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1 av 3 ReAvisa-lesere
vil mot Tønsberg

“Pionergenerasjonen” i Re
9

LYS, VARME
ELLER EKSTRA
KONTAKTER?
Trenger du hjelp med installasjon
bedrift eller privat? Vi har stor
kompetanse og kan komme raskt!
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.

En verden der sosiale medier er en viktig del av livet - på godt og vondt - får mye plass i samfunnsdebatten.
Skolene i Re tar problemene og mulighetene på alvor - ReAvisa har fulgt flere prosjekter gjennom dette skoleåret.
De unge i dag er “pionergenerasjonen” som har aldri opplevd en annen verden enn den digitale. De fleste lever
godt med sosiale medier og den viktige digitale kunnskapen som følger med å vokse opp i dag.
19 - 28
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ReAvisa april 2016
17. mai-forberedelser i Re:

Neste ReAvisa
har frist 4. mai,
utgivelse 11. mai
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 rundt 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.
Utgiver: Ormis Media
Avisa distribueres og
trykkes av A-media.

Vil du være med og pynte opp til 17. mai?

Kontakt ReAvisa:

RAMNES: Ramnes Menighetsråd inviterer til bygdedugnad hver onsdag og torsdag fram til 17. mai.

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

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Annonse i ReAvisa:

Ramnes Menighetsråd mener
det må gjøres triveligere rundt
den gamle ærverdige Ramnes
kirke. Det er mange år siden
gjerdet rundt kirka ble malt sist
og nå er vedlikeholdet tydelig
påkrevet. Derfor står det øverst
på prioriteringslista når det
inviteres til bygdedugnad.

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:

Viktig at kirka er i god stand
- Ramnes kirke er et av våre
gamle samlingspunkter, hvor vi
alle møtes i forskjellige anledninger. Dåp, gudstjeneste, konfirmasjon, julehøytid, begravelse, bryllup, eller for å minnes
våre kjære som er begravet her.
I mange av livets faser er kirken
et sted vi kommer til, heter
det i invitasjonen fra Ramnes
Menighetsråd. Derfor er det

Tips@ReAvisa.no
eller tlf 488 69 444.
Du kan også besøke
ReAvisa i Revetalgata 8.
Får du ikke
ReAvisa?
Send navn, postadresse
og telefonnummer til
Post@ReAvisa.

viktig at kirka er i god stand, ute
og inne. - Vi håper å gjøre dette
til en hyggelig dugnad, hvor vi
både gjør en nyttig jobb, treffes
for en prat - og får ei kirke som
kan framstå på en flott måte.
- Håper mange vil være med!
Dette er planen i grove trekk:
- Ramnes Menighetsråd stiller
med ledere og organiserer dugnad hver onsdag og torsdag fra
klokka 11.00 til klokka 19.00
hver uke fram til 17. mai. Oppgaver ved siden av arbeid på
gjerdet er å steike vafler, ordne
kaffe og annet drikke, kjøring,
med mer. Det er behov for alle
typer innsats. Veldig fint om
man kan ta med litt redskap om
man har, malingskraper, rake,
pensler med mer. Innkjøp av

nødvendig varer vil Ramnes
Menighetsråd ta seg av.
- For å effektivisere dugnaden
er det fint om folk sier ifra om
de kan komme, forteller en av
organisatorene, Bernhard Marti
fra Valleåsen. Han kan nås på
telefon 99 61 17 54.
- Vi må ta litt værforbehold,
men vi håper at mange har lyst
og anledning til å bli med!
Dugnaden er allerede i gang
Bernhard starta på jobben
allerede forrige uke, med å
spyle de første meterne av
gjerdet. - Målet er å ta hele
gjerdet rundt før 17. mai, men
vi begynner foran mot veien,
forteller han til ReAvisa. Han
oppfordrer alle med tid og kapasitet på dagtid om å komme.

Ta gjerne med lunsjpakke og
noe til kaffepausene. - Vi skal jo
ha det hyggelig mens vi jobber
dugnad!
Vedlikeholdsetterslep
på 30 millioner kroner
Kirkeverge Per Astrup Andreassen synes det er helt fenomenalt
at Ramnes Menighetsråd tar
initiativet til denne bygdedugnaden. - Vi har prioritert
Undrumsdal kirke de siste åra
og skal nå ta Fon kirke, så
gjerdet rundt Ramnes kirke
har derfor ikke nådd opp på
prioriteringslista. Det er viktig
at området framstår som fint,
er kirkevergen enig i. Re er en
forholdsvis liten kommune i
forhold til antall verna middelalderkirker - hele tre stykker;

Journalister i ReAvisa:
Stian Ormestad
Redaktør og journalist
Epost: Stian@ReAvisa.no
Telefon: 488 69 444

Synne Eggum Myrvang
Ungdomsfrilanser
Epost: Synne@ReAvisa.no
Telefon: 414 79 715

Video, bilder og nyheter fra Re		

Håkon Westby
Seniorfrilanser
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
Frilans journaliststudent
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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Åpnings�der:
�rsdag �l fredag: 11-16
lørdag: 11-15
www.akglass.no og facebook

Andreas Bull-Gundersens Minnefond deler ut
årets antivoldsstipend på kr 30.000 kroner til
stiftelsen ”JustUnity” v/ Yosef Bartho Assidiq
Restauranten, Revetal lørdag 23. april 18:30 – 21.00
Fjorårets vinnere fra Revetal Ungdomskole
orienterer om bruken av stipendet.
Musikkinnslag ved Sean og Kaia Schuett Riverud, Selma
Norén og Suzanne Jacobsen, Eira Herheim.
Verbalinnslag av Mia Bull-Gundersen,
Martin Bull-Gundersen.
Inga Marte Thorkildsen deler ut årets stipend til
”JustUnity” ved Yosef Bartho Assidiq. Stipendvinneren vil fortelle om sitt arbeid mot ekstremisme.
Allsang ”Til Ungdommen” ledes av Jens Ellingsen.
Utlodning av kunstverk. Drikke fås kjøpt.
Åpent for alle - gratis inngang
BYGDEDUGNAD: Bernhard Marti fra Valleåsen begynte så smått på dugnaden forrige uke.
Det mest synlige er gjerdet rundt kirka, som trenger et malingstrøk.
Foto:
Håkon Westby / privat

Bidrag til fondet mottas med takk,
kontant, eller til kontonr.: 1202.92.46570
facebook.com/andreasminnefond

“Oppgaver ved siden av arbeid på gjerdet er å steike vafler, ordne kaffe
og annet drikke, kjøring, med mer. Det er behov for alle typer innsats.”
Ramnes menighetsråd.
Fon, Ramnes og Våle. Kirkevergen mangler mye penger for
å få kirkene opp på det nivået
de burde være. Før Undrumsdal kirke ble pussa opp i fjor
var vedlikeholdsetterslepet
på 37 millioner kroner – etter
en satsing på kirkene i denne
fireårsperioden fram til 2019
er beløpet «bare» rett over 30
millioner kroner. Ordfører

Thorvald Hillestad fikk tidligere
i år med seg et enstemmig kommunestyre på å fronte en felles
sak, der de på flere arenaer
presser på for at staten er med
på å betale regninga for å holde
middelalderkirkene i skikkelig
stand. I dag er det et kommunalt
ansvar, og der blir fort kirkene
en salderingspost i et trangt
kommunebudsjett. Det er grovt

sett dobbelt så dyrt å ta vare på
en middelalderkirke, som en
“vanlig” kirke.
Felles politisk trøkk fra Re
- Det er virkerlig et felles trøkk
fra Re, og det er fint å se at alle
partier stiller seg bak dette her,
sa Hillestad til ReAvisa i mars.
- Så nå skulle en tru det var
mulig å få til noe.

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 - 15.405 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. Barnedåp ble til bryllup
2. Revetal crossfit flytter til Lundteigen
3. Brannen på Revetal ungdomsskole
4. Vurderer sammenslåing i alle retninger
5. Trafikkulykke på Bispeveien

Mest lest så langt i år:
1. Barnedåp ble til bryllup
2. Revetal kolonial - kortreist og økologisk mat
3. Amalie (17) følges av tusenvis i sosiale medier
4. Brannen på Revetal ungdomsskole
5. Revetal crossfit flytter til Lundteigen

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
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17. mai-forberedelser i Re:
VÅLE SKOLEKORPS:
Musikere er Miriam Holtan Buhl, Peter
Flemming Skaug Evensen, Halvard
Brundtland, Benjamin Holm Lund,
Christoffer Fjeld, Antonea Lovise
Husemoen, Fredrik Andre Bjune, Ida
Marie Pedersen, Anneli Brandvold
Pedersen, Sander Kristoffer Eikeberg, Lukas A Tysse, Syvert Otilius
Husemoen, Tobias Topstad De lange
Hansen, Anders Kjellsen Bjerke, Kristina Andersen , Ruth Elisabeth Bergtun,
Moa Tysse, Gabriel August Kragenes,
Sindre Andreas Sørby, Maren Solberg,
Oliwia Daria Molocznik, Frikk Balder
Ormestad Larsen, Sander Fjellvang,
Marius J. Almdal, Michelle Lian, Andreas Eikeberg, Vegard Kjellsen Bjerke,
Christina Hoff Bøe, Lovise Horn,
Julie Grøtterud Sørum, Lukas SchaalSolbakken, Vilde Rosenborg Jørgensborg. Drilljenter er Paula Sophie Skaug
Evensen, Andrine Rehn Bjølgerud,
Mathea Rehn Bjølgerud, Emilie Stokness Paulsen, Emma Stokness Paulsen,
Henriette Hestnes, Anne Sofie Vivestad,
Thea Brundtland, Ada Førsund Hjelmtvedt, Benedikte Othilie Grønvold, IneMariel Pedersen. Fanevakter er Ulrikke
Hestnes og Oda Marie Vivestad.
Foto:
Stine Skoli

Stor overraskelse på Vårkonserten til Våle skolekorps
VÅLE: - Nå blir det ny tuba i skolekorpset! Skinnende blank, og veldig stor!
Av Stine Skoli
Stine@ReAvisa.no
På den årlige vårkonserten til
Våle skolekorps, får alle musikere og drillere tildelt en stjerne
for fullført år, og medaljer til
å henge på uniformen. Under
denne vårkonserten venta det en
overraskelse for skolekorpset.
Sparebankstiftelsen DNB overrakte et gavebrev på 65.000
kroner.
Femti medlemmer totalt
Pengene kommer godt med, da
det ikke er billig å drive med
korps. Våle skolekorps skal
bruke pengene på en ny tuba
og nye uniformer før 17. mai,
til de som i dag mangler. Bent
Stenstrøm fra DNB var tilstede
og overrakte gavebrevet under
konserten. - Vi har en viktig
visjon, og det er å kunne støtte
de lokale aktivitetene som gir
et positivt samhold, og skaper
engasjement, sier Stenstrøm.
- Vi kan bidra med penger, men
vi skal ikke glemme ildsjelene
som gjør en fantastisk jobb. For
hva er vel 17. mai uten korps,

spør han. Heidi Skaug, leder
i Våle skolekorps forteller at
pengene kommer godt med.
Gode instrumenter og uniformer

- Jeg håper det er noe som
går i bølger, men vi har sterke
konkurrenter med så mange
gode aktivitetstilbud for barn

og femteklasse, noe som er
imponerende når korpset fyller
samfunnshuset med lyden av
musikk, og drillerne danser i

DIRIGENT TROND PEDERSEN: Seniorkorpset får kyndig veiledning gjennom konserten.
Foto: Stine Skoli.
til alle er selvfølgelig viktig i
et skolekorps. De siste ti åra
har Våle Skolekorps hatt en
nedgang i antall medlemmer, og
snittalderen har blitt lavere.

og unge i Re, sier Skaug. Våle
skolekorps har i år 50 medlemmer totalt, fordelt på aspiranter,
seniorer og drillere. Flertallet
av medlemmene går i fjerde-

takt på scenen bak korpset.
- Vi håper at rekrutteringen vil
fortsette. Korpset er viktig for
oss, og vi satser på drilltroppen
vår som konkurrerer med andre

drilltropper og gjør det veldig
bra, sier Skaug. Under vårkonserten får tre av medlemmene
tildelt sin siste stjerne og en
hederlig tiårs-medalje.
Ingen Vårmønstring i år
Våle skolekorps ble stiftet i
1953, og er et korps for barn
og unge som tilhører Kirkevoll og Solerød skole. Korpset
reiser på turer i inn- og utland
med javne mellomrom. Ved
50-årsjubileumet i 2003
dro hele korpset med rundt
100 musikere og drillere til
Disneyland i Paris og spilte
i paraden. Våle skolekorps
arrangerer også Vårmønstring,
en festival som samler andre
korps fra distriktet. Hans
Majestet Kongens Gardes
musikkorps har også vært med
under festivalen. I år blir det
ingen Vårmønstring, da det er
bestemt å arrangere det annet
hvert år framover. I 2017 blir
det 43. gangen festivalen blir
arrangert på Bibomyra i Våle.

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

ReAvisa vil fortsatt være gratis, men flere har spurt om å få gi et
bidrag til lokalavisa. Bruk i såfall konto 1594.47.87167, merk “Gave”.

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01
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17. mai-forberedelser i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

Re Lions støtter skolekorpsene i Re
med 30.000 kroner
RAMNES/VÅLE: Re Lions ved Hans Stokke overrakte en
gavesjekk pålydende 15.000 kroner til Ramnes og Røråstoppen skolekorps under deres Stjernekonsert på tampen
av mars. Det samme beløpet skal også overrekkes til Våle
skolekorps, melder Lionsklubben. - Dette er en kjærkommen
ekstra inntekt som gjør at sommerturen til Danmark blir litt
rimeligere for hvert medlem, sier korpsleder Anne Sofie Rønningen som gir en stor takk til Lions, – det gjør godt å se at
det arbeidet som korpset gjør i bygda blir lagt merke til. Som
seg hør og bør på en konsert, var det kaffe, kaker og loddsalg.
- Mange av butikkene på Revetal hadde gitt flotte gevinster til
korpset, noe vi setter stor pris på, forteller hun. - Etter pausen
var det de fem nye aspirantene som fikk vist seg frem – det er
utrolig hvor mye disse guttene har lært seg siden høstferien! Med alle drillere og musikanter i sine uniformer, fikk
29 medlemmer utdelt sine hederstegn, stas for både de yngste
og eldste medlemmene. På bildet ser vi Re Lions ved Hans
Stokke overrekker gavesjekken til korpsets tillitsvalgte Martine Ramberg og vara Johannes Rønningen.
Foto: Privat

Sanitetskvinnene jobber for russen
BERGSÅSEN: Sanitetskvinnene i Re besøkte sist torsdag
russen på Re videregående skole. I et samarbeid med
politiet og Incestsenteret i Vestfold kjører de kampanjen
«Jeg tar ansvar». - Vi ønsker å sette temaet russ og voldtekt
på dagsorden for å forebygge vold og seksuelle overgrep.
Målet er at russen selv blir bevisst på det ansvar de har
for seg sjøl og hverandre, forteller Torunn Bråten i sanitetsforeningen. Russen fikk utlevert en bokser-shorts med
påtrykket «Jeg tar ansvar» og logoen til Incestsenterets
landsdekkende, døgnåpne hjelpetelefon. I tillegg ble det delt
ut informasjonsmateriell og goodie-bags med N.K.S.-logo.
Foto: Privat

17. MAI-FEIRING I RE: Hele Re, unntatt Undrumsdal, samles til et stort og flott fellestog på
Revetal. Etterpå blir det et eget tog i Fon - som i fjor. Se mange flotte bilder fra fjorårets 17. maifeiring på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

Gjentar fjorårets suksess med et
stort og flott fellestog på Revetal
REVETAL: Ramnes og Revetal har vært samla til felles 17. mai-tog på Revetal
i flere år, og i fjor ble også Våle med. Etter planen blir ruta litt annerledes i år,
men med samme start- og stoppested som i fjor.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det endelige 17. mai-programmet blir som vanlig annonsert i
mai-avisa, men planen for i år
ser ut til å bli rimelig lik som i
fjor - med noen forbehold.
En liten forandring i ruta
Undrumsdal kjører sitt tradisjonelle opplegg med tog fra
kirka, en sløyfe i byggefeltet,
før folk samles på Solerød
skole. I Fon møtes folk etter
toget på Revetal til et tog som
går fra kirka, opp til Krakken
og ned til barnehagen, der folk
samles etterpå. På Revetal blir
det en liten omdirigering i ruta
i forhold til i fjor. Da gikk toget
oppom Revetalåsen, men i år vil
toget etter planen gå mot Brår

- som det gjorde de første åra
Ramnes var med i toget.
Start- og stoppested er det
samme som i fjor: Toget starter
på Re helsehus, går rett fram
i rundkjøringa, tar til venstre i
rundkjøringa ved Rema, nok en
gang til venstre i rundkjøringa
ved lensmannskontoret, så
til høyre i rundkjøringa ved
bensinstasjonen, for så å gå opp
Brårveien, en sløyfe rundt Re
bibliotek, og ned Brårveien
igjen til Revetal. Der blir det
rett fram i rundkjøringa, før
toget tar til venstre inn mot
parken på Revetal. Det forteller
varaordfører og 17. mai-general
Frode Hestnes. Han tar et lite
forbehold om politiets

godkjenning. Det endelige
programmet er klart i morra,
torsdag 14. april. I år som i fjor
inviteres hele Re med på fellestoget - også ungdomsskoleelever og Re-russen, som det
var mange av i fjorårets lange,
flotte fellestog på Revetal.
Mini-andakt på Re helsehus
Etter toget blir det arrangement
på Revetal ungdomsskole,
Ramnes skole og Våle
samfunnshus. Nytt av året er
en miniandakt på Re helsehus
før tog og taler på Revetal. I
Vivestad blir det ingen gudstjeneste på 17. mai i år, men
det vil bli en seremoni med
kransenedleggelse 8. mai.

Kommende kurs med ledige plasser:
Trafikalt Grunnkurs: 25. april og 13. juni
Mopedkurs: 19. april
MC-teori: 28. april
Lastsikringskurs: 26. april og 31. mai

Industriveien 4
Mail: post@revetaltrafikkskole.no
www.revetaltrafikkskole.no



- Bil
- Bil og henger
- Traktor
- Motorsykkel
- Moped
- Båtførerkurs
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RAMNES RØRÅSTOPPEN
SKOLEKORPS: Følgende
var med i konkurransen, i
tilfeldig rekkefølge: Nora L.
Arnesen, Ola Glåmen, Julie
Kjølstad, Waldemar Jania,
William Tinnion-Varholm,
Johannes Rønningen,
Kristian R. Horn, Lina M.
Arnesen, Benedicte Brudvik,
Alexander Brudvik, Elias
Jensen, Filip Brygmann,
Dennis Håkonsen, Susanne Fadum., Emma Sofie
Gulbrandsen og Henrik
Nilsen. Øvrige medlemmer er aspirantene Marcus
G. Gustavsen, Hinrik I.
Håkonarson, Sindre Lislebø,
Henrik Bugten og Patrik
Gulbrandsen. Drillerne er
Martine Ramberg, Camilla
Ramberg, Maren Hesby,
Marthine Bjørnsen, Emilie
Joranger, Mina Lie og Irene
S. Madsen.
Foto: NMF Sør

“Et strålende eksempel på at det går an
å lage vakker musikk uten å være mange!”
RAMNES/REVETAL: Det er lenge siden Ramnes og Røråstoppen skolekorps deltok i en konkurranse sist,
men den første helga i april var det duket for comeback til stående applaus og bare fire poeng bak vinneren.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
En av foreldrene til barna tipsa
ReAvisa: De har jobba SÅÅ
hardt og fortjener litt blest
rundt dette! Ingen 17. mai uten
skolekorps!
Spennende konkurranse
- Ramnes og Røråstoppen
skolekorps hadde som mål å
delta i en konkurranse i 2016,
da det er mange år siden sist
korpset gjorde dette, forteller
korpsleder Anne Sofie Rønnin-

gen. - Å delta i konkurranse er
utviklende og spennende.
Ingebjørg Klovholt, korpsets
nye dirigent, dirigerer også
aspirantkorpset i Våle skolekorps. I tillegg til å være en
dyktig dirigent, er hun også
en proff trombone-spiller som
reiser rundt sammen med Tine
Ting Helseth. Sammen med
sin nye dirigent har korpset
øvd iherdig på fire stykker som
skulle fremføres i konkurransen.

Styret og dirigent har hele veien
minnet på at det er deltagelse
som er målet for 2016. Hele 11
korps var påmeldt i 3. divisjon
skolekorps, fra Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Ramnes
og Røråstoppen gikk på scenen
som korps nummer åtte.

Så var det bare å vente... - Da
vi ble ropt opp til en sjetteplass,
var det over all forventning,
men desto mer moro. Det viser
at med en dyktig musikalsk
leder og hard jobbing av musikantene, så blir det resultater,
forteller Rønningen.

Bare fire poeng bak vinneren
Det var 17 spente musikanter
som inntok scenen og framførte
sine nummer på en flott måte.

Strålende tilbakemelding
Sjetteplass med 87 poeng var
bare fire poeng bak vinneren.
Korpsene får med seg dom-

mernes kommentarer slik at de
kan bruke de til å utvikle seg
videre;
«Dere er et strålende eksempel
på at det går an å lage vakker
musikk uten å være mange.
Dere er kommet langt på vei
med rytme, klang, intonasjon
og felles tanker om artikulasjon. Etter hvert, med litt mer
«trøkk», vil dette korpset framstå som et solid korps. Dette
var gøy å høre på!».
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BOLIGDAGEN

Kultur i Re:

LØRDAG 23. APRIL

Bli med Mesterhus Tønsberg på en hyggelig
bolig- og tomtevisning i Skjeggestadåsen fra kl. 13:00.
Vi har også stand utenfor Meny Revetal
fra kl. 11.00 denne dagen.

Våre byggmestere og rådgivere vil være tilstede for
å veilede deg innen alt rundt våre ledige tomter og
mulighetene på disse.
Du ønskes velkommen til omvisning i Skjeggestadåsen fra
kl 13:00 hvor du kan se noen av våre fantastiske tomter,
samt nye boliger under oppføring. Disse ﬁnner du også
på våre nettsider: www.mesterhustonsberg.no

For mer info: Leif-Erik Østhagen, Tlf: 33 00 35 10 / 930 21 069, leif-erik@mesterhus-tbg.no | Tom Haugen, Tlf: 33 00 35 12 / 906 82 888, tom@mesterhus-tbg.no
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Lokalpolitikk i Re:

Kommunesammenslåing - hva mener du?
Re bør slå seg sammen med Tønsberg

33 prosent

Re bør bestå som egen kommune

31 prosent

Re bør slå seg sammen med Holmestrand
Re bør slå seg sammen med Horten

19 prosent

17 prosent

Over 750 ReAvisa-lesere har stemt på nettavisa ReAvisa.no
før denne avisa gikk i trykken.

LOKALPOLITIKK I RE: Nå skal det utredes å slå sammen Re med Tønsberg,
Horten eller Holmestrand - men å forbli Re skal ikke tas med i sammenlikningsgrunnlaget. Det ble bestemt av et flertall med minste mulige margin: 13 mot 12.

Folkeavstemningen - bare ei finte?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Vedtaket er enda en spiker i
kista for framtida til Re som
en sjølstendig kommune. At
hammer og spiker skulle finnes
fram så kjapt igjen, bare et
halvt år etter lokalvalget og en
folkeavstemning som ga et nei
til sammenslåing, var det få
som forventa. Men flertallet av
ReAvisa-leserne mener det er
nødvendig - godt over 1.000 sa
sin mening, der et knapt flertall
sier ja til en ny runde på kommunesammenslåing i Re.
1 av 3 mener Tønsberg
I en ny avstemning på nettavisa
vil flertallet se mot Tønsberg
- hele 1 av 3. Færrest vil mot
Horten og Holmestrand. Det
er også mange som helst ser at
Re består som kommune, en
allerede sammenslått kommune

av Ramnes og Våle for bare 14
år siden. Tett oppunder 1 av 3
ReAvisa-lesere mener det - i
sterk kontrast til de folkevalgte
der bare 1 av 25 kommunestyrerepresentanter står helt klart
på et nei til sammenslåing.
Flertallet av våre folkevalgte
vil ikke engang ha alternativet
å bestå som Re kommune med i
utredningen som er bestilt, til en
prislapp på 500.000 kroner.
Ser ingen framtid for Re alene
Mindretallet som ville ta med
det å forbli Re i utredningen,
består av Arbeiderpartiet,
SV, MDG og mesteparten av
Senterpartiet, med fire av seks
representanter. De to resterende
Senterparti-representantene
ordfører Thorvald Hillestad og
lokallagsleder Lise Firing fikk

det til å tippe over til et knappest mulig flertall med Frp,
Høyre, KrF og Venstre - som
ikke ser noen framtid for Re
kommune.
Neppe en ny folkeavstemning
Dermed blir det utreda sammenslåing alle veier - også mot Holmestrand. Et alternativ som det
ble stemt over i folkeavstemningen i fjor høst, og som folket ga
et nei til. Og det blir neppe noen
ny folkeavstemning om sammenslåing, til store protester fra
SV og MDG. 14. juni skal kommunestyret fatte et prinsippvedtak om sammenslåing. Kommunestyret skal fatte et endelig
vedtak om hvem Re eventuelt
skal slå seg sammen med 21.
september 2016. Les mye mer
om dette på ReAvisa.no.

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

LOKALPOLITIKK I RE: «Jeg tror det er riktig av de folkevalgte å ta dette ansvaret nå», skriver ordfører Thorvald Hillestad (SP) i et leserinnlegg på nettavisa ReAvisa.no. Våre
folkevalgte bør ta en beslutning på vegne av folket, mener
Senterparti-ordføreren. Dermed blir det neppe blir noen ny
folkeavstemning. Det klinger dårlig blant innbyggere som
stemte på parti, uavhengig av standpunkt i sammenslåingsdebatten. Det kunne man markere i folkeavstemningen,
poengterte politikerne - som alle lova å respektere resultatet.
“De av velgerne som faktisk lot seg lokke av dette trikset må
jo sitte med en liten følelse av å bli dolket i ryggen, eller sagt
annerledes, av overformynderi”, skriver Magnus Theiste
Østlie i et leserinnlegg under overskrifta “Farvel demokrati,
velkommen «voksne politikere»…..” - det mest leste leserinnlegget på ReAvisa.no. “Ja jeg vet at en folkeavstemming
er livsfarlig og at resultatet kan få både kommunalministeren
til å bli enda sintere og fylkesmannen kan komme til å måtte
skrive enda ett brev der han ber dere se bort i fra hva disse
plagsomme intetanende innbyggerne måtte mene, MEN det
er også sjansen for at ett lite håp for demokratiet blir tent
hos de som egentlig har gitt dere opp…. Og det er jo mulig
de sier ja til sammenslåing også?”. Les hele dette og mange
andre leserinnlegg på ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad
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Medier i Re:

“Vi har all grunn til å tro at vi fortsatt blir lest, sjøl om kommunegrensa skulle
flyttes på. Og blir vi fortsatt lest, vil vi fortsette i samme tralten som i dag.”
Stian Ormestad, ReAvisa

Hvis det blir kommunesammenslåing
- hva da med ReAvisa?
REVETAL: Vi tror at ReAvisa klarer seg bra - kanskje enda bedre? - i en ny og større kommune.
Og her er noen av grunnene til at vi tror det.

MANGE MENINGER: ReAvisa trengs
- spesielt hvis det blir en sammenslåing.
Tror vi.
Foto: Stian Ormestad.

Leder av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det er bare 14 år siden Re kommune så dagens lys. Vi har fått
til mye bra her.
Stolte av egen kommune
Stoltheten over egen kommune har aldri vært større, og
prosentandelen var bemerkelsesverdig høy - uansett hvem vi
sammenlikner oss med. Dette
ifølge innbyggerundersøkelsen
fra 2014. Det er åtte år siden vi
begynte å få en skikkelig felles
identitet her i Re. Med blant
annet Re middelalderdager og
en egen lokalavis. Næringsdrivende kaller butikken sin noe
med Re - gjerne med ordspill.
Som for eksempel HengeRe
eller Restauranten. Flere idrettslag er blitt hetende noe med
Re - som for eksempel Re FK
og Re sykkelklubb. Det samme
med lag og foreninger. Dette er
ikke noe som forsvinner, sjøl
om vi skulle bli en del av en
større kommune. Heller ikke
tilhørigheten til Re, og det fine
fellesskapet vi har opparbeida
både før og etter at Ramnes og
Våle ble til en kommune. Det
har dype røtter i flere generas-

joner, og dypest stikker røttene
blant de unge under 30 år.
Re har kommet for å bli, sjøl
om kommunen skulle gå over i
historien. Det er fire år siden ordet «kommunesammenslåing»
ble nevnt for første gang fra
kommunestyrets talerstol. Det
er bare et halvt år siden folket
sa nei til en sammenslåing mot
nord. Det er bare noen uker
siden startskuddet gikk for en
ny runde på kommunesammenslåing, denne gangen skal også
Tønsberg og Horten utredes.
Holmestrand henger fortsatt
med på lasset, tross folkets nei
til en sammenslåing mot nord.
Mange er glad for at Tønsberg
er tatt med i betraktningen. Et
klart flertall av ReAvisa-leserne
foretrekker den retningen (se
statistikk på forrige side).
Redde for ReAvisas framtid
Det er stadig noen som spør oss
i lokalavisa:
Hvis det blir kommunesammenslåing - hva da med ReAvisa?
Uansett hva som skjer, vil vi ta
sikte på at ReAvisa skal være
den samme lokalavisa som i

dag. Enten som ei avis som
dekker en fortsatt eksisterende Re kommune og omegn,
eller hvis vi må vri litt på det:
Lokalavis for Re-sogna Revetal,
Ramnes, Våle, Fon, Vivestad
og Undrumsdal, som kan bli en
del av en større kommune, pluss
Høyjord i den nye Sandefjord
kommune. Vi har alltid holdt
et øye med Høyjord, som en
naturlig del av vårt nedslagsfelt
reint geografisk. Avisa har i alle
år blitt distribuert der. Vi veit at
ReAvisa blir lest i store deler av
det landlige innlands-Vestfold.
Enda viktigere å beholde
ReAvisa i en ny storkommune
Vi tror ei lokalavis for dagens
Re og omegn i en eventuell ny
og større kommune vil være
like viktig som ei lokalavis for
Re kommune aleine – helst
enda viktigere i en ny storkommune. ReAvisa har i hele sin
tid vært en motvekt til de andre
avisene i Vestfold, der samtlige
redaksjoner har base i byene
rundt oss. En liten landlig avis
som ReAvisa har en misjon
i en ellers monoton medie-

verden, der så å si alle avisene
har samme eier og er en del
av samme mediekonsern. Det
gjelder både Jarlsberg, Gjengangeren og Tønsbergs Blad.
ReAvisa står helt og fullt på
egne bein. Uten eksterne eierinteresser, uten pressestøtte, vi lever av å bli lest - og annonsene
selger seg sjøl.
Fortsatt en sterk Re-identitet
Vi har all grunn til å tro at vi
fortsatt blir lest, sjøl om kommunegrensa skulle flyttes på.
Og blir vi fortsatt lest, vil vi
holde på videre i samme tralten.
Skulle det bli kommunesammenslåing, veit vi ingenting om
hvordan den nye kommunen
blir seende ut. Vi veit bare at det
nok en gang er finni fram hammer og spiker. Allerede i løpet
av dette året kan siste spiker bli
satt i kista for Re kommune.
Informasjonsbehovet til Res
innbyggere vil ikke bli mindre
framover, særlig hvis det blir
kommunesammenslåing.
Kampene i den nye kommunen vil komme på rekke og
rad: Om ressurser, eventuelle

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no!

skolenedleggelser, lokalisering
av kommunale tjenester, med
mye mer. ReAvisa vil ha fokus
på en fortsatt sterk Re-identitet
med et rikt kulturliv, foreningsliv og idrettsliv i bygda, pluss
næringsutvikling, nye boligområder, Re middelalderdager,
festivaler, folk og fe, med mye,
mye mer. Behovet vil ikke bli
mindre - heller større - for en
arena der det er fritt fram å tale
Re sin sak, og fronte Re sine
interesser, og være stolte av den
delen som er Re i en eventuell
ny stor-kommune. Så er det heller ikke noe nytt at ei lokalavis
dekker en del av en større kommune – det finnes flere ultralokale aviser rundt omkring som
ikke definerer nedslagsfeltet sitt
ut ifra kommunegrenser.
Si din mening på ReAvisa.no
Kort sagt: Uansett hvordan
Vestfold-kartet vil se ut, enten
kommunegrensa blir forandra på eller ikke, vil ReAvisa
fortsatt ha fokus på dagens Re
kommune og nære omegn.
Hva tror du? Si din mening
på nettavisa ReAvisa.no!

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

ReAvisa april 2016

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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Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

IF Hauk sørger for rekrutteringen
BERGSÅSEN: I Undrumsdal veit de å trigge idrettsgleden i små kropper - det
redder rekrutteringen til både jentefotballen og guttehåndballen i Re. Og de vil
gjerne bli enda flere - fra flere deler av kommunen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Hauk starta opp et jentelag i
2008, som for to år siden ble
slått sammen med Ramnes IF.
Nå er navnet Re FK, men både
Hauk-trener Kjetil Edvardsen
og jentene fra den spede start
for åtte år siden er fortsatt med
og utgjør kjernen i laget – etter
hvert som mange flere er kommet til.
Et lag for framtida
I fjor var jentene blant Vestfolds
beste og kjempa i toppen hele
tida – og tok flere seiere i cuper
rundt omkring. Det gikk ikke
like bra i Meny Arena Cup på
hjemmebane i mars: – Vi har
tapt alle kampene våre, men
bare såvidt. Vi har spilt bra!
For eksempel er Teie Vestfolds
beste J16-lag, og de slo oss bare
1-0. Det er ikke så verst, sier en
fornøyd gjeng til ReAvisa.
Laget består av tre 16-åringer,
et par 15-åringer, og resten er
13 år gamle – og ei av jentene
er 12 år gammel, men stiller
på J16-laget for at de skal bli
mange nok til 11-erfotball.
– Vi kunne stilt et kjempegodt
7-erlag i J13-klassen, men
jentene vil heller spille 11-er
og vi tar det som god trening.
Dette er en positiv og fin gjeng,
som alltid stiller opp på trening
og kamp, forteller trener Kjetil
Edvardsen.
– I første omgang skal vi ha det
sosialt og morsomt, så kommer resultatene garantert etter
hvert tilbake igjen. Dette laget

har framtida foran seg, med så
mange unge spillere.
For hver gang laget er blitt slått
sammen fra Hauk til Ramnes og
nå til Re FK, har det kommet
noen nye spillere til – så også
nå som laget heter Re FK. Tre
– fire nye er med på laget i år,
og alle fikk prøve seg på banen i
cupen på hjemmebane.
– Det er viktigere at alle får
prøvd seg, enn at vi topper
laget. Dette er bare for moro
skyld, men vi ser jo at mange
av våre glimter til der ute på
grassmatta, skryter treneren. Og
det var 13-åringene som utmerket seg i cupens siste kamp, der
Hedda Langved Edvardsen (13)
fra Undrumsdal scora Re FKs
eneste mål. Helena Mohammad
(13) var med på løpet og ga
Hedda rom til å skyte. Martina
Hernandez Bettum (13) sto for
flere fine løp, og ga alt. Den
allerede lange historien til Re
FKs J16-lag viser hvor viktig
det er å bygge stein på stein,
fra tidlig alder – med et godt
samarbeid klubbene i mellom i
Re. Jentene forteller til ReAvisa
at det er moro å kjenne hverandre godt, etter så mange år sammen – både sportslig på banen,
men ikke minst sosialt utenfor
fotballbanen.
- Alle gutta i klassen er med
I de tre siste sesongene har det
grodd godt i guttehåndballen
i Ramnes - etter flere år uten
guttelag. Det starta med ballek

på Røråstoppen, der 2006-gutta
trena med jentene i starten, før
de fikk sitt eget guttelag. Denne
sesongen stiller Ramnes fulltallig håndballag i 2006-, 2007-,
2009- og 2010-klassen, men
2005-kullet er litt for lite til å
kunne stille helt G10-lag. De
låner yngre spillere for å stille
lag i cuper og turneringer. Alle
på dagens G10-lag er fra
Undrumsdal. Og de utgjør
samtlige gutter i klassetrinnet på
Solerød skole. Kompisgjengen
Simen Bjerkesti Hansen (10),
Alex Sidorczuk (11), Vebjørn
Horn (10) og Simon Sundby
(10) håper de kan bli flere fra
hele Re - ikke bare Undrumsdal
- og at det blir et helt håndballag. - Simon starta først med
håndball. Så fikk vi andre lyst
til å være med. Vebjørn er bare
med når det ikke er snø, for han
går egentlig på ski, forteller
Simon til ReAvisa.
- Veldig bra Hauk-miljø
Håndball-trener Bernhard
Marti fra Valleåsen skryter av
IF Hauk. - Det er et veldig bra
Hauk-miljø. Nå er det bare å
oppfordre gutter fra andre deler
av kommunen å møte opp!
Guttene trener tirsdager fra
klokka 17.30 i Ramneshallen.
I helga stilte Ramnes med tre
guttelag i miniturnering, og
det neste store på planen er
Slottsfjellcup 22- 24. april der
Ramnes stiller med to
guttelag på stor bane.

REKRUTTERING: Hedda Langved Edvardsen (13) fra
Undrumsdal har akkurat scora, med god hjelp fra Helena
Mohammad (13). Jentene forteller at laget er en sammensveisa gjeng, både på fotballbanen og utenfor.
Håndballgutta - og klassekameratene fra Undrumsdal Simen Bjerkesti Hansen (10), Alex Sidorczuk (11), Vebjørn
Horn (10) og Simon Sundby (10) håper de kan bli flere fra
hele Re og bli et helt G10-lag på Ramnes.
Foto:
Stian Ormestad.

Re-jentene vant volleyball-turnering
VÅLEHALLEN: I mars arrangerte idrettselevene ved Re
videregående skole en stor volleyballturnering i Vålehallen. Da ReAvisa var innom leda Re-jentene på bildet stort
før denne kampen - men der gikk de på en smell. Det retta
de opp igjen med å vinne finalen til slutt. Også Re-gutta
vant sin klasse til slutt.
Foto: Stian Ormestad.
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Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

Slottsfjellcup 25 år
RAMNESHALLEN: Neste
helg braker det løs fra og med
22. april med årets Slottsfjellcup, som feirer 25-årsjubileum.
Cupen er et samarbeid mellom
Ramnes, Teie og Sem.
- Erfaringene fra fjorårets
rekorddeltakelse gjorde at vi på
forhånd besluttet å sette et tak
på antall deltakende lag. I år er
det cirka 265 lag fra hele landet,
hvorav 50 lag til miniturneringen som arrangeres i Vålehallen. 18 av lagene er fra Ramnes
i alderen 7-16 år, forteller Silje
Eggum i Ramnes håndball. Cupen drives hundre prosent dugnadsbasert. - Vi vil i år bruke
ti haller og 15 baner, så det er
mange frivillige i sving! Det
blir arrangert jubileumsdisco
på Støperiet med kjente artister
som Katastrofe og Kløver og
Skarre R for aldersgruppen 9 16 år. For deltakere på miniturnering vil det være musikk og
andre hyggelige aktiviteter på
dagtid i Vålehallen. I anledning
jubileet har vi ambisjoner om å
tilby en cup tilpasset den digitale hverdag spillerne befinner
seg i. Vår ambisjon er å bringe
profileringen av cupen til nye
høyder i spillernes egne kanaler
ved bruk av sosiale medier som
Facebook, Snapchat og Instagram. I dette arbeidet har vi
inngått samarbeid med studenter på medielinja på Gjennestad.
Vi har troen på at dette vil være
et viktig bidrag i profileringen
av cupen for neste år også. - Vi
gleder oss veldig, forteller Silje
Eggum på vegne av håndballgruppa. Slottsfjellcup kan du
også lese om på ReAvisa.no.

HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Thorvald Hillestad overrekker kulturprisen 2015, til Inger Marie Pauli, leder for Re
motorsport.
Foto: Stine Skoli.

Re motorsport fikk kulturprisen
ØDEGÅRDEN: – Vi byr på en arena som er litt
annerledes, og som gir et «kick» i hverdagen.
Av Stine Skoli
Stine@ReAvisa.no
– Finkulturen måtte til slutt bite
i det sure eple, mener ordfører
Thorvald Hillestad under overrekkelsen av Re kommunes
kulturpris til Re motorsport ved
leder Inger Marie Pauli.
Re motorsport er en av de
største motorcrossklubbene her
til lands, og banen på Ødegården er av mange regna som
en av Norges beste motocrossbaner. Der er det blitt arrangert
NM siden 1969. Re motorsport
står også bak arrangementet
Tønsberg båtrace. Ordfører
Hillestad er imponert over hva
Re motorklubb har fått til.
– Re motorsport og Ødegården
har nok hatt en større betydning
for mange unges liv enn som så.
Den rollen de spiller, blir godt
lagt merke til, og det blir satt

pris på hva de de gjør, mener
han. Særdeles imponert
er ordføreren over at Re
motorsport er arrangør av VM
i båtrace. – Det er jo utrolig,
men som seg hør og bør i en
kystkommune som Re, sier han
med et smil. Re motorsport er
glad for oppmerksomheten. – Vi
byr på en arena som er litt annerledes, og som gir et «kick»
i hverdagen til den gruppa som
trenger det. Foreldre kan heller
ikke levere barna alene, her må
man få til et samarbeid som
vi ser er positivt for en kritisk
ungdomsperiode, forteller Inger
Marie Pauli. Re motorsport
jobber mye med rekrutering, i
fjor fikk klubben hele 100 nye
medlemmer. Klubben favner
medlemmer fra hele Vestfold.

Se video på ReAvisa.no

Stor målfest i
Ramneshallen
BERGSÅSEN: Sjøl om
sesongen har vært så som så,
avslutta Ramnes-jentene i
2. divisjon sesongen med en
stor målfest i siste hjemmekamp - sluttresultatet ble hele
39 - 13-seier. Se video fra
målfesten på ReAvisa.no!
Foto:
Stian Ormestad.

HELE IVRIG-GJENGEN: Av 1.100 deltakere, var disse 20 fra
IL Ivrig - dobbelt så mange som i fjor.
Foto: Privat

Verdens største skisytterrenn
ÅL: Rekordmange Ivrig-løpere var med i verdens
største skiskytterrenn sist helg på Ål.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
1.100 deltakere er med i
skiskytterfestival på Ål denne
helga. IL Ivrig har i år dobla sin
deltagelse og stiller med hele 20
utøvere, pluss en fra Skoppum
som trener med Ivrig-gjengen
til vanlig. Bendit Liatoppen
Skiskytterfestival er verdens
største skiskytterrenn med
utøvere fra 11 – 16 år. Skiskytterfestivalen holdes årlig på Liatoppen på Ål. Skiskytterkjendisene er på plass, deriblant
Tarjei Bø – som Ivrig-løperne
fikk hilse på. Lovise Horn (8)
fra Undrumsdal gikk fredag
med hans autograf i panna – og
ble intervjua på direktesendinga fra rennet. Fredag stilte
Ivrig med fire stafettlag. I
gutter 11 og 12 år stilte Ivrig
med Vebjørn Horn som vekslet
med Robert Ursin-Holm Walle.
Gutta lå godt an og gikk ut som
nummer 10, men mange sterke
løpere i løypa og mye bra skyting resulterte i at de endte på 20
plass av totalt 30 lag. Sebastian
Horn gikk siste etappe for laget.
Gutter 13 til 16 år, Ole Tafjord
Suhrke, Aksel Stenehjem
Evensen og Olav Flatland
Hoftun ble nummer 46 av 61
lag. Jenter 13 til 16 år, Annika
Dahl, Anneli Pedersen og Andrine Kvilhaug Skavhellen ble
nummer 21 av 33. Jenter 11-12
år, Nora Njølstad Randby, Tiril

Tafjord Suhrke, Signe Hole,
fikk ikke plassering fordi laget
er satt sammen på tvers av to
klubber, (Ivrig og Skoppum) –
men Ivrig-delegasjonen regna
seg fram til en sterk 9. plass
ut ifra tida de kom inn på. De
som ikke deltok i stafetten, gikk
individuelt renn. Ivrig stilte med
fire løpere. Sindre Andreas Søby
starta i nybegynner gutter 11 år
og eldre, og gikk inn til en super
6. plass av totalt 21 startende
– med ni av ti blinker nede. –
Denne gutten har en spennende
framtid i vente, rapporteres det.
I nybegynner gutter og jenter 10
år og yngre stilte Oscar Joberg
Horn, Lovise Horn og Othilie
Skavhellen. I denne klassen er
det ikke plassering, men begge
de to førstnevnte skjøt fullt hus
og sistnevnte hadde bare en
bom. – Etter en lang og flott dag
dro gjengen ned til åpningsshow
i Hallingdal fritidspark, hvor vi
fikk god mulighet til selfies med
Tarjei Bøe og Oddbjørn Hjelmeseth. Det forteller en av mange
Ivrig-supportere på Ål, mamma
Margareth Horn.
– Nå kan jeg sove godt i natt,
var konklusjonen til datter
Lovise Horn etter en flott første
dag av skiskytterfestivalen.
Lørdag vant Gro Randby 14årsklassen - for fjerde året på
rad!

EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT
TELEFON 33 39 53 97

ReAvisa april 2016

ALT TIL SKJEGGET!

15

16

ReAvisa april 2016

Næringsliv i Re:

Proppen som satte
Revetal under vann
var ved Valle

Arrangerer yoga for gravide for første gang i Re
REVETAL: Mykere Yogastudio
får besøk av yogalærer Amrit
Fossan fra Yggdrasil Yogaskole
i Oslo siste helga i april. - Da
blir det yoga for gravide hele
helgen, fra fredag til søndag.
Såvidt jeg vet har det ikke
vært yoga for gravide i Re før,
forteller Grete Nina Aske ved
Mykere Yoga - som står som
arrangør i lokalene i Valleåsen.
- Yoga for gravide har lenge
vært svært populært i Oslo.

Oslo er faktisk i en særstilling
i verdenssammenheng, der er
det slik at det er det normale at
de gravide går på yoga under
svangerskapet, både de som har
gjort yoga før og de som er helt
nybegynnere. Nå blir det mulig
å gå på gravid-yogakurs også i
Re, forteller Grete Nina.
- Dette er en begivenhet det
er vel verdt å få med seg for
de som er så heldige at de er
gravide nå. Yoga har vist seg å

være idéell trening for gravide,
blodsirkulasjonen, fordøyelsen
og immunforsvaret stimuleres, kroppen blir sterkere og
smidigere og du lærer også
pusteøvelser og avspenning.
Kroppskontakten bedres og du
får større trygghet og tilitt til
egne ressurser, forteller hun til
ReAvisa.
Foto:
Pressemelding

Se video på ReAvisa.no

Hele 200 reinger kom på åpningsfest hos 360 kiropraktor
REVETAL: Masse mennesker
og god stemning, rapporterer
kiropraktor Cathrine S. Walle
etter åpningsfesten på den nye
klinikken til 360 kiropraktor
Revetal på tampen av mars.
- Dørene var åpne fra klokka
16 - 20 og vi hadde over 200
mennesker innom i løpet av

denne tida. Både kjente og nye
ansikter, gamle og unge. Det
ble utført godt over 70 scanner av nervesystemer, over
40 prøvemassasjer og det ble
loddet ut førstegangskonsultasjoner og parmassasjer. Det var
nydelig mat fra Meny Revetal,
Revetal Kolonial, Panda Sushi i

Tønsberg og fiskeoljeprodukter
fra Eqology. Det var også god
stemning med live-musikk fra
gitarist Marius Gundersen. Totalt sett en flott setting med mye
latter, smil og varme. Kort sagt,
vi elsker Revetal!
Foto:
Pressemelding

REVETAL: Onsdag 2. september i fjor flommet det over
på Revetal. Nå har et eksternt
konsulentfirma konkludert med
at årsaken ligger under Bispeveien ved Valle. Re kommune
engasjerte VA Consult AS for
å analysere hendelsen og for
å se på hvilke tiltak som bør
gjennomføres for å hindre at
dette skjer igjen. Rapporten
foreligger nå, skriver rådmann
Trond Wifstad i en pressemelding: «Det hadde over tid kommet mye nedbør med en topp
mellom klokka 08.00 tirsdag
1. september og klokka 08.00
onsdag 2. september, hvor det
falt 101,4 millimeter nedbør.
Bakken ble mettet med vann før
den høyeste intensiteten oppsto.
Dette førte til at vannstanden i
bekkeløpet mot sentrum steg,
og videre at bekkelukkingen under sentrum ble fylt med vann
fra utløpssiden. Bekkelukkingen under sentrum påvirkes av
vannstanden nedstrøms utløpet
og røret gikk fullt, og vannet
steg opp gjennom kummen i
den lavere delen av sentrum».
I rapporten konkluderes det
med at “kulverten” (en nedgravd tunnel, red. anm.) under
Bispeveien ved Valle hadde
lavere kapasitet enn tilførte vannmengder. En teknisk beregning
av overvannsmengder viser at
kapasiteten på bekkelukkingen i
sentrum er tilfredsstillende for å
håndtere en 100-årsflom, mens
kapasiteten på kulverten under
Bispeveien er for liten. I disse
beregningene er det lagt inn en
klimafaktor for økt nedbørsintensitet på 1,4, altså en sikkerhetsmargin på 40 prosent».
«Nødvendige tiltak er ifølge
rapporten å øke kapasiteten på
kulverten under Bispeveien. I
tillegg anbefales det å ses på
mulighetene for å anlegge flere
sluk og ny rørledning i den
lavere delen av sentrum som
kan føre overvann nedstrøms
Regata. Det bør også vurderes å
stenge åpningen i kummen for
å forhindre at vann fra bekken
kommer opp i sentrum». «I en
flomsituasjon er det også stor
risiko for at gjenstander kan
tette rør. Tiltak for å hindre
dette bør også vurderes».
Rapporten er oversendt Statens
vegvesen, og vil bli lagt fram
for politisk behandling i Re.

Se video på ReAvisa.no

CROSSFIT I RE: Denne
gjengen er noen av alle
som har jobba dugnad
i påska for å få Revetal
CrossFit på plass i nye
lokaler på Lundteigen.
Foto:
Stian Ormestad.

Kort om
Pepper sport:
* Pepper sport har snaut
800 betalende medlemmer, og rundt 100 av
dem har utvida medlemskapet til CrossFit.
* Totalt er det rundt 20
ansatte på treningsstudio
på Revetal og CrossFit
på Lundteigen.
* Eier og daglig leder er
Petter Bjørang, bosatt i
Tønsberg. Han har drevet
treningssenteret helt
siden oppstarten i 2001.

Hipp hurra!
Neste ReAvisa har annonsefrist 4. mai
og ligger i postkassene onsdag 11. mai
Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no

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!

Revetal CrossFit flytter
til en industrihall på Lundteigen
LUNDTEIGEN: Endelig er CrossFit der den hører hjemme – også i Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Pepper sport har treningssenter
i Gamleveien 3 på Revetal, og
har de siste åra også utvidet
med Revetal CrossFit som til
nå har vært i bankbygget på
Revetal.
Samme opplegget som på
Revetal - bare større
I påska flytta CrossFit til en
industrihall på næringsområdet
på Lundteigen, der Pepper sport
leier 300 kvadratmeter i de
tidligere Revac-bygningene.
– En drøm som går i oppfyllelse, forteller eier og daglig
leder Petter Bjørang.
CrossFit starta i USA i gamle
industrihaller, der den første
«boxen» kom i 2000. Treningen går på både gymnastikk,
vektløfting, kettlebells og

kondisjon. Det kan bråke en
god del når det står på som
verst, så Petter er glad for å
flytte fra Revetal der de prøvde
å ta hensyn til naboene – men
det var ikke alltid så lett. – Si
du har 100 kilo på stanga, og
slipper den i gulvet. Det er
kjedelig for frisøren under, sier
Petter og trekker på smilebåndet. Her på Lundteigen har de
alle muligheter til å boltre seg.
Det er timer hver dag, morgen
og kveld – alltid med instruktør.
– Det blir akkurat det samme
opplegget som på Revetal,
men med større plass – også i
høyden. Her skal det klatres og
hoppes, all plassen skal utnyttes
maks. – Det blir trening både
inne og ute, i røffe omgivelser.
En lagerhall som dette passer

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

perfekt, med store porter vi kan
åpne opp. De som driver med
CrossFit kaller det ofte et «community» – en sterk krets, nesten
som en familie. – Dette er en
sammensveisa gjeng, men vi er
åpen for nye. Du kommer fort
inn i kretsen, og alle er velkommen. Her finnes det alt fra de
som er superdårlig trena til de
helt på andre enden av skalaen.
Alle kan trene på samme økt,
med forskjellig vekt og intensitet.
Dugnad gjennom hele påska
Så sterkt er samholdet, at et
førtitalls medlemmer valgte bort
fjellet mot å få ferdig «boxen»
på Lundteigen i påska.
Se video på nettavisa
ReAvisa.no!

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider
Les mer på www.kjellfoss.no
Kileveien 77, 3175 Ramnes
Telefon: +47 33 39 62 66 | E-post: post@kjellfoss.no
www.kjellfoss.no

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

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag
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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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TEMA: UNG I RE

Se video på ReAvisa.no

Hvordan er det å være ung i Re i dag?
Tallene er alarmerende. De viser at det står rekorddårlig til med den psykiske helsen til norsk ungdom.
I den landsdekkende Ungdata-undersøkelsen sier nesten en av fire jenter at de har depressive symptomer. Nesten
en av fem gutter sier det samme - gutter ligger litt lavere, men likevel er tallet dobla i løpet av de siste 15 åra.
Halvparten av landets 10. klassinger sier at det er mye eller veldig mye stress på skolen. Det er en økning på 73
prosent siden 1997. Den nye digitale hverdagen, med blogger, sosiale medier, med mer, får skylda.
Men de unge sjøl mener det ikke bare er elendighet. For samtidig som mange opplever press, ser de fleste
den digitale hverdagen som en stor fordel, med gode muligheter til å holde kontakt med venner og familie.
De unge i dag - “pionergenerasjonen”, “selfiegenerasjonen”, eller “generasjon prestasjon” - har aldri opplevd en
annen verden enn den digitale. De fleste lever godt med sosiale medier og den digitale kunnskapen som følger med.
Som for eksempel YouTube-kjendisen fra Re, Amalie Olsen Gjersøe (17) som fra jenterommet sitt underholder
tusenvis. Hun er en ærlig, morsom og en lite selvhøytidelig jente som skiller seg ut i mengden av YouTubere.
Skolene i Re har fokus på psykisk helse og presset som oppleves fra sosiale medier - og alle mulighetene den
nye digitale hverdagen gir.
ReAvisa har fått lov å være med på flere av prosjektene i løpet av dette skoleåret. Les om det på de neste sidene.
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Ung i Re:

Alle de perfekte menneskene i media?
- Det er selvfølgelig bare bullshit!
BULLSHIT-FILTER: Oda Faremo Lindhold har skrevet boka
“Bullshit-filter”. 7. klassingene Iselin Skontorp, Marthine
Bjørnsen, Johannes Rønningen, og foran Ebba Hammerstad, følger nøye med. Det samme gjør Israa Mousa, Bianca
Knight, Maren Hesby og Alexandra Vedvik.
Foto:
Stian Ormestad

REVETAL: - Ungdom blir bare flinkere og flinkere, men samtidig mindre og
mindre fornøyd. Presset fra alt det perfekte vi hele tida blir fora med i sosiale
medier er bare bullshit, forteller forfatter Oda Faremo Lindholm (27).
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Forfatteren av boka «Bullshitfilter» Oda Faremo Lindholm
(27) var på besøk på Røråstoppen skole før jul, med et viktig
budskap: - Ikke tro på alt dere
leser! Dere bombarderes med
perfekthet på nett. Tenk at alle
framstår så perfekt de bare

fatteren. - Dere har forbrukermakt. Dere kan sjøl bestemme
hva dere vil bruke tid og penger
på. Bruk heller tida på ting som
får dere til å føle dere bra, ikke
dårlig.
Ei jente i klassen forteller om
videoer på YouTube der jenter

medier, sier lærer Thor Morten
Hansen. Det kan Bullshit-forfatteren være enig i, men mener
det også ligger store muligheter
i den digitale verden:
- Dere er pionergenerasjonen,
det vil si den aller første generasjonen som har vokst opp

- Skolen må være på nett,
på de arenaene der elevene er

“Dere har forbrukermakt. Dere kan sjøl bestemme hva dere vil bruke tid og
penger på. Bruk heller tida på ting som får dere til å føle dere bra, ikke dårlig”
Oda Faremo Lindholm, forfatter av boka “Bullshit-filter”
klarer på sosiale medier. Det er
bare et bilde vi alle skaper av
oss sjøl. Det er jo ikke sånn i
virkeligheten!
Bullshit-forfatteren snakka om
alt som er kjøpt og betalt – alt
kan kjøpes for penger. - Det
skapes et inntrykk av at sånn må
du være, sånn må du se ut, og
det må du ha – for å bli populær – det er selvfølgelig bare
bullshit. Jenter mellom 9 og 15
år er den viktigste lesergruppa
for blogger, og der er veldig
mye kjøpt og betalt. Du skal
ikke tro på alt som står der!
Det er viktig med et kritisk
blikk på alle medier, mener for-

helt ned til 3-årsalderen sminker
seg mer enn det mange voksne
gjør. Det synes hun er merkelig,
og kanskje legger det press på
unge jenter til å begynne med
sminke? En gutt mener problemet heller er de voksne, som
ikke veit hvordan man skal
bruke nye telefoner, padder og
sosiale medier.
- Mange voksne er mer opptatt
av telefonen enn å prate med
andre folk rundt seg.
Ei jente mener også at det er
kjedelig at foreldre sitter med
telefon og iPad alt for mye.
- Vi har snakka om det i klassen at det burde hete U-sosiale

med internett og digitale verktøy fra dere var veldig, veldig
små. Det er bra – for dere kan
mye som kanskje ikke voksne
kan. Dere får en viktig digital
kompetanse. Men det er også
skummelt, for dere får tilgang
til veldig mye info, som kanskje
er ment for voksne - IKKE
barn, sier hun til 7. klassingene.
- Ingen voksne veit helt hvordan
det er for dere å vokse opp i
dag. Når de voksne vil hjelpe
dere, kommer de kanskje med
dårlige løsninger? Men husk:
Det er nesten helt umulig for
voksne å sette seg inn i deres
oppvekst.

REVETAL: Kristoffer Aas, inspektør på Revetal ungdomsskole, mener skolen er blitt ganske gode på IKT og
møter elever og foreldre på de arenaene de er. - Vi har
selvfølgelig en jobb å gjøre for å henge med, men mange
lærere bruker allerede Facebook i skole-hjem-samarbeidet,
for eksempel, forteller Aas. Det finnes grupper der foreldre og
lærere holder kontakten. Det finnes også grupper der elevene
diskuterer oppgaver, de tar bilde av noe de sliter med og får
hjelp av andre elever. Du får en diskusjon rundt oppgavene
med en gang, og læringen kan bli enda bedre. - Så skal ikke
sosiale medier ta over for de offisielle kanalene - ikke alle er
på Facebook - så dette kommer i tillegg, understreker Aas.
- Vi har 200 PC-er, og de er i bruk hele tida. Mer og mer av
det som skjer på ungdomsskolen skjer digitalt, også innleveringer, eksamner, med mer, viser Aas til. Men mobiltelefoner
og apper får man ikke lov til å bruke på ungdomsskolen
- med mindre man søker rektor om disp. For eksempel på
kulturkvelden var ikke lenger Revetal ungdomsskole en
mobilfri skole. Da ble det laget både snap- og insta-kontoer
av og for elevene. - Elevenes hverdag er digital. Derfor blir
det enda viktigere å lære seg å leve i et digitalt samfunn:
Kildekritikk - hva har det si for meg at jeg legger ut dette
bildet? Det er veldig viktig å ha fokus på digital dømmekraft,
forteller Aas. I skole-hjem-samarbeidet fokuseres det også på
den digitale verden - som kan være ny og lite oversiktelig for
foreldregenerasjonen. - Foreldre spør gjerne hvordan barna
har hatt det på skolen i dag, men vi bør også gjøre det til en
vane og spørre “hvordan har du hatt det på nett i dag”.

KAMPANJE

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

Forebygg allergi før pollensesongen med akupunktur!
Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27
mettemarit@reakupunktur.no • www.reakupunktur.no
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- Å være god nok for seg sjøl, er ikke alltid
like viktig som å være god nok for alle andre
REVETAL: 8. og 9. klassinger på Revetal ungdomsskole spurte seg sjøl:
“Er jeg god nok?”
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
I januar arrangerte Revetal
ungdomsskole “God nokkonferanse” for 8. og 9. trinn.
Den tidligere boyband-stjernen
Christian Ingebrigtsen fra A1
holdt foredraget “Fra drøm
til virkelighet”, før elevene
diskuterte klassevis det som
hadde blitt sagt: “Er du god nok
for venner, for andre elever på
skolen, for læreren, i fritidsaktiviteter, for deg selv, for de
hjemme?”
- Vær deg sjøl og
følg drømmene dine!
Ingebrigtsen fortalte om hvordan han sjøl hadde blitt mobba
på skolen. Låst inn i skapet, dytta ned i pisserenna. Flere elever
syns det var modig å være ærlig
om det. ReAvisa fikk være med
klasse 9A opp i klasserommet:
- Det viser vel også at man kan
klare seg bra, sjøl om en blir
litt mobba på skolen, mener
Johannes Heierstad (14). - Og

at man egentlig ikke skal tenke
så mye på hva andre mener og
tenker. Hvis du brenner skikkelig for noe, ikke bry deg så mye
om hva andre mener - vær deg
sjøl og følg drømmene dine.
Det finnes alltid noen “haters”
- Det finnes alltid noen “haters”
som bare har noe negativt å
bidra med, mener Lone Knotten (14). Før var det kanskje en
eller to i klassen eller på skolen,
men nå er det mange flere, viser
elevene til. Nå som hele verden
samles på sosiale medier, blir
det mange, mange flere “haters”.
- En må nesten bare lære seg å
overse det!
- Også blir det også mye lettere å spre fine ting, da. Det er
ikke bare negativt med nett og
sosiale medier, sjøl om det noen
ganger kan virke sånn.
På spørsmål om 9. klassingene
føler at de sjøl er gode nok,

viser de fleste til karakterpress.
Der føler mange at de aldri blir
gode nok. - Det er mange som
blir flaue hvis vi føler vi har
gjort det for dårlig. Kanskje
du egentlig er fornøyd sjøl,
men så er du redd for at andre
mener det er for dårlig, forteller
Lone. - Også spør alle om hva
karakter du har fått, og da må
du nesten svare. Ellers tror folk
du har fått dårlig karakter, sier
Johannes. Ei annen jente mener
det er greit så lenge en har gjort
så godt en kan.
Må være god nok
for hele resten av verden
- Jeg tror det er blitt mer og
mer vanlig, med sosiale medier
og sånt, at en gjør mye for å
imponere andre, ikke bare for
seg sjøl. Kanskje du egentlig
er fornøyd sjøl, men så må du
gjøre det enda bedre fordi du er
redd for at andre kanskje ikke
synes det er bra nok, tror Lone.

MER ENN GODE NOK: Ungdommene på det store bildet er
alle enig om at de er gode nok - sånn egentlig. Lone Knotten (14) er redd ungdom stresser med å bli enda bedre, fordi
mange tror de ikke er gode nok for alle andre. Johannes Heierstad (14) mener folk må bli mindre opptatt av hva alle andre
tenker og mener om deg hele tida.
Foto: Stian Ormestad

)BTMFTUBE(VNNJTFSWJDF"4
5MG
*OEVTUSJWFJFO
3&7&5"-
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Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no
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Ung i Re:

Psykisk førstehjelpskurs på Re videregående skole
BERGSÅSEN: Vi veit hvor viktig det er med førstehjelp når ulykken er ute, og de fleste av oss veit hva vi
skal gjøre ved fysiske skader. Men hva når den psykiske helsa skranter?

REFLEKTERTE REELEVER: Benedicte Øhrn
(18), Miruna Uthayarasa
(18), Tuba Jakupi (19) og
Beate Marcus (18) - og
Odd Erik Wærnes (18) og
Jørgen Pettersen (18).

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
På Re videregående skole ble
tre uker satt av denne våren til
fagseminar for elevene med
psykologi som programfag.
Målet er ikke bare å gi elevene
fordypning i faget, men også
vrake noen fordommer og øke
bevisstheten rundt psykisk helse
blant elevene sjøl.
- Må lære dere å prioritere!
Videregående-elevene mener
at mesteparten av skylda for
dårligere psyksisk helse blant
ungdom i dag kan tilskrives
internett og sosiale medier. Odd
Erik Wærnes (18) og Jørgen
Pettersen (18) mener sosiale
medier kan gjøre en liten ting
så mye, mye større enn det var
ment som i utgangspunktet:
- Det finnes så mange måter å
mobbe anonymt på. Før måtte
du si det face-to-face og bare
de som var der hørte det. Nå
involverer det mange flere, når
det sprer seg på nett.
Men internett er ikke bare
skumle saker. Ungdom i dag har
vokst opp med det, og har bedre
greie på å bruke det fornuftig,
mener gutta. - Det er fint å
holde kontakt med venner langt
unna, og holde seg oppdatert.
De fleste oppfører seg fornuftig
på nett.
Benedicte Øhrn (18), Miruna
Uthayarasa (18), Tuba Jakupi
(19) og Beate Marcus (18)
mener jenter tenker mer på det
å sammenlikne seg med alle
andre jenter i dag. Før var det
kanskje den mest populære i
venninnegjengen, i klassen eller
på skolen man sammenliknet
seg med. Nå sammenlikner
jenter seg med hele verden på
sosiale medier.
- Alt dokumenteres, hele tida,
på sosiale medier - og alle viser
fram sin aller beste, mest vellykka side. Det er akkurat som
om du ikke er vellykka før alle

Foto:
Stian Ormestad
andre ser det og gir bekreftelse.
Sjølfølelsen får litt mindre å si,
mener Benedicte.
- Det er nesten sånn at du har
ikke jogga eller trena skikkelig,
før du har lagt ut bilde av det
og alle veit at du har trena - og
du får bekreftelse fra andre på
det. Denne generasjonen trenger
bekreftelse på det meste, mener

Flack Johansen, prosjektleder
for PP-tjenesten i Vestfold
fylkeskommune. Hun pleier å
spørre elevene på skolene hun
besøker: “Hva er det som gjør
deg verdifull - prestasjoner og
utseende satt til side?”
- Da sliter veldig mange med
å finne svar. Ungdom i dag må
ha mer fokus på identitet og

det. Velg noe du vil fokusere
på, og velg bort noe annet. Ta
en runde med deg sjøl og bli
bevisst på prioriteringene dine,
oppfordrer Jeanett. - Og skulle
krisa oppstå, er det viktig å
nyansere følelsene - prøve å se
på det objektivt: Hvor ille er det
egentlig? Det er viktig å ikke la
en negativ følelse overskygge

“Denne generasjonen trenger bekreftelse på det meste. De fleste har det sånn,
men det er ikke noe vi sliter med, akkurat. Det er blitt en vane, rett og slett”
Elever ved Re videregående skole
Miruna. - De fleste har det sånn,
mener Tuba. - Men det er ikke
noe vi sliter med, akkurat. Det
er blitt en del av livet vårt. En
vane, rett og slett.
Benedicte mener dette er noe vi
må lære oss å leve med, at det
ikke går an å stoppe eller snu
utviklinga. De andre er enig.
- Det er litt synd at alle bare
viser det mest perfekte bildet
av seg sjøl. Det er få som tør å
legge ut noe negativt, så da blir
det totale bildet av alle andre
et helt usannsynlig glansbilde,
mener Miruna. Men de mener
at ungdommen i dag og kommende generasjoner vil ha bedre
forutsetninger for å leve godt
med internett og sosiale medier.
- Vi har vokst opp med det og
veit hva vi bør legge ut og ikke.
Det er verre med det mange
voksne driver med. Det hender
vi reagerer veldig på det de
legger ut.
Mennesker er flokkdyr - og
internett er blitt en viktig arena
for å finne fellesskap og få
aksept fra andre. Men det blir
veldig overfladisk, der utseende,
utdannelse og jobb er viktig,
mener jentene. Ikke så mye
de indre verdier - hvem du
faktisk er. En av foreleserne i
løpet av temauka var Jeanett

sjølrespekt, mener Jeanett.
En god psykisk helse er helt
avgjørende grunnlag for å lære.
Det motsatte - dårlig psykisk
helse - er den viktigste årsaken
til frafall i videregående skole.
- Hvorfor lærer ikke elevene
mer om psykisk helse, helt fra
de første åra på skolen, spør
Jeanett. Hun mener det er viktig
å se tegna på at den psykiske
helsa skranter. Det kan være
destruktive tanker om seg sjøl,
det kan være at alt kjennes som
et slit - at det som før ga glede
nå bare virker tungt og trist.
- Sånn er det i livet noen ganger.
Livet er ingen dans på roser.
Men hvis det blir et mønster
over tid, da må vi vite hva vi
gjør, forteller Jeanett og viser
fram både bok, app, nettsider og
rollespill i et førstehjelpsskrin
for psykisk helse. - Her har
du en del verktøy for å møte
motgang og belastninger - for
de kommer her i livet.
Det beste man kan gjøre, er å
snakke med folk rundt seg. En
må ikke være redd for å ta opp
vanskelige saker og ting i livet.
Jeanett mener også at dagens
ungdom må lære seg å prioritere. - Nei, du MÅ ikke rekke
alt. Det er greit å gjøre så godt
en kan, og la det være med

alt det positive i livet. Livet er
aldri helt svart-hvitt, på godt og
vondt.
Psykologi-elevene er veldig
glad for at Re VGS har denne
temauka. I fjor var første året,
og mange av 3. klassingene
er med for andre året på rad.
Planen er å fortsette til neste år.
- Det er kjempespennende! Det
er bra å få inn folk som jobber

med faget, ikke bare lærere.
Det gjelder egentlig alle fag,
mener Benedicte. I tillegg
har de hatt besøk av en med
erfaring som pasient i psykiatrien. - De kan gi bedre faglige
eksempler fra virkeligheten,
så det blir mer interessant. Vi
får mye å tenke på, og stiller
flere spørmål, mener elevene.
Svarene har vært interessante.
Såpass at flere av Re-elevene
lurer på å søke seg videre på
høyere psykologi-studier.
- Jeg har lyst til å gå den
veien. Minst et årsstudium,
så får jeg se om jeg fortsetter eller bygger på med noe
annet. Jeg har uansett veldig
lyst til å jobbe med mennesker. Da kommer psykologi
uansett godt med, mener
Benedicte. Miruna mener
dette er kunnskap man trenger
- samme hva man jobber med
seinere i livet.

Tysk-norsk elevutveksling
på Re videregående skole
BERGSÅSEN: Denne uka er en gruppe ansatte og elever
fra Theodor-Frey-Schule i Eberbach, i nærheten av Heidelberg i Tyskland, på besøk på Re VGS. Det forteller Kåre
Simonsen ved Re VGS til ReAvisa: - Kort sagt handler
det om at elever fra både studiespesialisering og byggfag i
begge land skal samarbeide og finne ut om norske og tyske
byggemåter, med vekt på isolering og energibruk i boliger,
først og fremst trehus. De skal bruke engelsk som samarbeidsspråk, og byggfagselevene skal bygge vegger i massivtre, som er på vei til å bre seg i Norge som byggemåte.
Studiespes-elevene fra begge skoler skal lage undersøkelser
om energi, energibruk, energikilder, kostnader og så videre.
Det er to elevbesøk fra Norge til Tyskland, og to den motsatte veien, forteller Simonsen.
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Se video på ReAvisa.no

Amalie (17) - YouTube-kjendisen fra Re
SKINNANE: Mens 17-åringen spiller inn videoer som ses av 16.000 følgere,
skjønner mamma og pappa lite av omfanget. Hobbyen er langt på vei blitt en
jobb ved siden av skolegangen på Re videregående skole.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Fotolyset er rigga opp og kameraet er satt på stativ. Amalie
Olsen Gjersøe (17) sitter helt
aleine på jenterommet og spiller
inn videoer til YouTube-kanalen
sin. Over 16.000 følger den
unge Re-jentas liv på YouTube.
- Hun er kanskje litt kjendis
Amalie legger ut videoer om
mote, skjønnhet og humor: Alt
fra hvordan hun sminker seg til
Jakten på kjærligheten-parodi,
«challenges» der hun tar i mot
utfordringer eller videoer der
hun svarer på spørsmål følgerne
har – alt med humor og glimt
i øyet. I en video på nettavisa
ReAvisa.no svarer Amalie på
spørsmål fra ReAvisa - akkurat
slik hun i ville svart sine egne
følgere på YouTube-kanalen sin.
Videoene hennes blir sett flere
tusen ganger av unge gutter
og jenter over hele landet – og
noen ganger av folk utenfor
landegrensa.
– Jeg skjønner vel egentlig
ikke at det er så mange som
følger meg. Men det er veldig
gøy med alle man kommer i
kontakt med og som bryr seg
om hva jeg holder på med. Det
har hendt at tyske og engelske
folk har kommentert videoer
også. De skriver at «jeg skjønner ikke hva du sier, men jeg
synes du er flink», sier Amalie.
Hele YouTube-eventyret bunner
i Amalies sans for video og
redigering: Som yngre lekte hun
seg med å lage actionfilmer der
lillebroren og fetteren var skuespillerne. Etter hvert begynte
hun å sette seg selv i sentrum,
blant annet med å lage videoer
med sminketips. Ordentlig alvor
ble det likevel ikke før hun fikk
kjøpt seg ordentlig kamera og
PC til å redigere på sommeren
2014 – og siden den gang har
følgerne bare strømmet på.

Mamma Ellen Gjersøe og pappa
Morten Olsen er lite involverte i
hele YouTube-eventyret.
– Vi skjønner vel egentlig ikke
omfanget av dette, tror jeg,
konkluderer Morten ganske
kjapt. – Tidene har forandra
seg. Sosiale medier har tatt helt
overhånd, mener Morten.
– Minstemann Hans Ivar (12)
sitter og ser YouTube-videoer
av gutter som spiller dataspill,
og Amalie lager YouTube-videoer. Men da Amalie var yngre
passet både mamma og pappa
på å informere henne om hvordan man oppfører seg i sosiale
medier. Den tida er forbi.
– Amalie er mer voksen nå, og
hun har full kontroll på dette,
sier Ellen og Morten. De stoler
fullt og helt på datteren sin, og
vet at hun har kontroll på det
hun holder på med. Men om
lillebror Hans Ivar skal være
med i videoer, vil de helst vite
det på forhånd. – Vi har jo sett
mange av videoene, da. Det er
klart. I begynnelsen skjønte vi
ingenting. Vi skjønte ikke vitsen
med å dele videoer der man
sitter og snakker foran kamera.
Skulle 15-åringen vår, som
knapt hadde begynt å sminke
seg, dele tips om sminke?, sier
Morten og ler. Nå ser foreldrene at YouTube og sosiale
medier langt på vei danker ut
både TV-titting og andre ting
som de selv holdt på med på
Amalies alder og yngre.
Jentene i klassen til Hans Ivar
er nesten midt i målgruppa for
Amalies YouTube-kanal, og
følger med på storesøsteren
hans. – Hun er kanskje litt
kjendis, mener lillebroren, som
selv har vært med i noen av
videoene.
De to første gangene hadde han
på seg samme hettegenser –
uten å tenke noe mer på det. Da

fikk han høre det på skolen av
jentene dagen etterpå.
YOUTUBE-KJENDIS FRA RE: Amalie Olsen Gjersøe (17)
– Derfor tok jeg på meg akkurat
følges av tusenvis på YouTube, her omkranset av mamma
den samme hettegenseren den
Ellen Gjersøe, som ikke er å finne på et eneste sosialt meneste gangen jeg skulle være
dium, lillebror Hans Ivar (12) og pappa Morten Olsen.
med også, sier Hans Ivar lurt.
Foto:
Og bare for å gni det skikkelig
Synne Eggum Myrvang
inn, har han på seg akkurat
samme hettegenseren
på bildet i
denne saken
også. Å gjøre
videoer for en
komersiell aktør kan bringe
ekstra kroner
i kassa – som
en hun laget
for Narvesen.
Oppgaven
var å lage en
kreativ film
med et sett
kopper og
pingpongTUR TIL BEITOSTØLEN 19-22. SEPT 2016
baller merket
med Narves- PÅMELDING INNEN 30. MAI 2016
en-logoen.
Lønna var på
i underkant av
Vi skal bo på Bergo hotell på Beitostølen. Programmet er som følger:
2.000 kroner.
DAG 1: Avreise etter avtale. Stopp med Lunsj på Valdresporten
– Men det er
DAG 2: Utflukt med buss i fjellheimen med Lunsj/omvisning og litt
ikke så veldig
kulturformidling på Brimi Sæter
mye av det.
DAG 3: vandring på egen hånd i nydelig landskap på fjellet,
Jeg gjør ikke
eller i koselige omgivelser på Beitostølen
dette for penDAG 4: Hjemreise etter frokost
genes skyld,
akkurat. Jeg
Pris pr pers: Kr 2.500,- i dobbeltrom ved minimum 25 pers.
gjør det først
Tillegg for enkeltrom er kr 200,- pr. pers. pr døgn
og fremst
fordi det er
Prisen inkluderer:
Buss
morsomt, forLunsj på Valdresporten Kro.
teller Amalie
3 overnattinger
- som nylig
3 frokoster+3 middager
ble nominert
Utflukt og lunsj på dag 2
til GullsnutHjemreise
ten - YouTubernes egen
prisutdeling.
Johan's Turbuss, Kopstadveien 458, 3178 Våle v/Johan Haslestad
Les mer på
Tlf 90 82 70 13 / epost johansturbuss@online.no
ReAvisa.no.

NYT HØSTEN, TA GJERNE MED GODE
VENNER OG BLI MED PÅ EN 4-DAGERS
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Re-stipend til Yosef
Bartho Assidiq og JustUnity
REVETAL: Stiftelsen Andreas Bull-Gundersens
Minnefond vil at årets stipend skal brukes til å
bekjempe ekstremisme.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Den private stiftelsen Andreas
Bull-Gundersens Minnefond
har for 2016 tildelt årets stipend
på 30.000 kroner. I fjor gikk
stipendet til Revetal ungdomsskoles antimobbearbeid. I år går
stipendet til stiftelsen Just Unity
ved styreleder Geir Lippestad.

Se video på ReAvisa.no

HJEMME FRA KATWE: Villemo Skotnes (14) fra Revetal og Halvard Brundtland (14) fra Våle.
Foto: Stian Ormestad.

Revetal ungdomsskole sendte to av sine
elever til Katwe midt i Afrika. 14-åringene
mener at vi i Re har minst like mye å lære
av de i Katwe, som omvendt.
REVETAL: Hele sist torsdag jobba hele ungdomsskolen for Katwe:
– Vi kan bidra med penger, men vi får så mye, mye igjen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
9. klassingene Villemo Skotnes
(14) fra Revetal og Halvard
Brundtland (14) fra Våle fikk
oppleve en helt annen verden
enn den de er vant med her
hjemme. De reiste til Res
vennskapskommune midt i
Afrika tidligere i år, sammen
med tre lærere - som betalte
turen fra egen lomme.
Elevrådene samarbeider
Villemo mener den store
livsgleden, tross lite materielle
goder, er det som sitter mest i
etter turen. – De klarer seg med
mye mindre, for dem er det ikke
viktig med den nyeste iPhonen,
et stort fint hus, ei ny jakke hver
vinter. Kanskje vi syns synd på
dem, men de lever et rikt liv. Vi

kan lære å sette mer pris på det
vi har, og ikke henge oss opp i
småting hele tida. Fredskorpsutvekslingen gjennom flere år,
der reinger har bodd i Katwe og
omvendt, har gitt flere konkrete
samarbeid. Som for eksempel
barnehjemmet Katwe-Re
Children home og Katwe
education foundation. Halvard og Villemo ga eksempler
på hvor mye det monner å
hjelpe: 100 kroner i måneden
gir et barn skolegang et helt
år. Torsdag sist uke jobba hele
ungdomsskolen til inntekt for
Katwe. Elevrådene ved Katwe
secondary school og Revetal
ungdomsskole styrer prosjektet
sammen, og de bestemmer hva
pengene skal gå til. I år går pen-

gene til elevrådet og barnehjemmet Re-Katwe children home.
Dette er mye mer enn et reint
bistandsprosjekt som går en vei
fra nord til sør. Dette er en reell
kulturutveksling.
Mindre rasisme
– Vi blir kjent med en helt
annen verden, en annen kultur,
et annet språk. Men sjøl om
det er store forskjeller, er vi
mennesker likevel ganske like,
mener de. Det er veldig enkelt:
– Alt blir mindre skummelt
ved å bli kjent, det blir mindre
fordommer og fremmedfrykt
– og rasisme, mener Villemo og
Halvard. Les mer om dette - og
se video - på nettavisa
ReAvisa.no!

Viktig samfunnsoppgave
Til å motta stipendet på et åpent
gratisarrangement 23. april
på Restauranten på Revetal
kommer medgrunnleggeren i
JustUnity og Nøtterøy-mannen
Yosef Bartho Assidiq og dessuten styremedlem Erling Lae.
Stipendet vil bli delt ut av Inga
Marte Thorkildsen, som er Andreas’ stesøster og styremedlem
i Andreas Bull-Gundersens
Minnefond. Hovedbegrunnelsen
for å gi Just Unity stipendet, er
deres arbeid for å forebygge ekstremisme av alle slag, men spesielt i muslimske miljøer. Yosef
og hans medarbeidere jobber
inn mot utsatte grupper, og har

ved flere anledninger klart å
forhindre at ungdom slutter seg
til ekstremistiske organisasjoner, eller reise til Midtøsten for å
krige. Å forebygge ekstremisme
er en viktig samfunns-oppgave,
og flere kommuner i Vestfold
har satt i gang egne prosjekter
i dette arbeidet, også Re - som
du kan lese om på de neste to
sidene.
Mange lokale artister vil
opptre under utdelingen
I tillegg til Yosef Assidiq og
Just Unity vil en rekke lokale
krefter opptre under utdelingen.
Blant annet Eira Herheim, Sean
og Kaia Schuett Riverud, Selma
Noren og Suzanne Jacobsen.
Også Mia Bull-Gundersen og
Martin Bull-Gundersen vil
opptre, og allsang av “Til ungdommen” vil bli ledet av den
kjente trubaduren og lærer Jens
Ellingsen. Det blir arrangert et
kunstlotteri som er ment å gi
inntekter til stiftelsen.

Rekordmange har Re videregående skole som sitt førsteønske
BERGSÅSEN: Da søkningen til videregående opplæring
stengte, hadde Re VGS en stor økning i antall søkere –
nesten 100 flere enn til samme tid i fjor. Re VGS har et godt
renome, bygd opp over flere år – og det gjelder alle linjer
fra yrkesfag til idrettsfag, ser vi av søkertallene: Som ellers
i landet, har helse- og oppvekstfag en økning, men økningen er enda større på Re VGS sammenliknet med landet
forøvrig. – Det er en svært gledelig utvikling, forteller rektor
til ReAvisa. – Helsesektoren trenger flere folk, og nå kan
kommunene forberede seg på en økning i antall lærlinger
og senere også mulige arbeidstakere. I tillegg er det god
søkning til idrettsfag og toppidrett – som vanlig. Søkerne
inviteres inn til en testdag i mai for å sjekke ut om toppidrett
er det riktige valget for dem. Det er også flere søkere enn det
er plasser på anleggsteknikk VG2. – Det er mange ungdommer som vil kjøre gravemaskin, sier en fornøyd rektor til
ReAvisa. – Det er godt å se at mange ungdommer ønsker seg
til Re VGS, forteller rektor: – Sjøl om vi ikke kan skilte med
å være bynære, ligger vi plassert sentralt midt i Vestfold.
– Re VGS er en skole for hele Vestfold, med elever fra 13
av fylkets 14 kommuner. – Nå bygger vi ut med seks nye
klasserom og et større bibliotek, som vil gi elevene våre
bedre arbeidsforhold. I tillegg blir det en ny aktivitetshall i
tilkytning til Tribunebygget, der mye av jobben skal gjøres
av våre egne elever på bygg- og anleggslinja. Tegninger
og mer info om utvidelsen av Re VGS finner du på skolens
hjemmesider, via link på nettavisa ReAvisa.no. Så bra lykkes Re VGS, at Utdanningsdirektoratet kom til skolen for å
lage film om hjem-skole-samarbeidet – se videoen
på nettavisa ReAvisa.no.
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FOREBYGGER EKSTREMISME: JustUnity er en ideell organisasjon som
forebygger ekstremisme. Grunnleggerne er Faten Mahdi Al-Hussaini og
Yousef Bartho Assidiq - som sjøl ble radikalisert i det muslimske miljøet
Profetens Ummah. Advokat Geir Lippestad er styreleder. “Vi mener den
beste måten å forebygge radikalisering og ekstremisme er ved å ta ungdommen på alvor. Det gjør vi med å tilby en helhetlig oppfølging”, heter det på
nettsida til organisasjonen.
Foto: Pressemelding

Lizzie og Erling Sæbøs
utdanningslegat
Re videregående skole
Legatet har midler til utdeling til evnerik ungdom i Re kommune til støtte for videre
utdanning på universitet, høyskole eller lignende. Legatet skal dele ut midler hvert år til
fire ungdommer som det året er ferdig med videregående skole. Utdelingen er basert på
årlig avkastning, og de tre siste årene er det delt ut mellom kr 120 - 320.000,-.
Tildelingen av midlene skal fordeles over 3 år til de som mottar støtte fra legatet.
Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner i videregående
skole samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og
gjerne også prestasjoner i idrett. Aktuelle søkere skal utforme en skriftlig søknad med
begrunnelse og en skisse for videre utdanning.
Konvolutten med søknaden skal merkes ”Legat” og sendes:
Re videregående skole
v/rektor, 3175 Ramnes.
Søknadsfrist 9. mai.
Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til skolen, tlf. 33 30 66 30.

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

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

4FMWWBTLQÌ3FWFUBM
t"WGFUUJOHt)ZUSZLLt4LVNMFHHJOHt7PLTt4UWTVHFS
t0QQIFOHUJMHVMWNBUUFSt7BTLFTFSWBOUPHCUUF
t7FMHNFMMPNWFSEJLPSU QPMFUUFS NZOUFSFMMFSLSFEJUULPSU
t7FSEJLPSU QPMFUUFSPHTWBNQFSLBOLKQFTQÌWFSLTUFEFU
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Ung i Re:

PST-sjefen i Vestfold: Sosiale medier er en ny og
større arena for å finne fellesskap i ekstremistiske miljø
VÅLE: Mens man før ofte ble sittende aleine med ekstreme holdninger, sørger internettet for at nesten uansett hva du søker kan du
finne et fellesskap på tvers av kommunegrenser, landegrenser og kontinent. Derfor er sosiale medier en del av bildet når ungdom
radikaliseres og blir en del av et voldelig ekstremistisk miljø, forteller PST-sjefen i Vestfold. Og det kan like gjerne skje her i Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Re kommune utarbeider en plan
for å forebygge og oppdage
ekstremisme - og da vite hva
man skal gjøre. Planen er klar
i løpet av mai, og skal da spres
til alle virksomheter som et
arbeidsverktøy mot ekstemisme,
forteller May-Bente Jansson,
prosjektleder i Re kommune.
“Oss mot dem”?
Og det i lille Re? Ja, det trengs,
mener fagfolk. Ekstremisme
er ikke bare et storby-problem,
mange kommer fra små steder
- som like gjerne kan være
Re. Derfor må vi også være
forberedt hvis det skulle bli så
ille, mener ordfører Thorvald
Hillestad. Som en del av denne
jobben, ble det arrangert en
konferanse om tema på Våle
samfunnshus i mars. En av foredragsholderne var Roy Sandvik, PST-leder i Vestfold. Han
forteller at sosiale medier og
internett er en ny og større arena
for å finne fellesskap i ekstremistiske miljø. Fellestrekkene for
disse miljøene er mange, sjøl
om de er på hver sin ende av
den politiske skalaen - eller helt
forskjellige religioner.
- Det er veldig mye av de
samme tinga som går igjen
- spesielt synet på demokratiet
som sin hovedfiende, og hatet
mot det etablerte. Ofte blir derfor også mange av terrormålene
felles, forteller Sandvik. - Det er
også veldig mye av de samme
tinga som gjør at man havner uti
det. Det kan virke som om det
er store forskjeller på ideologiene eller religionene - men vi
som jobber med dette ser mye
av det samme i all ekstremisme.
Risikofaktorer er personlige
problemer, ustabile familieforhold - mange har en kriminell
fortid. Sårbar ungdom som blir
plukka opp av et ekstremistisk
miljø og finner et samhold der
- om så bare på nett. Det kan
gi en sterk tilhørighet: “Oss
mot dem”. I tillegg har vi en
oppvoksende selfie-generasjon,
der bilder på sosiale medier av
seg sjøl i krigen er det viktigste
for mange spenningssøkende
ungdom - som kanskje ikke i
utgangspunktet er så sårbare,
men lar seg påvirke i søken etter
spenning og respekt.
Felles for dem alle, er at de
mer eller mindre føler at de

står utenfor det norske samfunnet. De fleste med muslimsk
bakgrunn, noe som gjenspeiles i
PSTs trusselvurderin for 2016:
Ekstrem islam er den største
terrortrusselen i Norge. Flere
nordmenn er ute i verden og
kriger, der de henter både erfaring, kunnskap og inspirasjon
til å utføre terrorhandlinger her
hjemme, forteller Sandvik.
Mange av dem som har reist til
Syria er blitt drept, og mange er
blitt fengsla. Derfor er terrorfaren litt redusert. Men vi har et
multietnisk islamsk ekstremistiskmiljø på Østlandet, forteller
Sandvik.
- Radikalisert og voldelig
ungdom trenger hjelp
Javnt og trutt har Vestfold-samfunnet sliti med høyreekstreme,
og nå ser PST at framveksten
er litt større enn før. De høyreekstreme kreftene har en felles
fokus på innvandring fra ikkevestlige land. Der stopper også
enigheten.
- Høyreekstremisme har så
mange retninger, og så mange
konspirasjonsteorier som ikke
går overens. Så det er ikke en
ens gruppe, og vi har sett gjennom åra at disse bevegelsene
som oftest smuldrer helt opp.
Sandvik forteller at venstreekstremisme er et minimalt
problem. - Det har vi bare sett
sporadisk i Norge den siste tida,
og stort sett bare når høyreekstreme demonstrerer. Så det
er det lite av, og ikke en stor
trussel i Norge i dag.
I alle tilfeller er radikalisering
en prosess. De som blir radikalisert viser gradvis mer vilje til
å bruke vold for å oppnå det de
ønsker. - Å være radikal er jo i
utgangspunktet noe positivt. Det
er sånn vi oppnår endring og
framgang i samfunnet. Uttrykket innebærer egentlig bare det
å ville endre på det eksisterende
- det å evne å tenke nytt.
- Det er først når vi blander vold
inn i det at det blir problemer.
I voldelig radikalisme finnes
det bare en endelig løsning på
problemene: Vold.
Kari-Anne Okkenhaug,
prosjektleder Tønsberg kommune, forteller om hvordan de
forebygger ekstremisme - der
har høyreekstreme vært et
problem tidligere. - Vi har vel

så mye fokus på høyreekstreme
som ekstreme islamister. Nå
har vi Odins soldater i gatene,
viser Okkenhaug til. - Vi har en
klar strategi, både kommune og
politi. Spesielt når det gjelder
nye, unge som rekrutteres inn
i miljøet - men de er det ikke
mange av. Foreløpig er det stort
sett gamle kjenninger som går
igjen.
Felles for de som blir rekruttert
inn i et ekstremistisk miljø, er
at de trenger hjelp av en eller
annen grunn. Hvis en person
radikaliseres, ligger det ofte
problemer bak. Derfor mener
også Okkenhaug at det er mindre viktig å vite så mye om
ideologien de søker sannheten i,
men mer om endringene i livet
til den det gjelder.
- Vi må ta tak i problemene
Det er viktig å stoppe mobbing,
som fører til utenforskap. Da
søker man til et fellesskap der
man blir godtatt for den man er.
Da er det viktig at man havner
i en bra gjeng, ikke et ekstremistisk miljø. Derfor må vi tilby
et sunt meningsfylt fellesskap,
og der er de frivillige organisasjonene veldig viktig.
- En høyreekstremist fra Sverige fikk en gang spørsmålet:
Kunne en sjakk-klubb funka like
greit som et fellesskap som det
høyreekstreme miljøet? Han
tenkte seg om en stund, før han
svarte “jo, det kunne kanskje
funka”, forteller Okkenhaug.
- Feilen er å ikke se, ikke spørre
og ikke ta tak i det, mener hun.
- Det er viktig å kjenne igjen
faresignal, og vite hva vi gjør
når vi ser dem. Det første vi
gjør, er at den som står vedkommende nærmest tar en prat. Det
kan for eksempel være en lærer
en elev som sliter stoler på.
Okkenhaug bruker et eksempel
fra en barnehage. - Hva hvis
et barn kommer i barnehagen
og forteller: “I går feira vi 11.
september!” Da er det viktig
å ha verktøysettet klart for de
barnehageansatte - for hva de
skal gjøre. Vi må være forberedt, og ha snakka om dette.
Det er der planen dere nå lager
kommer inn.
- Det eneste som er sikkert, er
at dette ikke kommer til å gå
over. Nye ungdommer står i
faresonen.

Men for Tom Olsen har det
gått over. Han var en berømt
og berykta høyreekstremist på
1990-tallet, som har sitti tilsammen 4,5 år i fengsel. En gang,
forteller han, gikk han opp til en
mørk mann som kyssa ei blond
dame, tok tak i rastaflettene
hans og kjørte ansiktet til mannen inn i kjærestens ansikt.
Så riv, ruskende gal var denne
mannen - som i dag jobber med
å forebygge ekstremisme, etter
å ha kommet seg ut av miljøet,
utdanna seg til sosionom med
mastergrad om tilslutnings- og
exit-prosesser i det nynazistiske miljøet. – Jeg opplever at
ungdom lett får tillit til meg.
Kanskje nettopp fordi jeg sjøl
har vært på kjøret. De skjønner
at jeg ikke bare har lest meg
til kunnskapen, forteller Tom
Olsen. - Det er egentlig ikke
så stor forskjell på en høyreekstrem og en ekstrem islamist.
Det dreier seg om det samme,
forsnevrede tankegodset. Og de
som trekkes til miljøene har ofte
hatt de samme utfordringene i
livet, påpeker Tom, og legger til
at radikalisering, ekstremisme
og fremmedkrigere heller ikke
er noe nytt fenomen, verken i
Norge eller resten av Europa.
Han sjøl reiste til Sør-Afrika
da apartheid-regimet falt, og
han var overbevist om at det
ville bryte ut en rasekrig. Der
ville han kjempe på de hvites
side. Rasekrigen kom ikke, men
Olsen møtte derimot mange
hyggelige, mørke mennesker
som raserte hele verdensbildet
hans. Det var starten på å stille
spørsmålene som til slutt ga
andre svar enn å fortsette en
voldelig og destruktiv livsførsel.
- Hverdagen min var å gå opp
og ned gatene i sentrum i hjembyen, for å leite etter noen å slå
ned. Jeg fikk dom etter dom,
uten at det hjalp særlig. Det var
hverdagen min før dette.
- Deilig å kvitt alt hatet
Tom Olsen dro både seg sjøl
og familien ned i elendigheta.
Da han ble fri for det han kaller
gift, ar det som å bli kvitt en
tung, tung ryggsekk: Alt hatet,
det å alltid være utstøtt. Olsen
forteller at han fortsatt jobber
for å bygge tillit. Det tar tid å
bygge opp, men kan rives ned
kjapt. - Jeg må bare oppføre

meg som folk over tid - lang tid.
Jeg kan ikke ta en blodprøve,
som stoffavhengige på avrusing
kan. Jeg har ingen små hakekors
i blodet som jeg må bli kvitt.
Jeg må vise det gjennom hvordan jeg lever livet mitt.
- Og var det håp for meg, er det
håp for alle, mener Tom Olsen.
Francois el-Safadi fra Larvik
snakker også på seminaret. Han
forteller om hvordan han som
muslim, fra "ekstremistgryta"
Larvik, kan forsvare det muslimske miljøet i Vestfold-byen,
der flere ekstreme muslimer har
kommet fra de siste åra.
El-Safadi mener det er en fellesnevner for all ekstremisme - og
det er ikke knytta til religion
eller ideologi. - Alle kan bli
ekstremister. Opplever du noe
ekstremt, kan du bli ekstrem
sjøl - og så utføre ekstreme
handlinger.
Derfor er det viktig å ruste barn
og unge til å takle motgang.
Det som for en oppleves som
ekstremt, er mulig å takle helt
fint for en annen. Det er ikke
automatikk i at ekstreme opplevelser gir ekstremister, det
kommer an på mange variabler.
Det er der hjelpa må settes inn,
både for å forebygge og å hjelpe
ekstremister ut av et destruktivt
tankemønster. El-Safadi bruker
idrett som et eksempel:
- Det er en viktig arena for oss,
der du får integrering og et fellesskap på kjøpet. Det er lurt å
bruke sånne arenaer mye mer
bevisst enn det vi gjør i dag.
- Vi har en jobb å gjøre.
Stikkordet er inkludering.
Kommunalsjef Unni Bu skryter
av konferansen. - Dette er en
tverrfaglig konferanse, med
representanter fra forskjellige
virksomheter, barnehager og
skoler, vi har ungdommen sjøl
tilstede, vi har politikere og
oss i administrasjonen - det er
kjempeflott! Nå må vi omsette
denne kunnskapen i handling.
Vi må nå foreldrene gjennom
foreldremøter og skole-hjemsamarbeid. Vi må samarbeide
godt med frivillig lag og organisasjoner - som for eksempel Re
Røde Kors og alt det flotte de
driver med.
- Vi har en jobb å gjøre. Stikkordet er inkludering, konkluderer kommunalsjef Bu.
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“Ekstremisme er ikke bare et storby-problem, mange kommer fra små steder
- som like gjerne kan være Re”

Roy Sandvik PST-sjef i Vestfold

PST-SJEF: Roy Sandvik, PST-sjef i Vestfold, kom til Våle samfunnshus for å snakke
på konferansen i mars. Han mener det mindre viktig hvilken ideologi de ekstreme
sverger til - for det samme ligger bak all ekstremisme: Utenforskap, søken etter
samhold, og søken etter spenning.
Foto: Stian Ormestad

Re kommune forebygger ekstremisme
REVETAL: - Det har vært viktig å knytte kontakter. Dette gjelder både
i politiet og med andre kommuner for å dra nytte av andres erfaringer,
forteller May-Bente Jansson, undervisningsinspektør ved Revetal ungdomsskole - og Re kommunes ansvarlige for en tiltaksplan om tema.
- Jeg har også vært på kurs og samlinger - der har jeg fått mer kunnskap
og også blitt godkjent som kursleder slik at jeg framover kan holde kurs
om fenomenet på de forskjellige arbeidsplassene, forteller hun. Å forebygge ekstremisme handler om å forebygge utenforskap. Det handler
om å skape følelsen av positiv tilhørighet i et samfunn. Det handler om å
definere medlemmene i et samfunn som oss – ikke dem og vi. - Prosjektet strekker seg over en seksmåneders periode. Målet med prosjektet er å
skape en felles forståelse for hva ekstremisme er og hvordan det oppstår.
Dette ønsker vi å gjøre ved å gi førstelinjetjenestene i Re kommune felles
kunnskap og felles referanser. Vi ønsker å ha fokus på de utfordringer og
de muligheter det stadig endrede verdensbilde og det stadig mer flerkulturelle samfunnet får for oss i Re kommune. Vi har som mål at alle etater
i kommunen skal ha en felles grunnholdning og tankesett rundt hvordan
våre innbyggere blir møtt; i skole, i barnehage, i helse og sosial etater, i
arbeid og i fritid. Det vil være naturlig å bygge på Smart oppvekst (les mer
om det seinere i denne avisa). Kommunen allerede har etablert en felles
grunnholdning rundt dette med Smart. Alle kommunale virksomheter skal
få en tiltaksplan for hva som skal gjøres dersom vi opplever bekymring for
radikalisering eller ekstremisme. Alle ansatte og leder i frivillige organisasjoner i Re kommune bør kjenne til hvem de kan henvende seg til ved en
bekymring, forteller Jansson. Arbeidet er venta sluttført i løpet av mai i år.
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Ung i Re:

IMPONERT OVER RE (TIL VENSTRE):
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne
(Frp) runda av møtet med å uttrykke stor begeistring for hva hun hadde blitt fortalt. - Jeg
er imponert over hva Re har fått til her, og skal
være en god Smart-ambassadør, sier Horne.
FRA MINISTERBESØKET (OVER): Fra
venstre Mette Holte og Tina Feyling fra Smart
barnevern i Re, barne- og likestillingsminister
Solveig Horne (Frp) og prosjektleder for Smart
oppvekst, Vidar Bugge-Hansen.

Foto:
Synne Eggum Myrvang

Barneminister Solveig Horne: - Imponert over hva Re har fått til!
REVETAL: - Jeg burde hatt med meg både kunnskapsministeren og helseministeren hit, sier barne- og likestillingsminister
Solveig Horne (Frp) etter hun fikk lære mer om Smart oppvekst på besøk i Re.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
På bakgrunn av en liten smakebit barneminister Solveig Horne
(FrP) fikk om Smart oppvekst
da hun besøkte Re under valgkampen i fjor høst, ønsket hun
å komme tilbake for å lære mer.
- Velkommen tilbake, ønsker
ordfører Thorvald Hillestad
(SP). Horne var på vei til en
konferanse i Tønsberg torsdag
31. mars. - Jeg håper du får
med deg noen innspill på veien.
Jeg er i hvert fall stolt av at vi
har klart å bevilge penger til å
forebygge her i Re, ikke bare til
reparasjon, åpner ordføreren.
Lærer seg å se
styrker og potensiale
Smart oppvekst har utvikla seg i
Re, blant annet med ideer fra AI
(appreciative inquiry) og ART
(aggression replacement training), og skal i dag fungere som
et kompass i oppveksten til barn
og unge i Re.
- Det å ha mer fokus på det man
får til og det som er bra, gir
utrolig mange gevinster, er Vidar Bugge-Hansen klar på. Siden
2010 har han vært prosjektleder
for Smart opp-vekst i Re kommune, og prosjektet har resultert
i blant annet nyttig læringsmateriell for barn ned i barnehagen og på barneskolen, det
jobbes med ungdomsskole- og
videregåendemateriell, og alle
ansatte som jobber med barn og
unge kurses. Det handler om at
barn og unge skal lære å kjenne
sine egne styrker, andres styrker
og allerede fra barnehagen av

ha et språk for å uttrykke hva
som er positivt. - Vi skal ikke
underkjenne problemer og det
som ikke funker, er Bugge
Hansen klar på, men forklarer at
Smart oppvekst fører til at man
blir mer "robuste" og får fram
mer potensiale i folk:
- Livet går opp og ned, sånn er
det. De som takler nedturer aller
best er de som har et robust
selvbilde. Vi lever i et sam-

foreldremøter hvert år skal være
tema.
Rådmann Trond Wifstad minnes
oppstarten. - Da det hele begynte på Kirkevoll skole, var
det ikke sånn at alle de andre
skolene var interessert. De
hadde gjerne andre lignende
opplegg. Men så har de sett at
dette funker, og det hele har
vokst og utvikla seg, sier Wifstad. Flere skoler og barnehager

å oversette Smart til en barnevernskontekst. Feyling og Holte
jobber ved siden av og med
oppdrag fra barneverntjenesten
og kan settes inn som tiltak på
lik linje med andre tiltak. Da
vil de samtale med familien,
og se på familiens potensiale,
helst over en periode på et halvt
år. - Vi kan spørre om hvordan
familien har det på sitt beste,
om historier fra da foreldre

“Jeg håper du får med deg noen innspill på veien. Jeg er i hvert fall stolt av at
vi har klart å bevilge penger til å forebygge her i Re, ikke bare til reparasjon”
Ordfører Thorvald Hillestad (SP)

funn der det er stort fokus på
prestasjoner i mange former,
men Smart oppvekst handler
om å flytte fokus til hvem du er
og personligheten din, og bygge
opp selvbildet.
Bruker “Smart” i barnevernet
Barneminister Horne blir
nysgjerrig: - Man må altså ha
alle de ansatte med deg for å få
til dette. Hvordan har dere klart
det?
- Vi er mange sammen som har
jobba for å få til dette. Det er
laga strukturer i kommunen.
Javnlig kursing for ansatte,
blant annet, sier Bugge-Hansen.
Fra 2017 er målet at foreldre
fullt og helt skal integreres, der
Smart oppvekst i et kvarter av

utenfor både kommune- og
fylkesgrensa har nå tatt i bruk
Smart oppvekst. Elisabeth
Paulsen, virksomhetsleder for
barn og unge i Re, forteller at
programmene i Smart oppvekst
er utvikla fra bunnen av i kommunen. - Men det er ikke sånn
at vi har finni opp kruttet på
nytt på alle områder her. Vi har
tatt det vi ser funker fra andre
steder, og satt det sammen til
Smart oppvekst, forklarer hun
til Horne.
I 2013/2014 begynte også et
nytt prosjekt: Smart barnevern.
Tina Feyling er prosjektleder
og familiterapeut, og har sammen med familiterapeut Mette
Holte drivi Smart barnevern i
omtrent et år. De har jobba med

samarbeidet godt eller be barna
fortelle om hyggelige minner
med foreldrene sine, forteller
Feyling, og legger til at det er
viktig at hver familie må stole
på at terapeutene vil dem vel. Vi har samtaler med familiene
om deres drømmer for seg selv
og sin familie. Sammen med
familien utformes mål med tiltaket. Vi inviterer ofte foreldrene
til å lytte til vår anerkjennende
refleksjon om det vi har hørt
i møtet. Vi har fått tilbakemeldinger fra familier om at de
opplever dette som tillitsvekkende og at de føler de vet hvor
de har oss, forteller Feyling.
Med på møtet med ministeren
er også mamma Sara Andersen
for å fortelle sin historie. Hun

fikk tilbud om hjelp fra Smart
barnevern. - Da jeg møtte Tina
Feyling, opplevde jeg å bli
respektert. Hun var direkte fra
dag en, og det var godt å føle
på at hun ikke hadde en skjult
agenda. Hun møtte ikke meg
og familien med fordommer,
men med nysgjerrighet. Hun
har virkelig utforsket familiens
potensiale og styrka meg som
mamma. Det har vært basert
på tillit. Sånn jeg har opplevd
det tidligere har møtet med
barnevernet vært problemorientert, men dette var
løsningsorientert. Hjertet mitt
er knust for de som er lignende
situasjon og som ikke får den
hjelpa jeg har fått her, forteller
Andersen.
Svært imponert statsråd
Det er rørte møtedeltakere som
har fått høre Saras historie.
- Jeg skjønner at jeg burde hatt
med meg både helseministeren
og kunnskapsministeren hit,
sier Horne, tydelig imponert. Hun har til og med sitti
over tida for å høre om Smart
oppvekst og barnevern i Re. Dette er veldig nyttig for meg
i min jobb, og jeg er veldig imponert over hva dere har fått til
her i kommunen! Jeg har sjøl
sitti som kommunepolitiker
og sett hvor vanskelig det kan
være å bevilge penger til forebygging, og ikke bare reparasjon. Nå skal jeg være en så
god ambassadør for Smart som
mulig, avsluttet hun.
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Ungdomsskolen
mangler automatisk brannalarm
REVETAL: Da brannen på
Revetal ungdomsskole ble oppdaga tidlig en mars-morgen, ble
brannalarmen utløst manuelt
- først da ansatte kom på jobb.
Hele skolen var stengt i fire
skoledager, og er fortsatt delvis
stengt. Om hele skolen kommer i bruk igjen før ny skole
står ferdig til skolestart i 2018,
veit man fortsatt ikke. Etterdønningene etter brannen har
vært mange, og er ikke over.
ReAvisa gravde i saken, og ble
sitert i flere riksmedier: Brannvesenet har påpekt flere avvik
på ungdomsskolen, på grunn
av manglende automatiske
brannalarmer. Re kommune
har overprøvd konklusjonen fra
brannteknisk ekspertise – det
burde ikke vært gjort, ifølge
Vestfold interkommunale brannvesen. – For det første har
Re kommune bestilt en rapport fra et eksternt firma med
brannteknisk kompetanse, der
konklusjonen er at bygningene
bør ha brannanlegg i kategori 2
– det betyr automatisk deteksjon. For det andre utvida vi
skolen i 2003 – og ifølge brannvesenet var dette en så stor
bygningsmessig endring at det
burde vært installert automatisk
brannalarm i hele bygningsmassen, redegjorde rådmann Trond
Wifstad for kontrollutvalget
tirsdag 30. mars 2016. Men –
fortsatt har rådmannen og hans
stab ikke fått klarhet i om det
er et formelt krav til automatisk
brannalarm på ungdomsskolen.
Det er hele tida snakk om at det
bør være automatisk brannalarm. Det er heller ikke bragt
på det rene om det er et krav
til automatisk brannalarm i
forsikringsvilkårene. Er det det,
vil det kunne føre til avkortning
i forsikringen. Nå vurderes
det om kommunen skal gå til
innkjøp av nytt brannvarslingsanlegg, som først monteres i
det gamle skolebygget - for så å
demonteres før riving og så installeres i det nye skolebygget.
Les mye mer om saken på
nettavisa ReAvisa.no.

Dramatisk ulykke på Bispeveien:
Havna i hekken og smalt inn i en garasje
BISPEVEIEN: Alle nødetater rykka sist fredag ut etter melding om ei trafikkulykke
ved innkjøringen til Vallåsen. Føreren av bilen, en 19 år gammel mann, ble tatt med av
ambulanse for sjukehus-sjekk, fortalte politiet på stedet. Brannvesenet var først på ulykkesstedet. Ambulansen kjørte noen ekstra runder i rundkjøringene på Revetal, og brukte
litt lenger tid. Det ble ganske kjapt klart at brannmannskapene kunne returnere uten at det
var behov for dem.Politiet samlet inn informasjon på ulykkesstedet, men kunne ikke si noe
om årsaken til ulykken. De har oppretta sak på forholdet. Bilen har kommet sørfra, kjørt
over motgående kjørefelt og videre ut på jordet – før den traff hekken rundt bolighuset på
motsatt side av innkjøringen til Valleåsen. Ferden endte i en garasje på tomta.
Foto:
Stian Ormestad.

Våle-mann tatt
i over 150 km/t
HOLMESTRAND: Utrykningspolitiet holdt E18 ved
Holmestrand under kontroll
søndag ettermiddag 20. mars
2016. Ved Hanekleiva stoppa
de dagens tungeste gassfot, en
Våle-mann i 30-åra som fikk sitt
førerkort beslaglagt. UP målte
hastigheten til 154 kilometer i
timen i 100-sona, melder
politiet i Vestfold på Twitter.

Politiet håva inn
fartssyndere

Meide ned lyktestolpe og endte godt utpå jordet
BISPEVEIEN: Det så stygt ut da en bil hadde meid ned en lyktestople og fortsatt godt
ut på jordet på Bispeveien mellom Revetal og Valleåsen. – Melding om en bil på jordet
rett sør for Revetal, Bispeveien. Nødetater på vei, ukjent skadeomfang, melder politiet i
Vestfold på Twitter mandag 14. mars rett før klokka 14.30. Politiet på stedet fortalte til
ReAvisa at det kunne dreie seg om et illebefinnende. Sjåføren av ulykkesbilen framsto
til alt hell som uskadd, men ble kjørt til sjukehus for sjekk. Ingen andre var involvert i
ulykken. Brannvesenet sikra lyktestolpen og ledningene som var rivi ned, og mannskap fra
Skagerak Energi kom for å fikse skadene. Det ble noe kødannelse i timene etter ulykken,
under opprydningen på ulykkesstedet.
Foto: Stian Ormestad.

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

HØYJORD: UP-sjefen fortviler over dyster statistikk fra
påsketrafikken landet over.
Hele 1 av 10 fartssyndere ble
tatt på Høyjordveien. Over 100
mista lappen, og rundt 1.000
fikk et forenklet forelegg landet
over, melder Aftenposten. – Jeg
synes dette er ganske mye, tatt
i betraktning at vi har varslet
tydelig at vi kom til å ha mange
patruljer ute på veiene og at vi
ville gjennomføre kontroller.
Hovedinntrykket er at dette
har vært en påske med relativt
mye fart, sier UP-sjef Runar
Karlsen til NTB. Av drøyt 100
førerkortbeslag landet over, ble
hele 14 tatt på Høyjordveien.
Av rundt 1.000 forelegg, ble
tett oppunder 100 skrevet ut
på Høyjordveien. I den første
kontrollen på Høyjordveien
denne påska ble hele ti førerkort beslaglagt, og 47 fikk
forelegg. Det var også fartskontroller både på påskeaften og
2. påskedag. Politiet har hatt
Høyjordveien under oppsikt
over en god periode nå, og etter
statistikken å dømme fortsetter
de nok med det framover.
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Vår mann i Re!
Skal du ta «lappen» til bil?
Ta kontakt med Ulf Lauridsen på tlf 90 58 75 74
- Jeg møter deg på Re videregående skole
eller i nær omkrets!

Vil ha ny vei fra
Bispeveien til Bakkenteigen
FYLKESTINGET: Frode Hestnes (FrP) fikk gehør fra flere
hold for forslaget i Fylkestinget - nå gjelder det å finne
penger. Det kan bli verre.
Foto: Stian Ormestad.

TØNSBERG: Med ny togstasjon på grensa mellom
Re og Horten, bør det bygges en ny og bedre vei fra
Revetal til stasjonen og videre til Bakkenteigen, mener Frode Hestnes (FrP) i Fylkestinget.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Som ReAvisa har skrivi om
flere ganger, er den elendige
veiforbindelsen på tvers av
Vestfold langt ifra en ny sak. Nå
som ny togstasjon er plassert,
mener flere politikere at dette er
den store muligheten til endelig
å få gjort noe med veinettet østvest i Vestfold.
- Unik mulighet
– Togstasjon er plassert, hva nå,
spør Frode Hestnes (FrP) i en
interpellasjon fra FrP, H, KrF og
Venstre i Fylkestinget torsdag
17. mars 2016.
– Vi må ikke glemme at det
er nå arbeidet starter, det er
nå vi i Vestfold-samfunnet
må legge til rette for utvikling
både for nærmiljøene rundt
den nye traseen, og ikke minst
for Bakkenteigen.Vestfold har
gode ferdselsårer nord-sør, men
veldig lite øst-vest. Vi har ingen
veier fra indre Vestfold som
binder denne delen av fylket
sammen med høgskolemiljøet
eller jernbanetraseene, denne
muligheten kan vi få nå.
Med den nye stasjonsplasseringen åpner det seg muligheter for
å sikre en ferdselsåre fra Bispeveien FV35, til Bakkenteigen
og RV19, mener Hestnes.
– Vi har nå en unik mulighet
til å etablere en «transportåre»
tvers gjennom Vestfold som

vil flytte trafikk fra bysentrum direkte til høgskole og
jernbanestasjon. Hele denne
utviklingen kan vi se på som
et prosjekt og allerede nå ta
nødvendige grep for å starte en
slik utvikling.
Positiv fylkesordfører
Fylkesordfører Rune Hogsnes
sier i sitt svar at et forprosjekt
for ny vei fra Bispeveien til
Bakkenteigen bør ses på i en
helhetlig sammenheng med
de andre fylkesveiene i Re og
Horten, som er berørt av trafikken til og fra en ny stasjon.
Spørsmålet om det er behov for
en ny vei, bør behandles som en
del av regional transportplan.
Investeringsrammen i veibudsjettet til fylkeskommunen gir
ikke rom for store investeringer,
derfor må finansieringsløsninger
utredes nærmere, mener fylkesordfører Hogsnes.
Fylkesordføreren ser likevel
positivt på initiativet fra Hestnes. – Flere av spørsmålene som
tas opp vil ventelig finne sin
løsning i regional transportplan.
Imidlertid vil det allerede nå bli
tatt initiativ til en innledende
dialog med de berørte kommunene og statlige etater i påvente
av at dette planarbeidet starter
opp, sier Hogsnes. Les mer på
nettavisa ReAvisa.no.

Over bakker og
berg i Vestfold
RE: Du kan suse gjennom
dette fylket på minutter
– fra nord til sør. Men på
tvers – det vil si øst-vest?
Da er det plutselig verre.
Skulle du finne en vei
på tvers – noe vi som er
lokalkjent her på landet
lett gjør – må du snirkle
deg fram på krøtterstier
med hølete asfalt, gjennom krappe svinger, ned i
dype daler, og over høye
himmelspretter. Mer enn
en gang har vi vel ledd
overbærende av gjester
langveisfra, helt fra
Tønsberg eller Holmestrand, for eksempel.
Som ikke kjenner til alle
«snarveiene» på tvers her
i innlands-Vestfold, og må
kjøre helt ut til E18 for å
komme seg fra Revetal til
Andebu. Som blir veldig
overraska når de hører
at det tar ett kvarter, og
ikke tre kvarter. Et bedre
veinett øst-vest var en
felles kampsak for gamle
Ramnes og Våle, og en av
mange saker som bandt
kommunene sammen. Nå
har Re og Horten en felles
kampsak. Når den nye
togstasjonen på grensa
mellom kommunene står
ferdig, er det viktig å ha
en god veiforbindelse
både til Bakkenteigen i
Horten og Bispeveien i
Re. Og det ville blitt et
langt skritt på veien til å
kople Vestfold sammen på
tvers – til slutt. Les hele
kommentaren på nettavisa
ReAvisa.no.

Tlf 333 78 515
Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)

Mykere yogastudio
– Yoga i Re
Gravid? Bli med på yogahelg
for gravide på Mykere Yogastudio!
Fredag 29.4. kl 17-19, lørdag 30.4. kl 10-12 og kl 14-16
og søndag 1.5. kl 10-12. Kurset koster kr 1.500,- og det
holdes av yogalærer Amrit Fossan fra Yggdrasil Yogaskole.
For påmelding / mer informasjon ta kontakt på facebook:
Mykere Yogastudio, eller på telefon 99 35 44 27.

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
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Se video på ReAvisa.no

JOURNALISTER: Alle 3.
klassingene har vært med på
å lage avis. Eline Lensberg
(8) og Ada Førsund Hjelmtvedt (8) skal intervjue rektor
Nina Henriksen.
Foto:
Stian Ormestad

Ivrige journalister på Kirkevoll skole
KIRKEVOLL: I forrige uke var skoleavisa ferdig - med mange aktuelle saker.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
3. klasse på Kirkevoll skole
har jobba med som journalister
i samfunnsfagstimene denne
våren.
– Vi er journalister og vi lager
vår egen skoleavis, fortalte
ivrige 3. klassinger til ReAvisa
da vi svingte innom for en kollegial prat.
Eline Lensberg (8) og Ada
Førsund Hjelmtvedt (8) er to av
dem. – Det er litt uvant å være
journalist, vi har lissom aldri
prøvd det før, men det er ganske
gøy og da!

– Vi trodde vi skulle bli ferdig
til påske, men det er neppe
ukjent for journalister at ting tar
tid, sier lærer Katinka Kjølstad
og ler.
Mye interessant lesestoff
ReAvisa fikk ta en tjuvkikk på
sakene journalistspirene jobber
med. Det vil bli godt lesestoff
når avisa er ferdig:
Elevrådets strålende innsats for
å ha kantine blir godt dekka, en
kommende fotballturnering får
spalteplass, det blir skriverier

om kunst- og håndverkstimer, hvem som går i korps,
og hvem som har bursdag.
Elever fra andre klassetrinn
intervjues om hvordan det
er å gå på Kirkevoll skole.
Rektor blir også grilla, med
spørsmål om mobbing.
Og en veldig aktuell sak:
En klassekamerats flukt fra
Syria kan du også lese om
i Klasseavi3a - som gikk i
trykken på tampen av forrige uke - en avis for hver
av 3. klassene.

Hipp hurra!
Neste ReAvisa har annonsefrist 4. mai
og ligger i postkassene onsdag 11. mai
Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no

Latterkulene kom som prosjektiler
med REvyen REvers på Fjellborg
VÅLE: Latteren satt løst blant den fullsatte salen på
Fjellborg i går, på scenen sto SceneSkrekk for underholdningen. Revygruppa kunne ønske velkommen til sin premiere av revyen REVERS. Forestillingen varte halvannen
time, noe som i følge dem selv er den lengste revyen de
har spilt. I frykt for at forestillingen varte for lenge, gapskratte publikum til siste slutt. For på scenen kom det ene
poenget etter det andre, så det var ingen tid til å gjespe i
mellom slagene. Med en rød tråd fra kommunens konflikter og politiske spørsmål, til ren skjær underholding
tok SceneSkrekk publikum med på en reise gjennom det
siste året. Sketsjer med den klassiske grilldressen til sexy
undertøy var flettet sammen til en humoristisk opplevelse.
CrossFit satt i et herlig spisset perspektiv av Marit Prosvik Aarvåg satte startnummeret for hva publikummene
kunne vente seg. Usjenerte og frie levde skuespillerene
i SceneSkrekk seg inn i de forskjellige rollene. De satte
dagorden på kommunesammenslåing, foreldrenes rolle
når intoleranser, allergier, kortreist og kortvokst mat
gjør hverdagen vanskligere. Presentasjon av Gregershølets lyspunkt og Sandslettas SpaResort på safarireise
igjennom Re med spanjoler i turbuss, og Re sitt svar på
oversetting av engelsk var noe av det publikummerne
fikk servert under Revyen. Revygjengen fikk stor skryt av
publikum etter forestillingen. – Dette var vanvittig bra!
Foto: Stine Skoli
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Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk,
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass,
energi spareglass, sikkerhetsglass,
interiør, bad, dusj med mer

Se flere bilder på ReAvisa.no

Interiørglass
Glass på bad og dusj
Glass på kjøkken
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Foreningsliv i Re:

Feira kurdisk nyttår med varme og
ny energi fra et kjempebål på Revetal
REVETAL: – I Tyrkia får man ikke engang snakke kurdisk, og i hvert fall ikke
feire Newroz. Det kurdiske folk kjemper fortsatt en stor kamp for sine kulturelle
rettigheter – men det er deilig å være kurder i Re og Norge.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Det er lenge siden feiring av
kurdisk nyttår, «Newroz», sist
fant sted i Re. – Jeg synes jeg
kan huske det en gang da jeg
var liten, men vi har stort sett
pleid å reise til Tønsberg eller
andre steder, forteller Hawri
Yousef (20) fra Brår. Hun har
bodd her i over 14 år.

på. – Med bålet brennes all vår
ulykke bort og det gir oss varme
og energi til å gå inn i det nye
året, forteller Jamal Tadayoun fra Andebu før han haster
tilbake til dansinga rundt bålet.
– Han lærte oss barna alle
dansene da vi var små også,
minnes Hawri med et smil.

Lærer alle barna å danse
– Vi er 12-13 kurdiske familier
her i Re, og så kommer det
venner og familie fra andre
steder i landet, forteller hun.
Blant annet har bestevenninna
Dimen fra Grimstad kommet
for å feire det som er kurdernes aller største høytid. Aller
viktigst for høytiden er båltenningen. I middelalderparken på
Revetal er det allerede satt opp
et svært bål, og straks det er tent
settes det i gang med kurdisk
sang og dans mens mørket faller

Godt krydra kjøttretter
Alle ønsker hverandre godt
nyttår, «jazhnetan piroz bit». I
følge kurdisk tidsregning går vi
nå inn i år 2716, og nyttår feires
alltid natt til 21. mars.
– Vi feirer selvsagt også vanlig
nyttår og følger den vanlige kalenderen, forteller Hawri og ler.
– Men dette er den gamle tradisjonen og den største feiringa for
oss kurdere, helt uavhengig av
religion.
Feiringa fortsetter i underetasjen i Ramneshallen.

Tunsberg leikarring
arrangerer loppemarked til helga
LINNESTAD: Tunsberg leikarring holder til på Sverretun
på Linnestad. Til helga blir
det åpent fra klokka 11 - 15
lørdag 16. april og fra klokka
11 - 13 søndag 17. april - med

auksjon klokka 13 søndag,
forteller foreningen i en epost til
ReAvisa. Du kan også kose deg
i en egen kafeteria med
hjemmebakst. Husk at det
kun blir kontant betaling.

– Alle har med seg litt mat
hver som de har laget hjemme,
forteller Rondek Mohammad og
Cheman Akram fra Re.
– Særlig typisk for kurdisk mat
er ris- og kjøttretter som er krydra godt, forteller Cheman.
Rondek har også bakt gulrotkake og dekorert den med det
kurdiske flagget. Hun savner
en møteplass for kurdere i Re,
men er glad for at de har fått til
feiringa og håper at det kan bli
en tradisjon:
Godt å være kurder i Re
– Som kurder kan det bli
ensomt om man ikke får til
samlinger som dette. Vi er helt
avhengig av at det kommer nok
folk for at det skal gå med tanke
på leie av
lokale også
videre, forteller hun. I

FØRSTE FEIRING I RE PÅ LENGE: Bare i Re er det
12 - 13 kurdiske familier. Venner og kjente fra andre
steder deltok også på nyttårsfeiringa på Revetal 20.
mars. Damene hadde kledd seg opp i sine fargerike,
lekre kjoler og mennene i tradisjonsrike drakter. Hawri
Yousef (20) fra Re og bestevenninna Dimen Mamle fra
Grimstad danser rundt Newroz-bålet på Revetal.
Foto:
Synne Eggum Myrvang.

et større perspektiv er det
likevel fint å være kurder i
Re: – I Tyrkia for eksempel,
får man ikke engang snakke
kurdisk, og i hvert fall ikke
feire Newroz, forteller
Hawri. Det kurdiske folk
kjemper fortsatt en stor
kamp for sine kulturelle
rettigheter.
– Men det er deilig å være
kurder i Re og Norge, er
Hawri klar på.

Bruktmarked
på Revetal
REVETAL: Lørdag 16. april
blir det bruktmarked på Revetal.
- Rydd kjeller og loft, oppfordrer Rita Nilsen. - Vi har fått
en unik sjanse til å få til et fast
bruktmarked om vi får god
gjennomtrekk av folk og fe.
Så nå er det bare å ta turen til
Revetal til helga!

VI SØKER ALLSIDIG OG SELVSTENDIG

RØRLEGGER
Se mer informasjon her:

kjaers.no
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Kåre Holtung er ny leder i Ramnes Historielag
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
BRÅR: Ramnes Historielag
avholdt sitt årsmøte på Brår 16.
mars. Leder Helga Bjerkø ønsket
velkommen til cirka 35 frammøtte
i ”aulaen” og spesielt velkommen
til Marit Slyngstad fra Vestfoldarkivet. Marit Slyngstad fortalte og
viste lysbilder om hva Vestfoldarkivet har å tilby. De tar imot arkiver
fra bedrifter, foreninger, skoler
og fra privatpersoner. Levering er
gratis, bortsett fra bedrifter som de
prøver å få noe bidrag fra. Ønskelig at den som leverer materiale har
sortert dette på forhånd. Vestfoldarkivet gir veiledning hvordan de
ønsker å motta det. Arkivmateriale
er fullt tilgjengelig for publikum,
med unntak av en liten prosent av
sensitive saker. Det er mulig å få
utskrift eller kopi av ting som er
arkivert. Etter avtale kan den som
har innlevert materiale få låne det.
Det er utgitt en brosjyre, denne
hadde hun med til utdeling for
interesserte. Vestfoldarkivet flyttet
i 2012 fra Tønsberg til Hinderveien 10, Sandefjord. Arkivet
het tidligere Fylkesarkivet. Som
takk for en flott orientering fikk
Slyngstad en vel fortjent bukett
gule krysantemum. Årsmøtet ble

ledet av Helga Bjerkø. Årsberetning
ble opplest og vedtatt og med disse
tilføyelsene: Historiske Vestfold,
Odd Roar Sulutvedt oppfordret til
å gå på nettsiden www.histvest.no,
forsøk også Historiske Vestfold på
Google. For å motta kr. 10.000,som Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
bevilget til hvert historielag måtte
det registreres 100 historiske steder
fra Ramnes før utgangen av 2015.
Odd Roar Sulutvedt hadde gjordt
denne jobben.3-fas strøm/jordkabel
og mølla.- egen rapport kommer.
Regnskap ble opplest og vedtatt.
Raporter fra Husstyret og Samlingsstyret ble opplest. Medlemskontingent forblir uendret for året 2017.
Innkomne saker: Det var enighet om
at Ramnes Historialgs nåværende
logo kan endres til Ramnes kommunes gamle kommunevåpen.
Noe usikkert om vi får bruke det,
undersøke med Re kommune. Under
valget ble Kåre Holtung valgt til ny
leder etter Helga Bjerkø som har
sittet som leder siden 2008. De øvrige styremedlemmene er: Jan Vidar
Bjune, Aage Nilsen, Torunn Frøland
og Trygve Gran. Aud Flåtten Forseth
ledet valget – og alle ble valgt ved
akklamasjon.

MUSKEL- OG LEDDPLAGER?
Hvilke problemstillinger jobber en Naprapat med?

DE FLESTE TYPER MUSKEL- OG LEDDPLAGER
Ryggplager • Ischias • Nakkeplager
Svimmelhet • Hodepine • Kne • Ankel
Albue • Achilles • Fot • Idrettsskader

Naprapat og Helse • Industriveien 3, 3174 Revetal

Tlf: 33 44 82 05 • www.naprapatoghelse.no

SYNSAM REVETAL
RETORVET KÅPEVEIEN 5, 3174 REVETAL
TLF 33 05 07 00
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RE RØDE KORS: Peter W. Moe, besøksvennkoordinator i Re Røde Kors - som har dobla
antall besøksvenner siden i fjor.
Foto: Stian Ormestad.

Re Røde Kors: Dobbelt så mange
besøksvenner står klare til å hjelpe
REVETAL: Er du ensom? – Ta kontakt med Re Røde Kors.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
– Fra å ha ventelister i fjor, har
vi nå et luksusproblem, forteller
Peter W. Moe, besøksvennkoordinator i Re Røde Kors. Per
i dag har Re Røde Kors flere
frivillige klare til innsats, enn
det tilsynelatende er behov for.
Men Peter har grunn til å tro at
det finnes ensomme i Re som
ikke har tatt kontakt – enda.
Mangelfull kartlegging?
– Både hjemmetjenesten, helsehuset og Brårsenteret fanger
opp ensomme som kan trenge
en besøksvenn, og der blir brukerne spurt om de ønsker dette.
Men det kan hende at det sitter

folk rundt om som ikke har
kontakt med det offentlige, men
likevel føler seg ensomme.
– Da kan de ta kontakt direkte
med Re Røde Kors, oppfordrer
Peter via ReAvisa.

som beredskapsvakt, men det er
også flere flyktningeguider – og
som nevnt besøksvenner. Fra i
fjor til i år er det faktisk dobbelt
så mange besøksvenner i Re
Røde Kors.

Mange flere besøksvenner
Rekordmange melder seg som
frivillig i Re Røde Kors om
dagen. Det er en tendens i hele
Vestfold, med over 600 nye
frivillige i fylket. Av dem cirka
100 i Re. Re Røde Kors er glad
for det engasjementet reingene
viser – vi har det lokallaget med
klart størst vekst. De fleste av
de nye frivillige har meldt seg

Vil nå ut til de som trenger det
– Det er kjedelig å melde seg
som frivillig, være ferdig kursa
i Røde Kors-systemet – så er
det ikke behov for meg? Jeg
tror behovet for besøksvenner
er der, bare vi når ut til de som
trenger det, sier Peter.
Besøksvennkoordinatoren
kan nås på telefon
909 54 504.

Busstur til Bogstad gård
REVETAL: - Vi arrangerer busstur 11. mai for
medlemmer og ledsagere, forteller Dagfinn
Fremstad, sekretær i HLF Re. - Turen går til
Bogstad Gård hvor det blir omvisning. Bogstad Gård er et kulturhistorisk minnesmerke og
autentisk innredet hjem/gård fra 1700-tallet.
Gården var i familien Ankers private eie fra
1649 til 1955. Peder Anker var sentral på
Eidsvoll i 1814, og Norges første statsminister
i Stockholm etter dette. Gården er i dag museum. Turen går videre til Bærums Verk. Her
serveres vi 3-retters lunsj i Vertshuhuset, som
er Norges eldste spisested. Bærums Jernverk
ble grunnlagt i 1610 av Christian IV. I dag er
det et senter for historie & kultur, handel &
håndverk, med glassblåseri, smie, gallerier,
skulpturpark, ovnsmuseum og mye mer. Det
blir guiding for de som vil, forteller Fremstad.
- Vi minner ellers om at en av våre likepersoner er til stede på Re Helsehus hver 2. og 4.
onsdag i måneden kl 12 -14. De hjelper til med
høreapparatproblemer, med mer.

Turistforeningen har starta
opp turgruppe for ungdom i Re
NEDRE BAGSTEVOLD: Ungdom i dag har ikke det
samme forholdet til skauen som tidligere generasjoner,
mener Lars Jensen (21) fra Vivestad. Det vil han gjøre noe
med. Derfor inviterte han til kickoff for Den Norske Turistforening (DNT) Ung på Nedre Bagstevold gård den første
lørdagen i april. DNT Ung er for ungdom i alderen 13 til
26 år. Det møtte 12 ungdommer, tross dårlig vær - og det er
initiativtakeren fornøyd med. - Så nå braker det løs på tur!
Det ble gitt info om turer og Turistforeningen, i tillegg til
grilling, slackline og øksekast. Lars Jensen vil vise ungdommen gleden med å være i skauen. – Først er målet å få med
flest mulig på tur. Så på sikt kan det neste målet være å få
til en egen lokalavdeling av Turistforeningen her i Re, med
et eget ungdomsstyre. Lars har tatt turleder-kurs og kan stå
for nærturer i Vestfold. Han bodde tidligere i Horten, der
han starta opp en DNT Ung-avdeling som i dag står på egne
bein. Til daglig jobber han som lærerassistent på Revetal
ungdomsskole, og i helgene jobber han på Eidene på Tjøme
med funksjonshemmede barn. Gjennom jobben på ungdomsskolen håper han å nå fram til mange ungdommer i Re.
– Ungdom i dag har ikke de samme turvanene og forholdet
til naturen som tidligere generasjoner, sier Lars. – Da jeg var
liten fløy vi i skauen hele tida. Nå sitter ungdommen mer
inne.
På Nedre Bagstevold gård har vertskapet stilt lokaler og
uteplass til disposisjon, i tillegg til en liten hytte inni skauen.
På planen for i år står både kveldsturer, overnattingsturer,
toppturer og klatring – på Lønnskollen, fra Merkedammen
og Trollsvann, med mer.
– En ting er å gå tur sammen, som vi gjør i Turistforeningen
– men en enda viktigere ting er å vise fram gleden av å gå i
naturen. Hvor bedre å gjøre dette, enn i Re? Her har vi nok
natur å ta av!
Foto:
Stian Ormestad
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Vi utvider nå vår kapasitet
og fører gjerne ditt regnskap
- ta kontakt i dag for avtale

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

“Syforeningen av 1925” feira 90 år!
RE: Det er ikke alle syforeninger - eller pikeforeninger - som rekker å feire
90 år. Men 1. desember 2015 markerte ”Syforeningen av 1925” sitt 90årsjubileum med 11 spreke medlemmer. Blant de som startet Syforeningen i
1925 var mor til Karen Johanne Gran som i dag er 85 år. Sittende fra venstre:
Aagot Heimvik, Esther Wold-Hansen, Aase Førsund, Judith Hegg, Ingebjørg
Moland, Mary Kjølstad, Bjørg Kristensen og Karen Johanne Gran. Stående
bak Randi Sørby, Solfrid Haugen og Synøve Hegg.
Foto: Privat

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

Nye Rexton W er en skikkelig SUV med ekte 4x4.
Nye Rexton W har samme avanserte teknologi som personbiler og leverer enestående kjøreegenskaper. Ny miljøvennlig Euro 6 motor med 178HK og 400Nm. Nye Rexton W med premium
utstyr, ventilerte skinnseter, ny 7-trinns automat, kamera, Xenon- og ledlys for kun kr. 439 900,-*

Tlf. 33 06 67 77 - www.autocenteret.no - Hvittingfossveien 25 - 3084 Holmestrand
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Personalia
i Re:
Smått
og stort
fra Re:

Slekters gang:
Døpte
Ramnes kirke
27.03 Arne August Linnestad
27.03 Philip Olai Sjølett Nero
10.04 Kaja Victoria Johansen
10.04 Markus Vibeto Bøhle
Revetal menighet
03.04 Kasper Hedenstad
Undrumsdal kirke
13.03 Temine Amilie Hedemark
- døpt i Tønsberg domkirke
20.03 Magnus Åkerholt - døpt i Borre kirke
Våle kirke
27.03 Christoffer Fernstrøm-Løver
27.03 Leander Ellingsen
27.03 Elena Leandra Årøy

Med våren kommer hun tilbake. Maria fy-fy.

Døde
Ramnes kirke
08.04 Arve Vasveen
Vivestad kirke
11.03 Åsmund Alexander Kaspersen
Våle kirke
09.03 Olga Marléne Munkejord
18.03 Erling Åsen
18.03 Ruth Helene Åsen
22.03 Sigrid Klavenes

Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Send inn
til ReAvisa!

Þ

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

Tlf: 33 38 47 00
ǤǤǦƤǤ

Post@ReAvisa.no
MMS 488 69 444

Ǩ

Barnedåp ble til bryllup i Ramnes kirke
RAMNE KIRKE: Henriette Øygarden (27) – nå Linnestad, og Sjur Linnestad (29) skulle døpe
lille Arne August (7 uker) i Ramnes kirke 1. påskedag. Dåpen ble til bryllup, etter at kjæresteparet hadde vært forlova i halvannen uke – i all hemmelighet. På bildet ser vi også sogneprest Sølvi
Lewin. Les hele den fine historien på ReAvisa.no.
Foto: Eugenie Bøhle.

Hipp hurra!
Neste ReAvisa har annonsefrist 4. mai
og ligger i postkassene onsdag 11. mai
Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no
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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

For 5 år siden:
Dverg-drama i
Bergsåsen!
BERGSÅSEN: Det er lov å
bli smått forbanna når noen
er så smålig: Snehvit har
bare fire dverger igjen, og
savner de andre tre. Pluss en
sopp, kunne ReAvisa melde
i april-nummeret for fem
år siden. Det var uti de små
timer at noen småkriminelle
stjal småtassene. Cirka 30
centimeter høye, ifølge
signalementet. Det dreier
seg om små verdier i kroner
og øre, men stor affeksjonsverdi, sto det skrevet på
anmeldelsen - med et
smilefjes bak. - Politiet er på
saken, og vi håper å kunne
gjøre gjengen komplett
igjen, fortalte daværende
lensmann Hans-Petter Gulliksen til ReAvisa.

GRATIS
HØRSELSTEST

RETORGET

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

Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

HLF RE - BUSSTUR
Re Hørselslag arrangerer tur for medlemmer og
ledsagere onsdag 11. mai. Turen går med buss fra
Revetal til Bogstad Gård med omvisning. Videre til
Bærums Verk hvor det er 3 retters lunsj og omvisning.
Mulighet for handel.
Avreise Revetal Busstopp kl 09.00. Retur ca kl 18.00.
Turen koster kr. 650,- pr. person alt inkl. Betales på
bussen. Påmelding til Anne-Marie Skjelbred tlf 99 25
34 83 innen 20. april. Begrenset plass.

LOPPEMARKED
på Sverretun, Linnestad
Lørdag 16. april kl. 10 – 15
Søndag 17. april kl. 11 – 13
- med auksjon kl. 13!
Kontant betaling.
Kafeteria med hjemmebakst.

17.mai Våle Menighetshus
17. mai-festen AVLYSES dette året!
Hilsen styrene i
Misjonssambandet, Himalpartner
og Normisjon i Våle

Faksimile:
ReAvisa april 2011.

www.hvertøreteller.no

Gavmilde reinger
bidrar til reint vann
til 465 mennesker
REVETAL: – Vi gikk litt usikre
inn i årets fasteaksjon med
rundt 20 færre konfirmanter enn
vanlig, forteller diakon Ole A.
Hafell i en epost til ReAvisa.
– Underveis var det bekymring
over at mange ikke var hjemme,
ikke hadde kontanter og at noen
av konfirmantene tok lett på
oppgaven. Da vi talte opp ble vi
derfor gledelig overrasket over
nest best resultat noensinne:
Hele 93.019 kroner! Nytt av
året var at Ramnes hadde hele
sin aksjon på søndagen, i etterkant av gudstjenesten. De andre
menighetene brukte mandagen
og vi sendte ut et oppsamlingsheat fra kirkekontoret
på tirsdagen. – Vi syns dette
fungerte greit og tror at en slik
fordeling kan gjøre det lettere å
få flere voksne bøssebærere på
sikt, forteller Hafell. – En stor
takk til alle som har vært med å
gi! En like stor takk til alle som
har bidratt med bøssebæring,
kjøring, organisering, kakebaking og moralsk støtte. Sammen
har vi bidratt til at 465 mennesker har fått sikker tilgang
på reint vann. Fon satte rekord
for sitt sogn med 11.511 kroner.
Vivestad og Undrumsdal leverte
nest best resultat med henholdsvis 6.331 kroner og 10.832
kroner. Bøssa som samlet inn
mest gikk på Torvparken og
Revetal park: 5.156 kroner i ei
og samme bøsse.

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

Hjerpetjønn Vel

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

'0/6-

Vonheim i Fon

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

Bygdehuset Sagatun i Vivestad

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

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

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag

Vi har take away!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

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 innbetalingen med “Gave”. Tusen takk!
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april 2016
2016
ReAvisa
Smått
stort fra Re:
Sport iog
Re:

09-20 (18)
Spesialist innen: Fotball - Håndball - Løp - Ski - Sykkel

Klubbkvelder:

Kjeller’n full av sykler
Fullfør drømmen...
kjøp EL-sykkel
Vårt verksted har kunnskap

- 13.04: Trollo/OTO/NIF friidrett
- 14.04: Flint Tønsberg fotball
- 19.04: TBG volleyball/RIF håndball/Re SK
- 20.04: Andebu IL/Høyjord IL/Gullhaug IL
- 21.04: Re FK/RIF fotball/Hauk IL
- 26.04: Re & Tønsberg Taekwon-do klubb
- 27.04: Tønsberg Roklubb
- 28.04: IL Ivrig
GULLKORT
MEDLEM I KLUBB / FORENING
Åpningstider: 09-20 (18)
www.dittklubbhus.no

Gullkortet gir rabatt på
alle varer hele året!

KJEMPEUTVALG I SKO & TEKSTILER TIL DEG OG DINE!

Sko er kunnskapvi bidrar til gode føtter!

løp og kjøp

Sett foten på vår speilkassedu får riktige sko!

Kjøp vårens nye
tekstiler
til hele familien
Jakker
Bukser
T-skjorter
Regntøy
Ull

Sokker
Shorts
Dresser
Undertøy
Friluft

1200m� FULLSORTIMENT SPORT
Sport1/Ditt Klubbhus AS er i familie med

www.dittkontor.no / www.dittgraﬁsk.no
33 06 26 00 (Butikk) - 33 30 67 67 (Kontor/Graﬁsk)

