.  

En av to storbakker i Vestfold
Vi følger en skogsvei opp lia 
til ovarennet på bakken. Det er 
nå gjengrodd, men øverst opp 
er ovarennet tydelig bygget av 
skjæljastein og skiller seg klart 
ut i terrenget. Det var langt 

Krøglibakken i Vivestad 
– en gammel storbakke

VIVESTAD: Den gamle hoppbakken i Vivestad var blant de største i Vestfold, og den mest frykta - her sto 
bare de tøffeste på toppen av pallen etter høye svev. Drømmen er å lage ny hoppbakke i Krøglibakken.

tilløp og for de som ville ha 
ekstra fart var det tidligere også 
bygd et stillas de kunne starte 
fra. Bakken var på 65 meter og 
av de største i Vestfold. På en 
oversikt over hoppbakker laget 
i 1963 var det bare en bakke 
til som var like stor: Bjelland-
bakken i Sem. Johan Christian 
peker nedover lia og forteller 
at ved den eika der nede gikk 
mædda (løypa). Ragnar Fon 
serverer kaffe og boller i ova-
rennet og forteller at dette er an-
dre gangen han er i bakken. Han 
har med programmet for rennet 
i 1946 og der står Torstein Haa-
land oppført som startnummer 
90 i klasse C. I programmet ser 
vi flere kjente navn fra området. 
Sigmund Kjølstad, Olaf Moen, 
Finn Gustavsen, Jens Bøhle, 

GUTTA PÅ TUR: På det 
store bildet står Ragnar Fon, 
Johan Christian Haugan og 
Kjell Holm midt i ovarennet 
på Krøglibakken.Ved eika 
som sees mellom Ragnar og 
Johan Christian gikk sporet 
ned mot hoppet. Svart-
hvitt-bildet over er henta fra 
Ramnes IFs jubileumsbok 
ved 75-årsjubileet, og viser 
Kjell Holm i svevet i Jord-
støypbakken. Til venstre ser 
vi program fra hopprenn før 
og etter krigen. På startlista 
finner vi flere gode, lokale 
hoppnavn.

Foto: 
Håkon Westby

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Odd Holden, Adolf Akerholt, 
Per Westby og Erling Andersen 
for å nevne noen. 
 
Farlig profil på bakken
Kjell forteller at dette var en 
typisk ”fallbakke” – kom du 
over kulen så kom du langt ned 
i bakken. Unnarennet var bratt 
og hopperne hadde stor høyde 
over bakken. I dag har bakkene 
en helt annen profil. Den følger 
svevkurven, slik at hopperne 
aldri er høyt over bakken. Kjell 
har hoppet i mange bakker, 
men ikke i denne. Det ble sagt 
at de som hoppet der måtte stå, 
ellers kunne de ”fordærve” seg.  
Tilløpet var så langt at det blei 
sagt at de starta i Fon og landa i 
Vivestad, sier Johan Christian.
Neste stopp er sletta på bak-

ken. Den lå ved den gamle 
bygdeveien fra Vivestad til 
Vassås. Deler av sletta er åpen, 
men unnarennet er vokst til 
med skau og kratt. - Der oppe, 
sier Johan Christian og peker 
på noen graner som stikker 
opp.  – Under den høyeste av de 
granene var hoppet.
Krøglibakken ble bygget midt 
på 1930-tallet mens Jørgen 
Solberg var formann i skigruppa 
i Vivestad. Når den sto ferdig 
vites ikke, men det var renn 
der i både 1934 og 1936. På 
slutten av 1930-tallet var også 
et Arbeidernes IL i Vivestad, 
noe som splittet idrettsbeveg-
elsen. Vivestad AIL arrangerte 
langrenn og hopp i Krøglibak-
ken 29. januar 1939 med 33 del-
takere i hopprennet og 71 som 

gikk 17 kilometer langrenn, 
med deltakere både fra AIL-lag 
og andre idrettslag. Etter krigen 
var alle samlet i Vivestad IF 
som arrangerte rennet i 1946. 
Bakkerekorden på 64,5 meter 
ble satt i 1946. Bakken var ikke 
i bruk etter 1947. 

Drøm om å bygge en ny bakke
Etter å ha sett på restene av den 
gamle storbakken, sier Kjell 
Holm at her må det kunne byg-
ges en ny og moderne Krøgli-
bakke. 
- Med den grunnen som er her 
vil det kunne lages en ny mod-
erne bakke på kort tid. Det er 
noe å tenke på, mener han. Veit 
noen om bilder av den gamle 
Krøglibakken, er ReAvisa inter-
essert - ta gjerne kontakt.
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Vi støtter Vivestad høstmarked!

UTSTILLERE UTE:
Andresen, Silje
Annas Angora
Arild Heiene AS
Artic Produkter
as Olives
Atle Slettingdalen Landskaps-
bilder
Autosenteret Fjeldstad
Avera AS
Bebe-malerier v/Berit 
Blindheim
Beito ysteri AS
Bekkelund, Liv
Berits Hundedressur
Berntsen, Jane Aa.
Bjorå, Bjørn
Bjørnsen, Ingrid
Bjørøen, Gunhild 
Bodils hjemmebakeri
Brenna, Arne Håvard
Bråten, Thor Egil
Bøhli, Bjørn Henning
Børve, Ragnhild Barsnes
Calvia AS
Caspersen, Torodd
Dekk1 Avd E18
Det Gamle Røgeri AS
DIS-Vestfold
Drewsen, Kirsti
Egestad, Ellen Haugan
Eggen, Anne
Ektvedt, Ole Jakob
Ellefsen, Terje
Embla Vevstue
Energetix Magnetsmykker
Enhjørningen
Enjo - Berit P. Veseth
Eriksen, Heidi/ Snella design
Eriksen, Kjell M
Evensen, Hans Petter
Fadum Ingeborg
Fager-design
Fasadeprodukter AS
Fin ide
Finsrud, Rune
Foss, Else og Ivar
Foss, Helge
Fossmellem, Roar
Frellumstad, Torill T.
Frøyland Trond - Husflid-
sprodukter
Furuheim, Arne
Gudbrandstuen møbler
Gulbrandsen, Anstein
Haakenstadbråten, Arne
Hagia Stokke
Halvorsen,Reidun-
Knudsen,Britt

Hanko, Stefan
Hans og Grethe
Hansen, Nils
Hellevammen Håndverk
Hengere AS
Herdlevær, Svanhild
Hjelpsom 4 H
Hobbyjentene
Holmen, Gerd
Holth, Maria Magdalena 
Holth-Carlsson, Emma
JEL music
Jensen, Bente Lill
Jentekroken
Johansen, Agnes
Kalleberg, Anne Britt
Kitty og Lars
Kjele Per Nilsen
Knatten fruktgård
Kollen Bryg & Nydelsæsforen-
ing
Kramer Maskindrift
Kristensen, Randi
Kristoffersen Oddmund
Kuhlmann, Holger
Kvernsmyr, Kåre
Larsen, Freddy - Steinmannen
Larsen, Gunn
Lindstrøm, Kent
Litt av Hvert
Lærum's Hengersalg DA
Matgaver AS
me&i Ingrid Holøymoen
Melaas, Ragnvald
Mental Helse Andebu
Mialvi
Molvik, Kjell-Tore
Mulle og Teddy AS
Murud/Rømminga betongstø-
peri
Museumsforeningen Vestfold 
Privatbaner
Myren, Solfrid
Mæhlum, Aud S
Otsalg-service
Ouff, Jorun
Paas, Olivia
Paulsen, Mette
Pedersen, Leif
Pineda, Ana
Pipebrød
PTM Salg AS
Re FrP v/ Bente T Brekke
Re Høyre / ø.jonassen
Re SV
Re trafikkskole
Rosenvold Ragnhild
Saga, Linda
Salgsboden

Sjøberg, Marit og Bror
Skistad, Ingebjørg 
Smidsrød, Live Madelén
Snadder A/S
Solberg, Eva - Nyhus, Tore
Solberg, Ulf
Solheim, Ann Karin
Solrike Eiendom AS
Staudegården
Stokke Anne Cecilie og Mathias
Sønsterud Hjemmebakst
Sørensen Spekemat
Telestrikk
Thorbjørnsen, Erik
Trimakk Sør Ans
Trommestad, Ole
Trygg-Stiger
Ullveig A/S
Unni og Rino Løkkemyhr
Vestfold Arbeiderparti
Vestfold KrF v/Ole Døvik
Vestfold Nei til EU
Vestfold Senterparti
Vestfold Venstre
Vivestad Bygdekvinnelag
Wang, Kari

UTSTILLERE INNE:
Angvik, Kari Buer
Arntsen, Lisbeth
Borgersen, Gina E.
Bratli, Janne
Bøe, Solveig
Bångunrød, Birgitt
Carlsen, Arnhild
Dahl, Eli
DIS-Vestfold
E-forlag
Egeli, Grethe
Eriksen, Nina
Evaverksted
Fjeld, Kari
Forlaget SK Granum
Hansen, Bjørg
Hansen, Bjørg Aasestrand
Heggland, Grethe Sogn
Holt, Inger Marie
Jacobsen, Hilde
Johansen, Alfhild
Johansen, Bente
Johnsrud, Anne-Britt
Lund, Sissel
Mikkelsen, Åse
Nielsen, Bente Lind
Nyberg, Roger
Stenmo, Per Arvid
Strånd, Heidi Depowski
Verdens minste bokhandel

Lørdag 22. august 2015:

10.00 Markedet åpner: Ca. 150 salgsutstillinger med 
bl.a. håndverk, antikviteter, brukt og nytt. Bokmarked 
med opp mot 10.000 titler for salg. Barneaktiviteter. 
Utstilling av gamle traktorer og militærkjøretøyer. 
Kioskene og puben åpner.

11.15 Middagsserveringen starter i det store matteltet

11.30 Ramnes trekkspillklubb underholder

12.00 Velkommenkonsert v/Lars Martin Myhre

13.00 Holmestrand Petanqueklubb demonstrerer 
sporten, mulighet for publikum til å delta

14.30 Trollebollene underholder for små og store

15.30 Ramnes trekkspillklubb underholder.

17.00 Avslutning på lørdagsmarkedet.

17.00 Pub fortsetter til kl. 23.00.

Søndag 23. august 2015:

10.00 Markedet åpner: Ca. 150 salgsutstillinger med 
bl.a. håndverk, antikviteter, brukt og nytt. Bokmarked 
med opp mot 10.000 titler for salg. Barneaktiviteter. 
Utstilling av gamle traktorer og militærkjøretøyer. 
Kioskene og puben åpner.

11.15 Middagsserveringen starter i det store matteltet

11.30 Ramnes trekkspillklubb underholder.

12.00 Re-løpet for veteranbiler v/Re Motorklubb. 
Start

12.30 Holmestrand Petanqueklubb demonstrerer, 
mulighet for publikum til å delta

13.00 Ila Auto underholder, mest for barna....

14.00 Re-løpet for veteranbiler v/Re Motorklubb. 
Målgang (cirkatid)

15.00 Om hundedressur v/Din hundeskole

15.30 Ramnes Trekkspillklubb underholder.

17.00 Avslutning. Alle aktiviteter, servering 
og salgsutstillinger stenger.

PROGRAM VIVESTAD HØSTMARKED
(MED FORBEHOLD OM ENDRINGER):

OVERSIKT OVER UTSTILLERE PÅ VIVESTAD HØSTMARKED 2015:

Program og utstillerliste for Vivestad høstmarked!
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PKK-kontroll * 4-hjulskontroll * AC-service

solbergautoservice@automester.no
Høyjordveien 710, 3158 Andebu

Tlf. 33 44 21 40

Stor komplett Marina!
Drivstoff, opplag, utstyr, vedlikehold og service på båt og motorer.

Autorisert Mercrueser-forhandler.
Volvo Penta og Mercrueser-verksted.

Lagring av båten din innendørs og utendørs.
Reparasjoner og vedlikehold.

Tlf 33 32 88 00 / 33 37 53 70Tlf 33 32 88 00 / 33 37 53 70

Vi støtter Vivestad høstmarked!
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Smått og stort fra Re:

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Kontakt oss på
tlf 33 06 46 40 eller
revetal@sagarr.no

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Knatten fruktgård kommer med rikt 
utvalg av lokalt dyrket frukt, grønnsaker 
og bær! I tillegg har vi også med vår 
egenproduserte eplemost.

Tlf: 909 67 773 / 411 05 791 E-post: meknatt@sfjbb.net

   Vivestad høstmarked takker!
Vi vil takke for godt samarbeid med alle utstillere, 
leverandører, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter 
og naboer! Takk også til alle de som jobber dugnad og 
bidrar til at dette store arrangementet kan gjennomføres 
til beste for Sagatun!              Markedsstyret

Fotterapeuten Revetal
Johanne Lier

- Hjelper deg med dine føtter
- Fordypning i «diabetesfoten»

Tlf. 92453898
Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag
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Din lokale leverandør av
pukk, grus, natursingel og støpesand

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Velkommen til Re dyrehotell!
... et deilig feriested for de med 

poter, snute og hale!
Vi har hundetaxi!

Vivestad - 3175 Ramnes
TELEFON 90 83 86 12

E-post: post@dyrehotellet.no
www.dyrehotellet.no

20 min. fra E18 ved Sem, 15 min. fra E18 ved By the Way.
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Sport i Re:

40 ReAvisa august 2015
Smått og stort fra Re:
Vi støtter Vivestad høstmarked!

Vil du ha flere budgivere? 

Tlf 40 00 23 25
tonsberg@privatmegleren.no

Vi har én misjon;
få flest mulig interessenter på visning, som der gjøres om til verdifulle 

budgivere, som til slutt kan bety så mye for salgssummen. 

Vår forpliktelse til deg ligger i vår leveransegaranti. 
- En detaljert beskrivelse av salgsprosessen som du kan følge til enhver tid. 
Dette gir deg som boligselger oversikt og innsikt i alle ledd av prosessen. 

Under illustreres innholdet i ett av leddene i vår omfattende
leveransebeskrivelse.

Forberedelse før salg • Markedsføring av eiendommen • Visning • Oppfølging av interessenter 
Budbehandling • Kontraktinngåelse • Overtakelse & oppgjør
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- Lenge siden vannet i Storelva har jobba sånn!
BAKKE MØLLE: Den gamle Bakke mølle er blitt et flott senter for gammel kultur-
historie i Re, etter stor innsats fra Skjeggerød og hans dugnadsgjeng. Du finner mølla 
rødmalt og fin på andre sida av veien for innkjøringa til Skinnene på Bispeveien, 
mellom Fossan og Svinevoll. I sommer starta Øyvind Skjeggerød opp den første 
turbinen i fossen ved mølla. Med seg hadde han Leif Olsen som slapp vannet på tur-
binen, mens Øyvind åpna damluka. Det var et syn, der vannspruten sto mens turbinen 
gikk rundt. - Det er lenge siden vannet i Storelva har jobba sånn! Øyvind forteller at 
turbinen, som er fra rundt 1830 - 1860, er gjenoppbygd av deler han fant i Rykbekken 
for noen år siden. Der fant han eikedeler og skovlene av stål, og et hus av støpejern. 
Teknisk museum har et bilde av en lignende turbin som ble tatt i bruk ved Kongsberg 
Våpenfabrikk i 1844, og som var i bruk fram til 1892. Det var en Fourneyrom-turbin, 
også kalt Nagel-turbin, etter en tysk mekaniker som forbedret den. Øyvind har planer 
om å bruke turbinen til å drive ei kvern når de har elever på besøk med ´Den 
kulturelle skolesekken´.

Foto: 
Håkon Westby

Folk i Re:

135 på slektstevne 
på Nedre Holt 
NEDRE HOLT: Søndag 
9. august var 135 etterkommere 
av Anderine, født Hansdatter 
Hole (1863-1929) og Anders 
Hansen Holt (1849-1925) samla 
til slektsstevne på gården Nedre 
Holt i Ramnes. Det er i år 25 år 
siden slekten var samla sist, og 
det er også 200 år siden gården 
kom i familiens eie. Axel Her-
man Holt driver som 6. generas-
jon slektsgården i dag.
På bildet er hele familien samlet 
med de eldste sittende i midten 
foran: Agnes Gustavsen (92), 
Hermann Holt (89), Åse Helene 
Holt (80) og Åse Wallin (80).

Foto: 
Håkon Westby

Høstens program 
for Internasjonal 
møteplass i Re
RE: Internasjonal møteplass i 
Re er en møteplass mellom folk 
fra forskjellige nasjonaliteter 
og kulturer. På høstens program 
står blant annet: 1.september, 
tur til Bjertnæs gartneri på Nøt-
terøy med felles avreise klokka 
19 fra Re helsehus. 6.oktober 
- norsk husflid presentert av 
Helga Bjerkø fra Ramnes 
Bygdekvinnelag. Re Helsehus 
kl.19-21. 3.november - Lit-
teraturuka i Vestfold: Maria 
Navarro Skaranger presenterer 
sin roman «Alle utlendinger har 
lukka gardiner». Re bibliotek 
på Brårsenteret kl.19-21. 
1.desember - lysfest med pre-
sentasjon av Røde Kors.
Peter W. Moe presenterer. Re 
Helsehus kl.19-21. Alle er 
velkommen. Ta med en venn. 
Bli kjent med våre nye lands-
menn, oppfordres det i en epost 
til ReAvisa. Det er både gratis 
inngang og gratis servering.
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Kledelig sommeravslutning
REVETAL: Mye handler om 
å passe inn i dagens samfunn, 
spesielt for ungdommen. På 
sommeravslutningen på Revetal 
ungdomsskole handla alt om å 
ikke passe inn, men å skille seg 
ut. På catwalk i gymsalen skulle 
alle på 9. trinn vise seg fram 
i sin grelleste prakt, til frekke 
og morsomme kommentarer 
fra konfransier Tom Hansen, 
mangeårig ungdomsskolelærer 
med glimt i øyet. - Alle, både 

elever og lærere, skal ha på seg 
klær som de egentlig ikke tør å 
gå med på skolen, forteller lærer 
Monica Ormestad. - Rett og 
slett et morsomt tiltak for bedre 
skolemiljø, trivsel og mobbefri 
skole, forteller hun. Sporty nok 
stilte både elever og lærere opp 
på bilder for lokalavisa - se dem 
på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad.

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

- Det er ikke sånn at jeg har 
gått og gledet meg til å bli 
pensjonist, men jeg er ikke 
bekymra. Jeg tenker det er passe 
å gi seg nå, mener den avgåtte 
Røråstoppen-rektoren.
I 42 år har Wenche vært i 
skoleverket i tidligere Ramnes 
og nå Re kommune, både som 
lærer og rektor. 
- At jeg har hatt tjue år som 
lærer før jeg ble rektor er jeg 
veldig glad for, forteller hun. 
Wenche har vært rektor på 
gamle Fon skole, og de siste 
ti på Røråstoppen. Nå blir hun 
pensjonist.

Viktigst av alt er menneskene
Wenche kom til Røråstoppen da 
skolen var bare to år gammel.  
- Jeg lurte veldig på hvordan 
ting kom til å bli, særlig miljøet 
blant folk, siden skolen var så 
ny. Det jeg har funnet ut er at 
om skolen er ny eller gammel, 
liten eller stor, spiller ingen 
rolle. Det er alle folkene som 
er der som spiller en rolle, 
forklarer hun. Wenche har som 
rektor sett på de ansatte som 
"sin klasse". 
- Jeg tenker at en rektors aller 
viktigste oppgave er å jobbe 
for at de ansatte skal trives 
og ha det bra, både for deres 
og elevenes skyld. At både de 
ansatte og elevene blir sett og 
verdsatt har vært viktig for meg. 
Læring og trivsel går hånd i 
hånd, forteller hun. 

Mye har forandra seg
- Barn er veldig lenge på skolen 
og SFO, så det er viktig at de 
kan føle seg hjemme der. Fra 
jeg selv gikk på skolen til nå er 

nok en veldig stor forskjell at 
man i skolen generelt jobber for 
å inkludere og se alle, også de 
som sliter. Vi har fått både mer 
redskaper og kunnskaper til ta 
vare på de som er annerledes, 
og det er en veldig positiv ut-
vikling, forteller Wenche. 
- Samtidig har det blitt veldig 
mye mer papirarbeid  på de 
årene jeg har vært rektor. Særlig 
dokumentering og tilsyn som 
jeg synes har tatt litt vel mye 
tid, og som ikke føles så viktig 
som andre oppgaver. Men det er 
jo en grunn til at man gjør slike 
ting også. 

En rørende avskjed
Siste skoledag ble en tårevåt 
affære for Wenche. - Klassene 
hadde samarbeidet om å lage 
et fantastisk bilde med et hjerte 

og fine ord på, noen sang og en 
og en elev ga meg hver sin rose 
- så jeg fikk totalt 240 stykker. 
Tårene rant hele tiden, det var 
utrolig høytidelig og flott, synes 
hun. - Jeg kommer til å savne 
fellessamlingene. Det blir rart å 
skulle prøve å ikke tenke skole 
i det hele tatt nå. Det kan vel 
hende jeg stikker innom her, 
tror Wenche. - Å bli pensjonist 
er noe helt annet enn å skifte 
jobb. Når man skal begynne i 
en ny jobb er det liksom en helt 
ny ting du blir en del av, men 
sånn er det ikke å bli pensjonist. 
Jeg har mange planer, så jeg er 
ikke redd for å kjede meg, men 
akkurat nå føles det som en lang 
permisjon. Det er ikke sånn at 
jeg har gått og gledet meg til 
dette, men jeg tenkte at det var 
passe å gi seg nå. 

REVETAL: - Jeg kommer til å savne hverdagen med alle elevene og fellesska-
pet med de ansatte. Jeg har jo blitt veldig glad i denne skolen, forteller Wenche 
Weum Bue som gikk av som pensjonist i sommer etter 42 år i skoleverket i Re.

- Jeg tenker det 
er passe å gi seg nå

Folk i Re:

GIR SEG ETTER 42 ÅR I SKOLEVERKET I GAMLE 
RAMNES OG NYE RE: Wenche Weum Bue møter høsten som 
pensjonist etter 42 år i det lokale skoleverket.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang/privat

VELKOMMEN TIL
BAGASJEROMSALG/LOPPEMARKED! 

Lørdag 5. september kl. 11.00 - 16.00 på parkerings-
plassen utenfor Døvik kirke, Døvikveien i Undrumsdal

Kom for å selge eller kom for å kjøpe! 
Fyll opp bilen med ting du vil selge, nytt eller gammelt. 

Ta gjerne med henger, det er god plass. 
Salgsplass kr. 300,- inntektene går til nytt kirkebygg. 

Inntektene fra eget salg går til den enkelte selger. 

Ved dårlig vær trekker vi inn i det nye kirkebygget 
i Døvikveien 2 (nabobygningen til Døvik kirke). 

For mer informasjon Torild Bakke tlf. 94300910
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Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no

Jens Ellingsen har vært lærer 
i 48 år. De siste 27 av dem på 
Revetal ungdomsskole, og igjen 
16 av dem som inspektør. 

Bygger gode relasjoner
- For meg har det å være lærer 
vært helt fantastisk. Det å få 
tenne en gnist i en elev som 
sliter, er en enorm inspirasjon 
for meg. Og det har nesten bare 
blitt artigere og artigere med 
åra, mener Jens. Etter mange 
år i skoleverket ser han flere 
endringer, men størst av alt hos 
elevene. 
- I 2015 lever elevene i en slags 
flimmerverden. De skal motta 
signaler fra flere hold hele tiden. 
Særlig når jeg underviser i tysk 
merker jeg det, fordi det krever 
mye konsentrasjon å pugge 
språk. Det blir mye vanskeligere 
når elevene har et press på at de 
skal være tilgjengelige konstant, 

forteller han. At ungdomsskolen 
ble en mobilfri skole for to år 
siden er han derfor veldig glad 
for. Jens tror en nøkkelfaktor 
i å trives som lærer, og for at 
elevene skal trives, er relasjons-
bygging. 
- Det har jeg nok blitt enda mer 
bevisst på etter hvert, men det 
er utrolig viktig. Det krever tid 
og vilje å bygge opp relasjoner, 
forteller han, og bruker denne 
sammenligningen: - Om du har 
smørt skia med klister til påske, 
men ikke gidder å ta det av før 
nysnøen kommer og du skal ut 
å gå igjen, da får du ingen god 
skitur. Om du legger litt jobb i 
å fjerne klister og glide skia der-
imot, vil neste tur bli fantastisk. 
Bruk derfor tid med elevene 
utenfor klasserrommet for å bli 
kjent og for å bygge relasjoner, 
slik at dere får tre fantastiske 
år sammen, er Jens sitt råd til 

andre ungdomsskole-lærere. 
- Dessuten er jeg totalt uenig i 
dem som mener at størrelsen på 
klassen ikke er avgjørende. Det 
er mye enklere å bygge relas-
joner i en liten klasse, mener 
han. At ulik behandling også er 
det mest rettferdige er han klar 
på, og viser til visesanger Louis 
Jacobys "Alle kommer hjemme-
fra", som handler om den ulike 
ballasten vi alle er utstyrt med 
fra oppveksten. 
- Alle elevene skjønner det der 
utrolig godt, og aksepterer det. 
At en kommer for seint kan 
være noe helt annet enn om en 
annen kommer for seint. De 
man veit sliter, må man forsøke 
å bygge opp. Da er relasjonene 
veldig viktig, forteller Jens.

Håper på mer praktiske fag
Å finne elevenes styrke er helt 
essensielt for at de skal føle 

REVETAL: Jens Ellingsen (71) gir seg etter 27 år på Revetal ungdomsskole. Han kunne blitt pensjonist på 
heltid - men går heller over til å undervise i tysk, matte og geografi på Re videregående skole. 

mestring, og for den nye ung-
domsskolen er Jens sitt største 
håp at det vil bli lagt tilrette for 
praktiske fag - i mye større grad 
enn det det er nå. 
- Vi har alle elever som er "ta-
pere" i teoretiske fag, men vin-
nere i de praktiske. Før i tiden 
var det mye mer av de praktiske 
fagene, som valgfag. Mitt ønske 
for ungdomsskolen framover er 
at det er god plass til praktiske 
fag. Vi må ikke tro at vi kan re-
parere noen med å gi dem støt-
teundervisning og ta dem ut av 
timene i fagene de ikke takler, 
men derimot la dem få holde på 
med det de virkelig er gode i. 
Nils Arne Eggens godfot-teori 
her er at det vil ha en smitteef-
fekt og vil gjøre det enklere å 
mestre tingene man tidligere 
ikke har gjort, forklarer Jens. 
Sjøl om han sjøl er helt ferdig 
med Revetal ungdomsskole nå, 

er han ikke ferdig med å være 
lærer. 

- Å undervise gir energi
- Det er en veldig fin arbe-
idsplass, med mye humor og 
flotte kolleger, elever og fore-
ldre, forteller han. Kristoffer 
Aas tiltrer nå inspektørstillingen 
som Jens har hatt. 
- Nå skal jeg opp på Re vi-
deregående og ha klasser i både 
matte, tysk og geografi. Det 
gleder jeg meg veldig til. Når 
folk spør om jeg ikke skal bli 
pensjonist, svarer jeg at noen 
pensjonister vil drive med 
treskjæring, andre med golf. 
Jeg velger å undervise, fordi jeg 
elsker det og den energien det 
gir meg.

- Noen pensjonister vil drive med treskjæring, 
andre med golf. Jeg vil fortsette å undervise.

- Jeg tenker det 
er passe å gi seg nå

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

ELSKER Å UNDERVISE: 
Jens Ellingsen gir seg ikke, 
sjøl om han kunne gått av 
og vært pensjonist på heltid 
som 71-åring. Nå venter 
nye utfordringer på Re 
VGS.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang



44 ReAvisa august 2015

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Borghild Hillestad (34) fra Re-
vetal har en mastergrad i avl og 
genetikk fra 2010 og tar nå dok-
torgrad ved NMBU, Institutt for 
husdyr- og akvakulturvitenskap. 
Hun er ansatt ved SalmoBreed 
fra 1. april dette året. 

Studier av DNA
Hennes funn viser at direkte 
studier av DNA kan bestemme 
innavlsgraden. “Det viser seg 
fullt mulig å regne ut hvor mye 
innavl det finnes i et individ 
uten å benytte seg av stamtavle. 
Genomiske metoder og beregn-
ing av innavl med DNA som 
informasjonskilde, gir sikrere 
estimater og avslører at det er 
mindre genetisk mangfold i en 

populasjon enn antatt. Dette 
betyr at flere populasjoner 
sannsynligvis kan regnes som 
truede dyrearter”, heter det i en 
pressemelding fra NBMU. 
“I tradisjonelt avlsarbeid blir 
slektskap og innavl beregnet 
ut fra stamtavler eller slekt-
skapsdatabaser. Formålet med 
Borghild Hillestads doktorgrad 
var å finne andre metoder å 
måle innavl på, metoder basert 
på studier av DNA, i dette tilfel-
let hos storferasen Norsk Rødt 
Fe (NRF)”. 

Mer nøyaktig anslag av innavl
“Ved hjelp av de genomiske 
metodene kartla hun hvilke om-
råder på genomet som var mest 

utsatt for innavl. Hun kunne 
se at noen genvarianter på 
enkelte kromosomer hadde 
blitt selektert på hyppigere 
enn andre, og det var også 
mulig å spore hvordan ho-
mosygositeten forandret seg 
over tid. Hillestad konklud-
erte med at det er mulig å ta 
DNA-prøver over tid av en 
populasjon hvor det ikke er 
stamtavleregistreringer, og 
estimere hvor stor genetisk 
variasjon populasjonen 
har. Hos NRF viste det seg 
at den genetiske bredden 
bare var 1/3 av det som var 
beregnet ut fra slektskaps-
databaser”, står det skrevet i 
pressemeldingen.

OSLO/RE: Borghild Hillestad (34) disputerte tidligere i år for graden ph.d. ved 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med avhandlingen 
«Inbreeding determined by the amount of homozygous regions in the genome».

Re-student med 
banebrytende DNA-funn

FORSKER PÅ INNAVL: “I tradisjonelt avlsarbeid blir slektskap og innavl beregnet ut fra 
stamtavler eller slektskapsdatabaser. Formålet med Borghild Hillestads doktorgrad var å finne 
andre metoder å måle innavl på, metoder basert på studier av DNA, i dette tilfellet hos storfe-
rasen Norsk Rødt Fe (NRF)”, heter det i pressemeldingen fra NBMU.

Foto:
Pressemelding

Melkebonde fra Re 
på melkekartongen

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bjørn Victor Folkvord driver et 
moderne kufjøs med melkerobot 
på Jare i Ramnes. På gården har 
de drevet med melkeproduksjon 
i løsdriftssystem siden midten 
av 1970-tallet. Som det står på 
melkekartongen: “Jare ligger i 
frodige Ramnes i Re”.

Topp moderne melkefjøs
På melkekartongen finner vi 
bilde tre generasjoner; Sigurd 
som bygde gården, før Kjell 
tok over - og Bjørn Victor som 
driver den i dag med en ny, topp 
moderne melkerobot. Da det 
nye systemet ble innstallert for 
ett par år siden, vekte det såpass 
interesse at fagnettstedet 
Landbruksbygg.no omtalte det: 
“Det nye fjøset har plass til 67 

melkekyr og har melkerobot 
med fri kutrafikk og veiing 
i roboten. Alt kraftfôret blir 
tildelt i roboten, som er med å 
motivere kyrne til å gå gjennom 
roboten. Dersom det er dyr som 
ikke går gjennom roboten, er 
det laget til en binge som kan 
senkes ned i venteområde hvor 
de som ikke har vært gjennom 
roboten kan samles og få god 
tid til å gå frivillig gjennom. 
Gulvet i kontrollrommet er 
hevet slik at Folkvord får bedre 
innsikt i fjøset og kan holde 
bedre kontroll på besetningen. 
I ungdyravdelingen har det blitt 
valgt en rekke med liggebåser. 
Alle funksjoner kan styres 
enkelt fra en sentral styringsen-
het”. 

MELKE-KJENDIS: På melkekartongen finner vi bilde tre 
generasjoner; Sigurd som bygde gården, før Kjell tok over 
- og Bjørn Victor Folkvord som driver den i dag med en ny, 
topp moderne melkerobot.

Foto:
Håkon Westby

JARE: Bjørn Victor Folkvord ble i sommer 
melkekartong-kjendis.

Landbruk i Re:



FORNØYDE: Bjørnar Haveland og Helle Beate Sætern, begge fra Bergsåsen, er veldig fornøyd 
for at tilbudet er tilbake. At Timekspressen igjen blir å finne i Re ble feira på kommunehuset da 
nyheten ble kjent. På det lille bildet ser vi kommunalsjef Mette Halvorsen, ordfører Thorvald 
Hillestad og Re-pendler Kjetil Olsen Husemoen.

Foto: Stian Ormestad / privat
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- Nå er det bare å bruke bussen, 
  så den ikke forsvinner igjen!

Kollektivtrafikk i Re:

REVETAL/OSLO: En buss erstatter mange biler. Både Bjørnar Haveland og 
Helle Beate Sætern kan kvitte seg med hver sin bil og heller spasere til busstop-
pet på Revetal hver dag - nå som Timeekspressen er tilbake langs Bispeveien.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Mandag denne uka var Time-
ekspressen tilbake til Revetal og 
Re. I hele Re kommunes eksis-
tens har vi hatt ekspressbuss til 
og fra Oslo, men plutselig ble 
det bom stopp fra og med nyåret 
2015. 

- En midlertidig-følelse
Reaksjonene var sterke, og de 
var mange. Mange i Re er helt 
avhengig av bussen, både med 
tanke på jobb, familie og fritid. 
Tilbudet har hatt betydning for 
innflyttere som har valgt Re, og 
reinger som velger å bli. Blant 
dem som har kjempa for å få 
tilbudet tilbake er Helle Beate 
Sætern fra Bergsåsen. Hun sitter 
på første rad i den aller første 
bussen etter Timeekspressens 
tilbakekomst til Bispeveien. 
- For meg er det en litt midlerti-

dig-følelse. Jeg er spent på hva 
som skjer når Skjeggestadbrua 
er oppe igjen. I mellomtida 
håper jeg at folk bruker bus-
sen; studenter, pendlere, voksne 
og pensjonister - alle som har 
savna bussen, nå må vi bruke 
den!

- Kan det bli bedre?
- Hva har bussen å si for deg til 
daglig?
- Jeg sparer tid, sparer miljøet, 
og jeg får meg en spasertur hver 
morgen. Jeg måtte kjøpe en bil 
da bussen ikke skulle gå langs 
Bispeveien lenger.
- Jeg også, forteller mannen i 
nabosetet, Bjørnar Haveland, 
også fra Bergsåsen. Perioden 
uten buss har vært kronglete, 
forteller han. - Jeg er veldig 
glad for at bussen er tilbake. 

Også er det er hyggelig å se 
igjen de gamle fjesene på 
bussen - vi har jo hatt litt mer 
med hverandre å gjøre enn 
bare å sitte på bussen sammen, 
forteller Bjørnar og tenker på 
kampen for å få bussen tilbake. 
Han mener de aller fleste er 
fornøyd med snu-operasjonen 
til Nettbuss. Sjøl er han mor-
genfrisk og rask, etter en gåtur 
fra Bergsåsen til Revetal. - Det 
er mye mindre stress å komme 
seg til og fra bussen nå. Nå 
kan jeg bytte bort tre kvarters 
kjøring med en kort spasertur til 
Revetal. Kan det bli bedre?
Les mer om denne saken - og 
les også om ordfører Thor-
vald Hillestads gulrot-stunt 
på busssen mandag morgen 
17. august 2015 - på nettavisa 
ReAvisa.no.

Prøver en mer lønnsom buss-drift 
REVETAL: Ekspressbussen kommer tilbake til Re og 
Revetal, men med en mer lønnsom plan enn forrige gang: 
Færre busser, færre avganger, færre stoppesteder og forhå-
pentligvis flere passasjerer per avgang - slik at vi kan be-
holde bussen for framtida. - Det er ingen tvil om hva denne 
bussen har betydd for utviklingen av Revetal og Re. Nå er 
vi plutselig tilbake til en helt annen tidsregning, sa ordfører 
Thorvald Hillestad til ReAvisa da nyheten om at Nettbuss 
ikke ville kjøre Bispeveien fra og med nyåret i år. Det ble 
jobba med alternative løsninger, som matebuss fra Revetal 
til Grenlandsekspressens stoppested på Kronlia. Spleiselaget 
mellom Re kommune og Vestfold fylkeskommune ble et 
pengesluk. Det viste seg være en elendig erstatning så å si 
ingen ville bruke. Hele tida har ordfører Thorvald Hillestad 
med flere jobba på for å synliggjøre gode argumenter for 
å beholde Timeekspressen langs Bispeveien. Blant annet 
på et ampert bussmøte på Revetal. Der ble det lagt fram 
mange gode forslag for å drive ruta mer lønnsomt, med 
færre avganger på tider av dagen der det er lite passasjerer, 
færre stoppesteder så reisetida kortes ned, med mer. Begge 
deler skjer med den nye rutetabellen: Ni avganger hver 
vei på hverdager og seks avganger hver vei i helgene. Nå 
blir det tre busser, ikke fem som tidligere. Nettbuss, som 
står bak Timeekspressen, oppgir at de må ha et snitt på 17 
passasjerer på hver avgang for at det skal gå rundt. Før var 
kravet 22, noe de ikke klarte å oppfylle - og derfor gikk med 
millionunderskudd. Bussen vil ikke stoppe like mange steder 
som før. Stoppestedene blir Skjeggestad, Revetal, Svinevoll 
og Barkost i Re. - Dette høres veldig fornuftig ut, mener 
Thorvald Hillestad. - Det er jo ingen grunn for å stoppe ved 
hver mjølkebukk. Det er heller ingen grunn til å kjøre buss 
på tider av døgnet det nesten ikke er passasjerer. Til Hill-
estad har styret i Nettbuss opplyst at tilbudet skal vurderes 
fortløpende. Ingen aksepterer å drive butikk i minus. Det er 
ikke nevnt noen frist for en prøveperiode. - Nettbuss vil nok 
vurdere belegget fra første måned. Så det er bare å bruke 
bussen, oppfordrer ordføreren. Han har jobba intenst med 
saken over lengre tid. - Jeg følte lenge at jeg snakka for døve 
ører. Derfor ble jeg veldig overraska da Nettbuss kom med 
nyheten - og at de har tatt notis av flere av forslagene vi har 
kommet med fra denne kanten. Voksent og realt gjort å se 
på saken en gang til, snu på flisa og gi oss en ny sjanse. Det 
skal vi være takknemlige for. Det er veldig, veldig gledelig, 
trur knapt det er sant, veit du. Men, vi har jo fått smertelig 
erfare hvor kjapt tilbudet forsvant sist. Så nå er det opp til 
oss å bruke bussen for å beholde bussen.

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

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no
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Smått og stort fra Re:Smått og stort i Re:

Slekters gang:

Døpte:

Fon kirke
14.06 Jens Sogn Haukenes
02.08 Bastian Olai Moe Holt, døpt i Stokke kirke

Ramnes kirke
21.06 Wilma Marie Skjold Sørensen
21.06 Sebastian Thorstensen
21.06 Kristian Wilson Venås
21.06 Jenny Bruserød
21.06 Tomine Plyhn Granbakken
21.06 Isak Fure
28.06 Linus Linna Fagervold, døpt i Sem kirke

Våle kirke
28.06 Jamie Christoffer Årsund
09.08 Daniel Aartun, døpt i Vassås kirke

Vigde

Ramnes kirke
26.06 Ruth Gina Vestergaard og Ronny Hvam
11.07 Heidi Susann Hansen og Thomas Pettersen

Vivestad kirke
18.07 Charlotte Salvesen og Tom Marius Hammer
01.08 Hege Marlene Lillevik og Stian Sørsdal

Våle kirke
25.07 Anniken Erichsen og Øyvind Milhavn
01.08 Karianne Kristiansen og Kim Henriksen

Døde

Fon kirke
17.06 Olaug Else Moen
19.06 Kristian Mikal Pedersen
05.08 Sven Olav Bråten

Ramnes kirke
24.06 Ragnhild Bøe
01.07 Elise Mathilde Kirkevold

Undrumsdal kirke
10.07 Arne Ingebright Hov

Våle kirke
03.07 Grethe Birgitte Lie
17.07 Anne-Rita Stordalen
29.07 Signe Sofie Kihle

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Det finnes de som har gått på livets hareskole.

Tlf: 33 38 47 00 

Lørdag 30. og søndag 31. august 2014  kl. 12.00 - 16.00 
på Bygdetunet Brår, Brårveien 38  i Ramnes

Velkommen til et hyggelig program og møte med gamle kjente! 
Årets utstillinger 

I framhuset  Tove Sparvath Holmøy, kunstsalg. Tema: «Hønene på Kåpe» 
I skjulet  Håkon Westby viser anleggskartene og annet fra Eidsfosbanen. 

Visninger og demonstrasjoner 
 Tresking med treskemaskin og hestevandring.  

Maling av korn i bekkekverna. 
Smia er i bruk.   Spinning. 
Veteranbiler.   Gamle traktorer.  
Bruk av motorsag.  Trening med gravemaskin. 

Aktiviteter
Hopping i høy.    Natursti 
Vi har mange dyr: Ku, gris, geiter, kaniner, høner, kalkuner, ender. 
Tipping på vekta til en gris. Gevinst begge dager.

Salg fra utstillere 
Smykker.  Ullsaker.              Kaker og honning. .
Kniver. Dekorerte glass.    Tekstilarbeider. 

Salg fra oss 
 Bakerovnsbrød, rømmegrøt, suppe, vafler, pølser, kaffe,  saft. 

Vi har bankterminal
Kom gjerne på sykkel og bli med i loddtrekning med gevinster . (Begge dager) 

Gratis adgang 

Ramnes Bygdekvinnelag, Ramnes Bondelag og Ramnes Historielag 

Lørdag 29. og søndag 30. august 2015
kl. 12.00 - 16.00 på Bygdetunet Brår

Brårveien 38 i Ramnes
Velkommen til et hyggelig program og møte med gamle kjente!

Årets utstillinger
I framhuset: Tresnitt, Utstilling av Othar H Hole

I skjulet: Utsilling av” gamle” ting
Visninger og demonstrasjoner, tresking med treskemaskin og hestevandring. 

Maling av korn i bekkekverna. Smia er i bruk. Spinning. Veteranbiler, gamle traktorer. 

Aktiviteter: 
Hopping i høy. Natursti. Vi har mange dyr: Kalv, gris, geiter, kaniner, høner, kalkuner. 

Tipping på vekta til en gris. Gevinst begge dager. Kjøring med hest. Ridning

Salg fra utstillere: 
Smykker. Ullsaker. Kaker og honning. Kniver. Dekorerte glass. Tekstilarbeider. Salg fra 
oss. Bakerovnsbrød, rømmegrøt, suppe, vafler, pølser, kaffe, saft. Vi har bankterminal.

Kom gjerne på sykkel og bli med i loddtrekning med gevinster (begge dager).

Gratis adgang

Ramnes Bygdekvinnelag, Ramnes Bondelag og Ramnes Historielag

Bryllup på 
Bakke mølle
BAKKE: Lørdag 8. august 
giftet Mariann Bentzen Ped-
ersen og Vidar Pedersen seg 
på Bakke mølle. De ankom 
vielsen i båt på Storelva 
og gikk i land på brygga i 
mølledammen. Der sto bryl-
lupsgjester og prest og tok i 
mot dem. Vielsen foregikk 
ute på mølleområdet og 
feiringen inne på mølla.

Foto: 
Gro-Bente Bjune ©
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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

Våle prestegård
- møterom og stuer m/velutstyrt kjøkken, stort - møterom og stuer m/velutstyrt kjøkken, stort 
gårdstun. Kontakt Borghild Søyland
tlf 99 27 23 84 / 33 06 26 57

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

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

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

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

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

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

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

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

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

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

ReAvisa vil inspirere, informere og sette dagsorden.
ReAvisa vil gjerne dekke det flotte som skjer i Re. Lar deg som leser bli inspirert, komme deg opp av sofaen og 
bli med på sport, kultur, frivillig arbeid og alt det andre folk bruker fritiden sin på i Re. ReAvisa informerer og gjør 
deg gjerne nysgjerrig på mer info om ditt lokalmiljø. Der vil ReAvisa være din kilde til å få vite mer. Også når 
det gjelder å skrive om ting som ikke er like fint og flott. Folk er uenig med hverandre i Re også. Det finnes noe 
kritikkverdig overalt. Uten å ta tak i dette, hvordan kan vi da være stolte av lokalsamfunnet vårt?

ReAvisa
ReAvisa vil fortsatt være gratis, 
men setter du såpass pris på 
ReAvisa at du har lyst til å betale? 
Flere har spurt om å få gi et bidrag 
til lokalavisa. Bruk i såfall konto 
1594.47.87167, merk “Gave”.

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

For 5 år siden: 
Næringsforeninga 
pynter opp rund-
kjøringa på Revetal
FRA ARKIVET: Re nærings-
forening ville pynte opp på 
Revetal, og sponsa planting av 
blomster i rundkjøringene på 
Revetal sommeren 2010.

 Faksimile: 
ReAvisa, august 2010

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Det blir gårdsdrift på gamle-
måten med tresking, potet-
opptaking, halmpressing, 
tjærebrenning, av- og pålessing 
av tømmer, og traktorkjøring. 
Det er bygde-kulturentusiasten 
Øyvind Skjeggerød som 
har ansvaret for den gamle 
gårdsdriften. Blant annet vil 
det komme et treskelag inn 
på tunet for å treske korn. I 
tillegg er det maling av korn og 

VÅLE PRESTEGÅRD: - Første helga i september er det gammel gårdstemning, 
forteller arrangementskomiteen bak Sensommerfestivalen.

baking av flatbrød, brødbak-
ing, smørkjerning, spinning, 
saueklipping, linarbeid og 
klesvask på gamlemåten. 
Det er egne aktiviteter for barn: 
Lage fuglekasser, natursti, 
støping av tinn, plukke poteter, 
tove smykker, kjøring med hest 
og hoppe i høyet. Det er også 
musejakt: Rundt om i husa er 
det lagt ut sjokolademus som 
barna skal finne. Til slutt vanker 

GAMMELDAGS KLESVASK: Anne Jorunn Joberg fra Undrumsdal bygdekvinnelag fikk 
god hjelp av Michelle Bondsholm Fevang og Oda Jonette Brenna Fevang til å vaske klær på 
gamlemåten i fjor.

Arkivfoto: Håkon Westby

Gammeldags gårdshelg på prestegården

det sjokolademus i premie. 
Gråtass er også på plass.
Publikum kan få kjøpt 
husflid, grønnsaker og noe 
å spise og drikke om det er 
behov for det.
Inntektene fra Sensom-
merfestivalen går til drift av 
prestegården. I fjor over-
førte arrangementskomiteen 
50.000 kroner til Stiftelsen 
Våle prestegård.
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Livskvalitet for alle
- hele året

www.skjeggestadaasen.no

TA KONTAKT FOR PRIVAT VISNING! TRULS BØHLE
Telefon: 991 07 296 
E-post: truls.bohle@dnbeiendom.noTelefon: 991 07 296

SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM 

Solrike tomter på felt B11 og B12 i Skjeggestadåsen, uten byggeklausul. Fortsatt 
noen ledige tomter igjen. Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vest-
vendt boligområde med flott utsikt over et rolig kulturlandskap.

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

NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL FRITT Å VELGE HUSLEVERANDØR 
TIL TOMTEN ELLER OM DU ØNSKER Å ENGASJERE ARKITEKT TIL 
DRØMMEHUSET.

DET ER NÅ STOR 

INTERESSE FOR TOMTENE 

OG VI SELGER SOM 

ALDRI FØR!

ER DU RASK KAN DU SIKRE 

DEG DRØMMETOMTEN 

UTEN BYGGEKLAUSUL.

BYGG DRØMMEBOLIGEN DIN!


