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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!

8 - 9

TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Inviterer til julaften 
for alle på Restauranten

- Det er mange grunner til at folk føler seg ensomme på julaften, eller at familier ikke har råd til julefeiring - og 
alle grunner er gode nok for å bli med på å feire julaften med oss, forteller Cathrine Bøhle og Roger Noren.

De står bak “Foreningen julaften i Re”. - Det er et behov for en julaften for alle, tror vi. Det er viktig at noen 
åpner dørene for alle på en kveld som julaften. Spesielt nå som det kommunale tilbudet er borte.

Hvem blir Årets 
idrettsnavn i Re?

12 - 13 - 14

Øver og øver til barne-
teater på Elverhøy

16 - 17 

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Slutt på skattefritak ved familieoverdragelse?
Temamøte om forslag til statsbudsjett 2016

torsdag 12. november ved Ole Christen Hallesby
- se annonse side 3

NY OG SPENNENDE PRODUKTSERIE...
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- den splitter nye kjøkkenserien fra Huseby.
Se den hos oss - og vær forberedt på en real overraskelse
når du ser hvor mye Huseby-kvalitet du får for pengene om 
du velger en modell fra AGIL-serien. 
Møt AGIL også på huseby.no.

Huseby Kjøkkensenter Våle
Gjelstadveien 38 B, 3178 Våle 
Tlf. 33 06 12 40

Vil ha omkamp om 
kommunesammen-
slåing
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Om ReAvisa:

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

Nyheter fra Re finner du 
også på nett ReAvisa.no.

Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.300 / 8.800 i opplag 
sendes til husstander 
i Re og omegn / full-
distribusjon til hele 
Andebu og Hof i tillegg 
ved utvalgte utgivelser.
Utgiver: Ormis Media
Avisa distribueres og tryk-
kes av A-media.

Kontakt ReAvisa:

Telefon: 488 69 444
E-post: Post@ReAvisa.no

Annonse i ReAvisa:

ReAvisa sendes ut en gang i 
måneden til husstander i Re 
og omegn. I tillegg legges 
avisa der folk møtes i Re 
- til gratis avhenting. Den 
daglige nyhetsformidlingen 
skjer på ReAvisa.no. Treff 
kunder i Re og omegn på 
en billig og bra måte med 
annonse i ReAvisa - på pa-
pir og nett. Send epost til 
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.

Tips ReAvisa:

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

Får du ikke 
ReAvisa?

Send din postadresse 
til Post@ReAvisa.

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

Telefon: 488 69 444

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

Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilans seniormedarbeider

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener 
at du er rammet av urettmessig omtale. PFU 

behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Barnehager i Re:

Desember-avisa har 
frist frist 25. november
- utgivelse 2. desember

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilansmedarbeider

Epost: Stine@ReAvisa.no
Telefon: 971 75 274

Av Stine Skoli
Stine@ReAvisa.no

Den nye Skjeggestadåsen 
barnehage ble høytidelig åpnet 
med snorklipping torsdag 5. no-
vember 2015, i forbindelse med 
en åpen ettermiddag i nybygget. 

Eget vannrom i barnehagen
Det er ikke alle barnehager som 
kan skryte på seg å ha et eget 
vannrom for lek og motorisk 
trening. - Bade på magen, 
forteller Otilie Ommedal (2) at 
er det gøyeste i den splitter nye 
barnehagen, og fortsetter; 
– Vi sa IIIIIIH høyt, men så 
måtte vi bruke innestemme da.
Virksomhetsleder Liv Sigstad 
åpnet dagen med sin tale, hvor 
hun blant annet fortalte at barn 
og voksne hadde fortjent styrke-
ordet ”takknemlighet”.
- Det har vært en lang reise, 
men nå har vi en flott barnehage 
til alle barn i Re, forteller kom-
munalsjef Unni Bu. - Sånn som 
det er i Re nå, så er det bare her 

og i Vivestad hvor vi har noen 
ledige plasser, forteller hun. 
Ordfører Thorvald Hillestad tok 
saksa fatt og da båndet gikk i 
to erklærte han barnehagen for 
offisielt åpnet. Det var sang og 
dans fra barna, og etter talene 
fikk barna være med på å åpne 
gaver og spise kake.

- Det er fint med mye lys 
Birger Tveiten er arkitekten bak 
det moderne og stilrene byg-
get. Kine Emilie Ims Skahjem 
(4) kikker seg rundt inne på 
avdelingen å betrakte rommet.
- Det fint at det er så mye lys 
her, mener hun om den nye 
barnehagen. Skjeggestad-
åsen barnehage består av 
tre avdelinger, og i dag er 
to av avdelingene fylt opp. 
Avdelingene har de valgt å 
kalle opp etter stjernetegn og 
heter Storebjørn, Lillebjørn og 
Polaris. Kjøkkenet kalles for 

Melkeveien og vognrommet 
for Karlsvogna. Personalet har 
mange gode ideer til hvordan 
de kan innlemme arbeid med 
stjernebilder i rammeplanens 
fagområder. I tillegg har per-
sonalet ved barnehagen valgt å 
fokusere spesielt på fagområdet 
”Natur, miljø og teknikk”. Dette 
på grunnlag av barnehagens 
beliggenhet nær skogen og ob-
servasjon av barnas interesse for 
natur og forskning utendørs.

- Elsker å være ute og sykle
- Det beste jeg vet er å sykle. 
Jeg elsker å være ute og sykle, 
i stor fart, forteller Rehin Her-
ish Ibrahim (5), som ifølge de 
ansatte er en helt i å inkludere 
de mindre barna ved å la de sitte 
på mens han sykler.
- Da gjenstår det vel bare å 
få sagt, GRATULERER, sier 
ordfører Thorvald Hillestad 
avslutningsvis i sin tale.

SKJEGGESTADÅSEN: Første torsdag i november var det duket for offisiell 
åpning av Skjeggestadåsen barnehage, men på denne dagen hadde små 
barneføtter løpt i gangene i nøyaktig en måned allerede.

Snorklipping for nye 
Skjeggestadåsen barnehage
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Nettavisa ReAvisa.no - 10.493 lesere sist måned!

Mest lest sist måned:
1. Re-mila fikk familien i form
2. Vil kjøpe Krakken for 7.625.000 kroner
3. Se bilder fra Re-mila 2015
4. Papagayo E. hjemme etter VM-seier
5. Planer om flyktningmottak i Våle

Mest lest så langt i år:
1. Flommen i Re
2. Det nye kommunestyret i Re
3. Folket har talt: Nei til kommunesammenslåing
4. Timeekspressen kommer tilbake
5. Senterparti-topper melder seg ut i protest

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 november 2015

Slutt på skattefritak ved familieoverdragelse?

Statsbudsjettet 2016; forslag om 
skatteendringer ved eierskifte i landbruket.

 

v/ Ole Christen Hallesby
og Marit Sibbern

Saga Regnskap og Rådgivning Saga Regnskap og Rådgivning 
i samarbeid med Felleskjøpet
på Gjennestad Gartnerskole

torsdag 12. november kl. 18.30

Velkommen
til temamøte

Vi har lørdagsåpent!
Lørdag 28. november
Lørdag 5. desember

Lørdag 12. desember
Lørdag 19. desember
- kl 10 - 14 alle dager

Gløgg og pepperkaker!Gløgg og pepperkaker!

Onsdag - fredag - kl 10 - 14

HØYTIDELIG SNORKLIPP I SKJEGGESTADÅSEN: Iver 
Moum og Rehin Herish Ibrahim holder snora som ordføreren 
skal klippe under åpningen av den nye Skjeggestadåsen barne-
hage. Under åpningen underholdt barnehagebarna med sang 
og dans, og etter talene fikk barna være med på å åpne gaver 
og spise kake. På bildet over ser vi Rehin Herish Ibrahim og 
Kine Emilie Ims Skahjem. - Det fint at det er så mye lys her, 
forteller hun.

Foto: Stine Skoli

Millionsprekk for enda en barnehage
SKJEGGESTADÅSEN: Barnehagen i Skjeggestadåsen er blitt 
dyrere enn de planlagte 40 millionene. Rådmann Trond Wifstad 
måtte tidligere i år innrømme at det har svikta på flere punkt. 
- Vi har ikke greid å stille de riktige spørsmålene, og beklager 
det. Rådmannen innrømmer at faktagrunnlaget for millionsprek-
ken forelå allerede i fjor høst, da resultatene av grunnboringene 
var klare. Hva den endelige merkostnaden blir helt eksakt 
vet ikke rådmannen når ReAvisa spør nå: - Jeg har ikke sett 
regnskapet enda, så det kan jeg ikke svare på. Dersom du tenker 
på totalrammen budsjettmessig ble den økt med 4,5 millioner 
kroner i februar, svarer Wifstad ReAvisa rett før denne avisa går 
i trykken. Det er ikke første gang det blir trøbbel i forbindelse 
med barnehagebygging i Re. Vivestad barnehage gikk på en 
millionsprekk allerede før spaden var satt i jorda tilbake i 2009. 
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For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:

SELGES AV UTBYGGER

TRULS BØHLE
Telefon: 991 07 296  |  E-post: truls.bohle@dnbeiendom.noTelefon: 991 07 296

VELKOMMEN TIL 
BREKKEÅSTUNET
Brekkeåstunet vil bestå av 5 firemannsboliger med tilsammen 20 stk. 
romslige selveierleiligheter. Det vil være heis i alle byggene, samt 
gode parkeringsmuligheter med garasje.

Med nærhet til store friområder og dagligvare er Brekkeåstunet 
et natulig valg for deg som liker frisk luft og et hyggelig nabolag. 
Her kan du selv velge å bruke tiden din på mosjon og rekreasjon 
istedenfor å jobbe med hus og hage. I nabolaget ellers er det bl. 
a. barnehage, barneskole, samfunnshus og Bibo idrettspark med 
helårs lysløype. 

Det er kort vei til Revetal sentrum med sentrumsfunksjoner som 
kjøpesenter, vinmonopol, apotek, bank og post. Ønsker du å reise til 
hovedstaden er busstoppet til Timesekpressen kun minutter unna. 

SETT VERDIENE I FOKUS OG NYT DET ENKLE LIVET PÅ 
BREKKEÅSTUNET!

VELKOMMEN TIL 

DET GODE LIVET

BREKKEÅSTUNET

• 20 selveier leiligheter

• Areal fra 70 – 81 m2

• Pris fra 
 kr. 2.550.000 – 2.990.000,-
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

“Re kommune tar resultatet av 
folkeavstemmingen 13 - 14. 
september 2015 til følge, noe 
som innebærer at Re består som 
egen kommune. Re kommune 
skal ikke ta initiativ til ny sam-
menslåing i denne perioden”. 
Slik lyder vedtaket fra kom-
munestyremøtet 3. november 
2015, der Senterpartiet, Arbeid-
erpartiet, SV og MDG sikra et 
flertall på 14 stemmer - mot 
Høyre, FrP, KrF og Venstres 11 
stemmer. Mindretallet vil ha 
en omkamp om sammenslåing, 
mens et knapt flertall mener den 
saken må legges død nå.

- Den største respekt for nei-et
Tove Øygarden (H) åpnet sitt 
innlegg fra kommunestyrets 
talerstol med å minne om at det 
var en rådgivende folkeavstem-
ming. - Re Høyre var og er 
tydelig på at vi ønsker en 
sammenslåing. Men, vi aksep-
terer resultatet i folkeavstem-
mingen og takker innbyggerne 
for engasjementet. Så kan vi 
kanskje si at prossessen i fork-
ant kunne vært annerledes, eller 
at retningsvalget kunne vært et 
helt annet – kanskje vi da hadde 
fått et helt annet utfall. Den 
lar vi ligge. Men - spørsmå-
let innbyggerne svarte på var 
“ja eller nei til Holmestrand 
og Hof”, ikke ja eller nei til 
kommunesammenslåing i seg 
sjøl. Re Høyre foreslår derfor 
en slik ordlyd: “Re blir ikke 
en del av en større kommune 
bestående av Hof og Holm-
estrand kommune”. Dermed 
holdes det åpent om Re blir 
en del av en større kommune 
i andre retninger. Det samme 
ønsker Trond Ekstrøm (FrP). 
Han utfordrer ordføreren om 
muligheten for en spørreunder-
søkelse som kan avdekke hva 
som lå bak folkets nei. Ekstrøm 
mener mange kan ha stemt nei 
i protest mot retningsvalget 
mot Nordre Vestfold, men at 
mange ellers er positiv til kom-
munesammenslåing i seg sjøl. 
Han håper ordfører Thorvald 
Hillestad (SP) vil stokke korta 
på nytt, som ble nevnt i valg-
kampen. Det er ikke Hillestad 
klar for, heller ikke en spørreun-
dersøkelse. Der viser Hillestad 
til innbyggerundersøkelsen for 
ett år siden, og svarene den ga. 
De fleste foretrakk en sammen-
slåing mot norde Vestfold. - I 

tillegg ble det ble et klart nei i 
folkeavstemmingen, og det har 
jeg den største respekt for - sjøl 
om det kan være flere grunner 
til at folk stemte nei. Under to 
måneder etter valget er vi best 
tjent med å la saken ligge i ro, 
mener Hillestad, som viser til at 
spørsmålet om sammenslåing 
har krevd mye energi fra de 
kommuneansatte.
- Jeg må si jeg er skuffa over at 
man legger ballen død på den 
måten, svarer Ekstrøm (FrP).
Bent Sørsdal (V) hadde planer 
om et forslag som gikk lenger 
i retning av en ny kommune-
sammenslåing. - Å ta dette 
nei-et til inntekt for at flertallet 
av innbyggerne ikke ønsker 
en sammenslåing er merkelig. 
Mange stemte nei fordi de vil 
i en annen retning enn nordre 
Vestfold, mener Sørsdal. Han 
valgte å trekke sitt forslag og  
heller støtte det mer moderate 
forslaget sammen med Høyre, 
FrP og KrF.

- En omkamp skaper uro
Nei-general Heming Olaussen 
(SV) er på sin side skuffa over 
at Høyre, FrP, KrF og Venstre 
starter en omkamp allerede ved 
første anledning etter nei-et i 
folkeavstemmingen.
- Det skaper uro, akkurat 
som flere av oss frykta, sier 
Olaussen. Han støtter videre 
3K-samarbeid, men det må nå 
ikke tas til inntekt for en ny 
forberedelse til sammenslåing. 
Trude Viola Antonsen (AP) var 
like klar på et ja til sammen-
slåing før valget, som Olaussen 
var på et nei. Men nå har Anton-
sen og hele AP-gruppa snudd og 
følger folket på deres nei.
- Det er et klart svar fra folket, 
og vi vil følge det rådet - sjøl 
om vi var klare på at vi anbefal-
te en sammenslåing. Det er helt 
feil å skulle trosse folkemen-
inga. Vi må respektere nei-et.
Også Svein Holmøy (SP) mener 
det er helt utenkelig å se seg om 
etter nye kommuner å slå seg 
sammen med nå. Senterpartiet 
var et splitta parti i spørsmålet, 
men nå følger alle deres folkev-
algte folkets nei. - Sjøl om det 
kan være mange av oss folkev-
algte og en administrasjon i 
kommunen som egentlig ønsker 
en kommunesammenslåing, så 
er vi her for folket - og de har 
talt, sier Holmøy.

Vil ha omkamp om 
kommunesammenslåing

LOKALPOLITIKK I RE: Hva ligger bak nei-et i 
folkeavstemmingen? - Det var et nei til Holmestrand 
og Hof, ikke nødvendigvis et nei til sammenslåing i 
andre retninger, mener Høyre, KrF, FrP og Venstre.

- Rådmann gikk bastant ut før valget og mente 
  at Re kommune ikke har livets rett. Hva nå?
LOKALPOLITIKK I RE: Etter folkets nei til kommunesammenslåing står vi i 
den merkelige situasjonen at vi har en ordfører, rådmann og et flertall av folke-
valgte som skal styre en kommune de mente ikke kunne klare seg aleine.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ulf Lund Halvorsen (MDG) 
stilte to spørsmål som fikk opp 
temperaturen i det første kom-
munestyret etter valget:

Er det håp for Re kommune?
- Hvordan skal politikerne takle 
at vi er i utakt med befolknin-
gen vi er valgt av? Vi har fått en 
meget sterk korreks
gjennom resultatet av 
folkeavstemmingen. 
Og det andre spørsmålet: 
- Vår rådmann gikk hardt ut 
i diskusjonene før valget og 
konkluderte bastant på at denne
kommunen ikke har livets rett 
alene. Vi er altså i den situasjon 
at vi har politikere som ikke er 
i takt med innbyggerne, med 
deg som ordfører i spissen. 

Men i tillegg har vi en rådmann 
som, slik jeg oppfatter det, ikke 
har tro på kommunens fremtid 
alene. Ordfører, jeg vil gjerne 
vite hva rådmannen tenker i 
dag. Står han fortsatt inne for 
det synet han hadde før valget, 
eller tror han nå at det er håp for 
denne kommunen? 

Mistillitsforslag til rådmann?
Rådmann Trond Wifstad svarte 
Lund Halvorsen at hans innspill 
var i forhold til en faglig admin-
istrativ utredning, på oppdrag 
fra politikerne. - Vurderingene 
står jeg selvfølgelig for fortsatt. 
Det var konklusjoner tatt utifra 
at Re ville bli den minste kom-
munen i Vestfold, og det var 
sett i et 20 – 30 årsprespektiv. 

Rådmannen vil uavhengig av 
konklusjonen i utredningen 
følge opp alle kommunestyrets 
vedtak, og administrasjonen vil 
selvølgelig utføre sitt sam-
funnsoppdrag. Skulle det være 
sånn at rådmannen ikke har 
tillit i kommunestyret, tar jeg 
selvfølgelig konsekvensen av 
det, svarte rådmann Wifstad.

Reint faglig vurdering
Frode Hestnes (FrP) tar rådman-
nen i forsvar.  - Rådmannen ga 
klart uttrykk for hva han mente 
reint faglig – på vår bestill-
ing, minner Hestnes om. Lund 
Halvorsen går på talerstolen og 
presiserer at hans innlegg ikke 
var ment som et formelt 
mistillitforslag.

Lokalpolitikk i Re:

Les mer om saken på ReAvisa.no

VIL JOBBE FOR EN SAMMENSLÅING: 
Re Høyre ved Kjartan Hansen, Tove Øygarden, 
Øyvind Jonassen og Harald B. Løken vil ha en 
omkamp om kommunesammenslåing allerede 
i første kommunestyremøte etter folkets nei i 
folkeavstemmingen, og får støtte fra FrP, KrF 
og Venstre - sistnevnte ved Bernt Sørsdal (V) 
som vil gå enda lenger. - Å ta dette nei-et til 
inntekt for at flertallet av innbyggerne ikke 
ønsker en sammenslåing er merkelig. Mange 
stemte nei fordi de vil i en annen retning enn 
Nordre Vestfold, mener Sørsdal. Han valgte å 
trekke sitt forslag og heller støtte det mer moder-
ate forslaget sammen med Høyre, FrP og KrF. 
Forslaget fikk likevel ikke flertall og falt mot 
flertallets 14 stemmer ved SP, AP, SV og MDG. 
På det nederste bildet ser vi Ulf Lund Halvorsen 
(MDG) som stiller spørsmål ved den merkelige 
situasjonen Re er i nå, der vi har et flertall av 
folkevalgte og en rådmann som før valget mente 
at kommunen ikke hadde livets rett hvis Re ble 
stående aleine - som vi nå gjør. Hva nå?

Foto:
Stian Ormestad
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Vår mann i Re!  

Skal du ta «lappen» til bil?

Ta kontakt med Ulf Lauridsen på tlf 90 58 75 74

- Jeg møter deg på Re videregående skole

eller i nær omkrets! Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)
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Fantastisk flott 
utsikt på jobben
GJELSTAD: En fredag 
i høst stengte kjøkken-
produsenten Huseby 
fyrkjelen på grunn av årlig 
vedlikehold. De slo på 
tråden og ønsket feiing, to 
av våre feiere kastet seg 
rundt på kort varsel og 
klatret til værs, forteller 
Vestfold Interkommunale 
Brannvesen (VIB) på sin 
Facebook-side. - Skorstein 
på Huseby er blant de tre 
høyeste skorsteinene vi 
har i vårt område. Mye 
sot, men en fantastisk 
utsikt over Re for feierne 
Charlotte Johansen og 
Joakim Kristiansen.

Foto: VIB

- Hæ? Høyreregel her?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det så dramatisk ut da to biler 
smalt sammen i krysset der 
Siltvedtveien kommer inn 
på Gjelstadveien i Våle. Det 
skjedde rett over klokka 16.00 
onsdag 21. oktober 2015. Begge 
bilene havnet på halvt hold godt 
uti grøfta. Alle nødetater rykka 
ut til ulykken. Heldigvis ble det 

stort sett bare materielle skader. 
En person ble kjørt til sjukehus 
i Tønsberg med lettere skader, 
meldte politiet på stedet. Ei 
dame i 40-åra fikk sitt førerkort 
beslaglagt etter å ikke ha over-
holdt vikeplikt fra høyre. 
- Hæ? Høyreregel her? Spurte 
en på ulykkesstedet, og det er 

GJELSTAD: - Vi bor oppi her og både går og kjører 
ofte der. Det er veldig få som holder høyreregelen, 
forteller en ReAvisa-leser om dette krysset.

nok gjengs at krysset opp-
fattes som om Gjelstadveien er 
forkjørsvei - noe den ikke er.
- Vi bor oppi her og både går 
og kjører ofte der. Veldig få 
som holder høyreregelen der, 
forteller Siv Monika Fagerland 
i kommentarfeltet til saken på 
nettavisa ReAvisa.no.

KJEMPESMELL: Store 
materielle skader, og en 
person kjørt til sjukehus 
med lettere skader. Ei 
dame i 40-åra fikk sitt 
førerkort beslaglagt.

Foto: 
Stian Ormestad

Siste nytt fra Re
ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no

Sjekk alltid siste nytt på ReAvisa.no
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Jul i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Helga 28 - 29. november 2015 
er det julemarked i Vivestad, 
informerer Karin Fevang i en 
epost til ReAvisa, på vegne av 
dugnadsgjengen i Vivestad. Alt 
overskudd fra julemarkedet går 
til drift og vedlikehold av Byg-
dehuset Sagatun. Også i kom-
mer et stort antall utstillere med 
et bredt utvalg av godt hånd-
verk. - Vareutvalget spenner 
vidt fra søm, strikk, vev og an-

VIVESTAD: Ikke før er høstmarkedet avslutta, så er det tid for et nytt marked 
i bygda – om enn i litt mindre målestokk. Siste helga i november - og den første 
helga i advent - er det julemarked i Vivestad.

dre tekstiler, til glass, porselen 
og keramikk - og smykker i 
ulike utførelser. Selvsagt finnes 
et rikt og variert utvalg av 
juleprodukter. Mange kommer 
for å sikre seg årets julebakst, 
julesylte eller julesnop. Eller 
hva med bakerovnsbakte brød 
og honning? Ute finnes jule-
nek og ulike juledekorasjoner. 
Alt dette og mere til finnes på 
årets marked, så mulighetene 

er mange. I kjeller’n har vi som 
vanlig kafeteria, der serveres 
julemiddag eller bare kaffe 
og vaffel. Bokmarkedet med 
godt utvalg har også åpent. Det 
blir også utlodning med flotte 
gevinster gitt av utstillerne og 
sponsorer til julemarkedet. 
Trekningen finner sted på 
søndagen cirka klokka 15.30. 
Åpningstidene er begge dager 
fra klokka 11.00 - 16.00. 

Femte år med jule-
gaveinnsamling
.
REVETAL: - Røde Kors i Re 
har samlet inn julegaver i fire år 
og nå er vi i gang igjen, forteller 
lokallagsleder Geir Varholm. 
Gavene blir samlet inn og levert 
til Re kommune som deler de 
ut der det er behov. Mottakerne 
er til barn og unge fra 0 - 23 år 
med hovedvekt på 4 - 18 år. 
- Gavene må være hele, rene 
og pene, husk det skal være 
julegave og glede noen. Det 
vil være stand på Re-torvet 4. 
desember og 11. desember, 
klokka 16.00 til 18.00. Da vil 
Re Røde Kors ta i mot gaver 
ved inngangen ved parkerings-
huset på Re-torvet, samtidig så 
stiller butikken I vinden opp i år 
også og tar imot gaver for oss i 
sin åpningstid. Butikken ligger i 
andre etasje på Re-torvet. For at 
kommunen skal få tid til å dele 
ut gavene, er frist for å levere 
gaver 16. desember. Gavene må 
merkes med kjønn og alder på 
mottaker, minnes det om.

MYE SPENNENDE: Søstrene Thea Emilie Brekstad og Tuva Elise Brekstad var to av mange 
små og store som fant mye spennende på fjorårets julemarked i Vivestad. De likte spesielt godt 
figurene som er lagd av vedkubber og kvist.

Foto: Stian Ormestad

- Velkommen til julemarked i Vivestad

Åpnings�der:   
tirdag til fredag: 11-16 
lørdag: 11-15 
søndager i advent: 12-16 

www.akglass.no og facebook 

Kunsthåndverk, 
en unik gave! 

Kort om 
“Foreningen Julaften i Re”:
- Det kommunale tilbudet “Julaften for alle” på Brårsenteret 
forsvant da Frivilligsentralen i Re ble lagt ned i 2013. 

- I fjor gikk flere familier ut i ReAvisa og tilbød en plass 
rundt bordet på julaften til dem som skulle trenge det. Men 
et tilbud på lik linje som “Julaften for alle” har manglet.

- I år åpner “Foreningen Julaften i Re” dørene på 
Restauranten på Revetal, med et liknende arrangement som 
“Julaften for alle” i privat regi.

- “Foreningen julaften i Re” vil gi et tilbud til alle dem som 
kunne tenke seg å feire julaften sammen med andre, men 
som av ulike grunner ikke har noen å feire med, eller som 
ikke har økonomisk anledning til å gjennomføre en feiring. 

- Det er et rusfritt og livssynsnøytralt arrangement som 
søker å gi en høytidelig, verdig og trygg feiring for alle 
aldersgrupper. Det serveres juleribbe eller kalkun.

- Bak “Foreningen julaften i Re” står privatpersoner fra Re 
som ønsker å fremme toleranse, inkludering og integrering.  
Arrangementet er et frivilllig non-profit arrangemet.

- Alle som vil bidra, enten det er med midler eller praktiske 
gjøremål som å kjøre gjester til og fra, dekke på, rydde opp 
eller være julenisse eller underholde med sang og musikk 
   - alle kan ta kontakt med foreningen. 

- Alle som vil være med å dele julestemning og varme 
   - uansett grunn - er velkommen til å melde seg på.

- Arrangementet finner sted på Restauranten på julaften fra 
klokka 16.00 til 21.00.

- For mer informasjon, ta kontakt med Cathrine Bøhle, 
tlf 917 20 652, epost: cathrine.bohle@hotmail.com
eller Roger Noren, tlf 928 16 612.

Kilder: 
“Foreningen Julaften i Re” / ReAvisa-arkivet
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- Velkommen til julaften på Restauranten

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

“Foreningen Julaften i Re” ble 
stiftet tidligere i år, ved Cathrine 
Bøhle (43) fra Revetal. Hun har 
gått med et ønske om å rigge til 
en julaften for alle, etter at det 
kommunale tilbudet forsvant for 
to år siden. Samboeren Roger 
Noren (49) driver Restauranten, 
og da passer det bra å ha det 
der, mente Cathrine - og Roger 
var ikke vanskelig å be. - Jeg 
synes dette er en flott motvekt 
mot alt julestresset. Og det er et 
behov, tror vi. Det er viktig at 
noen åpner dørene for alle på en 
kveld som julaften. Spesielt nå 
som det kommunale tilbudet er 
borte, sier Roger. 

Hele familien trår til
Heller ikke barna, to jenter på 
15 og 18 år og en gutt på 6 år, 
har noe i mot å bytte ut julaften 
hjemme i Revetalåsen mot en 
julaften for alle på jobben til 
pappa. Cathrine trodde kanskje 
det måtte en overtalelse til for 
å få med tenåringsjentene på 
ideen, men sånn ble det ikke:  
- Å, så bra! Nå gleder jeg 
meg til julaften, sa jentene da 
forslaget kom fra Cathrine. 
- Julaften er blitt mer stress og 
mindre kos, mener Cathrine. Et-
ter en ferie på en annen kant av 
verden, der det ikke er samme 
julestresset som her hjemme, 
kom Cathrine hjem til et vanvit-

eller kalkun. 
Det blir ingen 
alkoholserver-
ing, av hensyn 
til at det er et 
arrangement 
også barn. 
Hele arrange-
mentet er 
non-profitt, og 
et eventuelt 
overskudd går 
til neste års 
arrangement. 
- Vi håper 
dette blir en 
årlig greie, 
forteller 
Cathrine som 
kan kontak-
tes for mer 
informasjon. 
Forrige gang 
et liknende 
arrangement 
var i Re, var 
i 2012. Les 
mer om da det 
kommunale 
tilbudet “Ju-
laften for alle”  
på Brårsen-
teret forsvant 
i 2013 til stor 
skuffelse i 
arkivet på 
nettavisa 
ReAvisa.no. 

Julerock på Re-
vetal gamle stasjon
REVETAL:  Det hellokale par-
tybandet Za-Zaa rocker Revetal 
2. juledag med stinn brakke 
på Revetal gamle stasjon. For 
mange blir det ikke skikkelig jul 
uten julerocken som har trekt 
fullt hus i 11 år. Stasjon har mer 
å by på i førjulstida: Friends 
of the seventies spiller konsert 
14. november. Det talentshow 
for barn 27. november. Convoy 
spiller jula inn 28. november, 
og det er gode muligheter for 
å legge julebordet til denne 
kvelden. Dette ifølge en epost 
fra Patricia Knight på Revetal 
gamle stasjon.

tig kjør. Hun ble bare stående 
og se på førjulskaoset, mer eller 
mindre i sjokk. - Hva faen er 
det vi driver med? 
Etter det har familien stått litt 
utenfor julekaoset og heller 
fokusert på andre ting - og nå 
er all fokus satt inn på et ar-
rangement for alle på julaften. 
Familien trenger hjelp fra flere 
frivillige, alt fra å kjøre folk 
til og fra, dekke bord, være 
julenisse, spille og synge - alle 
bidrag tas i mot med stor takk.
Både de som bidrar som frivil-
lig og alle som trenger et sted å 
være på julaften er velkommen 
til å dele et julemåltid sammen 
- gratis. Det blir også gaver til 
barna, gløgg og pepperkaker 
- alt som hører julaften til.

Deler julestemning og varme
- Det er mange som sitter aleine 
på julaften, eller familier som 
ikke har råd eller tid til feiring. 
Uansett grunn er alle velkom-
men til å dele julaften med oss. 
Et ønske om å dele julestemn-
ing og varme er grunn god nok. 
Det kan være så enkelt at man 
har familie og venner på en an-
nen kant av landet eller verden i 
jula, og ingen å feire med - eller 
aleneforeldre uten barna på 
julaften. Dette er et arrangement 
for alle - alle aldre, alle livssyn,  
det blir servert både juleribbe 

VELKOMMEN! Alle som 
vil dele julaften med andre er 
velkommen, forteller Roger 
Noren (49) som stiller Res-
tauranten til disposisjon, og 
samboer Cathrine Bøhle (43) 
som står bak organisasjonen 
“Julaften i Re”. Dette blir 
det første året med med det 
private initiativet, etter at det 
kommunale tilbudet ble lagt 
ned for to år siden.

Foto: 
Stian Ormestad

REVETAL: Det kan være mange grunner til at folk føler seg ensomme på julaften - og alle grunner er gode 
nok for å bli med på å feire julaften på Restauranten på Revetal.

Gullfunn Revetal    Tlf 33 05 07 00

*Gjelder kun 18.-21.nobember, på Lady allianseringer med 0.05ct sten.
Med forbehold om trykkfeil, prisendringer eller utsolgte produkter.

med
stener i
0.05ct
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Sport i Re:

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!



GA ALT: Desiree Olsen ga alt i innspurten mot Skrim sist 
søndag, men det holdt ikke for Ramnes-jentene. Dermed ble 
en pen seiersrekke brutt med sesongens første tap.

 Foto: Stian Ormestad.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det var ingen fare for nedrykk 
og ikke et eneste snev av håp 
om opprykk før årets serie-
finale for Re FKs A-lag i 4. 
divisjon. Sesonginnspurten 
holdt nedrykksspøkelset på en 
armlengdes avstand, og med 
5-4-seier i siste kamp ble det en 
8. plass på tabellen i 4. divisjon. 
Re FK har rykka opp og ned 
mellom 3. og 4. divisjon de 
siste åra, sånn ble det ikke i år. 
Men A-lagstrener Tore Flaatnes 
er uenig i at denne sesongen har 
vært skuffende. 
- Årets målsetting er oppnådd 
med god margin. Etter fjorårets 
havari var årets målsetting å 
berge plassen, pluss å få tilbake 
Re-gutter og spilleglede. Alt er 
oppnådd!

Ikke lenger Vestfolds dårligste 
For Re FKs 2. lag ble det en 
thriller helt inn til serieslutt, for 
med seier mot Sem i seriefina-
len i 8. divisjon kunne de rykke 
opp til 7. divisjon. Mot Sem 
rant mål etter mål inn helt til det 
sto 8-0. I en video på Re FKs 
facebookside blir trener Geir 
Frydenberg stilt spørsmålet:
- For ett år siden tok du over 

Vestfolds dårligste fotballag - 
nå har du ført dem til op-
prykk. Hvordan er det mulig?
- Det er en fin gjeng. Det har 
vært litt opp og ned, men vi 
har stort sett klart å få inn 
et mål, svarer treneren som 
forteller at opprykket skal 
feires med champagne, pizza 
og fotball på TV.

5. og 7. plass til Re-damene
Damelaget til Re FK stilte i år 
med to 7-er lag i serien. Beg-
ge lag endte på den øvre delen 
av tabellen, på 5. og 7. plass. I 
tillegg gror det godt i de yngre 
aldersklasser i Re-fotballen, 
blant annet i jentefotballen 
i Ivrig - som ReAvisa skrev 
om i mai-utgaven. Det har 
også vært mange turneringer, 
fotballskole, med mye mer for 
de yngste i løpet av 2015-
sesongen. Re FKs G16-lag 
har hatt en flott sesong. De ble 
avdelingsvinnere i 2 divisjon. 
På de siste to årene har G16-
laget blitt kretsmestere i 7-er, 
avdelingsvinnere i 4. divisjon 
og nå avdelingsvinnere i 2. 
divi sjon, heter det på Re FKs 
Facebook-side.

BIBO: - Årets målsetting er oppnådd med god 
margin. Etter fjorårets havari var årets målsetting å 
berge plassen, pluss å få tilbake Re-gutter og spille-
glede. Alt er oppnådd, mener A-lagstreneren. Flere 
Re FK-lag er fornøyd med 2015-sesongen.

TOPPSCORER: Simen Wifstad ble Re FKs toppscorer i 
2015-sesongen, der Re FK endte på 8. plass på tabellen i 
4. divisjon - langt unna opprykk og også sikra mot nedrykk.

 Foto: Stian Ormestad.

Re FK er tilbake på beina 
igjen etter fjorårets havari

Dato for neste års 
Re-mila er satt
REVETAL: - Re-mila 2016 blir 
søndag 16. oktober. Da braker 
det løs på ny med folkefest og 
løpsfest for hele familien, lover 
løpsgeneral Erling Schjetne. - I 
år var vi over 1.100 deltakere 
med stort og smått og med det 
puster lille Re Tønsberg og 
Kristinaløpet i nakken. Men 
på Revetal har vi har plass til 
mange flere! Save the date, og 
spre det glade budskap!

To priser til Re under Idrettsgallaen 
TØNSBERG/RE: Bibo idrettspark var nominert til årets idrettan-
legg, Torjus Sleen og Jeanett Hegg Duestad var nominert til årets 
unge utøver, og både Re motorsports båtrace og Ramnes håndballs 
Slottsfjellcup var nominert til Årets arrangement på Idrettsgallaen 
i Tønsberg lørdag 31. oktober 2015. Juryen kom fram til at to av 
fem kandidater til Re var verdige vinnere av hver sin pris: Bibo 
idrettsanlegg ble Årets anlegg, og Slottsfjellcup ble Årets arrange-
ment. - Jeg er kjempestolt og vi deler denne prisen med alle som 
har bidratt til det fantastiske anlegget på Bibo, sier leder i IL Ivrig 
Frode Hestnes i en kommentar. I begrunnelsen for Årets arrangme-
nent heter det at "Slottsfjellcup samler 3.500 deltaktere, og mer enn 
600 frivillige fra flere håndballklubber i distriktet har bidratt til at 
cupen er den nest største på Østlandet".

Sport i Re:

God golf-sesong
REINE: - Re GK vant sin 
avdeling i 1. divisjon og ble 
nummer 2 i sin avdeling i 2. 
divisjon i NGFs lagseriespill 
denne sesongen. Dette i kamp 
med lag fra langt større klubber 
i Buskerud, Vestfold, Telemark 
og Agder-fylkene, forteller Jan 
Gunhildstad på vegne av Re 
GK med base på Reine. I tillegg 
rapporteres det at Bjørn Nordahl 
vant årets klubbmesterskap etter 
seier over Inger Nedre-Flo i 
finalen.

Overnatting i 
Vålehallen til helga
VÅLEHALLEN: - Turngruppa 
inviterer til overnatting i Våle-
hallen til helga 14 - 15 novem-
ber 2015, opplyser IL Ivrigs 
turngruppe på nettsida ivrig.no. 
Tilbudet er til turnere i alderen 
6 - 18 år. Det blir trening begge 
dager og middagsservering 
lørdag kveld. For barna som 
ikke vil overnatte er det også 
mulighet for å bare være 
med på lørdagen. Mer info 
finnes på ivrig.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I 2015/2016-sesongens første 
seriekamp ble Kragerø over-
kjørt. Så var det hei og hade 
til Hei i andre seriekamp, og 
det var heller ingen vei tilbake 
for Fram. I bortekamp mot 
Vikersund ble det den fjerde 
strake seieren, men så kom 
uventet stor motstand i hjem-
mekamp mot Skrim sist søndag. 
Tross en tapper innsats ble det 
et 6-målstap. Neste oppgjør 
på hjemmebane blir et kjent 
og kjært oppgjør mellom to 

erkerivaler i  2. divisjon gjen-
nom flere sesonger; Ramnes 
tar i mot gjester fra Hønefoss 
i Ramneshallen 26. novem-
ber 2015 - kampen ble utsatt 
da den egentlig skulle gå i 
oktober på grunn av sjukdom 
blant Hønefoss-spillerne.
Både Ramnes og Hønefoss 
har herja i den øverste delen 
av 2. divisjon i årevis. Derfor 
blir kanskje dette sesongens 
heftigste hjemmekamp og 
anbefales å få med seg.

RAMNESHALLEN: Etter grei skuring gjennom de 
fire første seriekampene denne sesongen, gikk Ram-
nes-jentene på sitt første tap sist søndag. Og mer 
motstand venter, for torsdag 26. november kommer 
erkerivalen Hønefoss til Ramneshallen.

Ramnes-jentene gikk på ræva
etter fire strake seiere

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no



KANDIDAT TIL ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015: Jeanette Hegg Duestad (16), skyting, har 
i år tatt et NM-gull og NM-sølv i Landsskytterstevnet, pluss to sølv i NFS-skytingen på Elverum 
i september.

Foto: Stine Skoli
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Av Stine Skoli
Stine@ReAvisa.no

Fonsjenta Jeanette Hegg 
Duestad (16) fortsetter å impo-
nere med mange strålende resul-
tater i skyting denne sesongen.
I sommer ble hun plukka ut 
som deltager til samlaget for 
Vestfold. Det er de fire beste 
skytterne fra året i deres klasse. 
Samlaget tok gull med 400 po-
eng, deltagerne skyter ti skudd 
hver, hvilket betyr at det ble en 
god innertier på alle skuddene.

Store ambisjoner for senior
Under samme stevne, 
Landsskytterstevne på Lesja, 
tok Jeanette også ett individuelt 
sølv som skilte 0,1 millimeter 
fra gullplassen, i 100 meter 
utendørs - klasse junior, med 
350 deltagere.
- Da jeg gikk opp til junior i 
2015, forventet vi selvfølgelig 
at resultatene skulle gå litt ned 
siden vi nå skyter i knestående 
i tillegg til liggende. I løpet av 
utendørssesongen i år har jeg 
fått 350 poeng som er full pott 
hele 20 ganger. Så denne seson-

gen har egentlig vært helt syk, 
sier Jeanette.
I 2014  etablerte Jeanette 
seg i Norgeseliten, og i 
landsskytterstevnet, Skyt-
ternes Norgesmesterskap, tok 
hun en fjerdeplass blant de 
450 konkurrentene. Jeanett 
begynte å skyte da hun var 8 
år gammel, da på skytetrening 
i Fon, nå skyter hun for Sem 
Skytterlag. Det er pappa, Bjørn 
Duestad, som er den viktigste 
støttespilleren til Jeanette. Han 
er med på alt av treninger og 
stevner.
- Prestasjonene har vært helt 
enorme, det er ikke så lett å gå 
opp til junior, mener en stolt 
pappa. - De fleste trenger et 
år på seg for å klare å prestere 
så bra i en ny klasse, om de i 
det hele tatt klarer å prestere 
så godt. Så sesongen i år har 
gått over all forventning. Jeg 
følger opp i det som er, og det 
er utrolig gøy å være med rundt 
på stevner. Til dels fordi hun 
gjør det så bra, men også fordi 

Jeanette har en sesong igjen i 
juniorklassen før hun må over 
til senior som 18-åring. 
Ambisjonene er store, og 
allerede i vinter begynner 
trening til seniorklassene.

Satser mot EM og VM
- Det kommer til å bli mye 
stående trening i vinter for å 
trene meg opp til senior, målet 
mitt er å kunne starte internas-
jonalt i EM og VM, forteller 
hun. I tillegg til skytingen er 
Jeanette en travel jente som nå 
studerer andre året studiespe-
sialisering med realfag på Re 
videregående skole. Hun driver 
også aktivt med hest og ridning, 
og sammen med moren Ellen 
Hegg eier de to hester.
- Det blir travle dager, jeg er 
i stallen nesten hver dag og 
trener. Når jeg får tid starter jeg 
i ridestevner, men i sesongen 
er det skytestevner nesten hver 
helg, sier Jeanette.
Planen til Jeanette er å satse 
med unghesten de selv har 
avlet frem og som nå er klar for 
stevnestart. Da er det kanskje 
godt at mange av stevnene både 
i skyting og på hesteryggen 
foregår i sommerhalvåret når 
det er mindre skolearbeid å 
konsentrere seg om for den 
travle fonsjenta.

- Hadde aldri turt å håpe på 
  en så god førstesesong som junior

FON: Jeanette Hegg Duestad (16) fra Fon treffer blink gang på gang, og har 
sikra seg masse edelt metall i sin første sesong som junior.

KANDITAT TIL ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015: Løps-
generalen bak Re-mila Erling Schjetne fortjener prisen for 
Årets idrettsnavn i Re 2015! Hans inititativ til og organisering 
av Re-mila er folkehelse på høyeste plan, som inkluderer alle 
aldre og fasonger, med eller uten handikap. Det har motivert 
mange ut av sofaen. Helt fantastisk arrangement etter min 
mening, heter det i begrunnelsen for kandiaturet. Les mye 
mer og se video fra Re-mila på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

- Re-mila har motivert 
  mange ut av sofaen

KANDIDAT TIL ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015: 
- Enkelt å greit Ellen Kristina Hynne (37), for i år har hun 
klint til på hesteryggen, heter det i begrunnelsen for kandi-
daturet. - Hun har holdt på med hest siden hun kunne stå på 
beina, cirka 30 år. Jobba på og har vel hatt brudd i de fleste 
kroppsdeler, men det har aldri vært hestens skyld. Hun holder 
på med hest sju dager i uka, driver rideskole, instruerer andre 
og har vel via livet sitt til de firbeinte. Etter mange år med 
jobbing vant hun sølv med det Norske seniorlandslaget i nor-
disk mesterskap i Danmark - bare 0,9 poeng bak Danmark. I 
tillegg har hun gjort seg bemerket i Europa, med å være med 
på hesteryggen i Polen, heter det i kandidaturet. Bildet er tatt 
i forbindelse med en reportasje om Ellen Kristina for tre år 
siden.

Arkivfoto: Synne Eggum Myrvang

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015

Tlf: 33 06 00 15  /  www.rehaarstudio.no

hun sjøl 
synes 
det er så 
moro.
Klart 
jeg er 
en stolt 
pappa.



ReAvisa november 2015 13

Av Stine Skoli
Stine@ReAvisa.no

I juli i år kunne Martine Topstad 
(18) fra Våle klatre opp på 
pallen med en førsteplass, tre 
andreplasser og en sammenlagt 
førsteplass fem dager på rad i 
et stort svensk orienteringsløp, 
O-ringen. Med 70 deltagere fra 
12 land viste Martine hvilken 
styrke og hvilket talent hun har 
i idrettsgrenen.

Sov 20 timer i døgnet
Orienteringstalentet er født og 
oppvokst i Våle, hun er ei en-
tusiastisk ung kvinne som hele 
livet har vært aktiv i blant annet 
orientering, ridning og drill. 
Hun løp sitt første løp alene i 
2010, 14 år gammel. Da tok en 
overlegen førsteplass med flere 
minutter til andremann. Mye 
tyda på at Martine hadde det 
som skulle til for å bli en god 
idrettsutøver i ung alder, men 
veien til de gode resultatene i år 
har kanskje vært like kronglete 
som noen av stemplingsbuk-
kene Martine må finne i et løp.
Våren 2013 ble hun rammet av 
kyssesyken, og ble revet bort fra 
skole og trening i tre måneder.
- Jeg kunne bare glemme løp, 
og jobba mot å klare å gjennom-
føre en treningsøkt i uken.
I 2014 møtte hun veggen for 
fullt av utmattelse.
- Det var nok kroppen som sa 
i fra at jeg ikke var klar et-
ter kyssesyken og etter tren-
ingsskader fra året før, sier 
Martine. Hun ble så syk at hun 
måtte hoppe ut av skoleåret 

Fra sjukdom og 20 timers søvn i døgnet i fjor
- til stor O-løpsseier i år

VÅLE: Mye tyda på at Martine Topstad (18) hadde det som skulle til for å bli en 
god idrettsutøver i ung alder, men veien til de gode resultatene i år har kanskje 
vært like kronglete som noen av stemplingsbukkene Martine må finne i O-løp.

med toppidrett på Wang 
videregående skole, og igjen 
måtte treningen legges på hylla.
- På det verste sov jeg 20 
timer i døgnet, og spiste bare 
en smoothie. Det var kjedelig 
å droppe ut av skolen, men 
samtidig hadde jeg ikke noen 
alternativer. Alt annet enn søvn 
var utenkelig. Å være så langt 
nede var fryktelig tungt.

I skogen med bestefar 
Martine har også konkurrert og 
drevet med hest i flere år. Stal-
len ble en slags rehabilitering 
fra utmattelsessykdommen.
- Da jeg begynte å bli bedre 
hadde jeg ikke energi til å gå ut 
å trene, men på gode dager ble 
jeg kjørt til stallen så jeg kunne 
få litt annet å tenke på. Det var 
bra å være i stallen de dagene 
jeg orket, sier hun fra hesteryg-
gen. Litt etter litt kom formen 
tilbake, men det har vært en 
tung tid på bunn og en lang vei 
tilbake der hun er nå. For nå er 
Martine både tilbake på skolen, 
og etter en god sesong i orien-
teringen er hun klar for å satse i 
sporten og nå nye høyder.
- Jeg har planer om å satse i 
klassen Eldre Junior i 2016, og 
målet mitt er å bli topp 15 sam-
menlagt. Det er ganske tøft, for 
da må jeg være blant topp-10 
hele veien, og eldre junior klas-
sen er hardere enn de klassene 
jeg har løpt så langt.
- Jeg drømmer også om å bli 
med i Junior Europa Cup, 

men det er litt skummelt å si 
det høyt, forteller Martine.
Junior Europa Cup (JEC) er en 
orienteringskonkurranse som 
handler om sprint, langdistanse 
og stafett i årets siste represen-
tasjonsoppgave for juniorer, 
hvor Norge stiller med de seks 
beste løperne i hver av de fire 
juniorklassene, i følge Norsk 
Orientering. Det var bestefar 
Helge Halvorsen som fikk 
Martine til å like idretten som 
barn. - Han har drevet med 
orientering siden han var like 
gammel som meg, og i 2012 tok 
han 4. plass i klassen for herrer 
75 år. Bestefar dro meg med ut 
i skogen og lærte meg veldig 
mye. Det handler ikke bare om 
å løpe, så vi gikk i terreng mens 
han forklarte meg om kart, 
forteller Martine. 
- Ridningen blir mer hobbyba-
sert, men jeg håper på å starte 
sprangstevner når det passer inn 
i timeplanen, forteller hun.

Mange gode resultater i år
I tillegg til første- og an-
dreplassene i O-ringen, har 
Martine flere gode plasseringer 
fra årets sesong: Tredjeplass 
i NM sprint kvalifisering, 10. 
plass i Norgescup finalen i 
mellomdistanse. - Det hadde 
jeg ikke forventet sjøl, for i den 
klassen er det mange gode lø-
pere, flere av dem har vært med 
i EM og VM, forteller Martine. 
Hun har også en 22. plass i NM 
Elite Junior 17-18 år.

KANDIDAT TIL ÅRETS 
IDRETTSNAVN I RE 2015: 
Martine Topstad (18) fra 
Våle klatra i sommer opp på 
pallen med en førsteplass, 
tre andreplasser og en sam-
menlagt førsteplass fem 
dager på rad i et stort svensk 
orienteringsløp, O-ringen. 
Det er en prestasjon, året 
etter hun var helt på bunn 
og sov 20 timer i døgnet på 
grunn av sjukdom.

Foto: 
Stine Skoli

KANDIDAT TIL ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015: 
Verdensmesteren Papagayo E. er foreslått som Årets 
idrettsnavn i Re 2015, etter VM-seier i trav tidligere i høst i 
New York. - Vi har vel ingen tidligere verdensmestere som 
er opptrent og bor i Re kommune så langt jeg vet. I tillegg 
hører han hjemme i Vivestad, kjekt at noen fra den bygda 
også kommer opp i diskusjonen, heter det i begrunnelsen for 
kandidaturet. Les mer om verdensmesteren og se video fra 
da Papagayo E. kom hjem til Vivestad etter VM-seieren på 
nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad

- Re-mila har motivert 
  mange ut av sofaen

Kort om Årets idrettsnavn i Re:
Hver høst inviterer ReAvisa til å foreslå kandidater til 
Årets idrettsnavn. Alle kan foreslå sin favoritt. Begrunnede 
forslag presenteres i avisa. Årets kandidater er Jeanette Hegg 
Duestad (16), Ellen Kristina Hynne (37), Erling Schjetne 
(48), Martine Topstad (18), Papagayo E. (5), Audun Kalle-
berg (38) og Iver Johan Knotten (16). Tidligere kandidater 
kan foreslås på nytt, men tidligere vinnere har en karenstid 
før de kan bli kandidater på nytt. Vinneren kåres av en jury 
bestående av kultursjef i Re kommune Ida Johre, leder av 
Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV) Tove Øy-
garden, årets Ridder av Re Øyvind Skjeggerød, og ReAvisas 
Synne Eggum Myrvang. Vinneren av Årets idrettsnavn vin-
ner heder og ære, og vil bli presentert i ReAvisa.
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KANDIDAT TIL ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015: Iver 
Johan Knotten (16) fra Bjune er foreslått til Årets idretts-
navn i Re 2015 etter gode resultater denne sesongen, og det 
etter å ha kommet raskt tilbake fra sykdom. I tillegg er han 
en veldig god treningskompis, heter det i begrunnelsen for 
kandidaturet. Knotten har både sølv og bronse fra årets NM, 
og han har også gjort det bra på landslaget. For neste sesong 
har han fått et tilbud om å sykle for et belgisk elitejuniorlag 
ved siden av å konkurrere for Tønsberg Cykkelklubb. Bildet 
er tatt under fjorårets Roseritt i Våle.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det var ingen fare for nedrykk 
og ikke et eneste snev av håp 
om opprykk før årets serie-
finale for Re FKs A-lag i 4. 
divisjon. Sesonginnspurten 
holdt nedrykksspøkelset på en 
armlengdes avstand.

Har holdt følge med unggutta
I forkant av kampen lova Re 
FK-veteran Audun Kalleberg å 
uansett gi alt, sjøl om lite sto på 
spill. - Det skal faen meg tas i et 
tak for det. Etter en begredelig 
bortekamp har vi en god del å 
revansjere mot Husøy!
Og det sa Re FK-veteranen helt 
uten å røpe at dette ble hans 
siste kamp. Ingen fikk vite det 
før Kurt Schjølberg annonserte 
en vel bevart hemmelighet over 

- Jeg ville ikke ha noe fokus på at det var min  
  avskjedskamp, jeg ville heller ha fokus på å vinne

BIBO: Re FK-veteran Audun Kalleberg (38) ga seg etter 23 år på A-laget - med 
seier.

speakeranlegget under presen-
tasjonen av spillerne.
- En ekstra applaus for spiller 
nummer 8 Audun Kalleberg 
som spiller sin siste kamp i Re 
FK-drakt etter mange, mange, 
mange år!

På A-laget som 15-åring
Audun Kalleberg hadde sin 
debut på A-laget som 15-åring, 
og har vært tro mot Ivrig og 
seinere Re helt siden det - han 
har ikke hatt ett eneste klub-
bytte på seniornivå. - Nesten 23 
år seinere er ikke motivasjonen 
der til å yte maks lenger, noe 
som er en forutsetning når krop-
pen hater å tape. Jeg legger vel 
ikke opp helt på topp, men føler 
at jeg har holdt greit følge med 

unggutta hele veien.
- Så en får si seg godt fornøyd, 
oppsummerer han til ReAvisa. 

Seier i siste kamp
Det ble ikke gjort noe ekstra 
stas på veteranen i sin siste 
kamp. At fotballskoa legges på 
hylla kom overraskende på alle. 
Audun forklarer det slik, samti-
dig som konkurranse-instinktet 
skinner gjennom helt til siste 
slutt: - Dette har ikke vært noe 
jeg har proklamert på forhånd. 
Jeg ville ikke ha noe fokus på 
at det var min avskjedkamp, jeg 
ville heller ha fokus på å vinne.
I kampen gikk det som han 
håpa: Det var et skikkelig bra 
trøkk fra Re-gutta, som sørga 
for 5-4-seier til Re FK.

KANDIDAT TIL ÅRETS 
IDRETTSNAVN I RE 2015: 
Re FK-veteranen Audun 
Kalleberg (38) gir seg etter 
23 år på A-laget, først IL 
Ivrig og de siste åra Re FK. 
Etter at han debuterte på A-
laget som 15-åring har han 
vært tro mot laget. 

Foto: 
Stian Ormestad 

Tidligere idrettsnavn med suksess
ÅRETS IDRETTSNAVN I RE: Fjorårets idrettsnavn i Re 
Torjus Sleen (18) fra Fon har signert for Joker neste sesong. 
Dermed sykler idrettstalentet fra Fon i hjulspora til alle de 
store rytterne. - Det er nå det starter, sa Torjus til ReAvisa 
da nyheten ble kjent tidligere i høst. Torjus fortalte at dette 
er veldig stort, og at det hjelper ham veldig med tanke på 
framtida. - Nå kan jeg vite at jeg slipper å prestere i den 
første delen av sesongen. Jeg kan heller tenke mer langsiktig 
på utvikling. Jeg gleder meg veldig til samlinger og hele 
opplegget med Team Joker. - Dette kan sammenlignes med 
at en fotballspiller skulle ha signert for Rosenborg, eller 
kanskje hakket over, sier en entusiastisk Henning Larsen i 
Re Sykkelklubb - der Torjus starta sykkelkarrieren sin. Med 
henvisning til Årets idrettsnavn i Re 2013, Tobias Gran (17) 
- som gjorde sin debut på Rosenborgs A-lag i denne seson-
gen. Begge ungguttene har vært kåra til Årets idrettsnavn i 
Re i ReAvisa, og gjør det veldig stort i sine idretter.

TIDLIGERE IDRETTS-
NAVN I RE: Tobias Gran 
ble Årets idrettsnavn i Re 
2013 og Torjus Sleen i 
2014.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015
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Regnskapsføring i mer enn 40 år - med nye tekniske 
løsninger tilpasset den enkelte bedrift/gårdsbruk.

Bistand ved gårdsoverdragelse.
Kundens behov i fokus.

Vi utvider nå vår kapasitet
og fører gjerne ditt regnskap
- ta kontakt i dag for avtale

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

- Det hadde vært dumt å glemme teksten. 
  Derfor øver vi så mye vi kan!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Teaterstykket Annie settes opp 
på Kulturhuset Elverhøy første 
helga i desember, med fores-
tilling lørdag 5. og søndag 6. 
desember 2015. I hele høst har 
20 barn og rundt ti voksne vært 
på øving hver torsdag og noen 
ganger i helgene også, forteller 
Amalie Martine Asp (9) og 
Elea Kirkeberg Gjellan (9) til 
ReAvisa. 

- Håper mange kommer
- Jeg har tre roller! Og alle 
snakker, unntatt en av dem, for-
teller en stolt Amalie Martine.
Elea har en rolle, og den er 
ganske stor. - Jeg er Molly. Det 
er den minste jenta på barne-
hjemmet som blir tatt vare på av 
Annie, på en måte.
Hovedrollen Annie spilles av 
Emma Kvaal (12). Det synes 
hun er moro, for da får hun 
synge mye. - Også er det moro 
å vise livet til Annie. Det er vel-
dig trist i starten og så blir det 
ganske bra etter hvert. Det er 
en fin fortelling, mener Emma. 
Hun innrømmer at det er en del 
nerver nå som det nærmer seg 
premiere om en liten måned.
- Jeg er litt redd for å bomme 
på en replikk eller hvis jeg ikke 
husker en sangtekst. Derfor 
øver jeg så mye jeg kan!
9-åringene Amalie Martine og 
Elea mener det er moro å opptre 
på en scene, og håper mange 
kommer for å se på. Det er mye 

å huske på, forteller de: - Det 
er både dansing, synging og 
snakking - og det heter replik-
ker. Det er ikke slitsomt sjøl om 
vi skal huske masse forskjellig 
ting. Alt er morsomt, både syn-
ge, danse og snakke, forteller 
jentene til ReAvisa. 

Mye øving fram til premiere
Torsdagen ReAvisa var innom, 
var øvingen utvida fra en til to 
timer - og det var første gangen 
teaterbarna kom gjennom hele 
forestillingen fra start til slutt. 
Sjøl med manus i handa lover 
dette bra. Mange morsomme 
grimaser, flott sang og en del 
rekvisitter er på plass allerede. 
Nå blir det intensiv øving fram-
over med flere helgeøvelser før 
premieren lørdag 5. desember.  
For nå gjenstår bare å lære seg 
alt utenat. Barna på scenen er 
fra 1. klasse og oppover, og alle 
navnene på plakaten er: Inge-
borg Mender, Amalie Asp, Sar-
ah Michelle Strange-Bjørnes, 
Luna Sofie Andersen, Ella 
Marie Skjeggestad, Mathilde 
Skjeggestad, Hedvig Kirkeberg, 
Hillevie Hansen, Tuva Scott-
Broen, Tia Elise Andersen, Ida 
Hegg Ljøsterød, Lena Wold-
Hansen, Sara Biseth, Aurora 
Kalleberg, Maria Holt, Kaya 
Kristine Schuett Rivrud, Marte 
Kvaal, Marte Bjune, Emma 
Kvaal og Elea Kirkeberg. De 
voksne på plakaten er: Stine B. 

Revaa, koreografi, Heidi Adalis 
Hansen, sang, Annika Løbig, 
grafisk design og PR, Rikka 
Marie Rivrud, prosjektleder og 
regi, Audun Kalleberg, lyd og 
lys, Theo Aske Holskil, altmu-
ligmann, Kaya Kristine Schuett 
Rivrud, Marte Kvaal og Marte 
Bjune, instruktører, sminke 
og kostymeansvarlig, og Knut 
Høydal, stemmebruk. I tillegg 
kommer mange foreldre som 
bytter på å lage i stand pause-
mat, koke kaffe og alle andre 
små og store ting.

Endelig barneteater igjen
Det er liv og røre på Elver-
høy igjen, halvannet år siden 
ReAvisa meldte på forsida 
at det var kroken på døra for 
Ramnes ungdomslag og 
forsamlingslokalet Elverhøy. 
100-årsfesten i 2013 ble en 
tafatt tilstelning, “en sliten 
hundreåring” refererte ReAvisa. 
I februar 2014 bestemte et 
krisemøte på Elverhøy å invit-
ere til “avviklingsmøte” i mars. 
Regningene hadde hopa seg 
opp og det var ikke penger til 
å skifte lyspærer engang. Men 
det ble mobilisert i bygda, og 
avviklingsmøtet ble heller en 
idedugnad for å få liv i lokalene 
igjen. Siden da har mye skjedd, 
i regi av det nystiftede Kul-
turhuset Elverhøy. Det lokale 
næringslivet har trådd til og be-
talt ned gjelda i et stort spleise-

lag. Nye og gamle ildsjeler i 
bygda har trådd til, - dette er ei 
bygd full av ja-mennesker, har 
Knut Høydal tidligere sagt til 
ReAvisa om redningsopperas-
jonen. Blant de mange ideene 
som kom fram på vårparten 
2014 var barneteater, og nå er 
det blitt en realitet med første 
oppsetning på mange år: Annie. 

Klassikeren Annie
Annie er en amerikansk musikal 
fra 1977. Den bygger på teg-
neserien Little Orphan Annie 
av Harold Gray, som starta i 
1924. Den handler om en liten 
foreldreløs jente på barnehjem. 
Teaterbarna på Elverhøy er 
veldig begeistra for at det er 
nettopp Annie som settes opp.
- Billetter er nå til salgs på pos-
ten, forteller instruktør Rikka 
Marie Rivrud.

RAMNES: Det øves og det øves til barneteater på Elverhøy. Det er mye å huske på, forteller Amalie Martine 
Asp (9) og Elea Kirkeberg Gjellan (9): - Det er både dansing, synging og snakking - og det heter replikker.

PÅ MED PARYKKEN: Emma 
Kvaal (12) spiller Annie. 

PÅ PLAKATEN: Hele 20 barn 
er på plakaten for Annie på 
Elverhøy. Amalie Martine Asp 
(9) og Elea Kirkeberg Gjellan 
(9) er to av dem. 

Kultur i Re:
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www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

MORSOM MIMIKK: Det 
er bare å glede seg til en 
litt trist, men mest morsom 
Annie-forestilling.

SLITSOMT I SHOWBIZ: Det 
tar på for små teaterspirer med 
teaterøving til klokka 20.00. Nå 
er siste innspurt i gang før pre-
mieren første helga i desember.

Alle foto: 
Stian Ormestad

Flere bilder kommer på ReAvisa.no
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FRISØR

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

Grevlingstien 21, Revetal 3

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

REVETAL: I harde tider i konkurranse med de store kjedene vokser sportsbutikken på Revetal seg 1.200 
kvadratmeter stor. - De får drive med sitt, så får vi fortsette med ekstra god service og topp ekspertise.

Eggeplommepulver 
la seg over Revetal
REVETAL: - Grunnet et uhell 
ved Nortura Revetal i morges 
er det blåst ut endel egg-
eplommepulver i nærområdet, 
forteller Ellen Flø Skagen, 
informasjonssjef ved Nortura 
SA, torsdag morgen 29. oktober 
2015. Det var trolig et rør i 
produksjonen som gikk tett, og 
dermed tok pulveret veien via 
luftekanalen som har utgang fra 
taket – og pulveret ble spredd 
over Revetal. - Det dreier seg 
ikke om mer enn cirka 50 kilo 
pulver, men det kan kanskje se 
mye ut, innrømmer Flø Skagen.
- Vi har lagt igjen lapper på 
biler som har blitt tilgrist med 
kontaktinfo og beskjed om at vi 
betaler for bilvask ved behov. Vi 
har også kontaktet kommune, 
skole og barnehage i nærheten 
for å varsle. I tillegg er det også 
blitt spylt, blåst og ryddet opp 
så godt i vi kan, og må bare 
beklage de ulemper dette har 
medført for nærområdet vårt. Vi  
vil gå gjennom hendelsen for 
å sikre at dette ikke skjer flere 
ganger, opplyse det. Men dette 
er ikke den første gangen noe 
slikt skjer på Revetal. Somme-
ren for drøyt tre år siden hadde 
Nortura en liknende utblåsing. 
Den gangen var det midt på 
dagen og passerende trafikk 
fikk blanda det gule støvet med 
regndråper til en seig guffe.
Samme årsak ble den gang 
oppgitt, og Thomas Lagarhus, 
fabrikksjef ved Nortura Revetal, 
sa til ReAvisa den gang: - Dette 
forekommer sjeldent, og vi skal 
gå gjennom hva som har skjedd 
for å finne årsaken. Flø Skagen 
forteller at produksjonen ble 
forskjøvet noen timer, men at 
den gikk som normalt igjen i lø-
pet dagen. Gerd Kirsten Myhre 
var en av dem som fikk bilen 
tilgrisa i løpet av morgekvisten: 
- Det var godt gjort av Nortura 
å spandere poleringsvask på 
de som var utsatt for dette. De 
ordnet virkelig opp. Kunne 
bare møte på Statoil med et 
brev. Flott gjort, skriver hun i 
kommentarfeltet på nettavisa 
ReAvisa.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Torill Holt, daglig leder på 
Sport 1 Revetal / Ditt Klubbhus 
AS, kan ønske velkommen 
til en utvida sportsbutikk på 
Revetal. Etter utvidelsen er 
butikkarealet på hele 1.200 
kvadratmeter, forteller hun.

Må ha et godt vareutvalg
Det er litt over to måneder siden 
flommen ramma Revetal. Det 
forelå ingen planer om å utvide 
sportsbutikken før muligheten 
dukka opp. Med store flom-
skader ga Revetal tekstil opp 
drifta på Revetal. Da benytta 
sportsbutikken muligheten til 
å ekspandere. Det har vært en 
lang prossess for å tørke gulv 
og vegger, men da det var klart 
gikk det ikke mer en to uker fra 

byggestart og til åpning av den 
nye, store kjelleravdelingen.
- Vi ser at vi trenger plassen, 
for vi må ha et godt vareutvalg 
for å drive sportsbutikk i dag, 
forteller Torill. 

- Det er litt sånn alle mot XXL
Det er ikke de enkleste tider å 
drive sportsbutikk i, kan vi lese 
i andre aviser. Store kjeder som 
for eksempel XXL forsyner seg 
grovt av markedsandelene og 
flere sportsbutikker har gitt opp 
drifta i kommunene rundt oss. 
- Det er jo litt sånn “alle mot 
XXL”, men de får drive med 
sitt og så får vi konsentrere oss 
om vårt. Vi prioriterer en god 
service og en solid ekspertise. 
Vi tar oss tid til å hjelpe kunden 

fram til en god avgjørelse - med 
en god Revetal-service, alt fra 
noe så enkelt som at vi spør alle 
kunder om de vil ha julegavene 
pakka inn.

Klubbkvelder og smørevogn
På Revetal fortelles det om 
gode regnskapstall.
- Vi er fornøyd, også etter to 
måneder med litt vrien drift 
på grunn av flomskadene. Da 
ble det trangt å drive bare i 1. 
etasje, men vi fikk det til! 
Torill forteller at Ditt Klubbhus-
konseptet er bærebjelken. På 
avtalelista står nå over 60 klub-
ber og firma. De får gode priser, 
og Ditt Klubbhus står for lever-
ansene. - Vi har klubbkvelder 
hver uke framover i butikken. 

I tillegg har vi smørevogna 
utenfor som også skal tas med 
på skirenn til vinteren, og vi 
kan laste den med annet utstyr 
til for eksempel sykkelritt om 
sommeren.

Stor ekspertise blant ansatte
Sportsbutikken drives offensivt 
av eierne, med ivrige medar-
beidere. Som for eksempel 
sykkeltalentet Torjus Sleen (18) 
og andre lokale idrettstalenter. 
Det er stas å kjøpe sykkel fra 
en landslagssyklist i den lokale 
sportsbutikken - da veit du 
at du får gode råd og vink på 
kjøpet. Også på ski-sida er det 
solid kompetanse med blant 
andre Tor Lid Wåle og Bjørn 
Korslund.

1.200 kvadratmeter med varer, ekspertise og service

ØNSKER VELKOMMEN TIL EN STØRRE SPORTSBUTIKK: Torill Holt, daglig leder på Sport 1 Revetal Ditt Klubbhus AS, er 
fornøyd med nyåpningen av en større kjelleravdeling etter to vriene måneder med butikkdrift på bare en etasje etter flommen i starten 
av september. Nå råder sportsbutikken over hele 1.200 kvadratmeter over to etasjer.

Foto: Stian Ormestad.

Næringsliv i Re:
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www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

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

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

Et personlig, designet smykke
passer bra til den som har alt

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Da Re-ølet ble lansert i som-
mer, var det i et antall av 3.600 
flasker. Det ble kjapt altfor lite 
og det måtte brygges mer. Nå er 
over 10.000 flasker solgt. 

- Alle ønsker er tatt i mot på 
strak arm fra bryggeriet
- Re-øl er det mestselgende i 
hele butikken, forteller Martin 
Gran ved Arve Gran Meny Re-
vetal. Og nå kommer Re Juleøl i 
hyllene, en litt mørkere versjon 
av den opprinnelige Re-ølen. 
Det passer godt til all den gode 
julematen som ligger foran 
oss, forteller Martin og Mats 
Frydenberg, som har ansvar for 
brus, øl og andre leskende drik-
ker i butikken. Mats har fulgt 

prossessen helt fra start til mål. 
- Vi snakka om at vi burde hatt 
et juleøl, forteller Martin. - Ei 
uke etterpå så var brygginga i 
gang, da hadde Mats satt i gang 
hele opplegget. Sånne ansatte er 
en drøm, veit du! 
Mats har farta att og fram 
til Færder mikrobryggeri i 
Tønsberg. Han har tegna og 
forklart hvordan han vil ha ølen, 
prøvesmakt ingredienser, han 
har vært med på tapping, design 
av etiketter, med mer - alt fra A 
til Å. Nå står Re Juleøl i butikk-
hyllene på Meny Revetal, ferdig 
brygga og tappa i et antall av 
5.500 flasker. 
- Alle ønsker er blitt tatt i mot 
på strak arm fra bryggeriet, 

forteller en strålende fornøyd 
kjøpmann Gran.

- Vi er litt stolte av dette
Martin må innrømme at de 
enorme salgstallene for Re-ølen 
overrasker. Men de ser ofte at 
mange tar med ei flaske eller to 
Re-øl, i tillegg til det de ellers 
kjøper. - Det var ei som fortalte 
at de skulle på besøk i Oslo. 
Da er det moro å ta med noen 
flasker Re-øl for å vise fram 
til vertskapet, mente de. Vi er 
litt stolte av dette, som så mye 
annet her i Re, forteller Martin. 
- Også smaker det veldig godt. 
Det hadde ikke hjulpet om det 
står Re på flaska om det ikke 
hadde vært et veldig godt øl.

REVETAL: - Vi er litt stolte av dette, som så mye annet her i Re, forteller 
kjøpmann Martin Gran om Re-ølet. - Også smaker det veldig godt. Det hadde 
ikke hjulpet om det står Re på flaska om det ikke hadde vært et veldig godt øl!

Re-øl er butikkens mest solgte øl

KORTREIST NYTELSESDRIKK: Hovedingrediensen i dette ølet har reist fra Folkvord gård i 
Ramnes til Færder mikrobryggeri i Tønsberg og tilbake til butikkhylla på Revetal. Ølet er brygga 
på årets hveteavling. 

Foto: Stian Ormestad.

Velkommen til “Julaften i Re”

“Julften i Re” er et gratis-arrangement på frivillig initiativ.
Vi ønsker å bidra til et mer inkluderende og åpent Re. 

Vil du dele julaften sammen med oss - eller vil du bidra med smått eller stort?

For info, forhåndspåmelding, eller bidrag fra frivillige ta kontakt med:
Cathrine Bøhle, tlf: 917 20 652, e-post: cathrine.bohle@hotmail.com

Roger Noren tlf: 928 16 612

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

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Revetal tlf 976 02 220 
Nøtterøy tlf 918 27 730               www.beautyzone.info
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Frivillige hjelper 
flyktninger i Re
REVETAL: NAV Re inviterte 
frivillige organisasjoner i Re til 
et møte på kommunehuset siste 
tordag i oktober 2015. Bak-
grunn for møtet var flyktning-
situasjonen, der innbyggere 
gjerne vil tilby hjelp.
De frammøtte representerte 
menighetsråd, Røde Kors, Asvo 
Revetal, folkevalgte, biblioteket 
og andre frivillige. Tema for 
møtet var å drøfte hvordan 
frivillig engasjement kan ta del 
i bosetting og integrering av 
flyktninger i Re kommune. 
Re Røde Kors informerte om 
at de hadde oppretta flyktning-
guide, det vil si en besøksvenn 
som skal fungere som en 
samtalepartner utover kveld-
stid, og hjelpe til å bli kjent 
med bygda. Det er etablert et 
samarbeid mellom Re Røde 
Kors og Monica Bøhle på flyk-
tningeteamet NAV Re. Kontakt 
formidles om flyktningen øn-
sker en slik ordning. Videre in-
formerte Re Røde Kors om In-
ternasjonal møteplass som er en 
gang i måneden. Karina Gams 
vil ta et initiativ for å samle 
inn klær. Det vil bli oppretta et 
skjema hvor man kan registrere 
møbler og diverse utstyr. Dette 
skjema vil kunne sendes til Re 
kommune. Nærmere beskrivelse 
vil bli gitt på Re kommunes 
hjemmeside - der det vil bli 
lagt til en ny link under aktuelt 
med info om hvordan innbyg-
gere i Re skal kunne bidra i 
flyktningkrisen. Leksehjelp 
foregår på biblioteket, og det er 
diakon Ole Hafjell som står for 
det. Biblioteket ønsker å starte 
opp igjen språk-kafe. Det ble 
foreslått at personer kan melde 
seg på biblioteket og «låne» 
seg ut til dette. Det kom også 
innspill på at menighetsrådene 
kan mobilisere folk til å være 
flyktningguide, vennefami-
lie, eller stille opp for øvels-
eskjøring. Det vil bli undersøkt 
med Unibuss om det er mulig å 
låne buss på kveldstid til å kjøre 
til og fra ulike aktiviteter, hvor 
sjåføren gjør dette som frivil-
lighetsarbeid. Denne saken er 
skrevet utifra referatet skrevet 
av Anne Berit Gran, leder for 
NAV Re - som var initiativtaker 
til møtet torsdag 27. oktober 
2015.

Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

Som ReAvisa skreiv om i 
oktober-utgaven 2015, har kom-
munestyret i Re vedtatt å øke 
antall flykninger i inneværende 
år til 40. I tillegg kommer tre 
private aktører med planer om 
forskjellige former for asyl-
mottak og omsorgssenter for 
flyktninger.

Mange nye arbeidsplasser
Den gamle bibelskolen på Sol-
voll i Våle kan huse opptil 50 
flyktninger. Eiendomsselskapet 
Arctic Nord kjøpte i sommer 
eiendommen fra bibelskolen 
som har flytta til Drammen. 
Kjøperne har tatt bedriftsnavnet 
Solvoll AS. Den nye eieren er i 
dialog med UDI med et ønske 
om å etablere et akuttmottak.
I etterkant av en akutt-periode 
ser de for seg å etablere et or-
dinært asylmottak. Det bekrefter 
Steinulf Granås Stornes som 
står oppgitt som kontaktperson 
for Solvoll AS. De nye eierne 
av Solvoll har erfaring fra eien-
domsbransjen, ingen erfaring 
fra drift av asylmottak. Granås 
Stornes regner med 21 årsverk 
totalt, alle nyansettelser - og de 
vil aller helst rekruttere lokalt. 
- Vi ser for oss å sysselsette 
så mange som mulig fra Re. 
Men vi må kanskje leite litt ut 
i bredden også på mer spesiali-
serte stillinger, forteller Granås 
Stornes.
Det gamle sjukehjemmet med 
tilhørende bygninger på Krak-

ken i Fon blir i disse dager solgt 
til Kvæfjord omsorg av avlast-
ing AS (KOA) etter at salget ble 
godtatt av kommunestyremøtet 
3. november 2015. Bygningene 
vil etter en liten ombygging og 
tilpassing brukes til omsorgs-
senter for mindreårige asylsøk-
ere under 15 år. Det kan bli 
snakk om 15 - 20 plasser, for-
teller administrerende direktør i 
KOA Jan Morten Sørgård.
- Per i dag har vi en voldsom 
pågang på disse tjenestene, for-
teller Sørgård, som samtidig un-
derstreker at han må ha lokalene 
på plass før det kan konkluderes 
med hva lokalene skal brukes 
til. - Men det er med sikte på 
omsorgsenter for mindreårige 
asylsøkere og flyktninger under 
15 år. I tillegg kommer andre 
tjenester det er aktuelt for kom-
muner å kjøpe i en avstand på 
en til to timer fra Re kommune.
Sånn sett ligger Krakken, Fon, 
Re og Vestfold midt i smørøyet, 
sentralt på Østlandet. Sørgård 
har vært på Krakken to ganger, 
og skryter veldig av det han har 
sett: - Plassen er veldig godt 
egna, og sjøl om det er gamle 
lokaler har de et stort potensiale 
med små tilpassinger. Lokalene 
ligger i naturskjønne omgiv-
elser i et rolig byggefelt. Og 
det finnes ingen store avstander 
i Vestfold for oss som er vant 
til kjøring i timesvis på andre 
kanter av landet.
Det kan bli mange arbeidsplass-

er på Krakken, og KOA vil 
aller helst rekruttere lokalt. Et 
KOA-senter må minimum ha 
15 – 20 årsverk i løpet av en 
3-årsperiode, det vil si 25 – 30 
stillinger med smått og stort, og 
enkelte plasser flere ansatte. 
- I Kvæfjord er vi over 100 
ansatte, men hvor mange vi 
blir i Re kommer an på på-
gangen av forespørseler. Hva 
som etterspørres av tjenester 
kan forandre på hva vi trenger 
av spisskompetanse, forteller 
Sørgård. Per i dag er det 350 
ansatte totalt i KOA, og selska-
pet runder sannsynligvis 400 
ansatte før dette året er omme. 

Re ligger sentralt til
I Hovedutvalgsmøte for helse, 
oppvekst og velferd i oktober 
redegjorde kommunalsjef Mette 
G. Halvorsen så godt hun kunne 
for en ganske kaotisk situasjon, 
sett fra kommuneledelsens side. 
Flyktningkrisen slår innover 
Europa, Norge og også Re.
- For å si det forsiktig er det 
nokså uoversiktlig fra statlig 
hold hva som skjer, hvordan 
dette skal organiseres i kom-
munene. Vi veit veldig lite 
sikkert, forteller hun og viser til 
et spørsmål fra Re kommune til 
departementet:
- Når private aktører kjøper 
bolig og tilbyr bosetting, er det 
noe kommunestyret bør mene 
noe om? Nei, fikk vi som svar 
fra departementet. Her har kom-

VÅLE/VIVESTAD/FON: Den gamle bibelskolen på Solvoll er solgt til et eiendomsselskap som vil etablere 
akuttmottak for flyktninger. Det er etablert et mottak for mindreårige asylsøkere i Vivestad med sju plasser. 
I tillegg har en annen privat aktør kjøpt Krakken for å drive omsorgssenter for mindreårige flyktninger.

munene ikke noe de skulle sagt. 
Ved private etableringer blir 
kommunene overstyrt. 
Fra statlig hold er det blitt vars-
let at det trengs 80 – 100 flere 
asylmottak i hele landet, med 
størst trøkk i østlandsområdet, 
inkludert Re. 
- Mye av papirarbeidet og 
helsetjenester skjer i Oslo, 
så Re ligger i nedslagsfeltet 
med kort vei til Oslo, for-
teller kommunalsjef Halvorsen, 
som oppsummerer til HOV-
medlemmene:
- Vi kan så absolutt si at det er 
hektisk på den fronten i disse 
tider. Dette kan påvirke alle 
tjenester i Re kommune som 
skole, barnehage, helsetjen-
ester, med mer. Men vi veit 
jo ikke sikkert nå, for vi aner 
ingenting om hvem som kom-
mer, hvor gamle de er, om det 
kommer familier med barn i 
barnehage- eller skolealder.
Re kommune har vertskom-
muneansvar for barnehage-, 
skole- og helsetilbud for alle 
som kommer, både flyktninger 
som kommer etter vedtak i 
kommunestyret, pluss de som 
kommer gjennom private tilbud 
som i Vivestad og det planlagte 
akuttmottaket i Våle.
Les mer om dette på nettavisa 
ReAvisa.no. Denne saken er et 
utdrag fra flere nettsaker om 
flyktningkrisen og innsatsen 
som blir lagt ned i Re for å 
møte den lokalt.

Planer om flyktningmottak i Våle, Vivestad og Fon

KAN HUSE OPP MOT 50 
PÅ FLUKT: Den gamle 
bibelskolen på Solvoll i Våle 
kan bli et av tre asylmottak i 
Re. En privat aktør har kjøpt 
bygningsmassen og tar sikte 
på å drifte et akuttmottak i 
første omgang. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Les mer på ReAvisa.no

Flyktningkrisen i Re:
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www.revetalglasservice.no 

Kort om 
reaksjoner på ReAvisa.no:
- Kommunen fristet med skole og barnehage, tomtene på Krakken ble verdisatt 
etter dette tilbudet. Nå er tilbudet en flyktningeleier som nabo.

Ingrid S. Hegg

- I stede for å tenke på verdien på nye, flotte hus i verdens beste land å bo i, syns 
jeg man skal tenke på at man har muligheten til å være med på å gjøre livet til 
mennesker som har opplevd det verste man kan forestille seg bedre. Disse min-
dreårige flyktningene får på sett og vis en ny sjanse også sitter vi og er redde for 
om vi får like mye for boligen hvis vi en gang skal selge den....

Renathe Fekene

- Barn er ressurser - uansett hvilket land de kommer fra. Voksne også. Med bedre 
oppvekstvilkår og utdannelse vil de bidra i samfunnet akkurat som alle andre. 
Velkommen skal de være.

Therese Andersen 

- Vi har fått vår første syriske familie til Våle. Du skal lete lenge etter lykkeligere 
familie. De er evig takknemlige for alt nærmiljøet gjorde for dem de første ukene. 
Brukte leker, klær, møbler og sykler ble levert på døren deres. De stråler og øver 
seg på nye norske ord hver dag.

Irene Skagen
 

- Re våkn opp! Hva er det vi driver med? Hjelp de i Re som trenger det først før 
dette pisset her med innvandrere.

Maria og Ray Vedvik Johannesen 

- Det er legitimt å mene mye om flyktninger og asylinstituttet, og det er også fullt 
mulig å være imot å ta imot flyktninger, men et minimum av respekt for andre 
mennesker er en forutsetning for å bli tatt alvorlig i debatten.

Øyvind Jonassen

- Flott med samlet info på kommunesiden!
Ingvild Eek-Kristoffersen

Med sitt moderne design og terreng-egenskaper er Tivoli utviklet for å gi alle fordelene med en SUV, 
samtidig som den har komforten og bekvemmeligheten i en vanlig kupè.
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REVETAL: I alle år har ordfør-
eren vært å treffe ved stolpen 
på Re-torvet hver torsdag fra 
klokka 14 til 16. Nå som ord-
fører Thorvald Hillestad også 
er blitt fylkelspolitiker, passer 
det dårlig med møteplanen 
der. Også varaordfører Frode 
Hestnes er i samme situasjon, 
så derfor er det blitt besluttet 
å flytte ordførerens hjørne fra 
torsdager til onsdag, forteller 
ordfører Hillestad til ReAvisa.
Det blir samme klokkeslett som 

Leserinnlegg fra
Heming Olaussen (SV)

Re kommune har fått 300.000 
kroner i støtte fra Justisde-
partementet til å forebygge 
ekstremisme. Det betyr at Re 
som kommune er helt i front i 
dette arbeidet. Spørsmålet blir: 
Hva slags ekstremisme snakker 
vi om? Som kommunestyre-
representant for Re SV tok jeg 
opp dette i en forespørsel til 
ordføreren 3.11. Ordføreren 
svarte at midlene skal brukes til 
forebygging og evt. avdekking 
av all form for ekstremisme, 
men han nevnte de uhyggelige 
ildspåsettelsene i Sverige som et 
nærliggende eksempel. Råd-
mannen opplyste om at midlene 
skal gå til å utvikle rutiner, 
mens ordføreren har vektlagt 
skolene som fokusområde for 
dette arbeidet. Det er opplyst 
at PST har vært på besøk for å 
poengtere ekstremist-risikoen.
Det er et spennende nybrott-
sarbeid Re her skal ta fatt i, på 
basis av en urolig verden med 
krig og flyktningekrise. Kom-
munen har vedtatt å ta i mot 
40 flyktninger inneværende år, 
hvorav mange er kommet. For 
de neste 4 årene er planen å 
bosette 112 flyktninger som er 
innvilget asyl i Norge. Utover 
dette er det etablert et lite privat 
asylmottak i Vivestad for 7 
unge asylsøkere. I tillegg har 
vi fått vite at staten har inngått 
avtale med et selskap som skal 
etablere et privat asylmot-
tak i den gamle bibelskolen i 
Svinevoll-området. I tillegg 
vedtok kommunestyret i går 
(mot bl.a. SVs stemmer) å selge 
Krakken til Kvæfjord omsorgs- 
og avlastning A/S. Deres planer 
er å etablere et asylmottak for 
unge enslige asylsøkere under 
15 år, i følge rådmannen.
Situasjonen er altså den at 
Re-samfunnet må venne seg til 
tanken om at det kommer til 
å bo svært mange flyktninger 
og asylsøkere blant oss. De 
kommer til å prege «by-bildet». 
Hvor forberedt er vi på dette? 
Vil vi se mulighetene våre nye 

landsmenn representerer, i 
form av ressurser, arbeidskraft, 
kulturmangfold, arbeidsplasser 
(på asylmottakene)? Vil vi se 
en mobilisering av solidaritet 
og frivillig innsats? Jeg håper 
det, og SV vil jobbe for at dette 
blir situasjonen. Det avhenger 
bl.a. av kommunens evne til å 
informere godt – både til in-
nbyggere og flyktninger – men 
det avhenger også av at staten 
tar sitt ansvar for å finansiere 
de kommunale tjenestene som 
må tilbys, innen skole, helse 
osv. Her er det en vei å gå. Og 
det avhenger av at det skapes 
møteplasser, slik at vi blir kjent 
med hverandre. Her har flykt-
ningeadministrasjonen, Røde 
Kors og andre et medansvar.
Faren ligger i at det skapes 
myter, at angsten for det ukjente 
fremmede får dominere, at 
nettrollene får dominere debat-
ten. Og den ultimate faren er 
at noen vil kopiere de svenske 
rasistene. Det er en mye større 
fare, slik jeg ser det, enn at det 
skal finnes kimer til ekstrem-
isme på gutterommet til noen 
som måtte synes at IS er noen 
helter. For all del – slikt må 
man også prøve å avdekke og 
forebygge, men i den situas-
jonen Re er i ferd med å komme 
i, er faren for høyreekstrem-
istiske og rasistiske overgrep 
mye mer sannsynlig. Jeg håper 
derfor at det blir perspek-
tivet i det viktige arbeidet bl.a. 
skolene må ta fatt i framover: 
Flyktninger og asylsøkere skal 
føle seg hjertelig velkommen i 
Re som de medmennesker de 
er, og så må staten ta ansvaret 
for at dette blir en overkom-
melig oppgave for kommunen. 
Evt. frustrasjon og aggresjon 
bør kanaliseres politisk – til 
partiene og til Stortinget og 
Regjeringa - og må ikke gå 
utover den enkelte flyktning. 
Kommunens beredskap og 
informasjonsarbeid må ta høyde 
for dette. Høyreekstremisme må 
kveles i fødselen.

Leserinnlegg: 
OBS-varsel for (høyre)ekstremisme

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Da kommunestyret vedtok 
økonomiplanen for 2016 - 2019 
i juni, var det med en betydelig 
pengepott til en helt nødven-
dig styrking av vedlikeholdet 
av kirkene. Og da sto kirka i 
Undrumsdal øverst på prioriter-
ingslista. 

- Alle snakker om dette!
- Det var helt klart det mest 
prekære, forteller kirkeverge 
Per Astrup Andreassen. Un-
drumsdal kirke var ikke særlig 
pen å se på, og det var store 
råteskader bak et slitent ytre.
Nå står kirka fra 1882 der i 
nyoppussa prakt. All gammel 
maling fjerna, det var mange 
forskjellige typer maling som 
måtte bort. Nå er det brukt en 
gammel tradisjonell linoljema-
ling, som er best egna til gamle 
bygg som dette.
Det var råteskader, aller mest i 
tårnet der en god del materialer 
er bytta ut. På taket er det lagt 
tidsriktig rød teglstein, som 
erstatter betongtakstein som ble 
lagt på 1960-tallet.
Nå som kirka er blitt så pen, 
skal den også gjøres mer synlig. 
Det er hogd en del trær, og flere 
skal hogges. I tillegg til at kirka 
blir mer synlig, vil det sikre 
bedre mot sopp og råte.
- Jeg er mektig stolt, og det veit 
jeg at bygdefolket også er, sier 
kirkevergen til ReAvisa - og 
det blir bekrefta av en kar som 
kommer bare noen minutter 
etter.
- Se så fantastisk kirke vi har 
fått! Dette har blitt kjempe-
fint. Alle snakker om dette, 
og vi er så takknemlig, sier 
Hans-Joachim Kempe (70) 
til kirkevergen. Han er innom 
kirkegården for å stelle graven 
til sine svigerforeldre.
- Bare kall med Hajo, det er det 

alle kjenner meg som. Jeg er 
blitt kalt det helt siden sko-
letida, og jeg trur jammen meg 
det skal stå Hajo på gravstøtta 
også når jeg havner der, sier den 
blide 70-åringen som mer enn 
gjerne slår av en prat.
- Jeg er nabo til kirka, jeg bor 
i Solbyveien der borte. Jeg ser 
kirka fra stuevinduet, og det 
er fantastisk å se kirka nå. Jeg 
veit noen diskuterer den røde 
taksteinen, men jeg mener det er 
blitt veldig fint.
Hajo er ikke blant dem som har 
klaga høylytt over hvor dårlig 
forfatning kirka har vært i, - 
men inni meg har jeg klaga. Det 
var på tide med et strøk, og nå 
har det skjedd. Jeg er så glad, 
sier han og klapper kirkevergen 
på skuldra.

Et stort vedlikeholdsetterslep
Prislappen er 1,3 millioner 
kroner, og bare reperasjon av 
råteskader utgjør 200.000. Med 
tanke på alt som er gjort, høres 
ikke det så ille ut. - Vi har fått 
mye for pengene, mener kirkev-
ergen. Sluttregninga på 1,3 
millioner er godt under estimert 
beløp. 
- Det er blitt jobba effektivt, 
og vi har ikke hyra inn dyre 
konsulentfirma. Vi har heller 
styrt prosjektet sjøl, alt fra å 
kjøre anbud og hele prossessen 
til mål. Pengene som er spart, 
er ikke vanskelig å finne andre 
formål å bruke på.
Vedlikeholdsetterslepet på 
kirkene i Re er fortsatt på 
over 30 millioner kroner, en 
forholdsvis liten kommune i 
forhold til antall verna middela-
lderkirker. Les mer om dette på 
nettavisa ReAvisa.no. Søndag 
1. november 2015 var det en 
markering av den nyoppussa 
kirka under gudstjenesten.

UNDRUMSDAL: Det tok ikke lange tida før en en-
tusiastisk kar dukka opp da ReAvisa skulle ta bilder 
av den nyoppussa Undrumsdal kirke.

Bygdefolket er stolte over ei 
nyoppussa Undrumsdal kirke

før, om enn ny dag: Klokka 
14 - 16. - Dette har satt seg 
veldig blant folk, så det er litt 
kjedelig å måtte bytte dag. 
Men vi håper nye rutiner kan 
gå seg til. Orføreren hjørne er 
en veldig fin måte å komme i 
kontakt med folk på. Jeg har 
hatt mye glede og nytte av det, 
og jeg regner med at det har 
innbyggerne i Re også. Dette 
er et ekte lavterskeltilbud som 
mange setter pris på, både 
politikere og innbyggere.

Flytter ordførerens hjørne til onsdag

- VI ER SÅ GLADE! 
- Se så fantastisk kirke 
vi har fått! Dette har 
blitt kjempefint. Alle 
snakker om det, og vi 
er så takknemlig, sier 
Hans-Joachim Kempe til 
kirkeverge Per Astrup An-
dreassen. Hans-Joachim, 
bedre kjent som Hajo, er 
innom kirkegården for 
å stelle graven til sine 
svigerforeldre. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Bygging av ny 
ungdomsskole er 
sendt ut på anbud
LOKALPOLITIKK I RE: 
Et nytt skolebygg på deler 
av Opthun-tomta, ombyg-
ging av 2003-bygget og ny 
flerbruks-hall legges til grunn 
for anbudsutsendelsen der 
nybygget plasseres som i al-
ternativ B i mulighetsstudien, 
heter det i kommunestyreved-
taket fra 3. november 2015. 
Arbeidet med reguleringsplan 
er igang-satt. Planen skal 
omfatte nåværende skoletomt 
og hele Opthun-tomta, der 
skolens uteområde, vei - og 
p-løsninger for barnehage og 
skole inngår. Planen skal også 
legge til rette for et eventu-
elt salg av deler av tomta til 
næring/boliger, enten nord 
eller sør i området. I politik-
ernes behandling fikk ett par 
tilleggspunkter det nødvendige 
flertall: Lokaler for eventuelt 
framtidig kveldstilbud for ung-
dom tegnes inn og hensyntas 
i den videre prosessen. Og 
Barne- og ungdomsrådet skal 
høres i den videre prosessen. 
En folkevalgt stemte i mot 
hele saken, Trygve Ånestad 
(SP), med følgende stemme-
forklaring: “Alternativer til 
foreslåtte alternativ er for 
dårlig utredet. Det er for stor 
økonomisk belastning for 
kommunen å erstatte hele 
eksisterende bygningsmassen 
med unntak av 2003-bygget 
og svømmehallen”.

Lokalpolitikk i Re:

Les mer på ReAvisa.no
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Vi har blitt flere i teamet og har mer 

kapasitet, klare for å ta i mot deg! 

(Vår lærling Hannah har reduserte priser på de fleste behandlinger)

TLF: 33 06 00 15

www.rehaarstudio.no

Bestill gjerne time i vår nye 
oppgraderte app! 

La ikke håret komme 
i julemiddagen!

Olgars bruktbutikk
har lørdagsåpent!

Lørdag 28. november
Lørdag 5. desember
Lørdag 12. desember
Lørdag 19. desember
kl 10 - 14 alle dagerkl 10 - 14 alle dager

Gløgg og pepperkaker!

Onsdag - fredag - kl 10 - 14
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Djerv 4H hadde jubileumshøst-
fest på Dalheim siste søndag i 
oktober 2015. Klubben fyller 
60 år i år, og det ble feiret med 
middag og kaker. I anledning 
60 årsjubileet var flere tidligere 
klubbrådgivere blant gjestene.

Stiftet våren 1955
Djerv 4H ble stiftet onsdag 27. 
april 1955, og hadde sitt første 
møte på Solerød skole. De to 
første klubbrådgiverne var Kris-
tian Nyrerød og Sverre Huseby. 
Datteren til Sverre Huseby, 
Sissel Kyrkjebø, som også har 
vært klubbrådgiver, var med på 
jubileumsfesten. Hun sa noen 

UNDRUMSDAL: Djerv 4H i Undrumsdal ble stifta våren 1955. På årets høstfes-
ten ble 60 år feira.

ord til klubben og overrakte en 
kasse faren hennes hadde laget 
til klubben. 
- Kassa kommer vi til å bruke 
til stemmesedlene på årsmøtene 
våre framover, og andre anled-
ninger der vi har avstemninger.
Representanten fra 4H-Vestfold, 
Olav Sandlund, holdt også en 
tale, og hadde med en gave til 
klubben. Jubileumsfesten starta 
med sang fra medlemmene og 
jubileumstale ved leder Even 
Rustan Holmøy, etterfulgt av 
underholdning fra medlemmene 
med sang og mange morsomme 
sketsjer, og visning av bilder 
fra møter og leirer. Etter en 

pause var det merkeutdeling og 
premiering av utstillingene. Det 
var mange flotte utstillinger. 
Utstillingen til Renate Wold 
om kaniner ble kåra til beste 
juniorutstilling. 

Fortsatt en aktiv 4H-klubb
- I år har vi hatt 11 medlems-
møter, fire styremøter og to 
overnattingsturer. Det har blant 
annet vært grøtmøte der det 
ble tatt inn nye medlemmer, 
prosjektvalg, aktivitetskveld på 
Langevannet, dugnad på Rød 
gamle kirkegård i Undrumsdal, 
akedag på Røråstoppen skole, 
tur til Lazerworld, bowling og 

Peppes pizza i Horten, gokart-
kjøring i Andebu og tur til 
Horten Natursenter. I vinter 
var vi på helgetur med slalåm 
i Vrådal, og i høst på kano- og 
fisketur på Åletjønn i Høyjord.

Djerv 4H feira 60 år

FEIRER 60 ÅR: På det store bildet ser vi leder for Djerv 4H 
Even Rustan Holmøy holde tale med de andre medlemmene 
og klubbrådgiverne i bakgrunnen. Videre ser vi den kjempe-
fine jubileumskaka, som fikk mye oppmerksomhet. Aspiran-
tene Aron Tangård og Fredrik Kaarby hadde valgt Lego som 
4H-prosjekt. 

Foto: Privat

I sommer var åtte aspiranter 
var på aspirantleir på Melsom, 
13 juniorer og seniorer var på 
fylkesleir i Gransherad og en 
aspirant på mini-seterstellskurs 
på Nordgardsetra.

Frivillighet i Re:
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MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Søndag 18. oktober feiret Ivrig 
4H i Fon 60-årsjubileum på 
høstefesten på Vonheim. 37 
medlemmer med familie og 
innbudte gjester fylte lokalet. 
Med fine utstillinger presenterte 
medlemmene hvilke oppgaver 
de hadde hatt det siste året. 
Flere tidligere klubbrådgivere 
og 4H-ere var til stede. Det var 
også klubbens eneste æres-
medlem Arnt Hvidsten.

“Låvelotteri” på 1950-tallet
Årsberetning og regnskap ble 
lest opp og referert. Ivrig 4H har 
hatt et meget aktivt år og laget 
har god styring på økonomien. 
I anledning 60-årsjubileet, ble 
det lest opp en 60-årsberetning 
med humoristiske innslag. 
Hvert femte år ble presentert 
med en melodi, hvem som var 
statsminister i Norge, kjente 
personer som ble født og døde i 
verden og i Fon, hvem som ble 
serie/cupmestre i fotball - veldig 
ofte Rosenborg, og klubbens 
medlemstall og klubbrådgivere.
Fra historien kan vi nevne 
at klubben ble stiftet samme 
året som Albert Einstein døde 
og Elvis slo igjennom. Klub-
ben hadde da 18 medlemmer 
med Asbjørn Langeland som 
formann og Jan Egil Borge var 
første klubbleder. I 1959 var 
det et ”låvelotteri” der premien 

var at 4H-ere kom og malte 
låven til vinneren. I 1960 ble 
konkurransen natursti introdu-
sert. Klubbens første plakettvin-
ner var Målfrid Takle i 1963. På 
åttitallet hadde man besøk av 
TV-kjendiser som Støbakken fra 
”På roterommet” og Per Haf-
slund.  I 1985 hadde klubben 
fylkesleir på Haga sammen med 
Elgen 4H. 

Samla inn 5.000 liter 
i “spillolje-aksjon” 
I 1991 hadde Ivrig 4H en stor 
“spillolje-aksjon” der klub-
ben samlet inn 5.000 liter 
spillolje fra gårdene i bygda. 
Aksjonen ga mye medieomtale 
med førsteside i Tønsbergs 
Blad. Klubben ble hedret med 
”TB-fatet” i etterkant. I 2005 
hadde klubben sitt høyeste 
medlemstall: 50, og førsteårs-
aspirantene i jubileumsåret ble 
født det året. Som vanlig var 
det matpause med loddsalg og 
servering. Det ble delt ut premie 
for beste utstilling i klassene  
Aspirant og Junior/Senior og 
4H-skjeer til alle som hadde 
fullt frammøte på møtene. 
Utdelingen ble foretatt av Ole-
Jørgen Bund Abrahamsen fra 
Vestfold 4H. Han hilste også fra 
Vestfold 4H og oppfordret alle 
til å delta på 4H-leirene.

Ivrig 4H feira 60 år
VONHEIM: 60 morsomme 4H-år ble oppsummert, med blant annet 
“låvelotteri” på 1950-tallet og “spillolje-aksjon” på 1990-tallet.

FEIRER 60 ÅR: På det 
store bildet over ser vi foran 
fra venstre Ingvild Ringen, 
styremedlem, Anita Juvet 
Lian, kasserer, Ole Erik 
Holtung, styremedlem, Her-
mann Kommedal, nestleder, 
Helene Homb, sekretær, og 
Henriette Møller Nilsen, 
styremedlem. Bak Hilde 
Ringen Kommedal, klub-
brådgiver B, Karen Elisabeth 
Hjelmtvedt Borge, Klub-
brådgiver B, Wenche Lie 
Jacobsen, klubbrådgiver A, 
Kristian Hjelmtvedt Borge, 
styremedlem, Suzanne 
Jacobsen, leder og Arnt 
Hvidsten, æresmedlem.
Videre ser vi fra jubileums-
oppsetningen at Rosenborg 
er vinnere igjen! Fra venstre 
Helene Homb, Saga Lantz 
(med plakat), Jonatan 
Neergård, Ole Erik Holtung, 
Even Kommedal, Kristian 
Hjelmtvedt Borge, Hans 
Andre Holtung og Herman 
Kommedal. På det nederste 
bildet ser vi klubbens leder 
Suzanne Jacobsen få over-
rakt en 60-årsdiplom fra 
Vestfold 4H av Ole Jørgen 
Bund Abrahamsen.

Foto: 
Håkon Westby
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Livskvalitet for alle
- hele året

www.skjeggestadaasen.no

Telefon: 991 07 296

SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM 
Solrike tomter på felt B11 og B12 i Skjeggestadåsen, uten bygge- 
klausul. Fortsatt noen ledige tomter igjen. 

Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt bolig-
område og 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 tur-
terreng 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.

BYGG DRØMMEBOLIGEN DIN!

TA KONTAKT FOR PRIVAT VISNING! TRULS BØHLE
Telefon: 991 07 296 
E-post: truls.bohle@dnbeiendom.no

VISNING 
på tomtefeltet

22. november

kl. 13.00–14.00

Velkommen!

Re-damer på Norsk Syke-
pleierforbunds landsmøte

Organisasjonsliv i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Landsmøtet er Norsk Syke-
pleierforbunds øverste myn-
dighet, og avholdes hvert fjerde 
år. Landsmøtet 2015 går denne 
uka på Thon Hotel Oslo Airport, 
Gardermoen. 

Re-damer med bein i nesa
To engasjerte damer fra Re er 
valgt som delegat til Norsk 
Sykepleierforbunds landsmøte 
av medlemmer i Vestfold. Thina 
Andersen-Lund og Marga-
reth Horn jobber til daglig på 
sykehuset i Tønsberg. Marga-
reth gikk nylig av som leder for 
Hovedutvalg for helse, op-
pvekst og velferd (HOV) i Re 
kommune, da hun ikke stilte til 
gjenvalg på Re Senterparti sitt 
nominasjonsmøte i februar.
- Etter å fire år som hovedut-
valgsleder her i Re synes jeg 
det er veldig engasjerende og 
spennende å få lov til å påvirke 
helse - og arbeidsgiverpolitik-
ken gjennom et så stort forbund 

som Norsk sykepleierforbund, 
forteller hun til ReAvisa før 
avreise. - Jeg har lært en mye 
om hvordan saksbehandling 
og politikk fungerer på hjem-
mebane, og håper at forbundet 
kan ha glede av min erfaring 
de neste fire åra, sier Margareth 
som er valgt inn som 1. vara i 
fylkesstyret. Det er også Thina 
Andersen-Lund, som nestleder 
- og nå delegasjonsleder på 
landsmøtet. - Engasjementet 
kommer av et ønske om være 
med å forme framtidas helse-
politikk, forteller Thina. Hun 
sto midt i stormen da ReAvisa 
skrev om en kritikkverdig hånd-
tering av avvik i eldreomsorgen 
i Re kommune for snart tre år 
siden. Mange husker kanskje 
musefellene i matheisen på 
gamle Våle sjukehjem, blant 
annet. - Etter flere år som leder 
i kommunehelsetjenesten har 
jeg fått mange tilbakemeldinger 
fra sykepleiere og helseperso-

nell, pasienter, og ikke minst 
pårørende som jeg ønsker å 
bidra mer for å imøtekomme. 
Som leder har man begrensede 
muligheter politisk, forteller 
hun. - Vi har nå fått en stort-
ingsmelding, primærhelse-

meldingen, som er et glimrende 
utgangspunkt for sykepleiere til 
å medvirke og heve statusen til 
et svært viktig yrke. Det er klart 
at jeg da måtte velge å engasjere 
meg, sier Thina til ReAvisa.
Vestfoldelegasjon består av 

totalt av sju personer og en 
vara, med ulik bakgrunn fra 
kommune- eller spesialis-
thelsetjenesten. Landsmøtet 
kan følges på web-TV, via 
norsk sykepleierforbunds 
webside.

TO ENGASJERTE RE-DAMER: Thina Andersen-Lund og Margareth Horn vil være med på å 
forme framtidas helsepolitikk, og har engasjert seg i Sykepleierforbundet i Vestfold. Medlemmene 
har valgt de to til å representere seg, med Thina som delegasjonsleder.

Foto: Stian Ormestad

RE/GARDERMOEN Hele denne uka er det 
landsmøte for Norsk Sykepleierforbund.
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Tlf. 40 00 23 25 
tonsberg@privatmegleren.no

Høstkampanje
Vi utarbeider og gjennomfører en omfattende og skreddersydd salgs- og 

markedsplan for akkurat din bolig. Ved å gjøre dette sikrer vi det beste utgangspunktet for en 
god visning. Visningen er boligsalgets fremste arena. 

Som din megler har vi et sterkt ønske om å gjøre din annonse, din visning og din budrunde helt spesiell.
For å oppnå dette er det viktig at boligen fremstår fra sin beste side i forbindelse med salget.

Innbydende bilder på nettet trekker interessenter til visning. Dette gir igjen flere deltakere i budrunden, 
og man har gode forutsetninger for å oppnå en bedre pris. Boligstyling lønner seg.

Inngår du avtale om salg av din bolig med oss innen 17. desember 2015, får du 1 time kostnadsfri 
konsulenthjelp av boligstylist og 1 helsides annonse i Tønsbergs blad.

Ta kontakt for en hyggelig boligprat på tlf. 40 00 23 25 eller på mail til tonsberg@privatmegleren.no

Sammen realiserer vi boligdrømmen
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Valleåsen 61, Revetal
Telefon 92 82 99 27
mettemarit@reakupunktur.no

NÅ 20% 
på behandlinger

Akupunktur  •  Soneterapi

- alltid noe å glede seg til!

NYHETENE STÅR I KØ
DENNE HØSTEN

NYE SIGNATURBEHANDLINGER:

Nye flotte 
produkter i salongen nå.

Stort utvalg i selvbruning, 
hudpleie og kosmetikk fra Mii.

Vi har også gavekort!

Du finner oss i Revetalgata 6
tlf 976 02 220tlf 976 02 220

post@beautyzonevestfold.no
www.beautyzonevestfold.no

For henne:
OLJEMASSASJE MED URTER 

FRA MIDDELALDEREN
Med kortreiste urter/ oljer fra Telemark 
slik som kvann, bjørk og einer slik de 

brukte fra gammel tid, får du en fantastisk 
oljemassasje. Unn henne det beste!oljemassasje. Unn henne det beste!

For ham:
SUGAR/ CLAY RYGGRENS OG PEELING
Herlig behandling for sliten rygg og tørr hud.
Består av dobbeltpeeling - sugarmassasje

leireinnpakning - massasje med lotion.
Unn ham det beste!

19. november kl. 12.00 - 19.00

VENDELA KIRSEBOM BESØKER 

Synsam Revetal

VENDELA
hjelper deg å fi nne din brille fra 
sin eksklusive damekolleksjon.

Bestill gjerne synsprøve i forkant!

SYNSAM REVETAL
Re Torvet, Kåpeveien 5, 3174 Revetal

Tlf 33 05 07 00

Kjøpesenteret vårt er 10 år! 

Vi tilbyr 1 gratis brilleglass i dag.
Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett brille og kun torsdag 19. november.

Foreningsliv i Re:
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Sandbøtteprosjekt for 8. år på rad
REVETAL: Helt på tampen av oktober ble sandbøtteprosjektet sparket i gang for 8. året på rad, 
med møte på Re helsehus. Prosjektet er et forebyggende folkehelsetiltak der alle over 67 år 
bosatt i kommunen får utdelt en bøtte med strøsand. På møtet ble det holdt en kort introduksjon 
ved leder for helse og omsorg Ingerd Saasen Backe, etterfulgt av informasjon ved folkehelsek-
oordinator Ole Grejs. I overkant av 20 pensjonister hadde møtt opp, de fleste fra pensjonist-
foreningene og Re Lions. – Det er fantastisk å se at så mange av dere stiller opp i år igjen, sa 
folkehelsekoordinator i kommunen, Ole Grejs. – Vi har holdt dette prosjektet gående i åtte år 
nå, og det hadde ikke vært mulig uten den frivillige innsatsen dere legger ned hvert år, fort-
satte han. Han beklaget også at utdelingen av bøtter i år var litt forsinket, grunnen til dette var 
utfordringer med leveransen fra produsenten av sandbøttene. – Nå når vi har fått bøttene kan 
vi endelig komme i gang. Takket være fint vær, ser vi ut til å få delt ut bøtter og sand før snøen 
og den verste glatta kommer, avsluttet han. Etterfylling av sandbøtter kan gjøres ved den gamle 
miljøstasjonen på Brå. Sandkassene står plassert på høyre side av innkjøringen. Har du ikke fått 
sandbøtte eller har du andre spørsmål rundt dette, ta kontakt med servicetorget i kommunehuset 
på telefon 33 06 10 00.

Foto: Re kommune

Vi ønsker velkommen til
FØRJULSMØTE PÅ PRESTEGÅRDEN

onsdag 18. november kl. 18.00.

Tema: 
Norske julehefter, foredrag av Tom Brenne.

Rømmegrøt og julekaker!

Hilsen Styret

Høyjord og Ramnes skytterlag
 Årsmøte 25.11.2015

 
Styret innkaller til årsmøte på Stange Gjestegård 

onsdag 26.11. 2014, kl. 19.00.

Til behandling er årsmøtesaker i hht vedtektene:
Årsberetning

Regnskap
Fastsettelse av årskontingent

Valg
Innkomne forslag.

Bevertning.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
sendes lagets leder Jan Bøhle (bohlejan@live.no) 

innen 12. november 2015.

Vel møtt til til et godt årsmøte!
Hilsen Styret.

Julemarked i Vivestad 
28. og 29. november 2015

Åpningstidene er både lørdag og søndag
klokka 11.00 - 16.00.

NB!  Vi har bankterminal!
Alt overskudd fra julemarkedet går til 

drift og vedlikehold av Bygdehuset Sagatun. 

VELKOMMEN TIL 
EI TRIVELIG FØRJULSHELG I VIVESTAD!

Møter i Ramnes Historielag resten av året:

Elgjaktmøte mandag 16. november:
Kåre Holtung har med seg Arnt Hvidsten, Asbjørn 
Horn og Jan Bøhle i praten. Kanskje blir det flere.

Julemøte mandag 7. desember:
Bjørn Bergene forteller fra boka si 
«Ta te dæ, de er meir borti».
Alle er velkommen til Bygdetunet Brår kl. 19.00.

JULEMØTE I RE HØRSELSLAG
Helsehuset onsdag 2. desember kl 18.00.

Julemiddag, underholdning og utlodning.
Påmelding innen 24. november til 

Anne-Marie Skjelbred på tlf. 330 62 726 / 99 25 34 83.
Møteavgift kr 150,- pr person. Ta gjerne med ledsager.

 
Minner om at en av våre likepersoner er til stede i 

Helsehuset hver 1. og 3. onsdag i måneden kl 12-14.

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

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

GRATIS
HØRSELSTEST

Rotary utveksler Re-studenter på tvers av verden
REVETAL: Vi har alltid hørt at alt er større i USA, men det er ikke sikkert det er sant likevel. 
Utvekslingsstudent Taylor Lange (17) fra Wisconsin syns alt er større her i Re: - Re-torvet er 
kjempestort! Hun bor hos familien Lian i Skjeggestadåsen, går på Re videregående skole, og 
henger med nye norske venner på kveldene og i helgene. - Folk er vennlige her, mener den blide 
og utadvente 17-åringen som stortives her i Re. Det er egentlig bare to ting å sette fingeren på. - 
Det regner hele tida, og bakken opp til Skjeggestadåsen er så bratt. Samtidig som amerikanske 
Taylor er her i Re, er Thomas Hov (17) fra Linnestad i USA. - Dette er en av de viktigste tinga 
vi driver med, det er snakk om å bygge en internasjonal forståelse, forteller president i Re Ro-
tary Bergljot Woll. På bildet ser vi fra venstre vertsfamiliemamma Inger H. Lian, Taylor Lange, 
president i Re Rotary Bergljot Woll og utvekslingsansvarlig i Re Rotary Sten Hernes. Les mer 
om uvekslingsprogrammet i regi av Re Rotary i en lengre nyhetssak på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad. 

Les mer på ReAvisa.no
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Smått og stort i Re:

Slekters gang:
Døpte

Våle kirke
25.10 Leon Ravnaas - Døpt i Botne kirke
01.11 Teodor Såstad Goverud

Døde

Våle kirke
14.10 Arne Førsund
22.10 Anne-Grethe Nordby

Ramnes kirke
30.10 Astrid Lund
04.11 Bjørg-Kari Molland
06.11 Kari Wedel-Jarlsberg
06.11 Johanna Larsen

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Gult kort for filming

For 5 år siden: 
Kjemper for å beholde 
Vivestad i Re
FRA ARKIVET: Vivestad - ei bygd i Re. 
Og sånn vil mange i Vivestad at det fort-
satt skal være tross søknaden om grense-
justering fra Vivestad bygderåd. De følte 
at bare en side av saken hadde kommet 
fram. - Vi vil ikke ut av Re og inn i 
Andebu, fortalte Helge Skjeggestad på 
vegne av et enstemmig styre i Vivestad 
bondelag til ReAvisa høsten 2010.

 Faksimile: 
ReAvisa, oktober 2010

Tlf: 33 38 47 00 
HUSK julenummer av ReAvisa!
Annonsefrist 25. november: Annonse@ReAvisa.no

Re Kalenderen er i salg til uka 
RE: Årets kalender er den tolvte utgitt av Lions Club Re 
og er ventet ferdig fra trykkeriet i uke 47. Den har også i 
år motiver fra gamle kort og nye og gamle bilder fra Re. 
Prisen har vært femti kroner de første 11 årene, men er nå 
økt til 100 kroner, forteller Hans Stokke i Re Lions. De som 
ønsker kalenderen kan blant annet få kjøpt den på Servic-
etorget på kommunehuset, i DNB på Revetal og på Revetal 
gamle stasjon hvis de ikke får tilbud om den på annen måte. 
Fjorårets overskudd på cirka 35.000 har gitt støtte til Fører-
hundskolen, øyehelseprosjekt i Afrika, ungdomsarbeid, SOS 
barnebyer, Katastrofeberedskap og til støtte av et skolepro-
sjekt i Malawi. Re Lions forteller at utgiftene til trykking er 
dekket av velvillige sponsorer, slik at alt som kommer inn 
på salget går til humanitært arbeid. Bildet over er aprilbil-
det i kalenderen. Det har motiv fra gården Lundteigen med 
beboere og hest med føll på tunet. Kortet er datert Lundtei-
gen 28. mai 1911. Ellers er det motiver av Ramnes skole, 
kommunelokalet i Våle, Vivestad, Revetal, Sand Camping, 
Bakke mølle, Langevannet, Hotvedt i Våle, Våle prestegård 
og Holtung skole. 

Foto fra kalenderen

Konfirmantjubilanter i Fon
FON: I høst var de som ble konfirmert for 50, 60 og 
81 år siden samla til gudstjeneste i Fon kirke. Etterpå 
hadde Fon menighetsråd innbudt til kirkekaffe på 
Vonheim hvor de kunne gjenoppfriske gamle min-
ner fra konfirmanttiden. På bildet ser vi jubilantene 
utenfor Vonheim, foran fra venstre Torhild Sanni 
(født Hvidsten) (50), Kjell Arne Vivestad, (60), Arnt 
Hvidsten, 81-årskonfirmant og Ragnhild Fjeld (50).  
Andre rekke femtiårsjubilantene Harald Solberg, 
Hans Vidar Bråten, Johan Bue og Rena Gjestrud 
(Solberg). 

Foto: Håkon Westby

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

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
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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

Revetal

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

Små brøytetjenester 
utføres i Re

Perioden 28.nov - 4.mars.
Ring tlf 911 22 988

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!

Pressemelding fra diakon
Ole Hafell, Kirken i Re

Blant de mange veiene i Re 
finner du også noen pilegrims-
veier. Pilegrimsleder har alltid 
et helligsted som mål. De to 
viktigste veiene i Re er leden til 
Nidaros som passerer i nord-
delen av Våle, og veiene som 
fører til Olavskilden i Vivestad. 
Begge ble hyppig brukt i mid-
delalderen. Mens strømmen til 
Vivestad forsvant etter at kilden 
ble borte har leden til Nidaros 
fått en renessanse i våre dager.

Pilegrimsvandring i Re
Siden kirker også regnes for 
å være helligsteder kan man 
også kalle alle kirkeveier for 
pilegrimsveier. Tidligere i høst, 
23. august 2015, markerte 
kirken dette ved å arrangere 
en pilegrimsvandring fra Våle 
kirke til Ramnes kirke. 17 
pilegrimer deltok på den drøyt 
13 kilometer lange turen. De 
fulgte den nye turstien fra Våle 
til Revetal, gikk i skogen bak 
Revetal 3 og Valleåsen før vi 
brukte den gamle Bøveien over 
Ramnessletta fram til Ramnes 
kirke. En flott og variert tur på 
sommerens kanskje varmeste 
dag. Vandringen var også en 
del av aksjonen Klimapilegrim 

2015 som startet på Svalbard 
i juni og har Paris som mål. 
Klimatoppmøtet i Paris i desem-
ber skal ta viktige avgjørelser 
om hvem som skal ta ansvar 
for å redusere klimautslipp og 
hvem som skal ta ansvar for å 
avhjelpe de som rammes hard-
est av klimaendringer. Det er 
nemlig de fattigste landene som 
klarer seg dårligst når klimaet 
endrer seg raskt. Samtidig er 
det de som er minst skyld i 
utslipp av klimagasser som kan 
ha forårsaket fortgang i klima-
endringene. Her må de rike og 

industrialiserte landene ta et 
større ansvar. 

Godt for kropp og sjel
Å gå pilegrim er godt for både 
kropp og sjel. Mange styrker sitt 
åndelige liv og får lagt fra seg 
tunge byrder. Når man går får 
man også en nærhet til naturen. 
Denne nærheten motiverer til 
å ta vare på skaperverket. I 
takknemlighet over flott natur-
opplevelser utfordres vi også til 
å leve slik at denne skatten blir 
bevart for framtidige generas-
joner.

Pilegrimsvandring fra Våle til Ramnes kirke
KIRKEN I RE: De to viktigste pilegrimsveiene i Re er leden til Nidaros som 
passerer i nord-delen av Våle, og veiene som fører til Olavskilden i Vivestad.

GODT FOR KROPP OG SJEL: De to viktigste veiene i Re er leden til Nidaros som passerer i 
nord-delen av Våle, og veiene som fører til Olavskilden i Vivestad. 

Foto: Privat



32 ReAvisa november 2015


