TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

Personbil, automatgear, bil med henger,
moped, lett og tung motorsykkel,
lastesikringskurs, med mer.

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

ReAvisa
Gratis lokalavis for Re og omegn på papir og nett

Februar 2016 - 9. årgang

Se flere bilder på ReAvisa.no

Swing for alle aldre på
Sverretun
2-3

Dette ønsker vi oss på
Revetal
15 - 18
LYS, VARME
ELLER EKSTRA
KONTAKTER?
Trenger du hjelp med installasjon
bedrift eller privat? Vi har stor
kompetanse og kan komme raskt!

- Sjukt gøy med skirenn!
Ivrig-gutta Robert Ursin-Holm Walle, Martin Stensholt, Sander Jørnsen og Boas Nilsen hadde et hardt internt
klubbmesterskap i Gutter 11- klassen i Biborennet 2016. De mener det er “helt sjukt gøy” å gå skirenn.
Les om både Biborennet, Re-rennet og Re-løpet som alle gikk i strålende vintervær - og sjekk resultatet til alle
lokale løpere på side 12. Husk - på nettavisa ReAvisa.no finner du mange flere bilder fra skisesongen!
8 - 12

Vi leverer alle type elektro- og svakstrømsinstallasjoner. Bare ta kontakt!
elektro s data s tele s alarm s internkontroll
Telefon 33 06 10 20
post@altinstallasjon.no
altinstallsjon.no

Fastpris på salg av bolig
kr 25.000 + faste kostn.

KJØKKEN-KAMPANJE!
Gode priser på kjøkken,
hvitevarer, kjøkkenvasker,
blandebatteri mm.

SIGNATUR-SERIEN

maskin fra Miele!
Verdi kr. 14 299,-

20%
RABATT

Kampanjeperiode 18.01. – 19.02.
Kundeavis underveis, sjekk postkassen!
www.huseby.no

Huseby Kjøkkensenter Våle . Gjelstadveien 35B, 3178 Våle. Tlf 33 06 12 40
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ReAvisa februar 2016
Lag og foreninger i Re:

Neste ReAvisa
har frist 2. mars
- utgivelse 9. mars
Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Om ReAvisa:
ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og
omegn på papir og nett.
Nettavisa ReAvisa.no har
en oppdatering daglig i
snitt, med opp mot 5.000
lesere hver uke.
Papirutgaven av ReAvisa
kommer som et månedsmagasin med 5.500/8.800
i opplag. Avisa sendes til
husstander i Re og omegn,
eller til hele Andebu og
Hof i tillegg ved noen
utgivelser. I tillegg til
distribusjon med bud,
legges ReAvisa også der
folk møtes i Re - til gratis
avhenting.

“Skoleelever betaler halve prisen av det de voksne betaler, og det er fordi vi
ønsker at de skal komme. Så fort mennesker kommer seg på dansegulvet, er det
sjela som danser - uten at alderen har noe å si!”
Roar Venås, Tunsberg Leikarring

Swing på tvers av generasjoner

Utgiver: Ormis Media
Avisa distribueres og
trykkes av A-media.
Kontakt ReAvisa:

LINNESTAD: Et dansegulv, fullt av forskjellige generasjoner som swinger seg i takt med låta som kommer
ut av høyttaleren. Her er kursdeltakerne fra 16 til 75 år.

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

Av Annika Løbig
Post@ReAvisa.no

Annonse i ReAvisa:

Hver mandagskveld fra klokka
18.00 er det swingende låter og
danseglade mennesker som lyser opp forsamlingshuset Sverretun på Linnestad. Siden 2006
har huset vært et møtested for
både store og små, som er glad
i å danse. Foreningen Tunsberg
Leikarring, som ble stiftet
allerede i 1948, ønsket å starte
opp dansens hus som ikke bare
skulle forbinde flere forskjellige typer dans, som folkedans
og linedans, men også flere
aldersgrupper.

Treff kunder i Re og
omegn på en billig og
bra måte med annonse i
ReAvisa - på papir og nett.
Send epost til
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.
Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
eller tlf 488 69 444.
Du kan også besøke
ReAvisa i Revetalgata 8.

Som de dansa på bygda
- Det var jo ingen steder i Re
hvor de dansa utenom her, så
vi begynte med 6-takt-swingen
her, forteller Roar Venås, som
sammen med Torild og Peder
Lorentsen starta opp swingkur-

Får du ikke
ReAvisa?
Send navn, postadresse
og telefonnummer til
Post@ReAvisa.

set.- Vi hadde fullt hus og etter
hvert utvida vi det ved å ha med
folkeswing, som er en enkel
form for swing; det var sånn de
dansa på bygda. I dag er det jo
til og med NM i swing!
Foreningen ble så kjent, at til og
med folk helt fra Oslo, Holmestrand, Tønsberg og Nøtterøy
begynte å ta turen innom
dansens hus på Linnestad. I
dag er det omtrent 20 deltakere
på nybegynnerkurset og 40 på
videregående kurs.
- Vi har alltid hatt unge deltakere på kursa våre, forteller
Torild Lorentsen. Deltakerne
som er med på grunnkurset
består per dags dato av fire ungdommer - to jenter og to gutter
- og resten er voksne. I denne
gjengen er den yngste 16 år og
den eldste 75 år.

- Hvordan opplever du at det er
å danse med folk i så forskjellige aldre?
- Kjempeflott! Jeg blir så glad
når ungdommen kommer og
stiller opp, og det er så hyggelig i miljøet med både unge og
eldre folk, forteller Torild.
- Har noen møtt noen fordommer før; på tvers av generasjonene?
- Nei, aldri! Ingenting, det er
veldig hyggelig. Vi tenker ikke
på alderen, vi blir bare kjempeglad når vi får danse sammen.
Og alle danser jo blanda hele
tida!
Ungdom betaler halv pris
- Vi fikk en henvendelse før jul
om det var mulig for ungdommer å komme, sier Roar Venås.
- Selvsalgt, svarer vi. Vi har

innimellom hatt ungdom helt
ned til 15-årsalderen, så det er
ikkeno problem!
Foreløpig er det fortsatt den eldre generasjonen som dominerer deltakelsen på kursene - dette
ønsker Tunsberg Leikarring å
forandre på.
- Skoleelever betaler halve
prisen av det de voksne betaler,
altså 150 kroner, og det er fordi
vi ønsker at de skal komme.
Så fort mennesker kommer seg
på dansegulvet, er det sjela som
danser - uten at alderen har noe
å si, sier Roar.
- Jeg syns det er veldig gøy, de
er jo så søte! Vi ungdommer
får veldig mye skryt, og jeg har
ikke møtt noen fordommer hos
de voksne, sier Albertine Tvinde
(17). - Hele familien danser og
mommo har vært norgesmester

Journalister i 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

Video, bilder og nyheter fra Re		

Håkon Westby
Frilansmedarbeider
Epost: Hakon@ReAvisa.no
Telefon: 930 89 577

www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk.
Stine Skoli
Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener
Frilansmedarbeider
at du er rammet av urettmessig omtale. PFU
Epost: Stine@ReAvisa.no
behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål.
Telefon: 971 75 274
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Kort om
danses hus:
* Foreningen Tunsberg
Leikarring har siden 2006
eid Sverretun på Linnestad
- også kalt dansens hus.
Adressen er Leikvollveien
1A, 3175 Ramnes.
* Tunsberg Leikarring
tilbyr swingkurs på mandager, folkedans og linedans
på tirsdager og onsdager.
Swingkurset for nybegynnere går mandager fra
klokka 18.00. Ett kurs består
av seks kvelder.

Åpnings�der:
�rsdag �l fredag: 11-16
lørdag: 11-15
www.akglass.no og facebook

* Det koster 150 kroner for
skoleelever og 300 kroner
for voksne. Halv pris for
ungdom er for å tiltrekke seg
flere unge.
* Spørsmål kan rettes til
Roar Venås på telefon 911
10 902 eller på epost
rvenaas@online.no

ALDER ER BARE ET
TALL: Folk i alle aldre
møtes på Sverretun - og deler
kjærlighet for å danse swing.
UNGDOMMER PÅ
SWINGKURS: Taylor
Lange (17), Adrian Misfjord
(16) og Albertine Tvinde (17)
er tre av fire ungdommer som
deltar på nybegynnerkurset.
INSTRUKTØR-TRIOEN
Fra venstre: Peder Lorentsen,
Torild Lorentsen og Roar
Venås starta swingkurset på
Sverretun og tar imot både
store og små med stor glede.

Åpningstider:

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

Årsmøte
Re Røde Kors
Årsmøte i Re Røde Kors avholdes
i Våle samfunnshus
mandag 29/2 2016 kl. 19:00
Alle hjertelig velkommen!

Foto:
Annika Løbig

i swing, så jeg lærte det da jeg
var omtrent 7 eller 8 år, forteller
hun.
Alder er bare et tall
- Det som er så viktig å vite er
at dans handler om rytme. Og
selv om du da er 16 eller 75
så glemmer man det litt - man
hører fin musikk og så danser
man. I den sammenhengen
tenker du ikke på hvem du
danser med eller hvor gammel
personen er, det er ikke det

som betyr noe. Er det noen som
danser godt, så er det uansett
gøy hvem det er. Og så har det
også litt å gjøre med hvordan
vi voksne tar imot ungdommer,
det er noe vi har satsa veldig på,
alle skal føle seg velkomne her,
forteller Roar.
Nybegynnerkurset starta
allerede for to kvelder siden,
men det er aldri for seint å
melde seg på. Håpet er at når
de fire ungdommene er ferdige
med kurset, så kan de ta med

seg kunnskapen videre og engasjere andre ungdommer til å
melde seg på. Det største ønsket
er at det etter hvert vil bli mulig
å etablere et eget ungdomslag
innenfor swingdansen, men til
den tiden kommer skal foreningen fortsette å gi den blandende
gruppen muligheten til å dele
sin felles glede over dansingen.
Det viser seg, som i så mange
andre sammenhenger - også ved
kjærligheten til dans: Alder er
rett og slett bare et tall.

Man - fre 07.30 - 16.00
Tlf 40 00 33 20
Tor 07.30 - 18.00
revetal@comfort.as
Lør 10.00 - 14.00
www.granvvs.no

Nettavisa ReAvisa.no - 11.582 lesere sist måned!
Mest lest i 2015:
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

Mest lest så langt i år:
1. Amalie (17) følges av tusenvis i sosiale medier
2. Hva er dine ønsker for Revetal?
3. Flyktningene om Re: - Fredelig og kaldt!
4. Har du sett kuer på rømmen i Re?
5. Bil havna i elva langs Bispeveien

Torvparken – Revetal
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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

DNB Eiendom � Hele Norges Eiendomsmegler � dnbeiendom.no � tlf: �� �� �� ��

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

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

ReAvisa februar 2016
Re middelalderdager:

Sjekk hvem som kan bli Ridder av Re
REVETAL: En ny Ridder av Re vil bli slått til ridder av høvding Thorvald Hillestad under åpningen av Re middelalderdager fredag 12. februar klokka 18:00.
Marit Theiste Østlie
Marit er utrolig stolt av og glad
i Re kommune. Hun er engasjert
i lokalpolitikken og opptatt av
at Re skal være en god
velkomstkommune for nye
innflyttere fra inn- og utland.
Marit har også gjennom mange
år engasjert seg og deltatt aktivt
i kulturlivet i Re. Marit er en
god ambassadør for Re.
Gro Våge
Gro gjør en fantastisk jobb i
Ramnes private barnehage.
Gruppen hun har ansvaret for
slår et barn til ridder hver uke
– og barna i gruppen mener
at nå er det på tide at Gro kan
bli slått til ridder for det fine,
engasjerte mennesket hun er.
Gro har også bidratt sterkt til
AI og ART utviklingen som Re
kommune har. Hun har skrevet
bøker om Smart oppvekst.
Erling Schetne
Erlings innsats for idretten i Re
er fantastisk. Re-Mila samler
unge og gamle fra fjern og nær
til det store, flotte arrangementet. Erling er en god ridderkandidat.

Les mye mer om
Re middelalderdager, se video og
bilder på nettavisa
www.ReAvisa.no.

Irene Skagen
Irene har et stort hjerte for alle
trengende. Hun stiller opp og
samler inn til både mennesker
som bor her som har det vanskelig og til mennesker som har
måttet flykte fra sine land pga.
uroligheter. Irene er et utrolig
menneske som lever for å hjelpe
andre. En verdig Ridder av Re!
Nina Marie Tiller Andresen
Nina har siden 1980-tallet
jobbet for barn og unge i kommunen både gjennom barne- og
ungdomsteater, Ramnes ungdomslag og Elverhøy. Gjennom
dette arbeidet har hun bidratt
med viktige møteplasser og
gode fritidstilbud til barn og
unge. Gjennom jobben for Ola
senteret (tidligere Elverhøy) har
hun etablert et viktig alternativ for barn og unge som ikke
mestrer skolehverdagen og som
trenger andre arenaer.

Tom Hansen
Tom har gjennom mange år
bidratt til kulturlivet i Re
– gjennom jobben som musikklærer på ungdomsskolen og på
fritida. Tom prøver å få fram
talenter og han er ikke redd for
å tenke stort.
Sjur Gran
Sjur er en verdig ridder for alt
han har gjort og gjør i kommunen vår - både innen handel og
på andre arenaer. Han er alltid
blid, serviceinnstilt, snill og imøtekommende. Han har sammen med andre laget en varmestue for alle midt i sentrum av
Re og det benyttes flittig utover
kommunens egne innbyggere,
det er med på å demme opp for
mye ensomhet og det er reell
folkehelse.

Se video på ReAvisa.no
ØVRE BAGSTEVOLD: Guilherme Curty (33) begynte å
trylle på gata i Brasil som 10-åring. Nå innreder han en
tryllelåve på Øvre Bagstevold gård i Re. Les mer om det på
nettavisa ReAvisa.no - og se video fra tryllelåven. Brasilianeren kommer til Re middelalderdager for å trylle og lage et
magisk show.
Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Lørdag 13. februar blir det middelalderfest i
storteltet. “Det middelaldrende boybandet Convoy” spiller
opp til dans, fest og moro, heter det i programmet for Re middelalderdager 2016. Det hellokale Convoy har holdt sammen
siden de møttes i 8. klasse på Revetal ungdomsskole, og har
en stor fanskare her hjemme i Re.
Foto: Stian Ormestad.

- Bli med på en magisk konkurranse!

Se flere bilder på ReAvisa.no

REVETAL: Re middelalderdager arrangerer i samarbeid med
ReAvisa og Expert Revetal en Instagram-konkurranse, der det
mest magiske bildet vinner en DAB-radio med bluetooth.
Videre er hettegensere og pins med Re middelalder-logo blant
premiene. Merk dine bilder #remd_magi og #reavisa så er du
med i konkurransen – og bildene kommer opp i insta-feeden på
ReAvisa – de beste bildene blir også trykket i neste ReAvisa.
Vinnerne presenteres i storteltet klokka 14.30 søndag 14.
februar 2016.
Foto fra instagram-konkurransen

VI SØKER ALLSIDIG OG SELVSTENDIG

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

RØRLEGGER
Se mer informasjon her:

kjaers.no

Regnskapsføring i mer enn 40 år - med nye tekniske
løsninger tilpasset den enkelte bedrift/gårdsbruk.
Bistand ved gårdsoverdragelse.
Kundens behov i fokus.

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01
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Rådgivning

Små grep
- større spillerom
SpareBank 1 BV er et solid ﬁnanskonsern med kontorer i Vestfold og Buskerud.
Vi har lyst til å bli bedre kjent med deg, og hjelpe deg på veien mot full økonomisk oversikt.
Kontakt en av våre rådgivere eller ring 02480 fra 07-24. Ditt nærmeste lokalkontor ﬁnner du
i Storgata i Horten eller i Grev Wedelsgate ved jernbanen i Tønsberg. Velkommen!

Charlotte Engen
Autorisert ﬁnansiell rådgiver
Mobil: 41 50 97 81
charlotte.engen@s1bv.no

Anne Torp Bjerkesti
Autorisert ﬁnansiell rådgiver
Mobil: 95 13 91 48
anne.bjerkesti@s1bv.no

Kjetil Malmedal-Nes
Autorisert ﬁnansiell rådgiver
Mobil: 92 22 22 76
kjetil.nes@s1bv.no

Anita Blaafjell
Autorisert ﬁnansiell rådgiver
Mobil: 90 74 73 18
anita.blaafjell@s1bv.no

Marit Sælid
Autorisert ﬁnansiell rådgiver
Mobil: 97 40 88 57
marit.saelid@s1bv.no

Elisabeth Høgeli Ålefjær
Autorisert ﬁnansiell rådgiver
Mobil: 41 18 00 14
elisabeth.alefjar@s1bv.no

Roar Malmquist
Autorisert ﬁnansiell rådgiver
Mobil: 97 56 11 99
roar.malmquist@s1bv.no

Lars Anders Berg
Banksjef
Mobil: 92 83 05 91
lars.anders.berg@s1bv.no

ReAvisa februar 2016
Fra ReAvisa.no:

«Meget beruset»
dame kjørt hjem av
en politipatrulje
REVETAL: Politiet hadde ett
oppdrag i Re den første helga i
år – og det var å kjøre drosje.
– Kvinne i 20-åra ble kjørt hjem
av politipatrulje. Hun gikk ute
og var meget beruset, melder
politiet i Vestfold på Twitter.
Meldingen kom klokka 02.20
natt til søndag 3. januar 2015.

Brann i trafo i Fon
SULUTVEDT: – Brann og
politi rykker ut til røykutvikling
i en trafostasjon i Fonsveien,
meldte politiet i Vestfold rett før
klokka 11.00 søndag 10. januar.
Brannen førte til strømbrudd i
flere hus i området. En ReAvisa-tipser fortalte at det dreide
seg om en trafo ved Sulutvedt.
Brannen skal ha oppstått som
følge av en teknisk feil, ifølge
Vestfold interkommunale brannvesen (VIB). Ingen ble skadet.
Se video av brannen på
nettavisa ReAvisa.no.

Vannet forsvant på
julaften - strømmen
på nyttårsaften...
Låvebrann i Fon
BRÅR/BJUNE: Godt naboskap redda jula, kunne John
Rødje (71) fortelle på nettavisa
ReAvisa.no i romjula. Rett før
jula ringtes inn forsvant vannet
for fire hus på Brår, og de måtte
klare seg så godt de kunne på
egenhånd gjennom den lange
romjulshelga - Re kommune
kunne lite gjøre uten hjelp fra
det interkommunale vannverket
Vestfold Vann (VV). – Jeg er
ikke skikka til å bære tungt.
Jeg prøvde meg med ei halvfull
bøtte, men beina svikta, fortalte
71-åringen John Rødje - les
mer på nettavisa ReAvisa.no. I
16-tida på nyttårsaften forsvant
strømmen for oppunder 500 boliger i Re, og noen forble uten
strøm inn i det nye året. Alle
hadde fått strømmen tilbake
først to timer inn i det nye året.

Ulykke på julaften
SJUE: Politiet rykka ut til en utforkjøring i Re rett over klokka
21 på julaften. – Bilen har gått
rundt på taket, men sjåføren er
ute av bilen. Uvisst skadeomfang, melder politiet i Vestfold
på Twitter. I en oppdatert melding opplyses det at en mann
i slutten av tenåra er kjørt til
sjukehus i Tønsberg for sjekk.
– Uvisst forløp. Sak opprettes,
opplyser politiet. Ulykken
skjedde 500 meter nord for
Sjuekrysset på fylkesvei 312.

Promille-tatt på
nyttårsaften
RAMNES: Klokka 23.15 på
nyttårsaften ble en mann i 30åra stoppa av politiet i Ramnes.
– Mannen mistenkes for promillekjøring og prøver er tatt,
melder politiet som har oppretta
sak på forholdet.

Siste nytt fra Re

ReAvisa.no

Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no

FONSVEIEN: Natt til fredag 8.
januar rykket alle mannskaper i
Vestfold interkommunale brannvesen ut til en låvebrann i Fon.
– Det brenner kraftig i det 260
m2 store redskapshuset da vi
ankommer, sier brannmester
Erik Løken. – Mannskapene
går umiddelbart i gang med
slokkearbeidene og vi har da
fått god informasjon fra eier
om bygget og hva som befinner
seg i bygget. Det kan se ut til at
vi har klart å begrense skadene
i 2/3 av bygget, mens 1/3 er
brent. Blant annet ser det her og
nå ut til at en tresker, en traktor
og en korntørker er reddet, sier
brannmester Erik Løken. Under
brannen fikk VIB god bistand
av tankbil fra Stokke Brannvesen. Første melding om brannen kom klokka 03:43, og ved
07-tida begynte mannskapene å
pakke sammen på stedet.

Bil i grøfta på
Vivestadlinna
VIVESTADLINNA: En bil
med to personer kjørte ut og
ble liggende på siden i grøfta
langs Vivestadlinna lørdag
formiddag 30. januar. Politi
og ambulanse fra Tønsberg og
brann-mannskap fra Hvittingfoss rykka ut. – Politiet oppretter sak, ikke førerkortbeslag.
Bilen fikk sleng. Stedvis glatt i
området. De to i bilen ble kjørt
til legevakt for sjekk, melder
politiet i Vestfold på Twitter.

Fikk kontroll
på pipebrann
HIMBERGVEIEN: Klokka
12:25 mandag 4. januar rykka
mannskap fra stasjon Tønsberg
ut til en bolig i Himbergveien i
Ramnes. Beboer hadde hørt et
smell fra vedovnen som også
varmer vannet til vannbåren
varme. De som var i boligen
evakuerte da ut og ringte 110.
– Ved ankomst gikk våre
røykdykkere inn. Fant heldigvis
ingen brann inne i boligen, men
derimot var det pipebrann. Vi
ventilerte ut røyken fra boligen
og feide igjennom skorsteinen
noen ganger, forteller brannmester Harald Nordnes. Det
ble nedlagt fyringsforbud inntil
en feier har fått sjekka ildsted
og skorstein. I tillegg hadde
pipebrannen medført skader på
røropplegget til den vannbårne
varmen.

Bil havna i elva langs Bispeveien
BISPEVEIEN: Alle nødetater og luftambulanse rykket ut
til bilulykke på Bispeveien fredag formiddag 8. januar. En
bil hadde kjørt av veien og havna i Vesleelva ved Bjune. To
personer satt i bilen, en mann og ei kvinne i 70-åra. De ble
sittende fast i bilen. Begge viste seg å være så å si uskadet,
men ble sendt til sjukehus for en sjekk. Mange frivillige hjalp
til i redningsaksjonen, og får skryt av nødetatene. Les mer
om ulykken på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: VIB.

Tlf 333 78 515

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!
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Se flere bilder på ReAvisa.no
Lokale resultater - se side 12

Tiril Kristine Knotten (14) ble dobbel
kretsmester på ei og samme helg
BIBO: Tiril Kristine Knotten (14) vant Biborennet lørdag, og søndag vant hun
fellestarten i Andebu - to kretsmesterskap på ei og samme helg.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Årsmøte Ramnes
IF Skigruppe IF
ÅRSMØTER
I RAMNES

3. mars 2015

Onsdag 17. februar
Fotballgruppa
kl 18.00
Onsdag i2.underetasjen,
mars
Håndballgruppa
Bergsåsen.
Tirsdag 8.mars		
Miniatyrskyttergruppa
Saker som
ønskes
må være styret
Onsdag
16.
marsbehandlet
Hovedforeningen
ihende innen den 25. Februar 2015.
Alle årsmøtene starter kl 19.00.
Vi ønsker
alle velkommen!
Alle
årsmøtene
avholdes i
Underetasjen i Ramneshallenn,
bortsett fra miniatyrskyttergruppas,
som avholdes på skytterbanen i Fon.
Forslag til årsmøtene må være de
respektive styrene i hende 14 dager før møtet.
Ramnes IF

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

370 deltakere stilte til start i
Biborennet 2016, derav rundt
40 lokale løpere. Se bilder av
de aller fleste - hvis ikke alle
- i fotogalleriet på nettavisa
ReAvisa.no.
Tiril Knotten på toppen
Tiril Kristine Knotten fra Bjune
vant 15-årsklassen og ble med
det kretsmester. Og ikke nok
med det, søndag vant hun et
nytt kretsmesterskap i Andebu.
Tiril er nå så å si friskmeldt
etter en skade i armen, etter
et armbrudd for fem år siden.
Siden den gang har skitalentet
slitt med albuen. - Armen er
bedre enn den har vært, men
fortsatt er den ikke helt hundre
prosent bra. Jeg driver med
spesialtrening for at den skal
bli optimal igjen, forteller Tiril
til ReAvisa. Lillesøster Elin
Katrine Knotten kom på 2. plass
både i Biborennet og i Andebu
i 13-årsklassen. Sist helg gikk
begge KM sprintstafett, og til
helga er planen å gå KM på
Høydalsmo, pluss at Tiril er tatt

ut til å gå kretsstafett før Worldcup i Kollen neste søndag.
- Jeg håper at armen holder til
dette, sier Tiril - og at armen på
sikt blir helt hundre prosent bra.
Sesongens store mål er Hovedlandsrennet i Fauske i slutten av
februar.
- Vi bytter på å være best!
Martinius Hage Gunnerød
fortsetter å gå veldig bra i
14-årsklassen, og kom helt til
B-finalen hvor det ble en fin 4.
plass. Vebjørn Horn kom helt
til A-finalen og endte totalt på
en super 5. plass i klassen for
11-åringer, hvor det deltok hele
syv spreke Ivrig-løpere: Nevnte
Vebjørn Horn, Herman Langedrag, Sindre Andreas Søby,
Sander Jørnsen, Robert UrsinHolm Walle, Martin Stensholt
og Boas Nilsen.
- Det var sjukt gøy da, mener
Boas. Han lurer fælt på hvilken
plass kompis Sander og de
andre kom på. Den interne
konkurransen blant Ivrigguttene er nesten viktigere enn

totalplasseringen.
- Vi gleder oss veldig lenge
til å gå renn, fordi det er gøy
å gå fort på ski - også er det
gøy å gruse venna sine, mener
alle fire 11-åringene ReAvisa
snakka med. - Det er ikke den
samme som vinner hver gang
- vi bytter på, og derfor blir det
så spennende! Vi er nemlig
ganske like gode.
To lokale comeback
Alle 11-åringene liker best å
konkurrere mot kompisene. De
diskuterer sporvalg, og hvem
som fikk best fart ut av den og
den svingen rundt skiløypa.
Robert gikk sitt aller første
renn, Boas også.
- Veldig gøy, mener de to.
Biborennet bød også på to
lokale comeback: Martin
Nåtedal er tilbake i sirkuset
igjen, og ikke minst Kristoffer Liset, som kom på en
strålende 2. plass etter et langt
bekjentskap med kyssesyken.
Se flere lokale resultater
på side 12.
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Se flere bilder på ReAvisa.no

Slåss om seier, men snubla
i staven til en konkurrent
BIBO: Sjøl om Ingrid Tuft Søyland (10) måtte gråte litt over skuffelsen i Afinalen, kunne hun uansett være veldig stolt over å komme helt til A-finalen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ingrid Tuft Søyland (10) fra
Fossan kunne sikra arrrangørklubben IL Ivrig sin aller første
hjemmeseier i Biborennet 2016.
Hun lå på andreplass i A-finalen
for 11-årsklassen og jaga, da en
konkurrent ødela alt for henne.
Sa nesten F-ordet
- Da tenkte jeg f...., sier Ingrid
til ReAvisa, fortsatt med gråten
i halsen fem minutter etter

målgang. Tårene trilla over
målstreken, for skuffelsen var
stor. Heiagjengen som kommer
til skryter av Ingrid: - Det var jo
helt rått å bare komme til
A-finalen, da!
- Ja, må Ingrid innrømme, etter
at den verste skuffelsen har
gitt seg litt: - Det var ganske
tøft å gå A-finale. Så jeg er vel
fornøyd, likevel.
Skitalentet har med seg en stolt

pappa Knut Søyland.
- Detta må værra bra!
- Vi går på ski når det er snø her
i Re og Vestfold. Det ække sånn
at vi satser så voldsomt. Det
skal være moro, og jeg ser jo at
Ingrid syns det er ekstra moro
hvis hun kan vinne. Det er litt
av et konkurranseinstikt på den
jenta! Men dette må værra bra,
mener pappa Kåre.

STRÅLENDE FORHOLD: Biborennet gikk i strålende vintervær lørdag 16. januar. Tiril Kristine
Knotten (stort bilde) gikk inn til seier i Jenter 15-klassen, mens lillesøster Elin Katrin Knotten tok
2. plass i Jenter 13. Ivrig-gutten Boas Nilsen i Gutter 11- klassen mener det er “helt sjukt gøy” å gå
Biborennet. Over startkulen ligger startnummer 85 i tet, Sebastian Horn - det blir en 15. plass totalt
på undrumsdølingen i Gutter 12 år. Johan Hestnes gir alt på oppløpet i Gutter 10-klassen, og eldstemann på Bibo Håkon Norseng sørger også for seier i Menn Senior - med bare en deltaker til start.
Foto: Stian Ormestad.

EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT
TELEFON 33 39 53 97
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Ivrig fikk fire skiskytter-mestere
BIBO: Njølstad Ranby-søstrene vant hver sin klasse suverent hjemme på Bibo.
Re-rennet er det eneste skiskytterstevne i Vestfold denne vinteren.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Søndag 17. januar gikk Rerennet av stabelen i strålende
vintervær på Bibo idrettsanlegg.
Av snaut 100 startende, var
rundt 25 lokale løpere. IL Ivrig
var den klubben i kretsen som
stakk av med flest kretsmestere:
Fire av totalt 12 KM-klasser
endte med en Ivrig-løper på toppen av seierspallen. Ole Tafjord
Suhrke G14, Anneli Brandvold
Pedersen J13, Gro Njølstad
Randby J14 og Emil Åberg
M17 tronet alle på toppen av
pallen. I tillegg gikk Leander
Halvorsen G16 og Markus
Maurtvedt Unneberg M18 inn
til sølvmedalje i sine klasser.
Treffsikre søstre
Gro Njølstad Randby vant
Jenter 14-klassen suverent i
skiskytterstevnet Re-rennet
på Bibo. Med bare en bom
ble det en solid margin på
nesten to minutter ned
til andreplassen tilslutt.
Lillestøster Nora Njølstad Randby vant Jenter
11-klassen, også hun
med bare en bom. Svært
god skyting på Njølstad
Randby-søstrene. I tillegg
vant også lillestøster med

nesten to minutters margin til
andreplassen. Storesøster Gro
tok også en svært sterk
2. plass sist lørdag i landsrennet
Kvalfossprinten, sprintdistanse,
i Holmenkollen. Søndag gikk
hun inn til en god 4. plass i
normaldistanse.
4. plass i Norgescup-renn
Ole Tafjord Suhrke sikra
arrangørklubben Ivrig hjemmeseier i Gutter 14-klassen, tross
fire bom. Anneli Brandvold
Pedersen sikra hjemmeseier
i Jenter 13-klassen, og Emil
Åberg i Menn 17-klassen - hvor
det var hele tre av fire startende
fra IL Ivrig: Nevnte Åberg, 3.
mann Tobias Tafjord Suhrke, og
4. mann Magnus Mørk. Under
Norgescup-arrangementet på
Stryn helga etter ble det en
veldig sterk 4. plass til Magnus
Mørk på lørdagens normal-

distanse 12,5 kilometer med fire
skytinger, tidstillegg per bom.
17 treff av 20 skudd og et godt
gjennomført langrenn holdt
til 4. plass, bare 6 sekunder
fra pallplass. Arrangøren fikk
problemer med registreringer
av skytinger
og Magnus
lå lenge på 1.
plass. Det ble
lang ventetid
på det endelige resultatet,
og først seint
lørdag kveld
ble det klart
at det ble 4.
plass.
Re-rennet er
det eneste
skiskytterrennet i Vestfold
denne vinteren.

NÅ 20%
ger
lin

på behand

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

SUPERSØSTRE: Storesøster Gro Njølstad Randby stiller inn
finsiktet, mens lillesøster Nora Njølstad Randby gleder seg
til start. Begge vant hver sin klasse, med bare ett bom og to
minutters margin til andreplass. På det store bildet ser vi Ole
Tafjord Suhrke smile seg inn til seier i Gutter 14-klassen.
Foto:
Stian Ormestad

Det eldste regnskapskontoret i Re!
Du kan fortsatt regne med oss!

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.no
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VEL GJENNOMFØRTE 3,5 MIL: Einar Idland bor i Andebu,
men har mamma ifra Horn på Kihle. Her er stemninga god etter
fullført Re-løp, der mamma tar i mot Einar på målstreken. På
de små bildene ser vi vinnerne i dame- og herreklassen: Solfrid
Braathen og Mats Håkon Breda.
Foto: Privat

Se flere bilder på ReAvisa.no

Turrenn i flotte forhold
RAMNES: Det første Re-løpet etter at skigruppa i Ramnes ble lagt under IL
Ivrigs skigruppe viser at samarbeidet fungerer helt perfekt.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Lørdag 23. januar gikk Re-løpet
av stabelen - og denne gang
hadde vi endelig været med
oss, forteller Henning Larsen
i arrangørstaben til ReAvisa.
Arrangør var IL Ivrig og Re
løypelag. 152 skiløpere stilte til
start og kom etter hvert til mål.
Staka seg inn til totalseier
- I år gikk Re-løpet den klassiske veien, det vil si start
ved Ramnes barneskole, forbi
Prestegården og inn til Hundestua i Stokke, så til det vi
skiløpere kaller Boka - det er et
tre av typen bok, og det er også
et løypekryss - der gikk løypa
videre til Svartediket og inn på
Bjønnmyrsveien, så videre inn
mot Gransetera og Hjerpetjønnrunden. Etter dette går løypa
videre til Granskogen, baksida
av Gransetra, Stallane og videre
mot Gravdalrunden som gir
en real trøkk til skiløperene de
siste 10 - 15 kilometerne av
løpet. Etter Gravdalrunden gikk
løypa kjappeste vei tilbake til
Ramnes barneskole, det vil si
Hundestua, Prestegården og til
barneskolen - totalt 3,5 mil.
Været var stabilt, men temperaturen steg gradvis fram til start.

Dette ga noen utfordringer.
Sport 1 Revetal stilte med smørere og smørevogn, gutta bisto
skiløpere med smøreproblemer,
med råd og praktisk smøring
- og de traff godt. Starten gikk
tradisjonen tro ved at det ble
skutt startskudd med hagle.
Flott skue å se disse 152 skiløpere spre seg utover Ramnesjordene, forteller Henning.
Årets kjappeste Re-løpere ble
Solfrid Braathen i fra Høybråten
og Stovner IL på tida 2:06:19 og
Mats Håkon Breda i fra Sande
Sportsklubb på tida 1:52:55.
Mats Håkon er historiens første
skiløper som har gått hele Reløpet uten festesmøring, og bare
ved å stake med dobbeltak. Det
er slik det er i moderne skisport,
skiløpere som satser blir stadig
sterkere. Sist helg kriga han
med brødrene Aukland i Marcialonga.
Lokal vinner i menn 21-25 år
Av lokale skiløpere tok Simen
Gunnhilstad seieren i klassen
menn 21-25, på ei tid som var
den sjette beste tida uansett
klasse. Kristin Bruserud gikk
inn til en tredjeplass i klassen
kvinner 46-50 - begge fra IL

Ivrig.
- I år så vi flere mosjonister som
stilte til start og brukte god tid
på runden. Det er svært gledelig
og en veldig ønsket utvikling.
Ved neste anledning bør vi som
arrangør tilrettelegge en litt
kortere utgave av Re-løpet som
vil fange flere av de som liker
å gå på ski i Re-løypene, sier
Henning Larsen på vegne av
arrangøren. - I år fikk vi også
delt ut vår nye medalje til alle
deltagere. Dette ble en suksess
og skapte mye smil og mange
stolte fjes. Dette er en oppmerksomhet som blir satt stor pris på
av skiløperene. I hvert fall for
de som gjør dette for aller første
gang.
Perfekt samarbeid
- Vi som arrangør er svært godt
fornøyd med årets arrangement - det aller første som er
et samarbeid mellom IL Ivrig
og Ramnes løypelag. Arbeidet
er fordelt slik; Ivrig står for det
tekniske i forhold til terminliste, tidtaking, markedsføring,
kiosk og arenarigg, Ramnes
løypelag lager løyper, merker,
har løypevakter og ordner med
drikkestasjoner.

Skikkelig suser fra Ramnes Jenter 8
RAMNESHALLEN: At journalist er et av verdens farligste
yrker, veit vi. Men at det å dekke en Jenter 8-kamp i Ramneshallen medfører noen som helst risiko, er kanskje litt
overraskende. Lørdag 9. januar myldra det av små håndballspillere i Ramneshallen. ReAvisa ville dekke det hellokalet
oppgjøret mellom J8-lagene Ramnes 1 og Ramnes 2. Mot
slutten av kampen dro det seg skikkelig til, med den reineste
slåsskampen på banen. ReAvisa-fotografen zooma inn – og
fikk en ball midt i kamera så plastikken spruta. Kampen stoppa helt opp, jentene på banen ropte «unnskyld», tilskuerne
lo så de holdt på å ramle ned fra tribunen – og mannen bak
kamera måtte le litt, han også. Tenk så mange kamper ReAvisa har dekka, både Ramnes-jentene i 2. divisjon og talenter
som har gått videre til profflag – men aldri har det kommet en
sånn suser. Det lover godt for framtida til Ramnes-håndballen, mener nå vi. Et knust kamera og et Nikon-merke i panna,
såpass må vi tåle. Sjøl om journalistyrket generelt er et farlig
yrke på verdensbasis, så lever vi lokalavisjournalister ganske
så trygt. Noe av det farligste vi gjør, er tydeligvis å dekke
J8-kamper i Ramneshallen. Se flere bilder fra miniturneringa
i Ramnes-hallen – fra så lenge kamera holdt – i fotogalleriet
fra denne håndballsesongen på nettavisa ReAvisa.no.

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

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”.
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Sport i Re:

Lokale resultater
i Re-rennet 2016:

Lokale resultater
i Biborennet 2016:

Lokale resultater
i Re-løpet 2016

Gutter 10 og yngre
- ingen plassering
Thorben Thornquist

Menn 17 år
8. plass Emil Åberg

Kvinner 26-30 år
3. plass Ellen Marie Folkvord

Menn 18 år
2. plass Kristoffer Liset
12. plass Martin Nåtedal

Kvinner 36-40 år
1. plass Ellen Aas Svindland

Gutter 11
2. plass Vebjørn Horn
4. plass Robert U.H. Walle
Gutter 11-12 nybegynnere
2. plass Sindre A. Søby
5. plass Håkon M. Ustad
Gutter 12
3. plass Sebastian Horn
Gutter 14
1. plass Ole Tafjord Suhrke
6. plass Ola Flatland Hoftun
7. plass Aksel Evensen
9. plass Adrian Hauge
Gutter 15
6. plass Olav Sletten
Gutter 16
4. plass Leander Halvorsen
5. plass Christoffer
Halvorsen
Jenter 10 og yngre
- ingen plassering
Lovise Horn
Jenter 11
1. plass Nora N. Randby
3. plass Tiril Tafjord Suhrke
Jenter 13
1. plass Anneli B. Pedersen
Jenter 14
1. plass Gro Njølstad Randby
3. plass Andrine Kvilhaug
Skavhellen
Menn 17
1. plass Emil Åberg
3. plass Tobias T. Suhrke
4. plass Magnus Mørk
Menn 18
2. plass Markus Maurtvedt
Unneberg

Menn Senior
1. plass Haakon Norseng
Resultatliste Kvinner 18 år
3. plass Marit Melby Jacobsen
Gutter 16 år
21. plass Markus Klepp Grytnes
28. plass Mathias Hvam Bettum
Gutter 14 år
10.plass Martinius H. Gunnerød
Gutter 13 år
6. plass Andreas Heierstad
18. plass Oscar Langslet
19. plass Viktor Jørnsen
22. plass Sander Nåtedal
28. plass Truls Klepp Grytnes
29. plass Marius Himberg
Gutter 12 år
15. plass Sebastian Horn
30. plass Kolbjørn H. Gunnerød
Gutter 11 år
5. plass Vebjørn Horn
11. plass Herman Langedrag
16. plass Sindre Andreas Søby
22. plass Sander Jørnsen
25. plass Robert U. H. Walle
26. plass Martin Stensholt
27. plass Boas Nilsen
Jenter 15 år
1. plass Tiril Kristine Knotten
Jenter 14 år
10. plass Anne Sofie Kalager
Jenter 13 år
2. plass Elin Katrine Knotten
Jenter 12 år
5. plass Ida Marie B. Pedersen
6. plass Antonea L. Husemoen
Jenter 11 år
6. plass Ingrid Tuft Søyland
Gutter 8 år - ingen plassering
Rasmuss Langslet

Se flere bilder
fra skisesongen
på nettavisa
ReAvisa.no!

Jenter 9 år - ingen plassering
Lovise Horn
Gutter 9 år - ingen plassering
Oscar Horn
Gustav Norman Bøhle Bjørang
Syvert Othilius Husemoen
Thorben Thornquist
Jenter 10 år - ingen plassering
Thea Tveitan Aaland

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Gutter 10 år - ingen plassering
Emil Langslet
Johan Hestnes
Simen Bror Knotten
Lars Christian Sollie

Kvinner 41-45 år
2. plass Hege T. Holtung
Kvinner 46-50 år
3. plass Kristin Bruserud
Kvinner 51-55 år
2. plass Karin Hofstad
Menn 21-25 år
1. plass Simen Gunhildstad
3. plass Haakon Norseng
4. plass Adrian Eriksen
5. plass Kim A. Thorstensen
6. plass Mathias Jacobsen
Menn 26-30 år
7. plass Manuel Muller
11. plass Ivar Oskar Aulie
12. plass Øystein Brekke
13. plass Christoffer B. Olsen
14. plass Bjørn V. Folkvord
Menn 31-35 år
5. plass Ole Anders Unelsrød
7. plass Daniel Støen
8. plass Bjørn Joakim Borgen
9. plass Håkon Martin Aulie
10. plass Bjarne Asp
Menn 36-40 år
1. plass Erling Lefsaker
5. plass Einar Idland
7. plass Peder Jahre
8. plass Sjur Huseby
9. plass Marius Myhra
10. plass Joakim Kasbohm
11. plass Petter Lade
13. plass Daniel Hallanger
15. plass Morten Skjeggestad
19. plass Lars Jørgen Asp
Menn 46-50 år
4. plass Harald H. Sørby
6. plass Arne Nåtedal
7. plass Erling Schjetne
13. plass Morten Glenna
15. plass Thomas Lagarhus
16. plass Erik Kjær
17. plass Roar Vasbø
Menn 51-55 år
6. plass Tor H. Gunhildstad
8. plass Jørn Ole Ramberg
Menn 61-65 år
2. plass Hogne H. Fevik
4. plass Hans J Klausen
5. plass Arild Grøteig
7. plass Arnfinn Lian
M 66-70 år
3. plass Gunnar Lefsaker
Menn 71-75 år
2. plass Jens Ivar Aasen

Alt på stell
for Re FK foran
2016-sesongen
BERGSÅSEN: Henrik Arnesen
blir ny hovedtrener for A-laget,
sammen med ny assistenttrener Kim Skåningsrud. Hans
Ektvedt er sportslig leder. 30 år
gamle Henrik Arnesen kommer fra Flint, det samme gjør
assistenttrener Skåninsrud.
Arnesen har ti års trenererfaring og startet sin karriere med å
trene damelaget til Ørn Horten.
De siste sesongene har han og
Skåningsrud trent Flints juniorlag med stor suksess.
– Vi har fått inn to unge,
engasjerte trenere, som ønsker
å spille en positiv og offensiv
fotball. Henrik er en trener som
er flink til å utvikle spillere og
vi gleder oss veldig til å komme
i gang, forteller sportslig leder
Ektvedt på www.ReFK.no.
Det skjer også mye i de yngre
aldersklasser. I november var
det kick-off for Re FK G13 –
morgendagens helter. Tidlig i
fjor høst ble de første frøene
sådd med tanke på sammenslåing av 2003-årgangene fra
Ramnes og Ivrig til Re FK G13.
Konstruktive møter mellom
trenere og lagledere i Ramnes
og Ivrig med styret og sportslig
utvalg i Re FK førte fram. Det
har blitt jobba godt i både Ramnes og Ivrig med disse gutta,
mange gode ferdigheter, samt
gode holdninger. Re FK G13
teller hele 35 spillere. – Her
skal det være tilbud og plass
til alle som har lyst til å spille
fotball, enten du har ønske om
en dag å bli proff eller du er
med på grunn av kameraten,
informerer Re FK. Laglederne
Herman Heierstad og Henning
Jørnsen forteller at fokus ligger
på å lage en overgang der det
blir lagt vekt på å bli kjent med
hverandre. – Det vil si at vi i
tillegg til fotball, prøver å få
til en del andre aktiviteter som
bidrar til å lage en god gjeng. I
tillegg har det vært oppstart av
«nye» G14-troppen for 2016sesongen på tampen av november. Det er gutter født i 2002
som spilte på Re G13/14 denne
sesongen, i tillegg har Ivrigs
gutter i samme aldersklasse
kommet til og forsterker gruppa
med åtte spillere – totalt rundt
20 spillere. Den nye hovedtreneren er Olav André Næs, som
har gått gradene i Ivrig, fra
mangeårig spiller i klubben, via
Re FK, til å trene Ivrig 2002 de
siste sesongene. Med seg får
han assistenttrener og lagleder
Heidi Torp. Damelagene i Re
FK og Holmestrand IF går sammen – og har som mål å havne
på øverste del av tabellen i 3.
divisjon. Les mer om dette på
nettavisa ReAvisa.no.

490.000 til Bibo
idrettsanlegg
BIBO: Sparebankstiftelsen har
gitt flere sjenerøse pengegaver
til idretten i Re. Den siste lyder
på 490.000 kroner, og ble overrakt tirsdag kveld 19. januar
– til jubel fra mange unge
poenglangrennsløpere.
Ivrig-ildsjel Svein Olsen åpna
seansen med å røpe at han visste
om gaven helt siden før jul.
– Da fikk vi en stor og flott
julegave, som vi venter med å
åpne til nå som alle vi kan være
her sammen. Vi har bygd masse
her oppe på Bibo – for veldig
mye penger. For det koster å
bygge et så flott anlegg som vi
har fått til her. Det er allerede
brukt 22 – 23 millioner kroner,
og fortsatt skal vi bygge mer,
sier en ivrig Svein Olsen.
Det er gjort mulig ved hjelp
av spillemidler, en hel masse
dugnad, momsrefusjon – som er
veldig viktig for idrettslagene,
støtte fra lokalt næringsliv,
støtte fra Re kommune, og
sist, men ikke minst: Støtte fra
stiftelser, og da spesielt Sparebankstiftelsen. De 490.000
kronene som nå er gitt fra
Sparebankstiftelsen skal gå til
fem nærmiljøanlegg; Skileik,
en liten hoppbakke, en mer
barnevennlig liten lysløype,
en sandvolleyballbane og en
friplass til forskjellig lek og
aktiviteter. Monica Schjelderup
fra DnB Revetal/Tønsberg overrakte den store gavesjekken.
– Et av kriteriene for utdelinger
fra stiftelsen, er at det skal
favne mange mennesker. Det
klarer Ivrig, med hver eneste
krone som er gitt. Dere har vist
en svært god gjennomføringsevne, der alle gavene som
tidligere er gitt har kommet til
god nytte. Det hjelper ikke å gi
penger, hvis det ikke blir omsatt
i reelle, ferdigstilte prosjekt – til
glede for de mange som bruker
anleggene. En ting er kronene,
men mye viktigere er ildsjelene,
taler Schjelderup. – Og at anlegget blir brukt av store og små.
Hun viser også til at Re er en
kommune i vekst, med god
tilflytning. – Dette er et anlegg
som sørger for aktivitet og
engasjement for unge og voksne
– over tid. Vi er stolte over å
kunne bidra litt.
Ordfører Thorvald Hillestad viser til at det ikke er for ingenting
at Bibo idrettsanlegg ble kåra til
årets idrettsanlegg på idrettsgallaen i fjor høst. Tidligere
i fjor høst ble nye Bibo åpnet
med høytidelig snorklipping av
ordføreren. – Det var med stor
stolthet at vi kunne åpne nye
Bibo, og jeg fortsetter å være
mektig stolt over alle dere ildsjeler som orker å stå på, tidlig
og seint, med stort og smått.
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28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
•
•
•
•

Vinmonopolet
Mester Grønn
I vinden
Restauranten

•
•
•
•

Revetal Libris
Mr Mister
Kappahl
Life Revetal

•
•
•
•

Nille
Posten
Street One
B-Young

ÅPENT: 9�20 �18� MENY 7�21 �20�

• Skoringen
• Wivis parfymeri
og veskebutikk
• Boots Apotek

• Revený
• Synsam
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal

•
•
•
•

Expert Revetal
Meny
Mix
Chic Frisør

•
•
•
•

Helt Perfekt
Princess Interiør
Hovs Marked
Yes vi leker!

ALT PÅ
ETT STED
På Retorvet finner du alt du
trenger, her kan du handle med
lavere skuldre i ditt eget tempo.
Vi har over 600 gratis
parkeringsplasser
Utvalg som i byen
– service som på
landet!

CMYK: 48�0�94�0
PMS: 375

CMYK: 88�0�29�0
PMS: 7466

CMYK: 98�10�84�18
PMS: 3415

GRADIENT FRA 90%
SORT TIL 70%
I 90 GRADER

DAME-HERRE
MOTE

www.re-torvet.no
Du finner oss i hjertet av Vestfold:
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg
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Næringsliv i Re:
Si din mening på ReAvisa.no

“Vi har det aller meste på Revetal, og
enda mer kommer. Hva ønsker du deg?”

RASK RE-AKSJON: Et av
ReAvisa-lesernes største
ønsker for Revetal, er skøytebane. Ideen ble fanga opp på
kommunehuset, og en liten
flekk med skøyteis ble det på sparket. På det store bildet
ser vi Emilie Christiane
Proos (11) som koster vekk
snøen for å skøyte i parken
på Revetal, mens Maja Larssen Østlie (3) står sine aller
første meter på skøyter med
pappa på slep. Les mer om
dette på side 17.
Foto:
Stian Ormestad.

Dette svarte leserne på ReAvisa.no:
Butikk med ungdomsklær

Bedre ungdomstilbud
Kiwi

Subway

Ikea

Kino

Gartneri

Kaffebar

Gamestop

Lindex

Bowlinghall

Vita

Nytt treningssenter

Klatrevegg
Volleyballbane

Bondens marked
Kirke

Jordvarme/fjernvarme

Cubus

Rekkehus med hage

Overnatting og vertshus

Interaktiv lek
Griller

Skøytebane/ishall Platekompaniet
Seniorsport

Bevaring av matjord

Velodrom

Større Rema-butikk

Badeland

Biltema/Jula/Mekonomen
Rimelige leiligheter Bakeri Bedre kollektivtilbud

Park med sklie og huske
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Næringsliv i Re:

Mest lest i 2015:

REAVISA-REDAKSJONEN: Den harde kjernen i ReAvisa, med
frilanserne Håkon Westby og Synne Eggum Myrvang, og redaktør Stian Ormestad. Bildet er fra da ReAvisa feira fem år i 2013.
Foto: Kristin Eggum Myrvang.

Antall lesere øker litt - antall
sidevisninger øker veldig mye!
REVETAL: Rett før jul kunne ReAvisa stolt lansere
ei splitter ny nettavis. Statistikken tyder på at det
var et lurt trekk - flere leser mer på ReAvisa.no nå.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Målet med ei ny nettavis var
mer brukervennlighet, med et
lett tilgjengelig arkiv, søkefunksjon, søkeord og kategorier,
video og fotogalleri, med mer
– kort sagt: En bedre leseopplevelse. Har vi klart det?
Det var med stor spenning vi
sjekka statistikken, en drøy
måned etter den nye nettavisa
ble lansert:
Samtlige piler peker oppover
5.715 unike brukere besøkte
ReAvisa.no i den beste uka i
den første måneden med ny
nettavis. Snittet på den gamle
nettavisa vokste til nesten 5.000
lesere i uka, nå ligger vi enda
litt høyere. Det store hoppet
ser vi på antall sidevisninger:
114 prosent flere sidevisninger
(128.715 sidevisninger, for å
være helt nøyaktig) i den første
måneden med ny nettavis,
sammenliknet med den siste
måneden med den gamle.
Hver eneste ReAvisa-leser sjekker mer enn dobbelt så mange
saker ved hvert besøk, sammenlikna med tidligere. Mens det
var vanlig å klikke seg inn på to
sider, er det i snitt fire klikk per
besøk på den nye nettavisa.
Et langt mer nøyaktig måleverktøy for annonsering viser at
den første annonsekampanjen
er blitt vist over 50.000 ganger.
Kampanjen er for Re middelalderdager 2016 – du har sikkert
lagt merke til den! Her har vi

ingen gode tall fra den gamle
nettavisa til å sammenlikne
skikkelig med. Det å laste ned
papiravisa på nett er blitt mer
og mer vanlig. Det blir spennende å se hvor mange som
velger den løsningen framover,
nå som den er blitt enda bedre.
ReAvisa er uansett gratis – både
i postkassa og som nedlastbar
PDF på ReAvisa.no - også
denne avisa du holder i handa
nå.
En god videovisning integrert
i nettsakene var lenge et stort
savn. Det har vi fått til nå, og
vi forventer at videoene blir
mer sett etter hvert som folk
blir vant til det. Den mest sette
videoen på den nye nettavisa er
blitt sett over 1.400 ganger. Det
er videoen om YouTube-kjendisen Amalie Olsen Gjersøe
(17) fra Skinnane. Generelt er
det lettere å kommentere, dele
og involvere seg på den nye
nettavisa. Som for eksempel
Instagram-feeden der du ved å
tagge ReAvisa får vise bildet
ditt på ReAvisa.no.
Fortsatt papir som er viktigst
For ReAvisa - som for de fleste
andre lokalaviser landet over, er
papiravisa fortsatt den viktigste
arenaen for godt lesestoff og
nyttige, lokale annonser. Det er
uansett leserne som holder liv i
avisa – enten det er på nett eller
papir. Uten alle dere lesere
– ingen annonseinntekter.

1. Flommen ramma Re.
Informasjonsbehovet er
stort i krisesituasjoner,
og denne dagen fant tett
oppunder 10.000 lesere det
viktigste å vite på nettavisa ReAvisa.no.
2. Sjekk hvem som sitter
i det nye kommunestyret.
Hvem som kom inn i det
nye kommunestyret etter
lokalvalget 13 – 14. september 2015 ble den nest
mest leste saken.
3. Ungdomsskolerektorens kreative Jodel-stunt
fikk mest oppmerksomhet
i november i fjor, og ble
den 3. mest leste saken i
løpet av hele 2015.
4. Timeekspressen kom
tilbake!
5. Folkets nei til kommunesammenslåing i
folkeavstemningen ble
årets 5. mest leste sak.
6. Lokale Senterpartitopper melder seg ut
av partiet i protest etter
lokalvalget høsten 2015.
7. Se bilder fra 17. mai i
Re 2015 - det mest populære fotogalleriet i 2015.
8. Haugan grendelag
protesterte mot utvidelse
av Haugan næringspark.
Næringsparken strekker
seg fra Re kommune og
inn i Horten kommune.
Protesten førte fram.
9. Kjøpmann Martin
Gran setter poteter på
taket av Revetal. Den
mest leste næringslivssaken ble saken om potetåkeren på taket av Revetal.
10. To butikker i rute
for å åpne igjen etter
flommen, to legger ned,
meldte ReAvisa i oktober
2015. Ikke lenge etterpå
ble det klart at Revetal
tekstil likevel vil fortsette
drifta.

SMILEFJES: Kristina Winther-Sørensen, Roger Noren og
Ingunn Sjue kan klappe hverandre på skuldra for en god jobb
på Restauranten på Revetal.
Foto: Stian Ormestad.

Smilefjes til Restauranten
REVETAL: Gjestene blir møtt med et smilefjes
ekstra på Restauranten framover.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Fra januar 2016 starta Mattilsynet med smilefjestilsyn på over
8.000 kafeer og restauranter
over hele landet. Restauranten
på Revetal var blant de aller
første som har fått et blidt
smilefjes på døra – og på nett.
Hensikten med smilefjesordningen som Mattilsynet nå har
startet, er tryggere mat på
serveringssteder, og at hygieneforholdene blir bedre, skriver
Mattilsynet på sine nettsider.
- Det er bare smilefjes
som teller for oss!
Roger Noren på Restauranten er
akkurat like blid som smilefjeset på plakaten. – Det er bare
smilefjeset som teller for oss.
Det er der standarden ligger på
Revetal!
Smilefjeset kommer kundene
tilgode, mener Noren. – Dette
er beviset på at Restauranten
følger alle lover og regler for
mat og renhold: Alt fra nedkjøling, tining, varemottak,
renhold og håndhygiene – at vi
har et personale med kunnskap
og kompetanse.
At sjefen sjøl er kokk av fag, er
ingen ulempe. Det gjør at det
ikke slurves på det feltet.
Noren er daglig leder og medeier i Restauranten AS. Han
mener det er mer moro å lage
mat på kjøkkenet, enn å sitte
med permer og PC på kontoret.
Han jobber litt over en halv
stilling som kokk, og resten går
med administrativt arbeid.
– Det er en fordel å være mest
på gølvet og se hva som skjer.
Da ser jeg hvordan alt funker i
det daglige og får tatt tak i ting
som kan bli bedre med en gang.
Restauranten består av totalt
seks årsverk, med fem faste
ansatte, to faste ryddehjelper, og
fire – fem som kan tilkalles ved
større selskaper og arrangement.

Det er ikke noe nytt i å få tilsynssbesøk fra Mattilsynet, og
rutinene for kontrollen er heller
ikke forandra på. Det nye er at
det ikke lenger er stikkontroller,
men faste besøk. Resultatet blir
hengt opp godt synlig på døra –
og publisert lett søkbart på nett.
Resultatet er i form av enten
smilefjes, en strekmunn eller
sur munn, avhengig av resultatet av tilsynet.
Flere skal få fjes
– Smilefjestilsyn er bra for den
seriøse delen av serveringsbransjen, som endelig får vist at de
holder høy hygienestandard.
Og det er bra for publikum som
enkelt kan se hvilke serveringssteder som følger regelverket. Smilefjes sier ingenting
om maten er god eller sunn,
men at maten er trygg, sier
administrerende direktør Harald
Gjein i Mattilsynet. Av andre
spisesteder i Re, venter Revetal
gamle stasjon på besøk, der har
ikke kontrollørene vært enda.
Pizzavera Revetal har fått en
mellomblid strekmunn.
Patricia Knight på Stasjon skal
på kurs for å lære om smilefjesordningen til uka. – Vi har ikke
hørt noe fra Mattilsynet enda,
men de er nok ikke så langt
unna, sier hun – og gleder seg
til besøk. ReAvisa lyktes ikke i
å få en kommentar fra Pizzavera
Revetal. En kjapp og nysgjerrig gjennomgang viser at flere
serveringssteder i nabokommunene har fått laveste score, et
surt fjes. På nettsida matportalen.no kan du sjøl søke deg fram.
Smilefjesordningen gjelder ikke
for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller
storkiosker, men Mattilsynet vil
fortsatt føre ordinært tilsyn med
alle andre serveringssteder som
tilbereder og serverer mat.
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Best i landet - igjen!
REVETAL: - Dette er noe vi jobber for hele tida, hver dag, hele året.

HURRA! - Dette var gøy, tusen takk til alle ansatte som har
gjort dette mulig!
Foto: Privat

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
For fjerde gang danker Menybutikken på Revetal ut all
konkurranse fra over 200 andre
butikker i Meny-kjeden landet
over. - Veldig moro, forteller
kjøpmann Martin Gran - og
gir de ansatte æren: - Dette er

mest av alt et bevis på at vi har
de beste ansatte i landet - en
fantastisk gjeng! Det er det
absolutt viktigste i det daglige.
Meny-butikkene måles på så å
si alt fra A til Å i konkurransen:
- Renhold, varer, uniformer -

det er en tre - fire sider lang
sjekkliste som kontrollørene
går gjennom. Også sjukefravær
og arbeidsmiljø - en komplett
vurdering av butikken, forteller
Martin til ReAvisa. - Vi jobber
målretta hver eneste dag.

Så kjapt ble det skøyteis på Revetal!
REVETAL: Et av ReAvisa-lesernes største ønsker for Revetal, er skøytebane. Ideen ble fanga opp på
kommunehuset, og en liten flekk med skøyteis ble det - på sparket. Men blir det et folkekrav for en mer
permanent løsning med vannspeil om sommeren og skøyteis om vinteren, finnes det gamle planer for det.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det var rett over på nyåret at
ReAvisa spurte leserne: Hva
ønsker du deg på Revetal?
Blant de mange ønskene, ligger
skøytebane langt oppe på lista.
- Ikke akkurat Ullevål stadion
– I forigårs ble en liten firkant
i parken brøyta, og nå vannes
det for fullt i kulda for å kanskje
få skøyteis før helga, fortalte
ordfører Thorvald Hillestad til

ReAvisa seinere samme uka
som saken ble lagt ut på nettavisa ReAvisa.no. Initiativet
på kommunehuset kom som en
direkte følge av ReAvisa-saken
og tilbakemeldingene på den,
fortalte han. – Det blir ikke
akkurat Ullevål stadion, men
det blir hvert fall en liten flekk
med is!
Tor Arne Ueland i teknisk etat i
Re kommune sørga for van-

ning, både med vannslange og
spreder.
Vannspeil i parken
ble vraka av de folkevalgte
Ideen om skøyteis i parken er
enda eldre enn parken sjøl:
Du husker kanskje planene om
et vannspeil i parken, som om
vinteren kunne brukes som
skøyteis? Vannspeilet var med
på alle tegninger og planer, helt

fram til siste votering i kommunestyret. Sjøl om det var
søkt og innvilget tippemidler til
prosjektet, ble det vraka av de
folkevalgte. Drift og vedlikehold ble for dyrt, mente flertallet i kommunestyret den gangen
for fem år siden. – Men alt av
rør og anlegg er lagt opp og
ligger der klart under bakken, til
den dagen en ser det er penger
i kommunekassa til å holde noe

ALLER FØRSTE GANG:
Maja Larssen Østlie (3) står
her sine aller første meter på
skøyter i parken på Revetal.
Foto:
Stian Ormestad.
sånt i stand, forteller ordfører
Hillestad.
Folkekrav om skøyteis?
– Det er bare å pella vekk noen
steiner, det!
Så hvis det blir et folkekrav
for en mer permanent løsning
med vannspeil om sommeren
og skøyteis om vinteren, finnes
det planer for parken på Revetal
som kan børstes støvet av.
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Industriveien 2 A
3174 Revetal
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Næringsliv i Re:
Kort om boligstatistikken i Re:
Kvadratmeterprisen i økte
i snitt for alle boliger fra
18.597 kroner i 2014 til
21.750 kroner i 2015. Det
betyr at gjennomsnittelig
kvadratmeterpris var 16,9
prosent høyere i 2015
enn i 2014. Økningen for
leiligheter trekker mest
opp (17,7 prosent), mens
økningen for eneboliger er ikke like stor (3,1
prosent). Boligene selges
også raskere, fra en omsetningshastighet på 52
dager i 2014 til 37 dager
i 2015. Hele 58 prosent
av boligene ble solgt til
prisantydning eller mer
i 2015, mot 38 prosent
i 2014. Til sammen gir
dette et rekordsalg for
DNB eiendom på Revetal
i 2015. Alle disse tallene
er basert på salg fra DNB
eiendom Revetal.

Setter Revetal og Re på kartet
REVETAL: Truls Bøhle (29) er nummer 1 i Vestfold og 6 i landet, av over 700
eiendomsmeglere i DNB. Andre på topplista er fra byer som Oslo og Trondheim,
så mange stusser på hvordan det lille Revetal-kontoret kan gjøre det så bra.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
DNBs eiendomskontor i banken
på Revetal ble etablert i august
2012 - og det har vært en
suksess med daglig leder og
megler Thor Fredrik Hansen
Solberg (36) fra Brår og megler
Truls Bøhle (29) fra Ramnes.
Thor Fredrik er også daglig
leder for Horten-kontoret, der
han har vært mye i 2015. I
praksis besto Revetal-kontoret
av 1,2 årsverk i 2015. De aller
fleste andre kontorene landet
rundt er langt bedre bemannet.
Revetal skiller seg ut
Truls solgte 96 enheter i fjor,
det vil si tomter, nybygg og
brukte boliger. Mange tomtesalg
i Skjeggestadåsen trekker tallet
ekstra opp. At salgstallene er så
høye for et så lite kontor, vekker
oppsikt i DNB-systemet.
- Det er veldig få utenfor
Vestfold som veit hvor Revetal
er. Dette setter virkelig Revetal
og Re på kartet, forteller Thor
Fredrik om Truls sin pris på
landsseminaret i januar. Der
fikk Truls vite at han var nummer 1 i Vestfold og nummer 6 i
landet i antall salg i 2015. Det
er i konkurranse med over 700
andre meglere i landets største
eiendomsmeglerselskap.
Radarparet på Revetal trives
godt med små forhold på Revetal. - Vi vil drive lokalt, det er
det vi har drømt om hele tida.

Vi er jo begge herfra - Re er
der vi vil være. Både selger og
kjøper ser det som en stor fordel
med en lokalkjent megler. Det
gjør at vi kan informere om
fordeler utenom selve eiendommen, som for eksempel skoler
vi sjøl har gått på, idrettsanlegg
vi sjøl har brukt, turområder
vi bruker med mer, forteller
Truls. Revetal-kontoret har aldri
solgt så mange eiendommer
som i 2015. Erfaringen er at
flesteparten av de som selger,
kjøper en ny bolig i Re - noen
flytter bare noen få meter.
Samtidig kommer mange tilflyttende, noen fra Oslo og de fleste
fra nærliggende kommuner.
Re stiller sterkt
- Pendlermulighetene er gode i
Re, spesielt med Timeekspressen som kom tilbake, men også
med bil, andre bussruter på E18
og tog. For mange er Revetal
en viktig del av bildet, med et
attraktivt sentrum. Innflyttere
vil bo landlig, og det betyr ikke
nødvendigvis et lite småbruk
i skauen. For mange byfolk er
et rolig byggefelt i Re innafor
kategorien landlig. - Her har vi
naturen og turløyper i umiddelbar nærhet, flotte idrettsanlegg,
med mer. Re stiller rett og slett
sterkt, mener Truls. - Så er vi
heldig med at vi har lokale
utbyggere som ønsker lokale

meglere - som for eksempel
Skjeggestadåsen og Brekkeåstunet, som trekker antall enheter
solgt veldig opp for 2015.
Late frokoster med barna
Truls har overtatt hjemgården
Ramnes nordre, og driver den
med god hjelp av “gårdsgutten” pappa Trygve Bøhle - ved
siden av godt og vel full jobb
som eiendomsmegler. Med
samboeren Ida og to små barn,
Jonathan og Markus, er han veldig bevisst på å få tid til overs
til familien. - Det kan bli mange
seine kvelder, men jeg passer på
å ta noen lange frokoster sammen med barna innimellom.
Morgen er kanskje den beste
tida på døgnet, så da er det veldig hyggelig å gjøre unna morgenritualene sammen, spise en
god frokost sammen, og kjøre
til barnehagen litt seint, forteller
Truls. Prisene på landsseminaret
setter han stor pris på. - Jeg har
aldri vært stoltere av meg sjøl.
Jeg har hatt et mål om å gjøre
det bra helt siden jeg starta som
eiendomsmegler her i Re. Det
kommer ikke gratis. Spesielt
hektisk er det i sommerhalvåret.
Jeg klarte en så å si sammenhengende sommerferie i 2015,
men det var første gang på
lenge. Målet vårt er å være den
foretrukne eiendomsmegleren i
Re, forteller Truls.

BLANT LANDETS BESTE: Eiendomsmegler Truls Bøhle
(29) og daglig leder og eiendomsmegler Thor Fredrik Hansen Solberg.
Foto: Stian Ormestad.

Re kommune-ansatte
hedret for lang og tro tjeneste
STANGE GJESTEGÅRD: På kommunestyrets julemiddag
ble det tradisjonen tro delt ut heder og ære til de som har
jubileum som kommuneansatt i Re - og tidligere Ramnes
og Våle. Noen ansatt i 25 år, andre 40 år - og en fikk overrakt KS-medaljen. Mer eller mindre fra venstre foran ser
vi: Gerd-Sylvia Homme (25 år), Wenche Weum Bue (KSmedaljen), Svanhild Øren Antonsen (40 år), Tone Skinnes
(25 år), Astrid Sørby Evenrud (25 år), Irene Bøhle (40 år),
Marit Andresen (25 år), Liv Reidun Lærum (25 år), Jorunn
Gulbrandsen (40 år) og Anne Varentresk Johannesen (25
år). Ordføreren sto for utdelingen.
Foto:
Stian Ormestad
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OPPLEV VÅR NYE BILFORRETNING!
Vi fortsetter å feire vår nyåpning med ekstra gode tilbud på nye Ssangyong
Rexton og Rodius. Gjelder begrenset antall biler.
Nå lanseres Ssangyong TIVOLI 4x4. 5-seter crossover SUV
med Premium utstyr til svært gunstig pris.

Ssangyong Rexton W 4x4

Ssangyong Rodius A155 4x4

Hos oss finner du biler i alle
størrelser og prisklasser.

Ssangyong Tivoli 4x4

Autocenteret Fjeldstad AS
Hvittingfossveien 25 - 3084 Holmestrand
Tlf. 33 06 67 77 - www.autocenteret.no
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Landbruk i Re:
Se video på ReAvisa.no
STOR VEDPRODUSENT:
Ved siden av full jobb er
Ramnesved ved Nils-Regin
Bøhle (44) kommunens og
kanskje også fylkets største
vedprodusent. Volumet er
stort – alt fra en halv million til en million liter ved
selges per år fra låven i
Prestegårdsveien i Ramnes.
Nils-Regin står klar med
lastebilen sin for å levere
ved hjem på døra i helger og
på kveldstid i ukedagene.

Kommunens største vedprodusent

Foto:
Stian Ormestad.

RAMNES: Ramnesved gir garantert tenning, sier Nils-Regin Bøhle (44) med et lurt flir. - Det er ei dame som
fant på det slagordet, så da er det greit. Jeg tenkte egentlig det var litt på kanten, men...
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ramnesved er distriktets største
vedprodusent. Mesteparten går
til små og store privatkunder
i Re og omegn, men også fine

restauranter i Oslo står på
kundelista. – Det er flere restauranter i Oslo som vil ha ved
herfra. Da kjører jeg lastebilen

min, som jeg er så veldig glad
i, med kran og hele pakka, midt
inn i Oslo-gryta. Så der står
en bonde fra Ramnes midt på

Youngstorget og losser ved, sier
Nils-Regin og ler godt. – Det er
nok litt av et syn. Mesteparten
av tida tøffer lastebilen rundt

i Re og omegn. Les mer og se
video av vedproduksjonen i
Prestegårdsveien i Ramnes på
nettavisa ReAvisa.no.

TRYGT HJEMME IGJEN:
- Det har hendt at noen har
sniki seg en tur avgårde
tidligere, men de har alltid
kommet hjem igjen, forteller
bonden på Hundestua. Det
gjorde ikke sju ungdyr som
stakk av på nyttårsaften etter
å ha blitt skremt av raketter.
Foto: Privat

– Ikke flytt på
brøytepiskene!
RAMNES: “Til alle dere som
synes det er gøy å leike med
brøytepisker…. Vær så snill
å slutt med det. I alle fall
ikke flytt på dem. Det er noen
som trenger dem serru…”
Sånn lyder bønnen fra brøytemannskapene på Facebook-sida
til Andvik Maskin AS Vei og
Eiendommsdrift, fulgt av et
bilde av en traktor i grøfta
– som har fulgt en brøytepisk
som er flytta langt utenfor
veikanten.
– ReAvisa må gjerne dele både
bildet og oppfordringen. Det er
et viktig budskap, sier Jørgen
Andvik Moss i Andvik Maskin
AS til ReAvisa.

Kuer på rømmen i Re kom gomlende hjem igjen
HUNDESTUA: – Kalvene virka ikke akkurat misfornøyde med å komme
inn i en tørr og lun låve full av mat etter ei drøy uke på rømmen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Sju ungkviger ble skremt av
raketter på nyttårsaften og har
vært på rømmen siden, meldte
nettavisa ReAvisa.no noen
dager inn i dette året.
Fant ikke veien hjem igjen
Dag Rickard Badendyck holder
til på Hundestua i Stokke,
helt på grensa til Re i nord og
Andebu i vest. Etter at gården lå
brakk i 40 – 50 år, har Badendyck pussa opp og starta ny drift
siden desember 2014. Blant

inn i det nye året. To dager etter
den første saken ble publisert på
nettavisa ReAvisa.no, og saken
var plukka opp av flere andre
medier - deriblant riksavisa
Nationen - og etter åtte dager
på rømmen, kom kuene trygt
tilbake til Hundestua.

annet er det kuer på gården. Det
har hendt at noen har sniki seg
en tur avgårde tidligere, men de
har alltid kommet hjem igjen.
Det gjorde ikke sju ungdyr på
10 måneder som stakk av på
nyttårsaften.
– De ble veldig skremt og kan
derfor ha løpt veldig langt – så
langt at de har glemt veien
hjem igjen, mente bonden.
Dyra rømte mot Re. Sjøl om
han leita, og gode naboer hjalp
til - så var dyra borte ei hel uke

La ut en sti av høy
Observasjoner av dyra gjorde
at leiteområdet kunne skrenkes
inn betydelig. Med en sti av
høy hjem til gården, kom dyra

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

gomlende hjem igjen.
– Jeg la ut høy i en sti hjem til
gården, fra hvor de ble sett sist
– og nå kom de hjem av egen
maskin!
Bonden takker alle ReAvisaleserne som har tipsa om
observasjoner, som hjalp veldig
til i leitinga. – Kalvene virka
ikke akkurat misfornøyde med å
komme inn i en tørr og lun låve
full av mat etter ei drøy uke på
rømmen, sier en fornøyd bonde
til ReAvisa.

ReAvisa februar 2016

21

Lokalpolitikk i Re:

FORSVARER FOLKEVILJA: Ulf Lund Halvorsen (MDG)
frykter unntaket fra frivillighetsprinsippet blir vektlagt når
Fylkesmannen i Vestfold skal gi sitt råd til departementet for
framtidig kommunestruktur i Vestfold.
Foto: Stian Ormestad.

Tvangssammenslåing av Re?
REVETAL: Fortsatt noe ullent svar fra Fylkesmannen, der frivillighetsprinsippet blir satt opp mot
unntak fra frivillighetsprinsippet.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Fylkesmannen skal ha sin anbefaling klar til kommunaldepartementet innen 1. oktober 2016.
Fylkesmannen ser at Re har
oppfylt sine forpliktelser om
utredning, folkemøter, folkelig
engasjement, med mer. Det forteller Petter Lodden hos Fylkesmannen i Vestfold til ReAvisa. –
Re kommune har utredet saken
i samarbeid med nabokommunene. I tillegg har rådmannen
utredet konsekvensene av å forbli Re kommune. Innbyggerne
har blitt spurt i folkeavstemning. Kommunestyret har således
hatt et godt grunnlag for å fatte
vedtak. Vi må vurdere kommunens vedtak opp mot målene
i kommunereformen: 1. Gode
og likeverdige tjenester til
innbyggerne, 2. Helhetlig og
samordnet samfunnsutvikling,
3. Bærekraftige og økonomisk
robuste kommuner, 4. Styrket
lokaldemokrati. I oppdraget til
fylkesmennene kan vel også
leses inn en oppfordring til å
vurdere om det kan være aktuelt
å anbefale eventuelle unntak fra
frivillighetsprinsippet, vedgår

Lodden.
Fylkesmannens oppdrag er,
på selvstendig grunnlag, å
gjøre en vurdering av kommunestyrevedtakene.
– Dette må baseres på de lokale
prosessene, målene for reformen og kriteriene for en god
kommunestruktur, sier Lodden
– som dermed setter frivillighet
opp mot eventuelle unntak fra
frivillighetsprinsippet. Uten å gi
noe klart svar på hva som vil bli
vektlagt mest.
Heller ikke på folkemøter både
høsten 2014 og 2015 ble det gitt
noe klart svar fra Fylkesmannen. Dette skrev ReAvisa etter
folkemøte i Våle, høsten 2014:
«Fylkesmannens utsendte Petter
Lodden kunne ikke gi svaret
på om Re blir tvunget inn i en
kommunesammenslåing hvis vi
velger å stå alene. Det er ikke
sikkert at det må en kommunesammenslåing til, men Lodden
mener at alt tilsier at Re er i
nedre grense i forhold til føringene i den nasjonale kommunereformen». Les mer om saken
på nettavisa ReAvisa.no.

VALGKAMP: Statsminister Erna Solberg (H) ga ordførerkandidat Tove Øygarden (H) gode råd i
valgkampen, på besøk hjemme i Ramnes.
Foto: Stian Ormestad.

Tove Øygarden på Høyres lederskole
RAMNES/OSLO: Høyres lederskole skal finne og videreutvikle politiske talent.
Her i Re har de funnet Tove Øygarden (H).
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Tove Øygarden (50) stilte som
ordførerkandidat for Høyre i Re
i fjor høst. Sjøl om lokalvalget
ikke endte med ordførerkjedet,
er hun gruppeleder for Høyre
i kommunestyret, leder for
Hovedutvalg for helse, oppvekst
og velferd (HOV), med mer.
Inspirert av Re Høyre
- Jeg skal innrømme at livet
er snudd litt opp ned det siste
året, og at dagene etter kommunevalget til tider har vært
veldig travle. Det krever god
planlegging for å få hverdagen
til å gå opp, slik at jeg kan gjøre
en god innsats både på jobb og
i politikken. For å få nok tid

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
www.re-el.no

33 06 24 34

til den politske delen, har jeg
valgt å redusere arbeidet mitt
i Velværeboden i Andebu med
cirka tjue prosent. Jeg har heldigvis en lojal kundekrets, som
stort sett bestiller timene sine
fra gang til gang, dermed blir
arbeidsdagen forutsigbar. Ellers
innspireres jeg av den gode
stemningen vi har i Re Høyre.
Vi er mange som samarbeider
og gjør en god jobb i gruppa.
Politisk ledertalent
I tillegg er Øygarden plukka
opp som et politisk talent, som
skal kurses på partiets lederskole. - Å bruke noen helger på
opplæring i Høyre-regi, ser jeg

på som en stor bonus. Jeg vet
at det vil gi både inspirasjon og
energi til å stå på videre, sier
Øygarden til ReAvisa.
Vil dele av kunnskapen
På den prestisjefylte lederskolen holder både nåværende og
tidligere stortingsrepresentanter
foredrag. Det var mange søkere
til 16 plasser. - Jeg gleder meg
til å lære mere om politikk og
ledelse av flinke, sentrale folk
i partiet. Dette gleder jeg meg
til å dele videre, både innad i
Høyre-gruppa, og i det politiske
arbeidet for Re.
Første samling var siste helga i
januar, neste i slutten av februar.
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Re helsehus:

NYE BILDER: Anita
Flugund har på oppdrag av
virksomhetsleder Ingerd
Saasen Backe dekorert Re
helsehus med mange bilder.
Her ser vi middelalderbilder
av fotografene Janne Wetterstad og ReAvisas Stian
Ormestad.
Foto:
Håkon Westby

Se flere bilder på ReAvisa.no

Re helsehus fylles med kunst og kultur
REVETAL: På julelunsjen for ledere og ansatte på Re helsehus ble ett års drift
markert. I løpet av dette året har helsehuset blitt fyllt med god omsorg, kunst og
kultur. Og den gode jobben fortsettes nå i 2016.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Før jul ble det servert julelunsj
for ansatte på Re helsehus og
samarbeidende virksomheter.
Dette var også en markering av
at helsehuset har vært i drift i ett
år, og en takk til ansatte som har
gjort en kjempejobb i året som
hadde gått. Det var godt over
150 til stede.

synge musevisa under ledelse
av musedirigenten Ragnvald
Kjølstad. De hadde mange fine
poenger og overrakte en blomst
til virksomhetslederen Ingerd
Saasen Backe. Rådmann Trond
Wifstad takket de ansatte for
innsatsen og ønsket alle en
riktig god jul.

Rådmann takket de ansatte
I tillegg til god mat var det
flere innslag under lunsjen.
Tilstelningen ble ledet av virksomhestsleder Ingerd Saasen
Backe. Et lite husorkester - som
ønsker seg flere medlemmer
- med Åse Slettvold (trompet),
Gro Hansen (trombone) og Ingerd Saasen Backe (fløyte) spilte
til julesanger, før ”musene”
på Helsehuset slo til med å

Lokale motiver på veggene
Veggene i Re helsehus er blitt
fyllt med bilder og dekorasjoner. Virksomhetsleder Backe
takket Anita Flugund for
arbeidet med utsmykkingen.
Det er hengt opp 37 fargefotografier på aluminium med
motiver fra dagligliv og landbruk. Noen har også motiv fra
middelalder-dagene. Flugund
har tatt de fleste bildene, men

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN: Dansband-dronninga Jenny Jensen fikk swing på Re helsehus. Se flere bilder
fra konserten på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad

det er også bilder fra ReAvisa
og lokale fotografer. I tillegg er
det hengt opp åtte malerier og
collager som er lagd av ansatte.
20 ansatte deltok på et kurs
ledet av Tove Sparvath Holmøy.
Det er blant annet brukt gamle
Tønsbergs blad fra 1947. Mens
vi ser på to collager kommer
en beboer forbi og skryter av
bildene. Det er flott med lokale
motiver, både for ansatte og
beboere, sier Backe.
Finnes det flere frivillige?
Leder for institusjonsomsorg
Charlotte Bærøtangen Revaa
takket helsehusets faste besøksvenn Lisbeth Byggstøyl for viktig frivillig arbeid. - Vi ønsker
gjerne flere frivillige som har
lyst til å ha oppgaver hos oss.

GAVMILD REING: Jens Holtung (87) var sjøl i salen under
fjorårets siste musikk-kafe på Re helsehus. Han har gitt fem
millioner kroner til gamle Ramnes og nå Re kommune gjennom åra – som blir brukt til dette tilbudet, blant mye annet.
Foto: Stian Ormestad

Legater i
Re kommune
REVETAL: Trenger ditt lag
eller din forening penger til et
godt tiltak? Da kan dere kanskje
få midler fra ett av legatene i
Re kommune, meldes det på
kommunens nettsider. Kommunen bestyrer fire legater og ett
gavefond, der noen er åpne for
søknader fra lag og foreninger,
og noen også er åpne for
enkeltpersoner. Beslutninger
om hvem som tildeles midler
fra disse legatene avgjøres i
legatstyret den 21. april 2016.
Alle legatene har søknadsfrist
15. februar. mer info finner du
på Re kommunes nettsider.

STOR OPPSLUTNING: Både beboere på helsehuset og tilreisende kommer for å få med seg kulturtilbudet som vokser
fram på Re helsehus.
Foto: Stian Ormestad

FYLLER RE HELSEHUS MED SANG OG MUSIKK:
Denne damen sørger for kanskje den beste medisin av dem
alle: Sang og musikk. Gro Hansen er ansatt som kultur-koordinator på Re helsehus ved hjelp av midler gitt av
Jens Holtung.
Foto: Stian Ormestad
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Kultur i Re:
Se flere bilder på ReAvisa.no

Nydelige Nyttårskonserter på Elverhøy

Se video på ReAvisa.no

RAMNES: Over 20
unge lokale talenter fra
barneskoler, ungdomsskole
og videregående skoler
spilte og sang på Nyttårskonsertene på Elverhøy. I finaleforestillingen
søndag 17. januar var det
fullt hus - totalt ble det
solgt 250 billetter, og det
gir gode billettinntekter
som kommer godt med i
vedlikeholdet av det gamle
forsamlingslokalet Elverhøy, som sto opp igjen
fra de døde for snart to
år siden. Med dette andre
året på rad er Nytt-årskonsertene i Re blitt en tradisjon igjen - så det er bare
å glede seg til ny Nyttårskonsert om et snaut års
tid. På det store bildet ser
vi Vemund Hjelle Høydal,
Hillevie Hansen Jarle og
Nora Bøhle Sviland som
sjarmerte salen i senk med
sitt gitar og sang-nummer.
Se flere bilder fra Nyttårskonsertene på nettavisa
ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad.

Sons of Bane speller på Fjellborg

Unge talenter på scenen
på Revetal gamle stasjon
REVETAL: Røråstoppen-lærer Thor-Morten Hansen har
sendt over disse bildene fra talentshowet på Revetal gamle
stasjon før jul - og forteller at det blir en ny kveld fredag 1.
april. Konsertstart er klokka 18.00, forteller Thor-Morten.
Foto: Privat

VÅLE: Sons of bane spiller på Fjellborg lørdag 13. februar.
Support er Revåjammer, med base i Fon. Familiebandet til
Langeland-slekta er berykta for sin allsangvennlige hurramegrundt-musikk. Sons of bane er et hellokalt Re-band med et
solid mannskap: Sindre Eia Holtung fra Sats, Halvard Holtung fra Silo, Ole-Christian Langedrag fra Toxic Waste, Jan
Gunnar Ringen fra The Dix, og Fredrik Bertelsen fra The
Last 24. Alle dyktige folk med lang fartstid i musikkmiljøet
i Re. - Vi har alltid hatt lyst til å spille store låter fra etter år
2000, forteller frontfigur og vokalist Sindre Eia Holtung. Han
og Hallvard Holtung hadde ideen, og er den harde kjerne i
bandet. - Vi vil spille nyere musikk alle kjenner, men kanskje
ikke så mange band covrer.
ReAvisa besøkte bandet på øving i Køllas kjeller, hjemme
hos bassist Jan Gunnar Ringen - se video på nettavisa
ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.
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Skolene i Re:

Klimatoppmøte på Revetal ungdomskole
REVETAL: Samtidig som det virkelige klimatoppmøtet fant sted i Paris, hadde
Revetal ungdomsskole sitt eget klimatoppmøte.
JOURNALISTER PÅ KLIMATOPPMØTE: Amir Mohamad
og Frida Holmøy forberedte spørsmål til deltakerne og filmet
toppmøtet.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
10. trinn ved Revetal ungdomsskole har jobba med
miljøspørsmål og global oppvarming, og som avslutning
arrangerte ungdomsskolen sitt
eget klimatoppmøte onsdag 9.
desember - parallelt med det
virkelige klimatoppmøtet i Paris. Elevene hadde fått roller der
de var representanter fra ulike
land og organisasjoner, som la
fram forslag og fronta deres
holdninger til klimaspørsmål.
Hvordan skal man klare
å reduserer utslippene?
10 C hadde sitt toppmøte ledet
av kontaktlærer Erlend Wagle.
- I forhold til Paris hvor de er
1.700 personer og de har flere
tusen punker å drøfte, er vi 24
stykker og har bare tre punkter
vi skal prøve å ble enige om,
innledet Wagle før han ga ordet
til de ulike delegasjonene fra
Kina, Brasil, USA, Mosambik, Maldivene, Norge og
miljø-organisasjonen Zero, og
oljeindustrien. Delegasjonene

hadde forberedt innlegg før alle
kunne komme med kommentarer og innspill. Første tema
var grønn teknologi - og hvordan vi kan sørge for at fattige
land får tilgang til den grønne
teknologien. Andre punkt var
byrdefordelingen. Hvordan
skulle man klare å redusere utslippene med 50 til 85 prosent?
Tredje punkt på dagsorden var
”Grønt klimafond”. Hvem skal
bestemme hvordan pengene
skal brukes?
- Uenig med seg sjøl
Elevene hadde mange gode
innspill fra ”sine” land og
organisasjoner. De hadde satt
seg inn i landenes situasjon
og dilemmaer og debatterte
bra. Det var stor forskjell på
argumentasjonen fra oljeprodusentenes representanter og
de fra Maldivene som frykter at
landet vil forsvinne i havet.
Amir Mohamad og Frida
Holmøy hadde fått rollen som
presse. De to journalistene

hadde forberedt spørsmål til
delegasjone og Frida hadde fått
i oppgave å filme toppmøtet.
Emil Dahl, Khuong Nguyen,
Lars Tvinde Hay og Haris
Botonjit synes opplegget var
kjempegøy. - Vi får på en måte
oppleve hvordan det er. Men
det er vanskelig når du er uenig
med det synet som du skal legge
fram.
Enighet om alle punktene
Etter diskusjonen kom klassen fram til enighet om alle tre
punktene og her er anbefalingen
fra klassen: «Klasse 10 C på
Revetal ungdomsskole mener at
Norge i klimaforhandlingene i
Paris bør vektlegge at industriland skal dele og finansiere
grønn teknologi i både overgangsland og utviklingsland.
Bruken av penger fra det grønne
klimafondet bør bestemmes
av i-land og u-land sammen.
Videre mener vi at i-land og
overgangsland må ta den største
delen av utslippskuttene»

- Hurra! Bjerkely skole vant spikerhytte-konkurransen!
UNDRUMSDAL: Siste
skoledag før juleferien kom
beskjeden om at Bjerkely skole
vant plankehytte-konkurransen.
Bjerkely skole flytta matte-,
kunst- og håndtverkstimene ut
i friluft denne høsten. ReAvisa
skreiv om prosjektet da plankehytta ble høytidelig åpna 2.

desember 2015 - les mer på
nettavisa ReAvisa.no.
“Vi har den store gleden av å
fortelle dere at Bjerkely skole
har vunnet årets Tre om Tre
Plankehytte-konkurranse i
Vestfold”, skriver Trond Lohre
i Det norske Skogselskap på
vegne av juryen. Videre i vin-

nerbrevet står det: “Det har
vært totalt 30 skoler med i
årets konkurranse, og det er
helt tydelig at konkurransen
har skapt interesse, engasjement og kreativitet”. Dato og
klokkeslett for overrekkelse av
premien er fredag 5. februar
klokka 12.30.

IVRIGE DELTAKERE PÅ KLIMATOPPMØTE: Emil Dal,
Khuong Nguyen, Lars Thobias Tvinde Hay og Haris Botonjit.
Foto: Håkon Westby
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Lag og foreninger i Re:

Re Røde Kors: - Mange vil hjelpe
REVETAL: Ingen andre lokallag i Vestfold opplever så stort engasjement som
her i Re.
Av Stine Skoli
Stine@ReAvisa.no
Det gode arbeidet fortsetter
i Re Røde Kors, de blir flere
medlemmer - og lokallaget har
tatt på seg enda flere samfunnsnyttige oppgaver. Nytt er både
beredskapsvakt og flyktningguide.

nå er i oppstartfasen i Re.
- Som frivillig flyktningguide
er man et medmenneske til
nye statsborgere, og en viktig
ressurs for å integrere de inn i
vårt samfunn. En flyktningguide
bidrar med det sosiale, og kan
lære våre flyktninger om kulturforskjeller, sier Jennifer. Tolv
stykker har meldt sin interesse
som flyktningguide allerede.
Ifølge Re Røde Kors er det en
bra oppstart.
- Å hjelpe er givende
- Å hjelpe er givende. Ved å
bidra til at andre kan komme
seg opp og fram, ved å gi de et
bedre utgangspunkt, gjør at du
får en god samvittighet. Jeg trur
at det du bidrar med for andre i
samfunnet, gir god livskvalitet
tilbake, sier Jennifer. Re Røde
Kors vil benytte anledningen til
å takke innbyggerne i Re kommune for gavmildheten som
er vist gjennom innsamlinger,
julegaver og annen frivillighet.
- Det er av uvurderlig verdi!
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STORT FRIVILLIG ENGASJEMENT: 108 frivillige reinger
har meldt seg til beredskapsvakt så langt. Geir Varholm,
leder i Re Røde Kors, mener det viser hvor stor frivilligheten
er i Re.
Foto: Stine Skoli

Stort frivillig engasjement
108 frivillige reinger har meldt
seg til beredskapsvakt så langt.
Geir Varholm, leder i Re Røde
Kors, mener det viser hvor stor
frivilligheten er i Re. Dersom
det skjer noe virkelig alvorlig i området der du bor, kan
Røde Kors kontakte deg for å
spørre om du kan hjelpe? Det
var spørsmålet Re Røde Kors
stilte innbyggerne i fjor høst.
Røde Kors' beredskapsvakt trår
til for å hjelpe nødetater i store
krisetilfeller. Det kan være hjelp
med informasjon, transport, ta i
mot folk i krise og gi omsorg og
pleie, med mer. - I kjernen av en
krisesituasjon vil det være profesjonelle folk på plass, men det
trengs alltid ekstra hjelp. Vi har

alle ulik kompetanse, på ulike
områder. Derfor er det behov
for alle, forteller Varholm.
- Det er ingen lokalforening i
Vestfold som nærmer seg det
engasjementet vi har i beredskapsvakt, det gjør at vi kan
være streke og mange om noe
skulle skje, forteller Varholm.
Re Røde Kors er nå i gang
med kurs innen førstehjelp,
introduksjonskurs i Røde Kors,
og psykososial førstehjelp for
de frivillige. Forberedelsen gir
bedre forutsetninger til å takle
en krisesituasjon om behovet er
nødvendig. Behov for frivillig
hjelp er stadig økende, også i
Re. Blant annet fordi lista over
fattige i kommunen var lenger
i 2015 enn den har vært i noe
tidligere år. Jennifer TinnionVarholm, som har vært frivillig i
Røde Kors siden 1992, forteller
at flere flyktningfamilier bosatt
i kommunen er en av årsakene
til at antall fattige har økt. Flere
flyktninger gir et behov for
tjenesten Flyktningguide, som

VELKOMMEN TIL

BREKKEÅSTUNET
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 Revetalsentrum med sentrumsfunksjoner som kjøpesenter, vinmonopol, apotek, bank og post. Ønsker du å reise til hovedstaden er busstoppet
til Timesekpressen kun minutter unna.

SELGES AV

HØSTEN 2016

PROSJEKTET BESTÅR AV
•
•
•
•

5 firemannsboliger med 20 leiligheter
12 leiligheter i 1. byggetrínn
Areal fra 70m2 – 81m2
Pris fra kr. 2.550.000 – 2.990.000,-

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:
TRULS BØHLE

Telefon: 991 07 296

KJØP NÅ
OG FLYTT INN

Telefon: 991 07 296 | E-post: truls.bohle@dnbeiendom.no

UTBYGGER
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Flyktninger i Re:
Les mer på ReAvisa.no

Etter fire år på flukt har den
syriske familien funnet det fredelige livet de drømte om - her i Re
GODE VENNER:
Maha (7) sitter på
fanget til familievennen Irene Skagen
(50), som til daglig
jobber på Kirkevoll
skole.
Foto:
Stian Ormestad.

KIRKEVOLL: Maha (7) går i 1. klasse på Kirkevoll
skole. Etter bare fire måneder i landet snakker hun flytende norsk. – Og synger på norsk, forteller hun ivrig.
Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
ReAvisa besøkte den syriske
familien med mamma Mariam
Milaji (26) og pappa Firas El
Mostafa (37) og fem barn i
Kirkevollfeltet forrige uke.
Les en lengre sak på nettavisa
ReAvisa.no.
Elsker vinter og snø
Det beste med Norge er at her
kan vi gå på ski og ake, mener
Maha (7).
– Hvorfor er det så gøy?
– Fordi jeg aker fort!
– Ski da?
– Fordi det også går veldig fort!
Irene Skagen (50) er familievenn og en av mange gode
hjelpere som har bidratt til at
familien har kommet i orden
her i Re. Hun ler og skyter
inn: – Ho der er rett og slett litt
gæærn!
Sjuåringen forteller at hun har
fått ei veldig god venninne rett
oppi gata. Hun ramser opp flere
venner i klassen, men de bor litt
lenger unna. Maha husker ikke
hva det første ordet hun lærte på
norsk var.
– Det kom egentlig mange ord

på en gang. Storebror Jassem
(9) er mer sjenert. Han har
begynt i 3. klasse og kan prate
norsk, men svarer mest med et
nikk med hodet. Abdul Azis (5)
går siste året i barnehagen, og
Hala (4) har to år igjen. Rimes
(2) går sitt første år i barnehagen.
Måtte rømme fra Raqqa
En trygg framtid for barna var
grunnen for å flykte fra Syria.
Familien flykta lenge før IS
var en trussel. For fire år siden
var krigen i Syria i startfasen,
og da var det president Bashar
al-Assad som sto for krigshandlinger mot sitt eget folk.
– Vi var redd for ungene. Vi
kunne ikke bli i Raqqa - det
som i dag regnes som IS-hovedstaden. Vi hadde både penger
og bil, og kjørte til Libanon,
forteller Firas, som jobba
som murer. Der ble familien
registrert som flyktninger. De
prøvde å søke asyl på mange
ambassader; Sverige, Tyskland,
med flere. At det ble Norge, var
helt tilfeldig. Å bli igjen for å

kjempe for fedrelandet var helt
umulig, mener Firas. – Alle ble
tvunget til å velge side: Enten
med Assad, eller mot Assad.
– Jeg kunne ikke velge side,
der begge drepte og stjal. Enten
støtte en despot som dreper sitt
eget folk, eller støtte en opprørsgruppe – alle kriminelle.
Jeg ville ikke være på noen av
sidene.
Les mer om
den syriske
familien, og
hvordan de
vil takke hver
og en for
hvordan de
er blitt mottatt her i Re,
på nettavisa
ReAvisa.no.
– Vi visste
ikke at det
fantes så mye
gjestfrihet og
smil!

Slektsforskning i Re
Lyst til å begynne med slektsforskning?
Eller har du holdt på en stund, og trenger
litt inspirasjon eller hjelp?
Ta turen til Re bibliotek tirsdag 9. februar.
Vi er der fra kl. 17.00-21.00.
Det blir foredrag om hvordan man kommer
i gang med kildebruk kl. 19.00.
Ta gjerne med egen pc!
Alle er hjertelig velkommen!

- Fredelig og veldig kaldt!
SOLVOLL: Rett før jul kom de første 28 flyktningene til
akuttmottaket på Solvoll. – Avtalen med UDI er at vi får et
varsel 12 timer før, så må vi hive oss rundt, forteller Steinulf
Stornes, daglig leder i Solvoll AS. Det er plass til 110 flyktninger på akuttmottaket. – At det kom 28 i første omgang er
egentlig bare bra. Det er fint med en litt mjuk start. Vi ser at
det er en del som må gå seg til i praksis, av planer som så bra
ut på papiret. Vi justerer noen rutiner fortløpende så alt skal
fungere skikkelig før det blir full drift her.
Mariam Mohammed (23) fra Etiopia er en av de første som
kom til Solvoll. 23-åringen fra varmere strøk har ett hovedinntrykk av Norge så langt: – Fredelig, og veldig kaldt!
– Jeg gleder meg til å lære mer norsk, og vi lærer litt her på
mottaket, forteller Miriam på engelsk. På norsk kan hun si
tusen takk, ja, nei, jeg heter Miriam, frokost, lunsj og kvelds,
med mye mer, ramser hun opp. På bildet ser vi Miriam
sammen med Karin Gamst, som leder det frivillige arbeidet
med klesinnsamling til flyktningene på Solvoll. Les mer i en
lengre sak på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad

Ny lensmann i Re
REVETAL: Politiførstebetjent Trine Berg er ny
lensmann på Revetal, etter at
Lars Reiersen slutta i jobben
1. februar. Berg vil midlertidig fungere som lensmann,
inntil stillingen blir besatt.
Foto: Stian Ormestad.
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Se video på ReAvisa.no

www.revetalglasservice.no

- God trim - og god integrering!
BERGSÅSEN: Søndagsfotball som uhøytidelig herretrim, har også blitt en
arena for integrering i Re. En gjeng med voksne fotballspillere samles hver
søndagskveld på Bibo i Våle i sommerhalvåret, i kaldhallen i Bergsåsen på vinteren. Etter at flyktningene kom til akuttmottaket på Solvoll, har de blitt invitert
med - og 8 – 12 flyktninger er med på herretrimmen. – Veldig gøy, og en veldig
bra måte å få flyktningene med på, forteller Roar Gunnerød, fotballansvarlig i
IL Ivrig. – Så kan vi være på hils og slå av en prat når vi møtes på butikken og
sånt. Søndagsfotballen er fra klokka 20.30, og alle som vil er velkommen til å
bli med, forteller gutta. Se også video på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad

LIVSKVALITET FOR ALLE
- HELE ÅRET

TOMTER

L
GEKL AUSU
UTEN BYG

SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM
Solrike tomter på felt B11 og B12 i Skjeggestadåsen, uten byggeklausul. Fortsatt noen ledige tomter igjen.
Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt boligområde og flott utsikt over et rolig kulturlandskap. Her legges det
stor vekt på å bevare nærheten til naturen med mange grønne
lunger i boligområdet. Rett utenfor døren finner du et stort turterreng og gode skiløyper for mosjon og rekreasjon i en hektisk
hverdag eller for en hyggelig søndagstur med familien. Det er kort
vei til Revetal sentrum med skoler og sentrumsfunksjoner som
kjøpesenter, vinmonopol, apotek, bank og post.
Nå har du muligheten til fritt å velge husleverandør til tomten
eller om du ønsker å engasjere arkitekt til drømmehuset.

BYGG DRØMMEBOLIGEN DIN!

TA KONTAKT FOR PRIVAT VISNING!
Telefon: 991 07 296

www.skjeggestadaasen.no

TRULS BØHLE
Telefon: 991 07 296
E-post: truls.bohle@dnbeiendom.no
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Veil. kr 499,-

FÊÓ]

Sølv m/zirkonia

/`ÊvÀ

kjærlighet
Diamantring
Veil. kr 3.999,-

FÊÓ°]
Gull, 0.09ct WP

50%
på den rimeligste
gifteringen ved
kjøp av 2

Gullfunn Revetal, tlf 33 05 07 00
Gullfunn.no

*Kampanjen varer til 29.02.16. Ikke kombinert med andre tilbud. Gjelder ved kjøp av 2 ringer
fra Gullfunns giftering-sortiment. Med forbehold om trykkfeil, endringer og utsolgte varer.

Jord ønskes leid
til grass- og kornproduksjon i Re
Rolf Herman Askjer 90 67 06 76
eller Harald Lie 90 92 91 17

Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt:
Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.
Epost annonse@ReAvisa.no
eller tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no

Rådmannens oppsummering av Reåret 2015

Vårprogram
for Ramnes
bygdekvinnelag

STANGE GJESTEGÅRD: Under kommunestyrets julemiddag
oppsummerte rådmann Trond
Wifstad Re-året 2015. Dette er
deler av oppsummeringen - les
hele på nettavisa ReAvisa.no.
“I 2015 har kommunestyrene
behandlet i alt 110 saker. Noen
saker preger et år mer enn
andre, og det er fortsatt sånn at
store saker dukker ikke plutselig
opp – de arbeides med over lang
tid. Av årets saker har jeg festet
meg ved følgende: Utredning
og vedtak om å innføre eiendomsskatt, den første politiske
saken til behandling i 2015.
Skjeggestadåsen barnehage er
innviet, en barnehage som er
bygd for framtida – med muligheter for å utvide ved å bygge
på og få flere plasser, uten de
store kostnadene. Ny ungdomsskole på Revetal – planer
og prosess så langt. Første år
med drift av Re helsehus, der
det er lagt ned en stor innsats
fra de ansatte for å yte gode
tjenester – men vi sprekker i
forhold til driftsbudsjettet. Det
brukes fortsatt for mye penger.
En veldig gledelig sak: Byggeregnskap for Re helsehus ble
godkjent, 14 millioner kroner
under budsjett. Det er penger
spart. Bispeveien som omkjøringsvei for E18 etter at
deler av Skjeggestadbrua falt
ned. Sjøl om noen som driver
butikk kunne være glad for økt
omsetning, var det generelt en
stor belastning med all trafikken på Bispeveien. Kommuneplan; samfunnsdel og arealdel
er vedtatt – sammen med Hof
og Holmestrand. Flyktninger
og asylsituasjonen i verden og
her i Re. Det påvirker kommunen, både ved bosetting av
flyktninger, og som vertskommune ved etablering av private
omsorgssentre for enslige
mindreårige flyktninger og
akuttmottak. Året har selvfølgelig også blitt prega av valgkamp
og kommunestyrevalg – og nå
et nytt kommunestyre. Og sist,
men slett ikke minst; den saken
som har preget debattene og
arbeidet mest i 2015: Kommunereformen, med utredninger,
folkeavstemning, med mer.
– Jeg må dvele litt med kommunereformen. Sjøl om Re ikke
blir direkte berørt av en sammenslåing, vil vi bli påvirket
fordi våre nærmeste omgivelser
forandrer seg. Det som i dag er
Vestfold fylke vil om noen år
bestå av åtte kommuner. Det
nærmeste året vil også antagelig
vise om det er noe som heter
Vestfold i framtida”. Rådmannen peker også på utfordringer
ved ny finansieringsmodell for
kommunenes inntekter. Les mer
på nettavisa ReAvisa.no.

RAMNES: Ramnes bygdekvinnelag sin satsing i 2016 er
“Bygda vår i bevegelse - ut på
tur hele året! Glede i å være ute
og i aktivitet hele året!” Det
forteller Åse Marie Holm til
ReAvisa. Planen for vårhalvåret
i 2016 er som følger: Mandag
25. januar klokka 18.30 fra
Revetal Skysstasjon - Månskinnstur. Vi reiser for å gå på
turen «Sti for øye» på Fossnes
i Stokke. - Det er brøytet sti
og vi vil få guidet omvisning.
Ta med mat og noe varmt å
drikke. Vi ordner med bål! Alt
foregår ute, husk godt med tøy!
Torsdag 18. februar, avreise
klokka 17.30 fra skysstasjonen
på Revetal: Forestilling med
musikalen “Evita” på Hjertnes
i Sandefjord. - Vi ser også i år
forestillingen som elever fra
Sandefjord VGS setter opp. Forestillingene de setter opp holder
en svært høy kvalitet. Etter
forestillingen er vi velkommen
til Halvorsens konditori på kaffe
og kake. Bente Aven Lang som
er eier av konditoriet ønsker oss
velkommen og vil fortelle litt
om driften der. Til denne turen
er det påmelding. I mars blir et
flatbrødbaking, i april blir brødbaking satt i fokus. - Vi tenker
at alle jordas kulturer har en
eller annen form for brødbakst.
Ta med litt brøddeig for å vise
hva som er typisk for brød i fra
forskjellige steder i verden. Vi
fyrer opp bakerovnen og steker
alle sorter brød der! Ta med ferdig deig, kun utbaking, steking
og smaksprøver på møtet. Dette
møtet inngår i samarbeidet vi
har med Re Røde Kors om internasjonal møteplass. - Lørdag
23.april klokka 10 - 16 ønsker
vi å vise oss fram på Re-torvet
og kanskje få nye medlemmer. Vi satser på stand utenfor
Meny hvor vi blant annet selger
smoothie. Vi skal også låne en
smootiesykkel. I mai blir det
avleggerauksjon på Øvre Sukke
Gård hos Hege Bach, i juni blir
det tur til Solvang kolonihage i
Oslo og til Inger Johanne Sveen
som har flyttet og har denne
hagen i nabolaget på Nordberg
i Oslo. Lørdag 11. juni blir det
båttur til Bolærne. - I tillegg
går vi turer og koser oss på øya
hele dagen. Over sommeren blir
det den tradisjonelle Åpen Gård
på Bygdetunet Brår helga 27. og
28. august.

Vivestad bygdekvinnelag har
2016-planen klar
VIVESTAD: Vivestad
bygdekvinnelag har følgende
møteplan for 2016, forteller
Margot Krøglid: Lørdag 13.
februar klokka 12.00 blir det
akedag i Knatten ved Sagatun.
- Vi lager pinnebrød. Samme
dag blir det også lørdagskafé på
Sagatun. 16. mars klokka 19.00
ønsker laget velkommen til nye
bygdekvinner. Møtet holdes på
Sagatun. 28. april blir det skogstur, 26. mai er det avleggerauksjon hos Brith Skjeggestad.
15. juni er det sommeravslutning med tur til Trollsvann.
31. august blir det sopptur med
soppinstruktør, og i september
deltar bygdekvinnene i Vivestad
på arrangement "lys i mørket"
på Karljohansvern i Horten.
20. oktober klokka 19.00 er det
årsmøte hos Ambjørg Akerholt.
30. november blir det julekakebakekveld på Sagatun, og 9.
desember klokka 19.00 er det
juleavslutning på Sagatun - som
det siste på 2016-planen.

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

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

MORO OG SPENNENDE: Turid Haug, Inger Haug og Karl Anders Bråten har allerede vært med
en stund på slektsforskning i regi av DIS Re. Lars Jørgen Ormestad er instruktør. De forteller at
det er moro - og veldig spennende - å drive med slektsforskning. Nå inviterer DIS Re alle interesserte til kurs for nybegynnere på Re bibliotek tirsdag 9. februar 2016.
Foto: Stian Ormestad.

Inviterer til sleksforskning for nybegynnere
BRÅR: Turid Haug og Inger Haug graver seg tilbake i egen slekt og svigerslekt,
helt tilbake til slutten av 1700-tallet. - Foreldrene våre fortalte ikke så mye om
slekta, spesielt ikke det som var tabubelagt - det er ekstra spennende å grave i!

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider
Les mer på www.kjellfoss.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Slektsforskning i Re ved DISRe har møter på Re bibliotek
hver andre tirsdag i måneden,
fra klokka 18.00 til 21.00
- unntatt sommermånedene juni,
juli og august. Biblioteket har i
år åpent fram til klokka 19.00,
så det er mulig å låne bygdebøker og eventuelt bestille dette
i løpet av møtet. Møtene er åpne
for alle som kan være interessert i historie og slektsforskning
- alle er velkommen.
- Veldig morsomt!
Tirsdag 9. februar blir det et

møte spesielt tilrettelagt for
nybegynnere. Lars Jørgen Ormestad og Odd Roar Sulutvedt
holder et foredrag og hjelper
folk i gang. Nybegynnerne får
også hjelp av kursdeltakere som
har vært med en stund, blant
annet Karl Anders Bråten, Turid
Haug og Inger Haug. De er blitt
hekta på slektsforskning i løpet
av de to - tre siste åra. Bare en
gang måtte Inger droppe en tirsdag det var møte, og det var på
grunn av sjukehusinnleggelse.
- Det er moro veit du, nå driver
vi og graver tilbake til slutten

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

av 1700-tallet. Det går både
i egen slekt, og også mye
i svigerslekta til gubbane
våre. Det følger med mye
historiekunnskap - og jeg har
alltid vært veldig interessert i
historie, forteller Turid.
- Veldig morsomt!
Skam ble hysja ned
Spesielt det som i tidligere
tider var tabubelagt, har de
aldri hørt at noen eldre i slekta
fortalte om. - Farmor var født
utenfor ekteskap, det har jeg
aldri hørt om for eksempel.

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

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no
tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!
Revetal tlf 976 02 220
Nøtterøy tlf 918 27 730

www.beautyzone.info
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Personalia i Re:

Slekters gang:
Døpte
Ramnes kirke
29.11 Magnus Ravndal
29.11 Live Løvli Damgaard
17.01 Odin Alexander Meyer Andersen
17.01 Sverre Johan Eckdahl Thon
Undrumsdal kirke
03.01 Ingeborg Elfrida Bråten
Våle kirke
17.01 Jonatan Jonstang Juell
Døde
Ramnes kirke
30.10 Astrid Lund
04.11 Bjørg-Kari Molland
06.11 Kari Wedel-Jarlsberg
06.11 Gunvor Johanna Larsen
27.11 Valborg Linnestad
04.12 Sigurd Folkevord
11.12 Odd Ødegård

Denne tegningen inneholder spor av nøtter.

Våle kirke
19.12 Torleif Stave
Vivestad
18.12 Viggo Kristiansen

Iskunst i
barnehagen

Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

BRÅR: Barna på
avdeling Mumitrollet på Brår barnehage har hatt et
prosjekt der de fryser vann. - Det har
resultert i en fantastisk inngangsportal,
forteller Kirsten
Sørensen på vegne
av barnehagen - som
også legger ved et
flott bilde.

Send inn gratulasjoner til ReAvisa!
Gratulasjoner, jubilantbilder, bryllupsbilder og
annet personalia-stoff kan sendes til ReAvisa:
Post@ReAvisa.no / MMS 488 69 444

Ramnes bygdekvinnelag inviterer til musikal-tur
Torsdag 18. februar, avreise klokka 17.30 fra skysstasjonen på Revetal.
Forestilling med musikalen “Evita” på Hjertnes i Sandefjord. Etter forestillingen er vi
velkommen til Halvorsens konditori på kaffe og kake. Bente Aven Lang som er eier av
konditoriet ønsker oss velkommen og vil fortelle litt om driften der.
Påmelding innen 5. februar til sonja.skaug@online.no eller aasemar@online.no

Ramnes Historielag
Alle er velkommen til møte på Vonheim, Fon
onsdag 10. februar kl. 19.00.
Kåre Holtung forteller om Jon Flatabø som var
lærer i Fon fra1878 til 1884.

Dette er årets nyttårsbarn i Re
TØNSBERG/RAMNES: Markus Vibeto Bøhle ble født 2.
januar 2016 klokka 22.34, og er med det årets nyttårsbarn
i Re. Vekta var 3.990, lengde 52 centimeter, frisk og fin.
Mamma er Ida Thorkildsen Vibeto og pappa er Truls Bøhle,
stolt storebror er Jonathan Vibeto Bøhle.
Foto: Privat.

Ǩ

Han var en aktiv person i det politiske livet i
bygda og startet «Ramnæs Foredragsog Samtaleforening».

Þ

Han ble siden avisredaktør og en populær forfatter av ca. 150 bøker fra bygdelivet.

Tlf: 33 38 47 00
ǤǤǦƤǤ

Alle er hjertelig velkommen!
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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: 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
gårdstun. Kontakt Borghild Søyland
tlf 99 27 23 84 / 33 06 26 57

For 5 år siden: Ambulansen i grøfta
FONSVEIEN: På vei hjem til Revetal fra lærlingjobb på
sjukehjemmet på Krakken starta elendigheta for helsestudenten Marthine Myhre (18). En bil bråbremsa på en speilglatt
Fonsvei, Martine prøvde å svinge utenom, men midt i mot
kom en traktor på stive hjul. Den unge sjåføren måtte tenke
fort, og valgte å treffe autovernet, heller enn traktoren. Mens
hun var bevisstløs, ringte de andre involverte etter sjukebil.
Bare 200 meter på vei til sjukehuset, sklei også sjukebilen av
veien. - Jeg merka at vi tippa. Jeg lå fastspent og fikk beskjed
om å ligge rolig. De sikra bilen med en stropp til en brann-bil,
før jeg kom over i en ny sjukebil. Martine forteller til ReAvisa at det var en spesiell opplevelse. - Det var første gang jeg
opplevde ei ulykke. At det ikke bare ble en, men to på en
gang, gjør kanskje at jeg har gjort unna sånt for en stund?

ÅRSMØTE avholdes
17. mars 2016 kl 19.00 på Elverhøy
Saker som ønskes behandlet må leveres styret
før 03.03.16
Saksliste og årsmelding vil finnes på hjemmesida vår,
kulturhusetelverhoy.no - seinest en uke før møtet.
Styret.

Ramnes skole ga
13.786 kroner til
SOS-barnebyer

Hjerpetjønn Vel

RAMNES: Alle klasser på
Ramnes skole deltok i omvendt julekalender i adventstida. Inntektene går til SOS
- barnebyer og blir delt på
skoleprosjekt i Nepal og barn på
flukt i Europa. Til sammen ga
elevene 13 786 kroner, forteller lederen i SOS – barnebyer
Vestfold, Bernhard Marti fra
Valleåsen. - Elevene hadde mye
og si og fortelle når jeg spurte
dem om hvilke luker i kalenderen de husket. Den siste luken
avsluttes med en skoleklasse fra
Nepal. Det er her en del av pengene blir brukt, til å bygge opp
ødelagte skoler, kjøpe inn lærebøker og sørge for faste lærere.
Viktigheten av skolegang og utdanning, omsorg, helsetjenester
for barn og retten til å være den
du er - det er god kunnskap og
gode verdier som kan komme ut
av et slikt prosjekt som omvendt julekalender. - Det er også
kommentert fra foreldrehold
at responsen på oppgaver i
hjemmet har vært mye bedre.
I enkelte familier har man
knyttet litt lommepenger opp til
gjøremål. Det har vært lettere å
minne om disse i desember, sier
en meget fornøyd Marti, som er
imponert over innsatsen.

Vonheim i Fon

Gran VVS ga
100.000 kroner
til Frelsesarmeen
Årsmøte på Våle prestegård
onsdag 17. februar kl. 18:00
Ordinære årsmøtesaker og bevertning.
Underholdning.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes til
styrets leder, Karl Anders Bråten, Solbyveien 7,
3176 Undrumsdal innen 10. februar.
Velkommen! Hilsen Styret

REVETAL: Under Gran VVS
sitt juleavslutning ble det overrakt en stor gave til Frelsesarmeen i Tønsberg. - I stedet
for “tomme” gaver til ansatte,
så har vi beslutta å gi et bidrag
til de som virkelig trenger det,
forteller Bergljot Woll og Georg
Gran i Gran VVS. Øyvind
Hultin tok i mot den generøse
gaven fra alle på Gran VVS
på vegne av Frelsesarmeen i
Tønsberg.

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

'0/6-

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

Bygdehuset Sagatun i Vivestad

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

Sverretun på Linnestad

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

Elverhøy kulturhus i Ramnes

Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken.
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879

Klubbhuset Bibo Idrettspark

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

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

Prøv vår julemeny

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

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”.
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