
ReAvisa
Desember 2015 - 8. årgang Gratis lokalavis for Re og omegn på papir og nett 

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!
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TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Treffsikker vinner 
av Årets idrettsnavn i Re

Jeanette Hegg Duestad (16) er Årets idrettsnavn i Re. Sjøl om skyting er en relativt liten idrett i Re, framstår 
hennes resultater på skytterbanen som ganske formidable, med NM-gull og mange flere edle medaljer fra i år. 

“Jeanette er blitt en folkefavoritt. Hun er ei blid og sympatisk jente, og et godt forbilde med ambisjoner 
for framtida”, heter det blant annet i begrunnelsen. Se også video på nettavisa ReAvisa.no!

Høyjord og Hof til Re?
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God jul til alle våre 
kunder og kontakter!

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Nå er det penger å spare for  
den som er rask på labben og
bestiller nytt Huseby-kjøkken
i tide!

Benytt sjansen før prisøkningen 15. januar. 

 

    *Gjelder bestillinger med levering før 31. mai 2016.

www.huseby.no

Nytt kjøkken til gammel pris! *

Huseby Kjøkkensenter Våle

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

Plankehytte-åpning i 
Undrumsdal

16 - 17 

Dugnadshøst på 
Vonheim

2 - 3 

Se video på nettavisa ReAvisa.no



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
Frilansmedarbeider

Epost: Synne@ReAvisa.no
Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilansmedarbeider

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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Lag og foreninger i Re:

Den første ReAvisa i
2016 har frist 27. januar

- utgivelse onsdag 3. februar

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilansmedarbeider

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

Se så flott gamle Vonheim er blitt!
VONHEIM: Denne høsten har så å si hele bygda trådd til med malerkost og slipemaskin på Vonheim i Fon.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vilde Eia Holtung (28), leder i 
Fon ungdomslag, forteller at en 
oppgradering av Vonheim har 
stått høyt oppe på prioriterings-
lista i mange år, men det har 
stått på penga. Da Fon musikk-
korps ble avvikla gikk både 
midlene på bok og inntektene 
fra salget av musikkinstrument-
er til ungdomslaget. Det samme 
skjedde med midlene til Fon 
bygdekultur, som også er lagt 
ned. I tillegg fikk ungdomslaget 
en privat gave fra foning Jens 
Holtung - alt sammen øremerka 
vedlikehold av Vonheim. 

Hele bygda har trådd til
- Med det tenkte vi at tida var 
inne for å ta i et tak. Det ble 
mobilisert til dugnad i slut-
ten av oktober, og i midten av 
november var jobben gjort, 
forteller Vilde. Vonheim har fått 
nytt gulv, tak og vegger i så å si 
hele lokalet er grunna og malt 
på nytt, det er nye lamper, nye 
gardiner, med mer. Oppimot 50 
personer har bidratt med smått 
og stort, noen har vært innom 
hver dag for å jobbe dugnad, 
andre har vært innom en kveld 
eller to. Sammen har bygda 

klart å løfte det gamle lokalet 
mange, mange hakk. Det siste 
store som skjedde her, var i 
1975. Siden den gang har det 
skjedd mye småting, men ikke 
et så stort røsk som nå. - Vi så 
at det begynte å bli dårlig med 
utleie til litt finere anledninger, 
forteller Vilde. Utleie til møter, 
fest og moro har alltid gått 
greit - men ungdomslaget vil at 
lokalet også kan bli mer brukt 
til bryllup, lag og konfirmasjon 
- som det var mer av i gamle-
dager. Det har vært mange 
bryllupsfeiringer på Vonheim 
opp i gjennom åra.

Mange flinke fagfolk i bygda
- Lokalet var såpass slitent og 
gammelt at det var på tide å få 
gjort noe. Vi har mange flinke 
fagfolk i bygda. Blant annet 
har Jan Arild Gjersøe og Sigurd 
Vivestad fra Re-El på Revetal 
montert alle lampene. Vi har 
hatt mange snekkere på dugnad, 
blant annet Hans Christian Ols-
en som fikk lånt en slipemaskin 
til gulvet. Det har vært bona i 
alle år, men nå ble alt pussa ned 
og lakka i flere omganger. - Det 
er blitt et mørkere og veldig 

mye penere gulv, forteller Vilde.
I tillegg ble det gjort en stor 
jobb ute på vårparten med an-
leggsgarnter Snorre Langeland 
og kona Ingrid Hole Langeland 
i spissen. Da ble det lagt ny 
belegningsstein og rigga til en 
ny platting ute.
Håkon Jacobsen og Wenche Lie 
Jacobsen har organisert høstens 
dugnad, hver eneste dag. De 
har stått for innkjøp og leda  
dugnadsjobben. Ungdomslags-
leder Vilde har ført dugnadslis-
ter. Hun har nærmere 50 navn 
på lista. - Skulle jeg ramsa opp 
alle, ville det blitt veldig mange 
navn i såfall. Noen har vært her 
en kveld, andre flere - og noen 
alle kvelder. Som Håkon og 
Wenche, de må nevnes spesielt. 
De har holdt på i mange dager 
i strekk og dratt i havn hele 
denna jobben som er gjort.

Inntekter fra Revårocken
Fon ungdomslag har inntekter 
fra Revårocken i Fon, og den 
gamle pedelleiligheten er en 
rein utleieleilighet nå med leie-
inntekter. Det er slutt på å bo 
billig, mot å ha oppgaver knytta 
til drift av lokalet. I tillegg er 

det javnt og trutt noe utleie av 
lokalet. - Vi er helt avhengig 
av inntektene fra Revårocken 
og andre arrangement til den 
daglige drifta. Så lenge vi har 
det, går det greit - men likevel 
krever det mye penger å gjøre 
store grep, forteller Vilde. 

Flere ønsker på dugnadslista
- Det neste på lista er å bytte 
kledning og male bygget ut-
vendig, forteller Vilde. Dame-
gruppa må også nevnes, for-
teller dugnadsgjengen. De har 
lørdagskafe på Vonheim, som 
bidrar med penger til gardiner i 
denne omgang. Ellers sørger de 
for innkjøp av glass, bestikk og 
andre ting når det trengs. Irene 
Hvidsten er bookingansvarlig, 
og uten Irene hadde ikke ting 
fungert i det daglige. - Hun tar 
seg av vasking og mange flere 
praktiske gjøremål som egentlig 
ikke ligger til henne. Jeg er 
fryktelig glad for at vi har Irene. 
Hun har i mange, mange år vært 
en bidragsyter i det daglige, og 
gjennom det en stor grunn til 
at vi har et lokale i Fon. Rett 
og slett gull verd i det daglige, 
forteller Vilde til ReAvisa.

“Utleie til møter, fest og moro har alltid gått greit - men ung- 
  domslaget vil at lokalet også kan bli mer brukt til bryllup, 
  lag og konfirmasjon - som det var mer av i gamledager”

Vilde Eia Holtung, leder i Fon ungdomslag
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Nettavisa ReAvisa.no - 11.741 lesere sist måned!

Mest lest sist måned:
1. Ungdomsskolerektorens kreative Jodel-grep
2. Skolebuss-velt i Fon - video, bilder og saker
3. Norges beste på griseavl - igjen
4. Omsorgsenter for asylsøkere på Krakken
5. Revetal tekstil ny-åpner på Revetal

Mest lest så langt i år:
1. Flommen i Re - video, bilder og saker
2. Det nye kommunestyret i Re
3. Ungdomsskolerektorens kreative Jodel-grep
4. Folket har talt: Nei til kommunesammenslåing
5. Timeekspressen kommer tilbake

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 desember 2015

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

OPPUSSING PÅ DUGNAD:
Her er en liten del av den 
store dugnadsgjengen samla, 
der vi ser i første rekke 
Wenche Lie Jacobsen og 
Håkon Jacobsen som trakk i 
trådene for hele dugnadsjob-
ben. Til høyre foran ser vi 
leder i Fon ungdomslag Vilde 
Eia Holtung, som har med 
seg et velfungerende styre: 
Christian Geving, Linda 
Holtung, Monica Skrikestad, 
Sindre Eia Holtung, Eirikur 
Sveinsson, Sivert Johnsen. 
Vara er Halvard Holtung og 
Birger Hage Gunnerød, og 
regnskap styrer Kathrine 
Henriksen med (ikke alle er 
med på bildet).

Foto: 
Stian Ormestad og

Wenche Lie Jacobsen

Vi ønsker alle en riktig god 
førjulstid og julefeiring. 

Gårdskaféen og gårdsbutikken er åpen hver søndag 
fra kl. 13-17 t.o.m 20. desember. 

Kom innom for et deilig måltid, en hyggestund og 
en god julehandel. Hjertelig velkommen. 

Fortsatt noen datoer ledige for julebord/julelunsj.

Tlf 333 96 917 / 90 59 05 37 / 90 06 85 97
post@sukkegard.no
www.sukkegard.no

Nissefest til helga
FON: Fon ungdomslag og FAU 
ved Fon barnehage inviterer til 
nissefest på Vonheim søndag 
6. desember 2015. Så blir det 
den tradisjonelle 3. dagsfesten 
i romjula. For nye året er det 
planlagt en pubfest i januar, og 
en påskejam i mars.
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Fra ReAvisa.no:

Siste nytt fra Re
ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no

Sjekk alltid siste nytt på ReAvisa.no

Lite var i orden da 
politiet stoppa en 
bil med henger 
REVETAL: Det ble mye å ta 
tak i for politipatruljen som 
stoppa en bil med henger på 
Revetal søndag ettermiddag 15. 
november 2015. Mannen i 30-
åra som kjørte bilen hadde ikke 
førerkort. I tillegg var han rusa. 
Og i tillegg til det igjen, var 
ATV-en på hengeren stjålet.
Mannen ble pågrepet, og blod-
prøve er blitt sikra. Så må han 
finne seg i å tilbringe søndags-
kvelden i arresten, melder 
politiet i Vestfold på Twitter.

Re-jente gjemte 
seg på hotellet un-
der Paris-terroren
REVETAL/PARIS: Kristine 
Sundhaug (19) fra Revetal fikk 
kommet seg i trygghet på hotel-
let, og varslet familie og venner 
her hjemme i Re da terrorister 
gikk til en rekke simultane 
bombe- og skyteangrep i Paris 
fredag 13. november 2015. 
Kristine var på studietur i den 
franske hovedstaden med Dan-
vik folkehøgskole. - Vi har hørt 
skudd fra politiet og terrorister, 
selvmordsbombere og sirener 
nesten konstant i hele natt, 
fortalte Kristine på Facebook-
chat med ReAvisa dagen etter. 
Det var en trygghet å ha kontakt 
med omverden via telefon og 
internett, fortalte hun. Alle her 
hjemme ble varsla om at hun 
var i trygghet, inne på hotel-
let. - Det er ikke akkurat turen 
vi trodde vi kom til å få, sa 
Kristine på morgenkvisten etter. 
Hun følte seg fortsatt utrygg 
etter en natt gjemt på hotellet, 
mens det har vært reine krigs-
sonen utenfor hotellvinduet. 
- Det har gitt seg nå, men det er 
fortsatt rimelig kaotisk. Vi har 
liten oversikt over det som har 
skjedd, og det kommer stadig 
vekk ny informasjon. Kristine 
og følget hennes var 700 meter 
fra det nærmeste angrepet, fikk 
de opplyst på breefingen lørdag 
formiddag. - Alle er fremde-
les litt shaky, og det virker litt 
uvirkelig det som har skjedd.
Søndag forteller Kristine at hun 
og følget tar flyet hjem som 
planlagt. - Det er mange ekstra 
sikkerhetskontroller på flyplas-
sen, men det virker som om de 
fleste flyene går som planlagt.
Søndag kveld var hun trygt 
hjemme på Revetal igjen. 

Kriseberedskap i Re kommune 
da en skolebuss velta i grøfta
FON/REVETAL: Tirsdag morgen 24. november 2015 gikk det 
skikkelig galt med en skolebuss som samla opp elever i Fon. På 
Hvitsteinveien havna bussen i grøfta med 35 elever ombord: 17 
ungdomsskole-elever og resten elever ved Kirkevoll skole. Ni 
elever ble kjørt til Re helsehus og sjukehus i Tønsberg for sjekk. 
Elevene på bussen fikk mye skryt av politiet av hvordan de 
håndterte situasjonen. De eldste elevene hjalp de små med å få av 
beltene og løftet dem ut av taklukene og gjennom sidevinduene, 
før de sjøl kom seg ut av nødutgangene. Kriseberedskapen fungerte 
også prikkfritt i Re kommune når uhellet var ute. Les mer på nett-
avisa ReAvisa.no - der det også er en video fra ulykkesstedet.

Foto: 
Stian Ormestad

Se video på ReAvisa.no

Skal du ta «lappen» til bil?
Ta kontakt med Ulf Lauridsen på tlf 90 58 75 74
- Jeg møter deg på Re VGS eller i nær omkrets!

Tlf 333 78 515

BRØYTING, STRØING
OG SNØRYDDING
Innleie av lastebiler, hjullastere, traktorer og
gravemaskiner til vedlikeholdsoppgaver
2016 -  2019.

Mesta skal regne på Driftskontrakten 0703
Vestfold Nord, som dekker kommunene Svelvik,
Sande, Hof, Re, Holmestrand, Andebu, Lardal, Larvik
og Tønsberg.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som kan
utføre oppdrag som strøing, brøyting, snørydding
og levering av strøsand på vinteren. Aktuelle
oppgaver på sommer er kantklipp, grøntarbeider,
grøfting og andre vedlikeholdsoppgaver, samt ha
mannskap for utleie. Vi kan også ha behov for
lokaler, område og haller for lagring av materiell og
strøsand.

Ta kontakt!
Mesta ber om at interesserte tar kontakt så snart
som mulig med innkjøpsleder Jørn Hæhre, tlf.
416 10 641,  e-post:  jorhah@mesta.no

www.mesta.no
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Vi holder søndagsåpent!
13.des. og 20.des. fra kl. 14.00 til 18.00

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

Som alltid på denne tiden av året 
får vi besøk av julenissen.
Møt han lørdag 5.12 fra 

 10.00 - 16.00.
 

Kom og smak  
på pepperkaker  

og julegløgg!
Fredag 11.12 fra 
 12.00 - 16.00.

 

Velkommen 
til en hyggelig 

julehandel  
hos oss!

Ho,ho,ho,  
er det noen 

snille barn her?
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God, gammeldags juletrefest
på Sverretun på Linnestad,

lørdag 9. januar 2016 kl 16.00-19.00
 

Gang og leik rundt juletreet.Enkel bevertning. Utlodning.
Fri entrè.

Påmelding av barn p.g.a .«gottepose»
innen 8. januar til mob.nr. 934 52 335.

Alle er hjertelig velkommen!
 

Hilsen Tunsberg Leikarring - www.tunsberg-leikarring.no

NYTTÅRSKONSERT
på Våle Samfunnshus

m/ vokalist Håvard Lersbryggen

10. januar 2016 kl. 17:00
Inngang kr. 100,- / barn gratis.
Gratis kaffe/kaker, loddsalg.

Mer informasjon finner du på www.glagjengen.no

Blågjengen spiller 
julen inn i Ramnes
RAMNES: Torsdag 17. desem-
ber har Blågjengen sin tradis-
jonelle førjulskveld i Ramnes 
kirke, sammen med sine gjester: 
Våle kirkekor, John Olav 
Johnsen og Ole Jensen, Erlend 
B. Bae på 12 år, Randi Gunhild-
stad og Truls Gran. Det er gratis 
inngang. - Vi gir deg anledning 
til å sitte ned, senke skuldrene 
en times tid, og oppleve jule-
stemning. Håper vi ser mange 
kjente og ukjente i kirken denne 
kvelden, inviterer Blågjengen.

BJUNE: Torsdag 3. desem-
ber inviterer Ramnes bygde-
kvinnelag til et hyggelig 
førsjulsmøte i veksthuset hos 
Åse Marie Holm i Bjuneveien, 
informeres det i en epost til 
ReAvisa. - Det serveres varm 
kjøttsuppe med flatbrød til. 
Etterpå blir det kaffe og kake.
Kåre Holtung fra Fon kom-
mer for å dele mange av hans 
gode historier med oss. Han 
er en svært god forteller og 
vi gleder oss til å  høre på 
han. Rune Christoffer Holm, 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sist helg var det julemarked i 
Vivestad, julegrantenning på 
Revetal, i Undrumsdal og i Våle 
- der det også var et helt nytt 
julespill. 

Lang kø for å kjøpe grøt
Underveis i julespillet forsvant 
Rudolf, men alle barna i salen 
visste akkurat hvor han var. 
Handlinga på scenen drukna 
i entusiastiske hint om hvor 
Rudolf gjemte seg, der barne-
stemmer fra et fullsatt Fjellborg 
etter hvert ropte høylytt til 
skuespillerne hvor de måtte 
leite. Snakk om å få med seg 
publikum! Etter at Rudolf var 
finni, fikk alle barna en godte-
pose hver som takk for hjelpa 
fra nissefar. Heldigvis hadde 

Gårdskafe hver søndag fram til jul

Full mobilisering 
for å finne Rudolf

som eier lokalene, vil også 
fortelle litt om drifta på Blom-
stergården. Både medlem-
mer og ikke medlemmer er 
velkommen. For mer info kan 
Mona R. Kirkevold kontaktes. 
Ramnes bygdekvinnelag har 
nylig avholdt årsmøte, der det 
ble valgt nytt styre: Leder Åse 
Marie Holm, nestleder Hege 
Bach, kasserer Lulli Samnøen 
og sekretær Mona Røisgård 
Kirkevold. Varamedlemmer er 
Unni Nilsen, Ingunn Hansen og 
Sonja Skaug. 

Ramnes bygdekvinnelags førjulsmøte

JUL I RE: - Hvor er Rudolf hen? Det var ikke noe problem å få hjelp av alle 
barna på Fjellborg da reinsdyret til nissen forsvant.

han tatt med seg en diger sekk 
med gaver, for det var veldig 
mange som hadde tatt turen 
til Fjellborg. Såpass mange at 
grøtkøen strakk seg hele veien 
fra kiosken og ut i storesalen. 
Etter et kvarters servering var 
grøtkjelen tom, og det måtte 
varmes opp mer. 

Steiker over 100 kilo ribbe
Det gikk unna av både vått og 
tørt i Vivestad også, der mange 
kombinerte turen til julemarked 
med en julemiddag. Det er 
Bent Sørsdal, Bents viltkjøk-
ken, som år etter år sørger for 
den gode ribbelukta. - Det er 
hvert fall blitt godt over ti år, 
kanskje bortimot 20 år? Jeg 
har ikke tellinga, sier Bent til 

GOD JUL! Grøtjenta Guro 
Heum Bergan (12) tok seg 
av en lang kø med grøtglade 
Våle-sokninger. Bent Sørs-
dal, Tordis Skallist Hovet og 
Sigrid Mathisen var blant 
dugnadsfolka i Vivestad som 
serverte juleribbe.

Foto: 
Stian Ormestad.

ReAvisa. I løpet av helga går 
det mer enn 100 kilo ribbe, 
nesten like mange kilo poteter, 
60 kilo surkål og 40 liter fløte til 
riskrem. Sjøl om juletallerkenen 
er billig, gir det kroner i kassa. 
Kjøkkenet sto i fjor for en 
inntjening på 45.000 kroner, 
sammen med lotteriet. Det ble 
neppe noe mindre i år. Alle 
inntekter går til Bygdehuset 
Sagatun.
Det var også julegrantenning 
i Undrumsdal og det samme 
også på Revetal samme søndag, 
les mer og se bilder fra det og 
andre juleforberedelser i Re på 
nettavisa ReAvisa.no. 
Til helga er det nissefest på 
Vonheim, og julemarked på 
Våle prestegård.

ØVRE SUKKE GÅRD: 
Hver søndag fram til jul byr 
Øvre Sukke gård på hyggelig 
julesteming. Kaffeen er åpen 
og i gårdsbutikken finner du 
mange fine gaver og økolo-

giske produkter. - Legg gjerne 
søndagsturen til de vakre skogs-
områdene rundt gården, og hils 
på alle de flotte dyra vi har her, 
inviterer vertskapet på Øvre 
Sukke gård i epost til ReAvisa.

Se flere bilder på ReAvisa.no

JULEFORBEREDELSER I RE:
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Stand på Re-torvet 
for 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.

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

www.akglass.no og facebook 

Kunsthåndverk, 
en unik gave! 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Som den andre boka om Musse 
Musegutt skriver Sissel Bergan 
om den lille musas julefeiring. 
Det var spennende å høre om 
for barna som hadde tatt turen 
til boklansering på Holt gård 
forrige helg.

Har ikke hørt om jul før
Denne gangen skal Musse 
Musegutt feire jul, men han gru-
er seg. For da er skolen stengt, 
og menneskevennen hans, 
Lasse, skal feire jul sammen 
med familien sin. Musse synes 
det ser spennende ut, med jule-
tre, pynt og julegaver. Kanskje 
går det an å feire jul for en liten 
mus også? Som sagt så gjort, så 
Musse stiller til med julefeir-

ing i musehuset, med resten av 
musefamilien som forskrekka 
bivånere. For de har verken hørt 
om jul eller Jesus før.

Inntekter til flyktninger
I tillegg til å kjøpe bok, kan 
man også kjøpe en Musse-bam-
se som er hekla av syriske flyk-
tningkvinner i Mersin i Tyrkia. 
Den hundringsen det koster går 
direkte til flyktning-leieren og 
livsnødvendige innkjøp der. 
Garnet får flyktningkvinnen av 
den veldedige organisasjonen 
Solidaritetsnøster. 
- Det er kult med den musa da, 
mener Sifie Kviberg Pedersen 
(7). - Historiene om hva den 
finner på hørres morsomt ut. 

Også kan vi kjøpe en Musse-
bamse som vi kan leke med i 
tillegg til å lese om han. Det er 
jo fint da, mener barna før de 
finner ut at de har sitti lenge nok 
stille og heller vil hoppe i høyet.

KULT MED MUSA: 
Barna som hadde tatt 
turen til Holt gård for-
rige helg fikk høre om 
Musse Musegutt som skal 
feire jul for første gang. 
Fra venstre ser vi Milla 
Johanne Kviberg Pedersen 
(3), Gro Signy Haug fra 
Hengsrød, Sofie Kviberg 
Pedersen (7), Lene Jahren 
fra Revetal, Mille Olava 
Jahren (1), Tuva Kleven 
(10), Live Kleven (10) 
og Fillip Kleven (3). Bak 
med boka ser vi forfat-
teren sjøl Sissel Bergan 
fra Tønsberg.

Foto: 
Stian Ormestad.

REVETAL: - Vi har fått veldig 
positive tilbakemeldinger, 
mange vil bidra, forteller Cath-
rine Bøhle til ReAvisa. - Nå 
håper vi bare at folk melder seg 
på som ønsker å være gjester 
til en dag vi gleder oss til. 
Info vil bli lagt rundt på flere 
møteplasser i Re, som legekon-
tor, helsehuset, servicetorget i 
Re kommune, NAV, Meny Arve 
Gran, Rema 1000, Jernia, med 
flere butikker. Det er også mulig 
å levere gaver på Restauranten, 
som vil bli gitt til barna på 
julaften. Som et hyggelig møte 

før julaften, kan alle som vil 
henge med på å hogge jule-
treet som skal pryde Restau-
ranten. - Det ringte noen som 
ville gi oss et juletre. Avtalen 
er at vi drar med denne flotte 
familen ut i deres skog og er 
med på å hogge treet. Alle 
som skal være med på julaften 
er velkommen til dette siste 
lørdag før jul, 19. desember 
2015. Det blir bål i skogen, og 
vi har har med pølser til alle 
som er med, forteller Cathrine 
Bøhle til ReAvisa. Hun kan 
nås på telefon 917 20 652.

Vi ønsker alle våre 
kunder og kontakter en god jul :)

Telefon 33 06 10 20 / Epost post@altinstallasjon.no / Nett altinstallasjon.no

Mange vil hjelpe til 
på julaften for alle på Revetal

Boklesing i høyet på Holt gård
UNDRUMSDAL: - Det er kult med den musa da!

JULEFORBEREDELSER I RE:
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Hjerpetjønn først ut med julemarked
HJERPETJØNN: Det var mange som fant veien til Hjerpetjønn vel 
lørdag 21. november 2015 da Hjerpetjønn sanitetsforening arrang-
erte sin årlige julesalgsmesse. Et titalls utstillere hadde stand der 
det ble solgt hjemmelagede produkter av høy kvalitet. Ute var det 
stort bord med kranser og kors, og inne var det salg av vevde og 
strikkede gjenstander, pluss mye annet. Signe Svinsholt og Vigdis 
Mørken i Hjerpetjønn sanitetsforening solgte lodd til tombola og 
kveldsutlodning. Det var også kafeteria der gjestene kunne få både 
mat og kaffe.

Foto: Håkon Westby

Lørdagsåpent fram til jul på Olgars
BRÅR: Den røde låven på Brår er fylt opp med julepynt. Alt er 
gjenbruk eller sydd, strikka eller snekra i verkstedet på Olgars på 
Brår eller på Asvo på Revetal. Både veiledere og brukere inviterer 
til jul på Olgars, med lørdagsåpent hver lørdag fram til jul. Bak 
kassa står Linda Borge, som elsker når det koker i butikken. Som 
kundebehandler hjelper Linda alle som kommer inn døra på Olgars 
til et godt kjøp. Det er ikke noe problem, forteller hun til ReAvisa. 
- Det er så mye flott her! Les mer på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad

Seks av sju slag
VIVESTAD: Vivestad 
bygdekvinnelag inviterte til 
kakebaking nå i førjulstida. Det 
ble både baking, kaffeslaberas 
og litt prøvesmaking, rapporter-
er bygdekvinne. Og når kvelden 
var over, var seks av sju slag i 
boks.

Foto: 
Stian Ormestad

Za-Zaa-rocken på 
Revetal 2. juledag
REVETAL:  Det hellokale 
partybandet Za-Zaa rocker 
Revetal 2. juledag med stinn 
brakke på Revetal gamle 
stasjon - der også billetter er 
å få kjøpt i løpet av kort tid. I 
fjor som alle de ti foregående 
åra var det fullt hus, så bandet 
anbefaler å sikre seg billett før 
det er tomt. Den aller første 
Za-Zaa-rocken var på Revetal 
i 2004, så for mange blir det 
ikke skikkelig jul uten denne 
rocka romjulskvelden.

4. dagsfest i Våle
VÅLE: Våle samfunnshus 
står klart for storinnrykk av 
danseglade reinger 4. dag jul 
- da spiller det lokale danse-
bandet Cosmic opp til dans. 
Bandet har oppretta et event 
med mer info på Facebook, 
som kan søkes opp, informer-
es det.

Romjulsfest på 
Dalheim 5. juledag
UNDRUMSDAL: Undrums-
dølinger og folk fra nabo-
bygder inviteres til romjulsfest 
på Dalheim 5. juledag, fortell-
er Barry Damdalen i en epost 
til ReAvisa. - Det blir musikk 
ved DJ og salg av brus, snacks 
og påsmurte rundstykker. Det 
blir også loddsalg. Ta med 
egen drikke og gode venner 
og kom på fest på lokalet!

- Vi får en god følelse av å hjelpe andre barn

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Leder for  SOS-barnebyer i 
Vestfold, Bernhard Marti, for-
teller at i fjor var 250 Re-elever 
med på omvendt julekalender, 
og over 3.800 elever i Vest-
fold. I Re ga det 27.000 kroner 
til SOS barnebyer i fjor, og i 
Norge resulterte det i et bidrag 
på hele 3,5 milioner kroner. 

God følelse å hjelpe andre
ReAvisa var med Marti i 7. 
klasse på Ramnes skole som 
gjennomførte opplegget i fjor, 
og som skal ha det før jul i år 
også. SOS Barnebyer har laget 
en kort film som man åpner i 
en adventkalender. Det vises en 
ny film i klassen hver dag som 
viser hvordan barna i SOS-
barnebyene har det. Det kan 
være fra lek og lokale varianter, 

til matlaging eller hvilke drøm-
mer en 12 år gammel jente i In-
dia har, eller utdanningsønsker 
en gutt i Peru har som mål. Når 
advent er over får elevene hver 
sin konvolutt hvor de kan legge 
i det de har tjent på jobbing 
eller spart av ukepengene sine. 
Alt anonymt slik at ingen veit 
hva den enkelte gir. I klassen 
fortalte Marti fra en tur til en 
barneby i Kosovo og om hvor-
dan man klarte seg der. Sammen 
med elevene regnet de ut hvor 
mye de hadde å leve av per dag 
og sammenlignet det med her 
i Norge. - Nettopp utdanning 
var det som varmet mest med 
besøket, fortalte Marti. – Alle 
var veldig opptatt av hvor viktig 
utdannining er. Han fikk se både 
engelsk og matematikkbøker. 

- Det var moro å kommunisere 
med dem på ”felles” spåk, 
og ikke minst å se gleden og 
stoltheten i ansiktene deres når 
vi visste at vi forsto hverandre. 
Kult, rett og slett, sier Marti. 
ReAvisa spurte elevene hva de 
syntes om opplegget: - Mor-
somt, sa en elev. - Hyggelig å 
hjelpe barn, svarte en annen. 
- God følelse å hjelpe andre.
- Hva gjør dere får skaffe 
penger da?
- Jeg hjelper til hjemme og 
sager ved. - Jeg bruker av uke-
lønna mi, sa en annen. Andre 
rydder rommet, skifter dekk, 
klipper grass, jobber i fjøset, 
eller støvsuger stua hjemme. 
Lærer Per Erik Kompalla er 
veldig positiv til tiltaket. Det 
er god sosial læring og gir god 

innfallsvinkel til gode samtaler i 
klassen, sier han. Også Ramnes-
rektor Kjellaug Lien er positiv 
til opplegget: - Jeg synes det 
er veldig bra. Elevene lærer å 
gi – ikke bare å få. Det gir en 
god plattform til å snakke om 
verdier og holdninger. 

Alle klassene er med
- På siste møte i FAU ved 
Ramnes skole var man enige 
om å gjennomføre opplegget 
i alle klassene, forteller rektor 
Lien til ReAvisa. Det er også 
andre skoler og barnhager i Re 
som har omvendt julekalender, 
men hvor mange grupper og 
klasser det totalt er har ikke 
Marti oversikt over nå. Han er 
kjempefornøyd med opp-
slutningen om tiltaket.

RAMNES: Disse elevene sager ved, skifter dekk, klipper grass, jobber i fjøset 
eller støvsuger hjemme for å være med på omvendt julekalender - der barna får 
kjenne hvor godt det er å gi, ikke bare få.

GLEDEN AV Å GI: 
7. klasse på Ramnes skole er 
en av alle klassene i Re som 
har omvendt julekalender. 
Mange andre skoler er også 
med, der gleden av å gi er i 
fokus.

Foto: Håkon Westby

Les mer om jula i Re 
på ReAvisa.no
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Sport i Re:

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!

5 SOLGTE

BREKKEÅSTUNET

• 1. byggetrínn består av 
 12 leiligheter

• Areal fra 70m2 – 81m2

• Pris fra 

 kr. 2.550.000 – 2.990.000,-

KJØPER DU NÅ 
KAN DU FLYTTE INN 

HØSTEN 2016
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Tlf: 33 06 00 15  /  www.rehaarstudio.no

Hvilken retning velger 
Vivestad og Høyjord?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Nabogrendene Vivestad og 
Høyjord regner seg ofte som ei 
felles grend. Utkant er og blir 
de uansett, spørsmålet er om de 
skal søke sammen i en av kom-
munene eller fortsette som i dag 
med ei kommunegrense mellom 
seg. Den viktigste enkeltsaken 
er grendeskolen i Høyjord, 
der barna fra Vivestad har gått 
på skole helt siden 1965, men 
avtalen er sagt opp, og fra og 
med 2017 skal Vivestad-elever 
gå på Ramnes skole.

Re er lokomotivet i Vestfold
I 2009 sendte Vivestad 
bygderåd en søknad om grense-
justering til Fylkesmannen. Det 
var som en reaksjon på at Re 
kommune sa opp skoleavtalen 
med Andebu. Søknaden splitta 
bygda, der blant annet Vivestad 
bondelag gikk ut mot søknaden 
i ReAvisa for fem år siden: 
- Re er lokomotivet i landbruks-
næringa i Vestfold. Kommu-
nen er flink til å ta hensyn til 
Vivestad i primærnæringene. 
Det er et godt samarbeid mel-
lom de forskjellige bondelaga 
i Re. Kommunesenteret på Re-
vetal er et naturlig sentrum for 
Vivestad, akkurat som for andre 
deler av Re og innlandsvestfold, 
med et attraktivt handelssenter, 
kommunehus med tilbud og 
tjenester til innbyggerne, ramsa 
bondelagsleder Helge Skjegge-
stad opp til ReAvisa den gang - 
på vegne av den største næringa 
i bygda. På bygderådsmøte 
tidligere i år åpna Re-ordfører 
Thorvald Hillestad (SP) for å 
avholde en folkeavstemming i 
Vivestad - der bygda sjøl skal få 
betemme om de vil bli i Re eller 
henge med Høyjord til Sande-
fjord. Eller om Vivestad blir i 
Re og Høyjord kommer til Re.
Andebu-ordfører Bjarne Som-
merstad (SP) virka ikke like 
positiv til en folkeavstemming 
på bygderådsmøtet. Han vil 
ha med seg Høyjord og gjerne 
Vivestad til Sandefjord, og ga-
ranterer for Høyjord skole. 
- En garanti som kanskje er verd 
papiret den er skrivi på, men 
ikke stort mer, mente Re-
ordfører Hillestad på 
bygderådsmøtet. - Det er 
umulig å komme med sånne 
garantier, mener Hillestad. 
- Ingen ordfører kan sitte i 
dag og garantere for framti-
dige kommunestyrevedtak. 
Det kan ikke Sommerstad, det 

HØYJORD: Andebu blir en del av Sandefjord, mens 
Re fortsetter aleine. Hvor vil vivestadingene og høy-
jordingene høre til i framtida? 

kan ikke jeg, sa Hillestad på 
bygderådsmøtet på Sagatun.
Ut ifra tilbakemeldingene fra 
salen på bygderådsmøtet, virker 
det som om vivestadingene vil 
bli i Re og høyjordingene vil 
henge med til Sandefjord. Det 
betyr at kommunegrensa fortsatt 
vil splitte bygdene som egentlig 
vil holde sammen i en felles 
kommune. Les mer om møtet i 
arkivet på nettavisa ReAvisa.no.

- Høyjord bør gå til Re
I Høyjord er mange positive til 
Re. Tobias Løke (23) er en av 
dem. Han har bodd i bygda i tre 
år og mener det er mest naturlig 
å gå mot Re, geografisk sett. 
Høyjord og Revetal ligger på 
samme breddegrad. Høyjord-
inger bruker Revetal, og har et 
fellesskap med Vivestad i Re.
- Men klart - det er korte av-
stander i Vestfold, så det er ikke 
så gæli å bli en del av Sande-
fjord heller. Men jeg mener det 
er mer fornuftig for Høyjord å 
gå mot en landkommune som 
Re, der bygdene kan holde 
sammen. Jeg liker egentlig ikke 
at Høyjord skal bli en utkant i 
en bykommune. Vi er nok mer 
likeverdig mot Re, hvert fall 
sammen med Vivestad, mener 
Løke. Men det tok ikke lang 
tid å finne noen som ikke er 
positiv til Re. Ivar Myhre (61) 
er en ekte høyjording som har 
bodd hele livet sitt i bygda, og 
som var veldig positiv til Re 
tidligere - men i løpet av den 
siste tida har han snudd helt 
om og vil heller at Høyjord blir 
med til Sandefjord, -  men da 
må Vivestad bli med på lasset 
også, mener Myhre. - Vivestad 
og Høyjord er ett i alt. Vi hører 
sammen, det er bare tull at det 
går ei kommunegrense mel-
lom oss. Tidligere ville jeg at 
Høyjord skulle bli en del av Re, 
men nå har jeg snudd. Skal jeg 
si rett ut hva jeg mener, så er det 
at politikere og næringsliv i Re 
har laga et sentrum på Revetal, 
og det er flott det. Men resten 
av bygda er jo lagt død! Når en 
sånn sentraliseringstanke råder 
i Re, kan vi like gjerne gå til 
Sandefjord, hvert fall med ga-
rantien som er gitt for Høyjord 
skole. Nå kan jo ingen vite hva 
politikerne vil holde av løfter, 
sånn er det bare. Men jeg har et 
større håp for Høyjord skole i 
Sandefjord enn i Re, sier Myhre 
til ReAvisa.

- Hele Vestfold 
  til en kommune
HØYJORD: Ett par andre 
ReAvisa møtte på en sein høst-
kveld i Høyjord ville ikke stå 
fram med navn. En kar som job-
ber i Re og bor i Høyjord synes 
det er en lur ide å gå i retning 
Re. En Andebu-kar på sykkeltur 
med bikkja si mener hele Vest-
fold burde blitt til en kommune, 
for å unngå unaturlige grenser 
som vi har mellom Vivestad og 
Høyjord. - Det er liten vits i å 
flikke på kartet litt her og der. 
Slå sammen hele Vestfold til 
en kommune! Det er så korte 
avstander her likevel. Og det 
blir sikkert en kommune ut av 
Vestfold til slutt likkavæl. Sånn 
sett skjønner jeg at reingene 
stemte nei til enda en kommu-
nesammenslåing, som fortsatt 
er for liten. Det tar på å slå sam-
men litt og litt, uten at kommu-
nen blir stor nok. Derfor - hele 
Vestfold til en kommune, først 
som sist!

Mener Re er et eks-
empel på et godt 
lokaldemokrati
HOF: Navnet kan felle sam-
menslåingen av Holmestrand og 
Hof, les mer om det på nettavisa 
ReAvisa.no. Felleslista ved 
MDG og Rødt mener Hof langt 
på vei blir overkjørt av Holme-
strand, og varsler at de vil se 
seg om etter en bedre partner: 
Re kommune. Anne Katrine 
Westbye, leder for MDG i Hof 
og kommunestyrerepresentant 
for felleslista, mener det er på 
tide å spørre seg i Hof om Hol-
mestrand er den beste å slå seg 
sammen med. Derfor ser hun og 
fellesliste-partner og kom-
munestyre-representant Maren 
Kurdøl (Rødt) til Re - rett og 
slett fordi Re og Hof likner mer 
på hverandre. Kurdøl er impon-
ert over prossessen i Re, sam-
menliknet med Holmestrand: 
- Det viktigste med en eventuell 
sammenslåing er at den har en 
sterkt folkelig forankring. Det 
ligger Re mye lenger framme 
enn Holmestrand. Kurdøl 
mener Re gjorde en langt bedre 
innsats i å lytte til folk, gjennom 
folkeavstemming, debatter, og 
et større engasjement blant folk.
- Derfor vil det være lettere å 
få til en god prossess sammen 
med Re, som har god erfaring 
fra en sammenslåing allerede. 
Jeg skulle ønske vi hadde en 
liknende prossess i Hof som 
dere hadde i Re - særlig med 
tanke på folkeavstemming, sier 
Kurdøl til ReAvisa. Les mye 
mer om saken på nettavisa
ReAvisa.no.

VIVESTAD I RE: Re kommune er lokomotivet i Vestfold når 
det kommer til primærnæringene - som er Vivestads største 
næring, mente formann i Vivestad bondelag Helge Skjeg-
gestad i ReAvisa for fem år siden.

Foto: 
Stian Ormestad / privat

HOF TIL RE? - Det viktigste med en eventuell sammenslåing 
er at den har en sterkt folkelig forankring. Det ligger Re mye 
lenger framme enn Holmestrand, mener Maren Kurdøl, kom-
munestyrerepresentant for felleslista i Hof.

HØYJORD TIL RE? Tobias Løke (23) er positiv til Re. Høy-
jordinger bruker Revetal, og har et fellesskap med Vivestad i 
Re. - Jeg mener det er mer fornuftig for Høyjord å gå mot en 
landkommune som Re, der bygdene kan holde sammen.

HØYJORD TIL RE? Ivar Myhre (61) var veldig positiv til 
Re tidligere - men har snudd helt om i løpet av den siste tida 
og vil heller at Høyjord blir med til Sandefjord, -  men da må 
Vivestad bli med på lasset også, mener Myhre.

Lokalpolitikk i Re:
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ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015

Kort om 
Årets idretts-
navn i Re:
Hver høst inviterer 
ReAvisa til å foreslå kan-
didater til Årets idretts-
navn. Alle kan foreslå 
sin favoritt. Begrunnede 
forslag presenteres i 
avisa. Årets kandi-
dater var Jeanette Hegg 
Duestad (16), Ellen Kris-
tina Hynne (37), Erling 
Schjetne (48), Martine 
Topstad (18), Papagayo E. 
(5), Audun Kalleberg (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. Vin-
neren kåres av en jury 
bestående av kultursjef i 
Re kommune Ida Johre, 
leder av Hovedutvalg for 
helse, oppvekst og velferd 
(HOV) Tove Øygar-
den, årets Ridder av Re 
Øyvind Skjeggerød, og 
ReAvisas Synne Eggum 
Myrvang. Vinneren av 
Årets idrettsnavn vin-
ner heder og ære, og blir 
presentert i ReAvisa.
Tidligere vinnere er To-
bias Gran, fotball (2013), 
Torjus Sleen, sykling 
(2014) og nå Jeanette 
Hegg Duestad, skyting 
(2015). Neste mulighet til 
å foreslå kandidater blir i 
november 2016, følg med 
på nettavisa ReAvisa.no!

Våre åpningstider i jula:
23. desember: 11-16
24. desember: stengt
25. desember: stengt
26. desember: stengt
27. desember: stengt

28 - 31. desember: 28 - 31. desember: 11-16
1. januar: stengt
2. januar: 11-16
3. januar: 15-19

Prøv vår julemeny!

LANGÅPENT
TORSDAG 10 - 18

Åpningstider:
Man, tirs, ons, fredag 10 - 17
NYHET: Torsdag 10 - 18
Lørdag stengt

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Jeanette Hegg Duestad (16) er 
årets idrettsnavn i Re 2015. I 
tillegg til gull og flere sølv fra 
sin første sesong som junior, er 
hun ei blid jente og et godt for-
bilde for andre barn og unge. Til 
daglig går hun studiespesialiser-
ing på Re VGS. Da ReAvisa 
første gang skreiv om skytter-
talentet for to år siden, fortalte 
Jeanette at hennes første møte 
med sporten var helt tilfeldig. 
– Jeg var egentlig på poeng-
langrenn i Fon, men så var det 
noen som trente i gymsalen, og 
jeg ble spurt om jeg ville prøve. 
Det ville jeg - og så fort var det 
gjort å bli bitt av basillen. 

Formidable resultater
Det var ingen i familien som 
dreiv med skyting, men de ble 
kjapt interessert og er viktige 
støttespillere. Allerede fra første 
trening viste Jeanette seg som ei 
treffsikker jente, som kjapt satte 
seg mål etter mål. Ambisjonene 
på sikt er å kunne konkurrere 
internasjonalt. Denne sesongen 
beskriver 16-åringen slik:
- Da jeg gikk opp til junior i
år, forventa jeg 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 sjuk!
Det samme synes juryen bak 
Årets idrettsnavn, som alltid har 
en vanskelig jobb med å velge. 
Sju veldig gode kandidater var 
foreslått. En enstemmig jury lot 

valget falle på Jeanette: “Hun 
trener vanvittig mye, og det 
betaler seg i gode resultater som 
kommer på løpende bånd. Vi 
opplever også at hun har sunne 
verdier og har blitt en folke-
favoritt. Skyting er en relativt 
liten idrett i Re, og hennes 
resultater på skytterbanen 
framstår som ganske formi-
dable. Overgangen til å skyte 
i juniorklassen er særlig tøff. 
Å prestere så godt i sitt første 
år som junior, er fantastisk. I 
tillegg er hun en allsidig jente 
som også driver med hest.
Jeanette er en blid og sympatisk 
jente, et godt forbilde med
ambisjoner for framtida”.

På sponsor-jakt i Re
Jeanettes største støttespillere 
er pappa Bjørn Duestad og 
bestefar Arne Duestad, pluss 
mamma Ellen Hegg. Ellers er 
det dårlig med sponsorer. Det er 
en dyr idrett å drive med, med 
mye kostbart utstyr etter hvert 
som man klatrer i klassene. 
Jeanette har fått topp-resultater 
med utstyr som er hakket under 
det beste som er å oppdrive. 
Skyting lever litt i skyggen av 
de store idrettene, men Jea-
nette håper likevel det vil være 
muligheter for spons, gjerne 
lokalt i Re. Hvis hun tar skrittet 
opp i internasjonal konkurranse, 
blir kostnadene enda større. 
Lidenskapen med skyting opp-
summeres slik: - Godt miljø. Og 
konkurranse, jeg har et veldig 
stort konkurranseinstikt. 
Det er de to viktige tinga.

Jeanette Hegg Duestad (16) 
er Årets idrettsnavn i Re 2015

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2015: Jeanette 
Hegg Duestad (16), skyting, er Årets idretts-
navn 2015. “Jeanette er en blid og sympatisk 
jente, et godt forbilde med ambisjoner for 
framtida”, heter det i begrunnelsen fra juryen. 
Pappa Bjørn Duestad er hennes viktigste støt-
tespiller, sammen med bestefar Arne Duestad 
og mamma Ellen Hegg. Ellers er det dårlig 
med sponsorer. Jeanette gikk opp i juniorklas-
sen i år, og det hun setter høyest fra sesongen 
er NM-sølv individuelt i junior på Landsskyt-
terstevnet, NM-gull for lag, med ankerettappe, 
og to NM-sølv fra den internasjonale NSF-
skytinga i september.

Foto: 
Stian Ormestad/Stine Skoli

Se video på ReAvisa.no

FON/JARBERG: - Årets sesong har vært helt sjuk!
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DNB Eiendom � Hele Norges Eiendomsmegler   �   dnbeiendom.no   �   tlf: �� �� �� ��

Truls Bøhle
Tlf: ��� �� ���
truls.bohle
@dnbeiendom.no

Thor Fredrik H. Solberg
Tlf: ��� �� ���
fredrik.solberg
@dnbeiendom.no

Solgt! Solgt! Solgt! Selge?
DNB Eiendom selger flere eiendommer i Re enn noen annen. Derfor treffer vi også 

flere kjøpere og vet hva de ser etter. Kanskje søker de en bolig som din? Ta en titt i 

Norges største boligkjøperregister på www.dnbsnartsolgt.no for å se hvor mange 

som søker bolig i ditt område akkurat nå. Ta så kontakt med en av våre lokalkjente 

meglere for et godt tilbud, så hjelper vi deg videre.

DNB Eiendom Revetal – Vi kjenner nabolaget ditt
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Harald Wegeland fikk Deltaker-
medaljen 70 år etter innsatsen

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Harald Wergeland (100) fikk 
mandag 23. november 2015 
overrakt Deltakermedaljen og 
diplom undertegnet av Kong 
Harald på en tilstelning på Re 
helsehus. Medaljen ble overrakt 
av oberstløytnant Børge Gamst 
som er distriktssjef i Oslo-
fjordens heimevernsområde. 

- Det har drøyd litt lenge
I juni fikk Wergeland Min-
nemedaljen for 70-årsjubileet 
for frigjøringen. ReAvisa spurte 
da om hva han syntes om å få 
minnemedaljen 70 år etterpå?
- Jeg syns det har drøyd litt
lenge, sa Harald Wergeland,
med et smil. Les mer om det i 
ReAvisas augustnummer 2015.
- Det er beklagelig at du ikke 
har fått den før, men glede-
lig å kunne gi deg den nå, sa 
Gamst. - Heimevernet er jo 
organisert etter samme modell 
som det hjemmestyrkene var 
under krigen, sa han. Tilstede 
var familie og venner, ordfører 

Thorvald Hillestad, heimever-
nets områdesjef i Horten Terje 
Randem, og representanter for 
pressen. Etter overrekkelsen 
var det bevertning og noen ord 
fra sønnen Jan Wergeland som 
ledet arrangementet. Hillestad, 
som overrakte minnemedaljen 
i juni, gratulerte med deltaker-
medaljen. - Det er hyggelig 
at forsvaret har merket seg 
innsatsen og honorerer den. Det 
er viktig at de unge får høre 
om dette, sånn at de setter pris 
på hva vi har nå, sa Hillestad. 
- Medaljen du får i dag er til 
de som deltok under krigen, sa 
Gamst. - Jeg har vært i forsvaret 
i 25 år og dette er første gang 
jeg deler den ut. Dette setter jeg 
stor pris på. Gratulerer!

70 år siden frigjøringen
Les enda mer om krigsårene og 
frigjøringen i gamle Ramnes og 
Våle kommuner i ReAvisa, mai 
2015 - med temabilaget “Krig 
og fred i Re”. 

HØYTIDELIG OVER-
REKKELSE: Harald Werge-
land (100) får deltakermed-
aljen og diplom fra Kong 
Harald av oberstløytnant 
Børge Gamst. Overrekkelsen 
fant sted på Re helsehus i 
november.

Foto: 
Håkon Westby

REVETAL: Krigshelten blir hedret for sin innsats 
under 2. verdenskrig. - Jeg syns det har drøyd litt 
lenge, mener 100-åringen Henrik Wergeland.

Mener minnes-
merke forfaller
VÅLE: ReAvisa har mottatt 
bekymringsmeldinger fra lesere 
som mener minnesmerket etter 
2. verdenskrig forfaller på Våle 
prestegård, uten nødvendig ved-
likehold og stell. Steinen kunne 
vært vaska og rensa for mose 
og skitt, og det kunne vært luka 
og pynta opp rundt. Den gamle 
bautaen ble reist for å hedre de 
falne i 2. verdenskrig. ReAvisa-
lesere forteller at de har tatt 
kontakt med kirkekontoret, 
som har henvist dem videre til 
kulturkontoret. Mye tyder på at 
henvendelsen har falt mellom 
to stoler. Kirkeverge Per Astrup 
Andreassen forteller til ReAvisa 
at kirken i Re har ansvar for 
kirkegården, unntatt innstallas-
joner som denne bautaen. Det 
gjelder flere liknende minnes-
merker - sjøl om de er plassert 
på kirkegården eller i nærheten 
av kirken. Etter en avklaring 
fra kultursjef i Re kommune 
Ida Johre er det klart at det er et 
kommunalt ansvar, som faller 
på teknisk etat. - Alle henven-
delser skal rettes til teknisk etat.

Re-kalenderen er 
i salg flere steder
RE: Lederen i Re Lions, Hans 
Stokke, forteller at Re-kalen-
deren i år har flere salgssteder,  
i tillegg til Servicekontoret, 
banken og Revetal gamle 
stasjon kan den også kjøpes på 
Re bibliotek, Revetal Glasser-
vice, Stange Gjestegård, Gran 
VVS, Spar Brekkeåsen, Olgars 
på Brår, Jernia, Glasshytta i 
Vivestad og badstua i Vivestad. 
I tillegg selges den av Ivrig 4H 
i Fon. Lionsklubben kom-
mer også til å stå på stand på 
Revetal og selge den. Re Lions 
gir alle inntekter som kommer 
inn på salget til humanitært 
arbeid. Alle utgifter til trykking 
er allerede dekka av trofaste, 
lokale annonsører i kalenderen.

Frivillighet i Re:

Diamantklokke
Veil. kr 3.998,-

Kr 2.998,-
14 diamanter

Diamant-
armbånd

Veil. kr 14.999,-

Nå 9.999,-
0.50ct WP

Diamantring
375 gull

Veil. kr 12.999,-

Nå 7.999,-
0.75ct WP

Diamantring
Veil. kr 6.999,-

Nå 3.999,-
0.25ct WP

Diamantsmykke
Veil. kr 6.999,-

Nå 4.999,-
0.30ct WP

Kampanjen gjelder til 31.12.15, eller så lenge beholdningen rekker. 
Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

Med forbehold om trykkfeil, prisendringer og utsolgte varer.

Gullfunn Revetal, tlf 33 05 07 00
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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

Skoler i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bjerkely skole er med på 
et plankehytteprosjekt som 
Skogselskapet og Sparebank-
stiftelsen står bak. Det er 5., 6., 
og 7. klasse som har snekra, helt 
siden september. Sist fredag var 
det høytidelig åpning av planke-
hytta med snorklipping, taler og 
servering av tomatsuppe inni 
den flotte plankehytta.

- Det har vært masse jobb!
De tre 7. klassingene Veslemøy 
Hoholm (12), Mikael Thorvald-
sen (12) og Simen Gunnerød 
(12) forteller at det har vært 

mye jobb. De har brukt kunst og 
håndtverk-timer, noen matte-
timer, og en god del friminutt. 
I tillegg har noen vært igjen 
etter skoletid for å snekre utover 
kveldene.
- Det er veldig gøy, mener gutta.
- Å få være ute og jobbe med 
noe annet enn vanlig skole 
er fint. Vi lærer mye, kanskje 
enda mer enn når vi sitter inne 
i klasserommet, tror Veslemøy. 
Hun er usikker på om det er 
snekker hun skal bli når hun blir 
stor, sjøl om denne snekringa 
har vært kjempegøy. Gutta er 

mer klare for et yrkesvalg i den 
retningen.
- Like viktig som å vite hva 
man vil bli, er å vite hva man 
ikke vil bli, sier Tore Slettvik, 
inspektør på Bjerkely skole. 
Noen er blitt veldig innstilt på å 
bli håndtverkere, andre ikke.
- Vi har mange flinke fagfolk 
som har gått her på skolen, for-
teller lærer Kari Anne Asp. 

- Perfekt sted “å chille”
Det er Per Asp som har vært 
med elevene mest på planke-
hytta. I tillegg til å være rektor, 

er han lærer i kunst og håndt-
verk og matte. 
- Dette har tatt mer tid enn 
vi hadde regna med, for det 
har blitt ei større hytte enn 
først planlagt, forteller han til 
ReAvisa. Materialer er sponsa 
av Skogselskapet, pluss Ber-
gene-Holm som bidro med mer 
materialer da prosjektet vokste 
seg større enn først forutsatt. I 
tillegg er det blitt brukt av 
gavepenger fra Grette sanitets-
forening til vinduer.
Elevene forteller til ReAvisa 
at plankehytta skal være et fint 

sted å være når det regner ute. 
De yngste gleder seg til å leke 
inni plankehytta. De eldste 
mener det er et perfekt sted “å 
chille”. Hytta er der for alle.

Feira med tomatsuppe
Elevrådsleder Filippa Østerberg 
(12) holdt en flott tale før snora 
ble klippet. Hun takka Per Asp 
for masse hjelp, til stor applaus 
fra elevene som omkransa 
plankehytta. Så ble det server-
ing av tomatsuppe i plankehyt-
ta, som alle elevene på Bjerkely 
skole kan være veldig stolte av.

UNDRUMSDAL: - Å få være ute og jobbe med noe annet enn vanlig skole er fint. Vi lærer mye, kanskje enda mer enn når vi sitter inne.

Høytidelig plankehytte-åpning
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www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

MORSOMT PROSJEKT: Fra begynnelsen av september, okto-
ber og til slutten av november har plankehytte-prosjektet gått på 
Bjerkely skole. Elevene har fått bakt inn prosjektet i både kunst og 
håndtverk-timer og mattetimer. I tillegg har flere elever snekra i 
friminutt og etter skoletid. Nå skal bilder og dokumentasjon sendes 
inn for å konkurrere om fine premier i en plankehytte-konkurranse 
i regi av Skogselskapet og Sparebankstiftelsen. På bildet over ser 
vi rektor og lærer Per Asp, som fikk stor applaus og blomsterbukett 
for sitt store engasjement for å sette i gang og følge opp prosjektet.

IVRIGE BARN: Med hammer 
i hånda og hjelm på hodet har 
elevene i 5., 6., og 7. klasse job-
ba på plankehytta i tre måneder. 
Sist fredag var det tida for å 
legge fra seg redskapen og feire 
den ferdige plankehytta med 
tomatsuppe. På bildet til venstre 
ser vi 7. klassingene Veslemøy 
Hoholm (12), Mikael Thorvald-
sen (12) og Simen Gunnerød 
(12). De forteller at det har vært 
mye jobb. - Men det er veldig 
gøy, mener gutta. - Å få være 
ute og jobbe med noe annet enn 
vanlig skole er fint. Vi lærer 
mye, kanskje enda mer enn når 
vi sitter inne i klasserommet, 
tror Veslemøy. 

Foto: 
Stian Ormestad / privat

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Det var fullt i stuene på Bygde-
tunet Brår mandag 16. novem-
ber. På programmet sto elgjakt. 

Gode jaktbikkjer
Kåre Holtung ledet samtalen 
med elgjegerne Arnt Hvidsten, 
Asbjørn Horn og Jan Bøhle. 
Kåre har vokst opp med jakthis-
torier, og hans far Ole Holtung 
hadde skrevet ned notater fra 
jakta opp gjennom åra. Jan Bøh-
le hadde også jaktdagboka etter 

Jakthistorier og artige skrøner i skjønn 
forening på historielagsmøte
BRÅR: Jakthistoriene satt løst på Ramnes historielags elgjakt-møte.

de ei kvote på sju dyr. Et antall 
som har blitt stadig mindre.
Asbjørn Horn skøyt sin første 
elg som 18-åring. Asbjørn har 
vært med i et lite jaktlag med 
to til tre medlemmer. Han 
forteller at han har hatt gode 
bikkjer. Særlig ”Børre”. Den var 
jaktchampion og var med i en 
nordisk landskamp. Jan Bøhle 
har med seg elghunden Vilja på 
møtet. Den er snill og går god-
lynt rundt i stua, og får kos og 

JAKTHISTORIER: Det var fullt i stuene på Bygdetunet 
Brår på Ramnes historelags november-møte med tema 
elgjakt. På det lille bildet ser vi jegerne Jan Bøhle og Arnt 
Hvidsten i prat med Kåre Holtung. Jaktbikkja Vilja har 
også vært med på jakt, og var med møtet i Ramnes histo-
rielag.

Foto: Håkon Westby

døm blei med på losen døm au. 
Da sier en av tilhørerne: - Jeg 
har hørt at når han tok fram 
fiskestanga, så fløy a bak låven 
og gravde mark!

Mye er forandra
Mye er forandra opp gjennom 
åra: Jegerprøven ble innført i 
1962. Før brukte man varsel-
skudd for å varsle elgfall. I dag 
har man radiokommunikasjon. 
Noe som alle var enige om 

Ramnes Historielag har julemøte
på Bygdetunet Brår 

mandag 7. des. kl. 19.00.

Bjørn Bergene forteller fra sin bok
«Ta te dæ, de er meir borti»

Julesanger og bevertning. 

Alle velkommen. 

“Når jeg tar hagla så jager’n bare hare og når jeg tar med rifla så jager’n 
elg. Ja, og under los så blei ho valpesjuk og fødte fem valpær. Og tru det eller 
ei – døm blei med på losen døm au”

faren Jens Bøhle. Arnt Hvid-
stens første jaktminne var fra 
1924 – da kom en stor elgokse 
over jordet og hoppa over en 
hesja. Jaktlaget, som den gang 
hadde et stort område å jakte på, 
blei varsla. Oksen blei felt over 
i Vivestad. Med på jakta hadde 
de et vitne – for den som hadde 
grunnen der den først blei sett 
fikk den gang halve elgen. Arnt 
begynte ikke å jakte sjøl før i 
godt voksen alder, i 1971. Det 
samme året som terrenget i Fon 
ble delt i to. Den gang hadde 

klapp flere steder. Jan forteller 
at den er god og har nylig vært 
med på å felle en hjort på 90 
kilo og en liten kalv, antakelig 
morløs, på 30 kilo. Han forteller 
at han kan høre på losen til 
Vilja om det er en hjort eller en 
elg den har los på. Da kommer 
Kåre med historien om elg-
jegeren som skryter av bikkja 
si: - Når jeg tar hagla så jager 
den bare hare og når jeg tar med 
rifla så jager’n elg. Ja, og under 
los så blei ho valpesjuk og fødte 
fem valpær. Og tru det eller ei – 

hadde bedra sikkerheten. Det er 
innført krav om ettersøkshund i 
tilfelle skadeskyting. På 1950-
tallet var det forbudt å skyte 
kalv. I dag skytes det både kalv, 
ku, ungdyr og okser i ei kvote 
fordelt på tre år. Det kalles retta 
avskyting. Jan Bøhle leser litt 
fra jaktdagboka til faren fra ei 
jakt ved Jasmyr og Kåre avslut-
ter det hele med å lese Ole Hol-
tungs lyriske jakthistorier fra 
1974. Helga Bjerkø overrakte 
blomster til de medvirkende før 
det var bevertning og åresalg.

Revetal

Små brøytetjenester 
utføres i Re

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!

Lag og foreninger i Re:
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TRAFIKKSKOLE
Trafikkalt grunnkurs - Personbil

Personbil med henger - Lastesikringskurs
Moped - Tung og lett MC

- følg oss også på Facebook!

MC-kurs A1 - A2 - A
15 - 16. februar 2016 kl 17.30 - 20.00

Trafikkalt grunnkurs
26. januar 2016 kl 15.30 - ca 18.00

Geir Myrvoll - tlf 413 87 372 / Leif Kåre Lauritsen - tlf 915 12 012
www.retrafikkskole.no / post@retrafikkskole.no

Tlf 413 87 372

FRISØR

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

Grevlingstien 21, Revetal 3

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Ungdomsskole-rektor utløste 
brannalarmen på egenhånd
REVETAL: Digitale spikk på Jodel gikk helt over styr 
på flere Vestfold-skoler i november. På Revetal ung-
domsskole valgte rektor å angripe rampestrekene på 
sin helt egen måte. Rektor Mona Elisabeth Larsen fikk 
på morgenkvisten nyss om at det kvelden før verserte 
et veddemål på Jodel om å utløse brannalarmen på 
skolen. Stemningen på skolen var spent fra morgen av, 
og den ble utløst av at rektoren sjøl trykte på knappen så 
brannalarmen ulte. Alt var avklart med teknisk etat i Re 
kommune, der vaktmesteren hadde ringt til brannvesenet 
i forkant for å varsle om hva som var på gang.  - Vi tok 
det som en rein brannøvelse, sier rektor til ReAvisa. 
Brannalarmen ble utløst rett før det likevel var friminutt, 
så minimalt av skoletida gikk tapt. Alle elevene måtte 
ut i friluft som ved en vanlig brannøvelse - og så bar det 
inn igjen for å fortsette undervisningen som normalt. - 
Jeg tror vi fikk tatt brodden av spenninga som bygde seg 
opp. Det var nok flere elever som hadde mer fokus på 
når brannalarmen skulle gå, enn skolearbeidet, tror rek-
tor Larsen. Les mer på ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad
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Skjeggestadåsen, Revetal
4 moderne leiligheter  BRA: 94 m   med  3 soverom2

Visning etter avtale

2.590.000,-
inkl. garasje
Finnkode:
65850543

Kirkeveien 213, 3140 Nøtterøy
Tlf. 33 34 57 57 - www.eventyrhus.no

Skjeggestadåsen i Revetal har en meget sentral 
beliggenhet i forhold til E18 og ligger i hjertet av Vestfold. 

Det er kort vei til Torp �yplass og Time-expressen går en gang i timen 
og tar deg til Oslo på ca en time. Bare tre minutter unna ligger Revetal 
sentrum med godt utvalg av butikker, kjøpesenter, post, bank, 
vinmonopol og spisesteder. Det er gangavstand til ny �ott 
barnehage og barneskole. Kort vei til golfbaner og 
nydelig turterreng rett  “på utsiden av døren”.

3 solgt!

Leilighetene har gode, praktiske 
planløsninger og inneholder alle 3 store 
soverom. Stuen er lys og åpen, moderne 
peisovn medfølger. Romslig kjøkken med 
integrert komfyr, stekeplater og oppvask-
maskin.  Alle innvendige over�ater er 
ferdigbehandlede i lyse farger, boligene 
leveres med eikeparkett på gulv. 
Baderom med keramiske �iser og varme-
kabel. Garasje / carport samt 5m2 sports-
bod medfølger. Leilighetene har stor 
solrik uteplass mot vest med luftig utsikt 
mot natur og landskap. Tomten grenser 
mot friområde i nord. Her har man sin 
egen lille 100 meters skog. 

Leilighetene  bygges etter seneste 
byggeforskrifter. Dette betyr mer isolasjon 
og varmegjenvinning samt oppgradert 
elektrisk anlegg med �ere punkter. 

Boligene er påbegynt og 
ferdigstilles for inn�ytting 
vår/sommer 2016.

Vi har under oppføring 
2 stk horisontaldelte 
2-mannsboliger.
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- Gjør låvedøra høy 
og porten vid, 
Listhaug!
Ragnhild Duserud, 
Norges Bygdeungdomslag

Regjeringen har foreslått å 
fjerne skattefritak på gårdssalg 
til familiemedlemmer i stats-
budsjettet. For to år siden tok 
den bort arveavgiften, med 
det resultat at muligheten til å 
skrive opp verdier på maski-
ner og redskap falt bort. Dette 
er bare to av flere tiltak fra 
regjeringen som gjør det van-
skeligere for ungdom å velge ei 
framtid i landbruket.
Norges Bygdeungdomslag er 
bekymret for signalene regjerin-
gen sender ut til unge bønder. 
Å overta et gårdsbruk er en 
prosess. Stadige endringer i 
skatte- og landbrukspolitikken 
gjør det vanskelig å planlegge, 
og skaper unødvendig usikker-
het. Det var ikke få gårdsover-
dragelser som ble gjort «over 
natta» da arveavgiften ble fjer-
net ved utgangen av 2014, men 
hvor gjennomtenkte var alle 
sammen? Vi trenger forutsigbar-
het –ikke plutselige endringer 
som er lite helhetlige. 
Det er tydelig at rekruttering 
først og fremst er et interessant 
tema for landbruksministeren 
i forbindelse med festtaler. I 
Norges Bygdeungdomslag er 
det mange ungdommer som står 
på trappene til å gå inn i land-
bruksnæringa. Men ingen vil bli 
bønder for enhver pris. En av de 
viktigste faktorene, mener vi, 
er en forutsigbar landbrukspoli-
tikk som gir oss en pekepinn på 
hva vi kan vente oss i framtida 
av rammebetingelser. Stadig 
nye grep i landbrukspolitikken 
med påfølgende økte kostnader 
gjør ikke terskelen lavere for 
at ungdom skal velge å overta 
gårdsbruk og satse på ei framtid 
som matprodusent. Små skatte-
grep kan virke uproblematisk 
på politikerne, men for oss de 
gjelder kan det innebære mange 
hundretusener.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Tross landslagskamp i fotball 
samme kveld, var det stappfull 
sal på Saga regnskap og råd-
givnings temamøte i november 
- med tema nye skatteregler 
for landbruket. Marit Sibbern 
ønsker velkommen. Til daglig 
sitter hun på Revetal, men 
selskapet har også kontorer i 
Larvik, Skien og Sandefjord. 

Ingen skatt fram til 2005
- Vi tenkte aldri at det kunne 
bli skatt på salg av landbruks-
eiendom, forteller Marit. Og 
sånn var det helt fram til for ti 
år siden, for 1. januar 2005 ble 
det innført en delvis beskatting. 
I tillegg ble det året etter innført 

en toppskatt på inntektene etter 
salg av landbrukseiendom - så 
det skjedde veldig mye på kort 
tid, forteller Marit. Flere en-
dringer de siste åra har fulgt på, 
og nå kommer en stor endring 
der mange av unntakene blir 
fjerna - som for eksempel at 
salg innenfor familien har vært 
skattefritt.
 
Vanlig med skattefordeler
OIe Christen Hallesby tok 
over stafettpinnen. Han bruker 
mesteparten av sin tid på økon-
omisk veileding og rådgivning 
i forhold til gårdsdrift, ved 
overtakelse, skilsmisse og andre 
veivalg som kommer i livet. 
Mye det samme som Marit 
Sibbern og de andre ansatte 
på Saga-kontoret på Revetal 
driver med. Hallesby forteller at 
flere land bruker skattemessige 
fordeler til forskjellige næringer 
aktivt - så dette er ikke noe 
særnorsk fenomen.
- For eksempel en tysk bonde 
vil sagt: Hva er skatt? Det er 
heller ikke uvanlig å bruke skat-

GJENNESTAD/REVETAL: Å gi skattemessige fordeler til landbruksnæringa er ikke uvanlig i andre land - 
tvert i mot. Det er heller ikke uvanlig i andre næringer her i Norge. Derfor bør bønder kjempe for å behol-
de sine fordeler, ikke stå med lua i handa og takke for så lenge det varte.

Feira Re-torvet
REVETAL: I november feira 
Re-torvet ti år med gode 
tilbud, gratis kake og kaffe, 
med mer til. På bildet ser vi 
Meny-jentene Pernille Gran 
og Karoline Flåten dele ut 
jubileumskake til kunder i 2. 
etasje på Re-torvet. Framover 
mot jul blir det søndagsåpent 
på senteret 13. og 20. desem-
ber 2015.

Foto: Re-torvet

Rappa diesel fra en 
gård i Undrumsdal
UNDRUMSDAL: Mandag 16. 
november 2015 oppdaga en 
bonde i Undrumsdal at tjuver 
har forsynt seg av dieseltan-
kene hans i løpet av helga. Det 
var snakk om cirka 1.500 liter 
diesel, ifølge politiet i Vestfold, 
som reiste til gården og under-
søkt åstedet.

Rappa verktøy fra 
en byggeplass i 
Undrumsdal
UNDRUMSDAL: Tirsdag 17. 
november 2015 ble det meldt 
om tjuveri av verktøy på en 
byggeplass i Undrumsdal. 
Politiet foretok en åstedsunder-
søkelse, melder de på Twitter.

temessige grep i oljebransjen, 
og andre næringer. Det er ikke 
noe særskilt for landbruksnærin-
gen. Derfor skal ikke bønder 
stå med lua i handa og takke og 
bukke, mener Hallesby.
At det nå blir skatt på alt slags 
salg av landbrukseiendom, er en 
villet utvikling. Regjeringen har 
uttalt at målsetningen er at det 
blir mindre aktuelt å selge innen 
familien, og at flere gårdsbruk 
går på det åpne markedet.- Det 
er ikke gitt at en sønn eller ei 
datter driver godt, men Høyre/
FrP-regjeringen mener det er 
mer sannsynlig å få en god drift 
hvis gården går på det åpne 
markedet. Det er en politisk 
greie. Enten vi liker det eller 
ikke, er det nok den veien det 
går. Kanskje ikke nå, for dette 
skal forhandles om. Men på 
lang sikt må man nok innstille 
seg på at det blir sånn, mener 
Hallesby.

Redusert sats for skatt
- Regjeringen vil fjerne alle 
unntakene, så det blir det 

samme hvor mye du selger for, 
og hvem du selger til. Det skal 
betales skatt uansett. Det virker 
som om byråkratene har hatt 
hjemme alene-fest. Det posi-
tive er imidlertid at det blir en 
flat skatt på 25 prosent, en noe 
redusert sats fra 27 prosent som 
gjaldt for dem som ikke gikk 
under unntakene før.

Kan dreie seg om millioner
- Sjøl om satsen settes ned blir 
det store summer for dem dette 
gjelder. For store bruk kan det 
dreie seg om hundretusenvis, 
også opp til millioner kroner. 
Hvor skal man hente inn dette? 
Skal foreldrene øke prisen på 
gården for å dekke inn skatten, 
eller skal belastningen føres vi-
dere til neste generasjon? Junior 
vil uansett komme dårligere ut 
enn før, konkluderer Halles-
by. - Så skal vi også ha med 
i bakhodet at dette ikke er en 
så lønnsom næring at de fleste 
ikke alltid betaler sin skatt med 
glede, sier Hallesby til oppgitt 
humring i salen.

- Bønder skal ikke stå med lua i handa 
  og takke og bukke for skattemessige fordeler

TEMAMØTE: Marit Sibbern 
og Ole Christen Hallesby. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Næringsliv i Re:

“For eksempel en tysk bonde vil sagt: Hva er skatt? Det er heller 
ikke uvanlig å bruke skattemessige grep i oljebransjen, og andre 
næringer. Det er ikke noe særskilt for landbruksnæringen i Norge”

Ole Christen Hallesby, foredragsholder 
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Næringsliv i Re:

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Grøstadgris møtte på Linnestad 
barnehage torsdag morgen 12. 
november 2015, med kilosvis 
med egetprodusert økologisk 
pålegg fra gården i Undrumsdal: 
En helt ny leverpostei og en ny 
servelat. Se video av smakspan-
elet til Grøstadgris på nettavisa 
ReAvisa.no.

Pent dandert på 
grønne plastikktallerkener
De eldste barnehagebarna skulle 
få lov å smake på pålegget, 
og si sin mening med et kryss 
i en av tre ruter: God som er 
grønn, middels god som er 
oransje, eller ikke god som er 
rød. I tillegg noterte de to fra 
Grøstadgris flittig ned barnas 
mening om konsistens, farge, 
med mer. Trude Viola Antonsen, 
daglig leder i Grøstadgris, og 
Tor Aashaug, selger, danderer 
pålegget pent på plastikk-
tallerkener. Barna kan velge 
med og uten smør, og de kan 
friske opp brødskiva med agurk 
og tomat hvis de ønsker det.
Christian Scott-Broen (5) liker 
ikke kjøttpålegg i det hele tatt, 
og kjører sin egen lille smakst-
est av agurk, tomat og vann. 
Han helgarderer alt sammen, 
det er både godt, litt godt, og 
ikke godt i det hele tatt. Amalie 

Grøstadgris vil ha et 
"dønn ærlig smakspanel"
UNDRUMSDAL/LINNESTAD: Produkttesting er 
viktig i matvareindustrien. Grøstadgris i Undrums-
dal gjør det på sin egen måte. 

Jensen Lian (5) liker veldig 
godt det som blir servert. Et 
udiskutabelt kryss i den grønne 
veldig god-ruta. Nathalie Bor-
gen Nystein (4) er helt enig.
Mens Theodor Eia Linnestad 
(5) ikke er så glad i alt slags 
kjøttpålegg. Likevel smaker 
lysluggen veloppdragent på 
både leverpostei og servelat. 
Ansiktet vrir på seg, mens mat-
en vokser i munnen. Egentlig 
ville Theodor sette kryss i den 
røde ruta, men diplomatisk nok 
blir det et kryss i den orange, 
akkurat likt som kompisen Pet-
ter Myhre (5) som heller ikke er 
helt overbevist. 
- Det var sånn halvgreit, mener 
de to.

Ærlige tilbakemeldinger
Andre mer tradisjonelle smakst-
ester foregår ute i butikkene, der 
flest voksne får si sin mening 
- eller med kokker og spesialis-
ter på mat som bedømmer nye 
produkter på vegne av oss alle. 
Grøstadgris vil også ha “dønn 
ærlige tilbakemeldinger” fra 
barn. - Det er barn og barnefam-
ilier som er midt i målgruppa 
for disse produktene. De har 
det på brødskiva til frokost, på 
nista, eller på kveldsmaten. Det 
er de vi vil vite hva mener.

SMAKSPRØVER: Trude 
Viola Antonsen, daglig leder 
i Grøstadgris, deler ut 
smaksprøver på sine nye 
økologiske pålegg. Barna 
på bildet er Emmeline 
Breyholtz (5), Petter Myhre 
(5) og Theodor Eia Linne-
stad (5). Emmeline liker 
kjøttpålegg litt, det samme 
gjør Petter, mens Theodor 
liker ikke det han får servert 
i det hele tatt. Men lysluggen 
er både høflig og veloppdratt 
og smaker pliktoppfyllende 
på både leverpostei og serve-
lat - som ikke falt i smak.

Foto: 
Stian Ormestad. Se video på ReAvisa.no

Revetal tekstil ny-
åpner i nye lokaler

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vegg i vegg med banken på 
Revetal fylles lokalene opp med 
dameklær. Revetal Tekstil kom-
mer tilbake, etter ønske fra flere 
kunder og med god hjelp fra en 
velvillig Sjur Gran som har stilt 
nye lokaler til disposisjon.

God drift på Revetal
Ekteparet Ramesh Kumar og 
Rajwinder Kaur jobber til langt 
utpå kveldene for å få alt klart 
til ny-åpning av Revetal Tekstil. 
Onsdag 2. september 2015 ble 
alt snudd på hodet, da butikken 
ble tatt av flommen i Re.
- Egentlig hadde vi gitt opp. Vi 
hadde forsikring, men ikke så 
veldig stor sammenliknet med 
alt som ble ødelagt i flom-
men. Akkurat da hadde vi hele 
lageret vårt for flere butikker 
på Revetal, og alt sammen ble 
ødelagt. Ramesh forteller at han 
måtte ta den tunge avgjørelsen å 
legge ned på Revetal etter snart 
ti års drift. To ansatte måtte sies 
opp. Han måtte konsentrere 
seg om en butikk på Teie. Men 
kundene savna butikken på 
Revetal, og da Sjur Gran foreslo 
et ledig butikklokale ved siden 
av banken, tok lysta til å prøve 
en gang til overhånd. - Det er 
fint å drive butikk på Revetal, 
og det er hyggelig at mange har 

savna Revetal Tekstil. Drifta 
har vært god, men flommen 
ble dyr, forteller Ramesh til 
ReAvisa. 

Ansatte kommer tilbake
To ansatte med litt over og 
litt under hver sin halve still-
ing er straks tilbake i jobb 
på Revetal Tekstil. Det er 
ekteparet som driver butikken 
veldig glad for.
- Det er godt at de samme 
som mista jobben kommer 
tilbake. De har jobba så 
mange år for oss, veit du. 
Sjøl om det blir de samme 
gode, gamle damene i butik-
ken, er alle varene nye. At 
dette skulle skje, hadde ikke 
driverne trodd for snaut tre 
måneder siden da hele butik-
ken sto under vann. - Det var 
grusomt, helt forferdelig. Vi 
trodde ikke noe sånt kunne 
skje i det hele tatt. Men nå 
får vi det til likevel. Sånn er 
livet, man veit aldri. Det er 
bare å stå på.
- Vi er hvert fall veldig glad 
for at vi fikk denne mu-
ligheten til å starte på nytt 
på Revetal. Nå har vi et nytt 
lokale, litt opp i høyden. Men 
hvis Gud vil, tar han det også, 
sier Ramesh og ler godt.

REVETAL: For snaut tre måneder så det veldig 
mørkt ut da butikken sto under vann, men nå ny-
åpner Revetal Tekstil i nye lokaler.

VÅLE: Solvoll AS, som vil 
drive akuttmottak på den gamle 
bibelskolen i Våle, inviterte til 
folkemøte for å informere om 
planene. Cirka 50 stykker møtte 
opp fredag 20. november 2015.
Der fortalte fungerende ordfører 
varaordfører Frode Hestnes 
(FrP) at Re kommune hadde 
visst om planer noen uker. - Vi 
får utfordringen som lokal-
befolkning enten vi bor rett 
ved siden av mottaket eller 
litt lenger unna. Her har lag 
og foreninger en mulighet til 
å bidra. Dette kommer an på 
hvordan vi velger å ta utfordrin-
gen. Re kommune vil møte de 
som kommer på en god måte 
- det er jeg helt sikker på. Så er 
det opp til oss å vise alle at Re 
er et flott og trygt sted. 
En representant fra UDI fortalte 
at Solvoll var veldig godt 
egnet til formålet. Det eneste 
som mangler er en forsvarlig 
vann-forsyning. Bygget skal 
innlosjere 110 mennesker på 
flukt, men vannforsyningen er 
bare godkjent til 50 fastboende. 
Derfor må Solvoll AS sørge for 
å kople seg til den offentlige 
vannledningen - et arbeid som 
er godt i gang. Det kom mange 
spørsmål fra salen, og mot-
taksleder Mirjam Holta forteller 
at det er helt naturlig å være litt 
skeptisk. Solvoll AS fikk mye 
skryt for initiativet til en god 
dialog med lokalbefolkningen, 
blant annet gjennom folkemøtet. 
Les mye mer om denne saken 
på nettavisa ReAvisa.no.

Vannproblem 
på Solvoll
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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!

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Norsvin kårer hvert år landets 
beste griseavlere. Årets vinnere 
har alle suverene resultater å 
vise til i sitt arbeid, og bidrar til 
stor avlsframgang for den nor-
ske grisen, heter det på nettsi-
dene til Norsvin (ekstern link):

Vinner for andre året på rad
"For besetningene med rasen 
Duroc er det Torgeir Davidsen 
(55) og Bodil Davidsen (51), 
Revetal, Vestfold, som utmerker 
seg, og troner øverst på årets 
rangering, akkurat som i fjor. 
De overtok besetningen i 2013 
og har klatret rett til topps med 
sine gode resultater. Duroc-
rasen eies av Nortura, og er 
farrasen i Norturas krysnings-
opplegg på gris, med et femti 
prosent innslag i slaktegrisen". 
I fjor skrev ReAvisa om 
griseavlerne som bor i Revetal 
3. - Å bo i midt i et byggefelt 
og drive en grisegård er jo litt 

Norges beste på griseavl - igjen

spesielt, innrømte Torgeir og 
kona Bodil. - Naboene synes 
nok det blir litt vel mye flying 
på oss, det syns jo litt bedre 
hvor mye en bonde står på når 
vi bor sånn til. De ser vi farter 
avgårde både seint og tidlig, 
dag og natt. Det synes ikke så 
godt hvor mye arbeid det er når 
bonden bare tusler over tunet 
sitt for å gå i fjøset, som vanlig 
er, sier Torgeir og ler godt. 

Overnatter i fjøset
Ekteparet har også ordna seg 
ei seng i fjøset på Bjerke, så 
de kan sove der i de aller mest 
travle tidene, det vil si når det 
kommer nye grisunger. Da 
trengs det mye pleie og omsorg, 
og dyra får ekstra mye stell.
- Dette er en hyggelig og om-
sorgsfull form for gårdsdrift, 
forteller Torgeir. De driver en 
rein foredlingsbesetning for Du-
roc, som blir parra med norske 

purker - og krysningen vi da 
får er den sunne, gode edel-
grisen. Fjøset leies av Thorvald 
Hillestad på ordførergården på 
Bjerke. Den tidligere grise-
bonden Thorvald Hillestad var 
allerede i fjor trygg i trua på at 
fjøset er i gode hender:

Sterk konkurranse
- Å vinne en sånn pris i skarp 
konkurranse forøvrig, det viser 
at det er utrolig mye jobb lagt 
ned i drifta med veldig mye 
pass og stell, skryter Thorvald.
Les mer om grisegod gårdsdrift 
i Re i fjorårets desemberavis, 
som kan lastes ned gratis på 
nettavisa ReAvisa.no.

REVETAL: I dette fjøset vralter landets flotteste 
griser rundt, premiert for andre året på rad. 

BEST TO ÅR PÅ RAD: 
I 2013 overtok ekteparet 
Torgeir Davidsen (55) og 
Bodil Davidsen (51) grise-
besetningen på Bjerke, 
med mål om å bli best. Det 
ble de allerede i 2014, og 
gjentar bragden i 2015. De 
bor i byggefelt på Revetal 
og driver grisegård på 
Bjerke - en kontinental 
måte å drive gård på. 

Arkivfoto: 
Stian Ormestad.

ReAvisa
DATOER 2016

1. halvår:
Uke 6 - frist 27. januar, utgivelse 3. februar
Uke 11 - frist 2. mars, utgivelse 9. mars
Uke 15 - frist 6. april, utgivelse 13. april
Uke 20 - frist 4. mai, utgivelse 11. mai 
Uke 25 - frist 8. juni, utgivelse 15. juni 2. halvår:

Uke 34 - frist 10. august, utgivelse 17. august 
Uke 37 - frist 7. september, utgivelse 14. september
Uke 43 - frist 12. oktober, utgivelse 19. oktober 
Uke 46 - frist 2. november, utgivelse 9. november 
Uke 49 - frist 23. november, utgivelse 1. desember

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no
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Flyktningkrisa i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ingunn Dahl Karlsen (52) fra 
Våle reiser til Lesbos i Hellas 
som frivillig hjelpearbeider. 
Avreise er 12. desember 2015, 
og et følge på fem helse-
arbeidere skal jobbe der i ei 
uke. Den lille delegasjonen skal 
først og fremst hjelpe barn og 
mødre.
- Jeg har hatt det forferdelig 
vondt inni meg, en uro over å 
ikke kunne hjelpe til nok. Jeg 
kan ikke sitte og se på katastro-
fen lenger. Nå som jeg veit jeg 
skal dra, har jeg fått en ro inni 
meg, forteller hun til ReAvisa. 
Ingunn og de andre i følget 
skal jobbe i strandkanten på 
den greske øya, der flyktninger 
kommer i land slitne, kalde, 
sultne og dehydrerte etter fluk-
ten over Middelhavet. Til daglig 
driver Ingunn Revetal-firma 
Re Varmeteknikk AS sammen 
med samboer Øivind Tønnesen, 
i tillegg til å drive Re Gestalt-
terrapi med lokaler vegg i vegg 
på Næringsbygget. Hun sitter 
også i styret i Re Næringsforen-

ing. Øivind må klare seg aleine 
her hjemme i førjulstida, og Re 
Gestaltterrapi holder dørene 
stengt. Egentlig var det ikke 
noen andre alternativer, forteller 
de. - Jeg skjønte at det ikke 
var noen vei utenom. Hun bare 
må gjøre dette, sier en smått 
bekymra, men forståelsesfull 
Øivind. - Det er mange nok av 
oss som bare sitter i sofaen og 
ser på. Jeg er stolt av Ingunn 
som er fast bestemt på å utrette 
noe, sier Øivind. Ingunns 
kusine Anne Charlotte B. Kris-
tiansen, som til daglig jobber 
som helsesøster i Drammen, er 
ildsjelen bak Facebook-gruppa 
"Flyktningebarna i mitt hjerte!" 
I tillegg til Ingunn og Anne 
Charlotte er sjukepleierne Tone 
Næss og Tina Hagen, og helse-
fagarbeider Elisabeth Nygård  
også med i følget på fem. Les 
mer på ReAvisa.no - der vil det 
også komme bilder og rapporter 
fra hjelpearbeidet så langt det 
lar seg gjøre for Ingunn å sende 
rapporter hjem.

- Jeg kan ikke sitte 
og se på katastrofen lenger
REVETAL: Ingunn Dahl Karlsen (52) fra Våle vil 
hjelpe der det trengs aller mest. Så langt det lar seg 
gjøre vil hun sende rapporter fra hjelpearbeidet 
hjem til Re og ReAvisa - følg med på ReAvisa.no.

MÅ STYRE SJAPPA SJØL: Til daglig driver Ingunn Dahl 
Karlsen Re Varmeteknikk AS sammen med samboer Øivind 
Tønnesen - som nå må styre sjappa sjøl.

Foto:Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Elizabeth Chapman (88) - bedre 
kjent som Betty - tidligere 
helsesøster i Ramnes - ble født 
i USA like etter 1. verdenskrig, 
krigen som ble sagt at skulle 
gjøre slutt på alle kriger. Folke-
forbundet ble oppretta, men det 
ble kjapt et organ for nasjoner 
med for mye makt. Samme 
skjer med FN i dag, med stor-
maktenes vetorett blant annet, 
mener Betty. Hun har alltid hatt 
et sterkt fredsengasjement. 

Krig gir mer ekstremisme
- Jeg har protestert mot enhver 
krig, i hele mitt liv. Det er mitt 
livs kamp å få folk til å skjønne 
at krig ikke er løsningen på 
noen verdens ting.
Betty bruker mesteparten av 
tida si til å svare på eposter 
og skrive brev. Hun skriver til 
statsråder, stortingsrepresen-
tanter og departement. Sist til 
forsvarsministeren, med svar 
tilbake. - Jeg er så naiv at jeg 
tror hvem som helst av oss 
kan gå rett til topps med det vi 
mener. Jeg har stor tro på den 
enkeltes engasjement, og at alle 
burde si hva vi mener. Til hvem 
man vil, og gjerne direkte til de 
som sitter med makta.
De gangene hun får svar, er de 
mer eller mindre oppløftende. 
- Det er ofte "god dag mann 
økseskaft-svar".
Hver dag sitter Betty ved 
skrivebordet hjemme i Bergsås-
en og svarer på mange eposter, 
spesielt fra USA og folk der 
som prøver å gå i mot politik-
ken som føres der. Som for 

eksempel våpensalg til Israel.
Betty mener det er helt feil å 
sende mer våpen til Midtøsten, 
eller å gå til krig mot ekstremis-
ter som IS. - Ekstremisme er et 
resultat av krigene som allerede 
er ført i regionen. Mer krig vil 
bare føre til mer ekstremisme.
Når vestlige politikere gjør det 
samme gang på gang, det vil 
si å sende inn bombefly, fører 
ikke den vestlige krigsstrat-
egien fram, men det er alltid 
det motsatte som oppnås - mer 
steile fronter, mer grobunn for 
ekstremisme både der og her 
hjemme, mener Betty.
- Det er akkurat som en evig 
runddans, en ond sirkel. Vi må 
finne en helt annen tilnærming 
til dette. Krig fører til hat, og 
hat er en av de verste tingene å 
bli kvitt, sier Betty. 
- Det er lenge siden borgerkri-
gen i USA, men fortsatt finnes 
det et hat nedarvet gjennom 
generasjoner, viser Betty til.
Hun mener vi må se på årsakene 
til krig. For eksempel er flykt-
ningstrømmen en direkte følge 
av krig. På sammen måte mener 
Betty at IS er et resultat av 
tidligere kriger. Kriger vi mer, 
får vi mer hat og ekstremisme.
- Vi er mange fredsorganisas-
joner som føler vi ikke kommer 
til orde i debatten. Heller ikke 
de gode, oppløftende sakene 
kommer godt nok fram i media, 
mener Betty. Som for eksempel 
at Obama og Putin i G2-
møte gikk inn for våpenhvile, 
fredssamtaler og en overgang-
sregjering i Syria.

- Det er mitt livs kamp å få folk til å skjønne 
at krig ikke er løsningen på noen verdens ting
BERGSÅSEN: Elizabeth Chapman (88) bruker mye av tida si til å 
svare på eposter og skrive brev. Hun skriver til statsråder, storting-
srepresentanter og departement. Sist til forsvarsministeren, med svar 
tilbake.

- Det er også flere kilder i 
militære som mener at taktikken 
om å gå til krig er feilslått. Også 
dette burde mediene tatt mer tak 
i, mener hun. 
- Hvor lenge er det siden du har 
hørt fra en fredsorganisasjon i 
nyhetene? Det er bare krig og 
elendighet som spres. Fredsor-
ganisasjonenes stemmer må bli 
hørt. Dette er et stort problem! 

Kjemper for fredsskatt
En viktig kampsak er fredsskatt, 
der folk kunne reservere seg 
mot at deres skattepenger gikk 
til å finansiere krigføring. Etter 
mye lobbyering, har iniativtak-
erne valgt å opprette et frivillig 
fredsfond.
- Får vi mange nok med, så 
skjønner kanskje myndighetene 
at dette er en vei å gå. Vi trenger 
ikke en eller to som gir en mil-
lion, men veldig mange som gir 
500 kroner hver.
Betty flytta med mann og to 
barn fra USA til Norge i 1954, 
delvis på grunn av en "forferde-
lig senator ved navn McCarthy" 
- og delvis på grunn av ekte-
mannens studier. 
Av alle ting skulle han studere 
norske dialekter, og Betty ble 
med på lasset Norge rundt - før 
hun slo seg ned i Ramnes for 
snart 40 år siden. Her ble hun 
helsesøster - og fredsaktivist.
- Du må ikke blåse opp hva jeg 
har sagt og gjort. Det er saken 
som er viktig, vet du.
Les mer om Bettys uttrettelige 
fredsengasjement på nettavisa 
ReAvisa.no.

Samler inn klær til flyktningene i Re

SOLVOLL: Onsdag 2. desem-
ber, onsdag 9. desember, 
torsdag 10. desember og onsdag 
16. desember - alle kveldene fra 
klokka 17.00 til 19.00 - kan du 
levere klær og andre tekstiler på 
Solvoll i Våle, der det etableres 
et akuttmottak for 110 flykt-
ninger i disse dager.

- Det er viktig å presisere 
at alt som gis bort må være 
helt og rent. Det må være 
klær og lignende som du sjøl 
ville brukt eller kle dine barn 
i, forteller Karin Gamst fra 
Strangefeltet i Våle, som har 
tatt initiativet til innsamlin-
gen. Les mer på ReAvisa.no.

FREDSAKTIVIST HELE SITT LIV: - Jeg har protestert mot enhver krig, i hele mitt liv. Det er 
mitt livs kamp å få folk til å skjønne at krig ikke er løsningen på noen verdens ting, sier Elisabeth 
Chapman (88), bedre kjent som Betty - tidligere helsesøster i Ramnes. 

Foto: Stian Ormestad.
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Tlf. 40 00 23 25 
tonsberg@privatmegleren.no

Sammen realiserer vi boligdrømmen
Høstkampanje

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. 

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.

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

- 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.

Du finner oss i Revetalgata 6
tlf 976 02 220

post@beautyzonevestfold.nopost@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!

Gi ett

gavekort
til jul

Vi ønsker alle våre kunder god jul og
godt nytt år, slik vi har gjort i mer enn 60 år!

Regnskap for landbruk, firmaer og foreninger
Økonomisk veiledning – budsjett – selskapsetablering

Gårdsoverdragelser – valg av selskapsform

Skaugvn 2, Postboks 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.noTlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no

Radionostalgi med Teater Ibsen på Re helsehus
REVETAL: Søndag 22. november var det 70 til stede på Ibsenteaterets 
minikonsert ”Radionostalgi”. Stykket hadde en skuespiller, Hanne Amalie 
Smedstad, som sang og spilte monologen om radioens betydning under krigen. 
Arrangører var Våle Sanitetsforening og Hjerpetjønn Sanitetsforening. Skue-
spilleren spilte en ung dame som fortalte om sine opplevelser under krigen 
ved hjelp av sang og monologer. Med seg hadde hun musikk og innslag fra 
radioen. Stykket ble avsluttet med Kong Håkons tale fra London ved krigens 
slutt og melodier fra mai-dagene 1945. Du hun sang seieren er vår, var det 
mange av publikum som sluttet seg til. Etter forestillingen serverte sanitets-
foreningene kaker og kaffe og hadde åresalg.

Foto: 
Håkon Westby

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27 
mettemarit@reakupunktur.no 
www.reakupunktur.no

NÅ 20% 
på behandlinger

Akupunktur  •  Soneterapi
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Den første lørdagen i november 
samla Storbandet Fokus over 
200 tilhørere på sin jubil-
eumskonsert, som var lagt til 
Støperiet. Hver onsdag øver be-
setningen på 20 hobbymusikere, 
to faste vokalister og en dirigent 
som tar veien helt fra Dram-
men til Re videregående skole i 
Bergsåsen. Og det har de holdt 
på med i 40 år, som ReAvisa 
skrev om i oktober-avisa i år.

Storbandets første 
formann som hedersgjest
De 200 innbetalte kunne glede 
seg over en flott forestilling 
med skikkelig storbandmusikk, 
med god trøkk. Storbandets 
vokalister Line Knudsen og 
Erik Salminen var med på å 
løfte det hele med sine flotte 
stemmer. Benket rundt småbor-
der kosa publikum seg med 
god musikk, og noen også med 
Fokus sitt eget jubileumsøl i 
anledning feiringen. Tilstede 
var flere av bandets tidligere 
dirigenter og musikere. Det 

var også deres første formann 
Ragnvald Kjølstad. Kveldens 
konferansier var Heming 
Olausen, som foruten politikk 
også har god rede på musikk. 
I et av numrene stilte han også 
opp som trommeslager. 

Musikk og revy-tilbakeblikk
Fra første avdeling nevner vi 
”Chattanooga Choo Choo” av 
Harry Warren, en fengende 
jernbanelåt fra 1942 som fikk 
gullplate i USA. Dessuten en 
smektende låt: “Sway” med 
Line Knudsen som vokalist.  
I ”Artistery For Trumpets” 
av Niehaus briljerte trompet-
gruppa. ”Chickenwing Blues” 
slo også an, og er komponert 
av Willy Andreassen, tidligere 
dirigent av Fokus - som også 
var til stede i salen. Etter pausen 
briljerte trombonegruppa i ”Just 
Frinds” av John Klenner, men 
ble først avbrutt av et revynum-
mer fra 1980-tallet: Sigbjørn 
Andresen kom kjørende inn 
på moped og framførte et 

revynummer om en badetur på 
Sandsletta. Veldig morsomt! 

- En skulle nesten tro det var 
heltidsmusikere som spiller
I ”It`s only a Paper Moon” er 
det nydelige solopartier med 
dirigenten Øyvinn Pedersen på 
saksofon og Per Gunnar Hem 
på trompet. I det hele tatt - en 
meget vellykket jubileumskon-
sert. En skulle nesten tro det 
var heltidsmusikere som spiller. 
Vel blåst! På kvelden var det 
jubileumsmiddag på Gamle 
Tollboden i Tønsberg med 75 
gjester. Der var tre tidligere 
dirigenter og første formannen 
i interimsstyret Ragnvald Kjøl-
stad (88). Han holdt en flott tale 
hvor han fortalte om oppstarten.  
Thor Ole Johnsen hadde laget 
en video som viste glimt fra de 
40 åra. Tidligere ordfører Eva 
Lian og nåværende Thorvald 
Hillestad takket for maten og 
framførte litt fra et revynummer 
de hadde hatt på en tidligere 
Fokusrevy.

TØNSBERG: 40 år med mye moro med både muskikk og revy ble feira da Stor-
bandet Fokus holdt jubileumskonsert i november.

Stor jubileumskonsert for Storbandet Fokus

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

FLOTT KONSERT: ReAvisas utsendte er begeistra over Storbandet Fokus sin jubileumskonsert: I 
det hele tatt - en meget vellykket jubileumskonsert. En skulle nesten tro det var heltidsmusikere som 
spiller. Vel blåst! 

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

Fredag 13. november ble 4H 
Vestfolds årlige plakettfest 
markert på Gjennestad vi-
deregående skole i Stokke, 
forteller Anita Opsahl Nilsen,
organisasjonsrådgiver i 4H 
Vestfold. 

Mye nyttig kunnskap
Plakettfesten er en høytidelig 
markering for de 4H-erne som 
får 4H-plaketten, og det var i år 
19 plakettmottakere i Vestfold. 

Det var 110 deltakere på festen, 
deriblant fem ordførere, og 
blant dem igjen Re-ordfører 
Thorvald Hillestad som holdt 
en felles tale fra kommunene til 
plakettmottakerne, etter at alle 
plakettmottakerne hadde fått en 
blomsterhilsen fra ordførerne. 
Ulrik Myrhaug, leder i 4H 
Vestfold, åpnet festen etter at 
plakettmottakerne hadde kom-
met inn i flaggborg. Man skal ha 
fått godkjent minst sju år for å 

kunne motta 4H-plaketten, men 
de fleste av kveldens mottakere 
hadde vært med lenger. Gjen-
nom årea har plakettmottakerne 
deltatt på klubbmøter og fullført 
ett valgfritt prosjekt hvert år. 
I 4H er det medlemmene som 
styrer klubbene, og de voksne 
er «rådgivere», så det er mange 
av plakettmottakerne som har 
flere års erfaring fra styrearbeid. 
Mange av dem har i tillegg 
deltatt på styreverv-kurs, 

storkurs, nattvolleyball-
turneringer, leire både på lokalt, 
nasjonalt og nordisk plan, og 
andre arrangementer.

Ni år fullførte år i Rapp 4H
4H-medlemmer fra fylket 
deltok på festen med utstillinger 
og underholdning. Fra Re var 
det Tom Robin Opsahl Nilsen 
og Rebecca Celin Prosvik som 
mottok plaketten etter ni full-
førte år i Rapp 4H.

4H PLAKETTFEST: På 
det store bildet ser vi på 
1. rad, foran: Merethe 
Almenning, Jenny 
Gjelstad, Rebecca Celin 
Prosvik, Mari Bonden 
Borge, Tora Weierud, 
Hannah Klavenes 
Syverstad. På 2. rad: Tom 
Robin Opsahl Nilsen, 
Camilla Vaaden, Karine 
Guran, Magnus Rød, Alf 
Ole Winther, Thomas 
Gulli, Ingvild Skjauff. På 
3. rad Ole-Jørgen Bund 
Abrahamsen, Terje Viken 
Hylden, Marius Hov-
land, Tov Lucas Marin 
og Bendik Nålby. På det 
lille bildet ser vi Tom 
Robin Opsahl Nilsen og 
Rebecca Celin Prosvik 
sammen med Re-ordfører 
Thorvald Hillestad.

Foto: 
Pressemelding

4H-ere ble hedret på plakettfest

GJENNESTAD: Blant plakett-mottakerne var Tom Robin Opsahl Nilsen og Rebecca Celin Prosvik fra Re.

www.revetalglasservice.no 

Nytt styre i Beitemarken 4H
FON: Beitemarken 4H har hatt  årsmøte og 
valg nytt styre: Leder Lars Thobias Tvinde 
Hay, nestleder Christian Lewin, kasserer: Jacob 
Revaa, sekretær: Daniel Kroknes, styremedlem-
mer Albertine Tvinde Hay,
Åsmund Kirkevold og Bjørnar Gudbjørsrud. 
Klubbrådgiverer/voksenhjelpere er Kari Gud-
bjørsrud, Aino Lerstang, Ingeborg Høstmark 
Kroknes, Charlotte Revaa, Arne Revaa og Mona 
R. Kirkevold. - Vi tar opp nye aspiranter og 
medlemmer, informeres det i en epost til ReAvi-
sa fra Beitemarken 4H. - Velkommen til å være 
en del av 4H klubben vår her i Ramnes-området! 
Vi har et allsidig program og det er medlemmene 
sjøl som  styrer og tar avgjørelsene i klubben. 
Mottoet til 4H er blant annet “å lære ved å gjøre 
det”. Vi ønsker å skape engasjerte og aktive barn 
og ungdommer. Vårt første møte i det nye 4H-
året er 9. desember 2015. - Alle er velkommen!

Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og enkelt: Send epost med logo, bilder, tekst mm.

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

Alt klart for barne-
teater på Elverhøy
RAMNES: Teaterstykket Annie 
settes opp på Kulturhuset Elver-
høy til helga, med forestilling
lørdag 5. og søndag 6. desem-
ber 2015. I hele høst har 20 
barn og rundt ti voksne vært 
på øving hver torsdag og noen 
helger nå i innspurten. Teat-
erbarna på Elverhøy er veldig 
begeistra for at det er nettopp 
Annie som settes opp. - Billetter 
er til salgs på posten, forteller 
instruktør Rikka Marie Rivrud. 
Les mer om øvelsene fram til 
premieren i forrige ReAvisa på 
papir, og les om og se bilder fra 
premieren til helga på nettavisa 
ReAvisa.no.

Frivillighet i Re:
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VI ÅPNER NY BILFORRETNING
LØRDAG 12/12!

Endelig er vi klare for å vise fram vår splitter nye bilforretning på 
Kleivbrottet i Holmestrand. Med våre nye salgslokaler er vi stolte over 

å kunne ta imot alle nåværende og nye kunder i �otte omgivelser.

Kom innom denne dagen fra kl. 10. Vi serverer ka�e og kaker,
presenterer nye spennende bilmodeller og produkter. 

Autocenteret Fjeldstad AS
Hvittingfossveien 25 - 3084 Holmestrand
Tlf. 33 06 67 77 - www.autocenteret.no

Besøk også julemarkedet på Kleivbrottet denne dagen med 80 stands.
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Personalia i Re:

Slekters gang:
Døpte

Ramnes kirke
15.11 Adele Ree Kirkevold
15.11 Mathias Santos Sivertsen
22.11 Olivia Løvig Sandberg - døpt i Brevik kirke

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Det er viktig med gode samarbeidsorganer

Tlf: 33 38 47 00 

ReAvisa for fem år siden: Tidlig vinter i Re og omegn

FRA ARKIVET: Tidlig vinter i 
Re og omegn byr på problemer 
langs veiene, men skolebarna 
tok i mot vinterens første snø-
fall med åpne armer og stor fan-
tasi, skrev ReAvisa i desember 
2010: På Høyjord skole var det 
full fart i bakkene rundt skolen i 
friminuttene. 
- Vi mangla akebrett. Så fant 
vi noe gammal plastikk, viste 
åtteåringene Kasper Skjelbred-

Fevang og Marcel Skagberg 
Pollestad stolt fram. Plastik-
ken var gammel emballasje til 
isolasjon og fungerte perfekt til 
å ake på. De viste gjerne fram 
hvor fort det kan gå til ReAvisa. 
Friminutta er så absolutt ikke 
lange nok nå som snøen har lagt 

gutta på Høyjord skole 
fram. Bedre akebrett 
finnes neppe, er de enige 
om.

 Faksimile: 
ReAvisa, desember 2010

Konfirmantjubilanter i Vivestad kirke
VIVESTAD: Siste søndag i august var 50-, 60- og 70 års konfir-
mantjubilanter invitert til gudstjeneste i Vivestad kirke. Fem 
konfirmanter møtte. Under gudstjenesten ble de fem presentert for 
menigheten, og de fortalte litt om hvordan opplegget rundt konfir-
masjonen var den gang de sto til konfirmasjon. Etter gudstjenesten  
inviterte menighetsrådet jubilantene til middag med sosialt sam-
vær, hvor de fikk god tid til å friske opp gamle minner. På bildet 
ser vi fra venstre Hans Krøglid, 60-års konfirmant, Tordis Helene 
Bjørgan, født Sande, 70- års konfirmant, Olav Sommerstad, 60- års 
konfirmant, Ragnar Jacobsen, 60-års konfirmant, og Johan Chris-
tian Haugan, 50-års konfirmant.

Foto: Privat

seg i bakkene rundt 
skolegården. - Den er 
skikkelig glatt, så det 
går veldig fort, viste 

Julemarked på Våle Prestegård lørdag 5. desember 2015
 

Kl 11.00 - Åpning 
Et nisseorkester med medlemmer fra Gla`gjengen Janitsjar spiller julesanger.

De ulike rommene på prestegården er åpne for publikum. Kunstutstilling.
Barna kan kjøre med hest og vogn. Julemarked med salg av håndverk, husflid, mat – og mye mer!

Kl 15.00 - Julespill på låven

Kl 16.30 - Trekning av vårt julelotteri!
Julemarkedet 2015 er over 

Hilsen arrangementsgruppa for Våle prestegård

Send inn gratulasjoner til ReAvisa!

Gratulasjoner, jubilantbilder, bryllupsbilder og 
annet personalia-stoff kan sendes til ReAvisa: 

Post@ReAvisa.bo / MMS 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

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

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!

LEDER: Høsten for fem år 
siden var hele den nasjonale 
pressen her i Re, og til og med 
internasjonal presse. Verdens 
eldste slagsted var funnet på 
jordene på Linnestad. Der 
sto slaget på Re, en historisk 
begivenhet av stor nasjonal be-
tydning. PR-verdien ble anslått 
av eksperter til å være over 
fire millioner kroner. Sjølvaste 
Dronning Sonja kom for å spa 
i jorda. Det gamle slagstedet på 
to bokstaver ble revitalisert, i 
form av en ny og større kom-
mune med trua på seg sjøl.

Skikkelig godt skyv i Re
Så kan alle lure litt på tallet fire 
millioner kroner. Og lure på 
om det har så mye å si, at det er 
noen pilspisser på disse jordene 
som har liggi der i århundrer.
Men det vi veit, er at en så 
naturlig sammenslåing som 
Ramnes og Våle til Re - med 
støtte i folket - ga et felles 
skyv på begge sider av den 
gamle kommunegrensa. Det 
viser historien oss. Vi fikk en 
oppmerksomhet og hadde en 
guts som ingen andre Vestfold-
kommuner kunne skilte med. 
Mens Re var ny og varm - og 
grønn, var de andre kommunene 
bare grønne av misunnelse. Re 
fikk sine egne middelalderdager 
i tidsriktig bitende vinterkulde, 
Re fikk sine egne store musikk-
festivaler, Re fikk sin egen 
golfbane, grundere ga sine 
bedrifter Re-navn, gjerne med 
et ordspill - som Re-stauranten 
eller Henge-Re - og Re fikk sin 
egen lokalavis. På spørsmål 
om tilhørighet til egen kom-
mune i innbyggerundersøkelsen 
i fjor, overraska den høye 
prosentandelen analytikerne. 
Sjelden hadde de sett en så 

høy tilhørighet til egen kom-
mune som her i Re. Og den var 
raskt stigende, fra en nokså lav 
tilhørighet rett etter sammen-
slåingen av Ramnes og Våle, 
til rekordhøy tilhørighet til den 
nye kommunen, 12 år etter sam-
menslåingen. På spørsmål om 
man ville stå alene eller slå Re 
sammen med nabokommuner 
- hvem som helst - svarte flertal-
let nei til sammenslåing. De yn-
gste, under 30 år, har størst tro 
på Re kommune som en sjøl-
stendig kommune. Svaret ble 
gjentatt i folkeavstemminga, der 
alternativet var redusert til å slå 
seg sammen med naboer i nord. 
Folket ga et klart nei. Tross at 
vi i løpet av de tre siste åra, og 
i hele lokalvalgkampen, er blitt 
råda til å stemme ja - av både 
det store flertallet av de folke-
valgte, og kommuneledelsen 
ved rådmann. Har denne lange, 
konsekvente nedsnakkingen 
av Re kommune - der det ikke 
ble sett en eneste fordel ved å 
forbli Re kommune - gjort noe 
med det gode skyvet vi hadde i 
Re? Neppe. Det er bare å se seg 
rundt. Folk flest ser fordelene 
ved å være passe stor. Hvert fall 
enn så lenge. Det er vanskelig å 
spå, især om framtida, heter det.
Revetal er hjertet i en pulser-
ende, passe stor og stolt 
kommune, der vi akkurat har 
ramla til ro etter forrige sam-
menslåing. "Folkeavstemming-
resultatet er en kraftig korreks 
fra folket til de folkevalgte", er 
blitt sagt fra kommunestyrets 
talerstol. Så hva nå? Vi har en 
rådmann som gikk bastant ut og 
sa at kommunen ikke har livets 
rett. Vi har en ordfører og et 
flertall av folkevalgte, som for 
litt over to måneder siden mente 
det samme. Ordføreren mener 

slagordet "ny og varm" fortsatt 
gjelder - ny kommer ikke an på 
alder, men det kommer an på 
hvor åpne man er for å tenke 
nye tanker, være åpen for nye 
ideer, og være framoverlent i 
fellesskap. Så får vi håpe og 
tro at to - tre år med nedsnakk 
av Re kommune fra det store 
flertallet av våre folkevalgte og 
kommuneledelsen ved rådmann 
i spissen, ikke har lagt noen 
demper på skyvet i Re. For vi 
er fortsatt ny - ikke mer enn 13 
år gammel, og snart fjortis rett 
over på nyåret. Det er ingen 
alder for en kommune på snart 
10.000 innbyggere. Og vi er 
fortsatt varme, der vi ligger på 
toppen av mange viktige og 
gode statistikker, som antall 
fosterhjem og mottak av flykt-
ninger, blant annet.

Re kommune - ny og varm?
Re har en unik plassering der vi 
kan leve det gode liv på landet, 
men samtidig ha kort vei til 
drøssevis av byer, til høyskoler 
og universitet - landets hoved-
stad ligger bare en drøy times 
tid unna. Og vi har et kom-
munenavn de aller fleste har 
hørt om, og helst med en god 
assosiasjon forbundet med det. 
Blant annet på grunn av de store 
medieoppslaga høsten for fem 
år siden, og i åra etter det. Det 
gir et potensiale som mange 
andre kommuner kan misunne 
oss. Det er bare om å gjøre å 
utnytte det. Vi må rette fokus på 
prosjektet Re kommune - ny og 
varm. Vi må slipe sverdene som 
har liggi og rusta de siste åra, 
til kamp for vårt gode navn og 
rykte. Det er viktigere enn noen 
gang nå.
En lenger utgave av lederen kan 
leses på nettavisa ReAvisa.no.

Prøv vår julemeny

- Til kamp for vårt gode navn og rykte!

STOLTE AV EGEN KOMMUNE: Reinger scorer rekordhøyt når de blir spurt om stoltheten for sin 
egen kommune. Her ser vi rådmann i Re Trond Wifstad helt til venstre i bildet, som nesten blåser 
bort i snøføyka under rekonstruksjonen av Slaget på Re for fem år siden. Dato for Re middel-
alderdager 2016 er 12 - 13 - 14. februar 2016.

Foto: Stian Ormestad

Si din mening på ReAvisa.no



32 ReAvisa desember 2015


