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Tlf 413 87 372

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

www.retrafikkskole.no
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Gratis lokalavis for Re og omegn på papir og nett

Hoffleverandør av
ølhøner
18 - 19

Leda trekkspillklubben
gjennom 33 år
20 - 21
LYS, VARME
ELLER EKSTRA
KONTAKTER?
Trenger du hjelp med installasjon
bedrift eller privat? Vi har stor
kompetanse og kan komme raskt!

Re-fotograf sanker inn priser
- Det er å skape noe som varer evig. Bare ett lite øyeblikk, dokumentert for alltid. Det er noe veldig, veldig
fint med det, forteller Trine Bjervig (40) fra Revetal.
Den velrenomerte fotografen vinner priser både nasjonalt og internasjonalt for sine bilder av nyfødte og
babyer - en nisje som trekker kunder fra hele Østlandet til hennes eget, lille fotostudio.
15 - 16 - 17

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 gang i livet bør du unne deg et ekte kvalitetskjøkken!
Huseby er ikke som andre kjøkkenprodusenter...
Skreddersydde løsninger. Finerte skrog. Ubegrensede
fargemuligheter. Unike overﬂateteknikker.
Og en garanti ingen kan måle seg med!

www.huseby.no

HUSEBY KJØKKENSENTER VÅLE
Gjeldstadveien 38B
3178 Våle
Tlf 33 06 12 40
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ReAvisa mai 2016
Ungdom i Re:

Neste ReAvisa
har frist 8. juni,
utgivelse 15. juni
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.

Fem år uten ungdomsklubb i Re

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.

REVETAL: I alle åra etter at ungdomsklubben på Revetal ble lagt ned, har det vært mye snakk og fagre
valgløfter om en ny ungdomsklubb. - Den perfekte plassen for en ungdomsklubb har vi allerede, mener disse
gutta. Derfor stusser de på at 1986-bygget skal rives, men håper at alt innholdet kan flyttes over i den nye
ungdomsskolen og at det endelig kan bli en ungdomsklubb i Re igjen - med mekking, musikk, mat, med mer.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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

I kommunestyremøtet før sommeren 2011 ble det vedtatt at
ungdomsklubben på Revetal
skulle legges ned. Det ble den
gang spart 300.000 kroner på
budsjettet. Det har hele tida
vært et mål å erstatte det gamle
tilbudet med noe nytt. Samme
år som ungdomsklubben ble
lagt ned, fronta Re Arbeiderparti “ungdomshus på Revetal”
som sin viktigste valgkampsak.

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

- Beste og billigste løsningen
Fem år etter står en ny ungdomsskole på trappene, der “det
arbeides videre med hvordan
byggene skal tilpasses og utformes for å ivareta muligheter
for kveldstilbud for ungdom”,
heter det i sakspapirene.
Kulturkontoret har stått for
kontakten med Re-ungdommen,
der representanter for alle
klassetrinn på ungdomsskolen
og Re videregående skole har
vært med i ei arbeidsgruppe.
Ida Johre, virksomhetsleder for
kultur i Re kommune, forteller
at ønsket om å beholde 1986bygget har vært belyst i gruppa.
Ifølge kommunalsjef Unni Bu

Tips ReAvisa:
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.

lar det seg ikke gjøre. - Det ville
koste veldig mye å sette i stand
bygget ut ifra krav i byggeforskriftene, også ved bruk til ungdomsklubb. Derfor er løsningen
å rive 1986-bygget og bruke
kjelleren som et “fordrøyningsbasseng” - det vil si et basseng
som tar unna vannmengder ved
flom.
- Det er et nytt krav - og vi ser
dette som den beste og billigste
løsningen, forteller Bu. Riving
av 1986-bygget er allerede vedtatt i kommunestyret.
Perfekt til ungdomsklubb
Brian Hallingrød (14) fra Tinghaugveien, Andreas Kongsten
Severinsen (14) fra Kleiva og
Mateusz Wasik (16) fra Ramnes
mener det er synd at bygget
skal rives og skatekjelleren blir
til et “fordrøyningsbasseng”.
- Jeg skjønner ikke hvorfor vi
skal rive det bygget som kunne
funke så bra som ungdomsklubb? Vi har skaterom i kjelleren, skolekjøkken og kantine,
verksted der folk kan mekke,
musikkrom og musikkstudio,
og forskjellige rom vi kan bruke

som gamingrom og filmrom. Vi
bruker det så mye vi kan, men
det er bare i skoletida vi får lov.
Tenk så bra ungdomsklubb det
kunne blitt her hvis vi kunne
brukt det på kveldstid!
- Aller helst på Revetal
Gutta forteller at dette diskuteres blant elevene. Det skjer
lite i Re, og mange sitter inne
hele dagen. - Det er ikke bra!
Å finne på noe med venner er
mye sunnere. Alt vi trenger er
en plass å møtes, så vi kan treffe
venner og henge sammen. Det
trenger ikke være mer enn å
høre på musikk, lage mat, se en
film eller spille sammen, mener
Andreas. Alt kan man gjøre i
1986-bygget. Siden alt tyder på
at det ikke er mulig å la bygget stå, håper gutta at den nye
ungdomsskolen vil inneholde
akkurat det samme - både muligheter for mekking, musikk,
film, gaming, mat og skating.
- Vi er veldig, veldig redd for
at noe skal forsvinne i den nye
bygget, sier Brian. - Det må
politikerne vite!
Andreas har vært på ungdoms-

klubben i Hof ett par ganger.
- Det er kjempefint der, med
masse folk! Der var det for
eksempel et eget gamingrom.
Bare et lite kott med tre PC-er
og noen sofaer. Det er mer enn
nok til at ungdom kommer seg
ut og møter andre. Jeg skulle
så ønske vi hadde noe av det
samme her på Revetal.
- Må en ungdomsklubb ligge på
Revetal?
- Den må vel ikke det, men det
er her alle møtes, så aller helst
det.
- Hvor mange vil benytte seg av
et sånt tilbud her i Re?
- Det spørs litt på hva vi kan
gjøre der, men hvis vi kunne
brukt 1986-bygget og alt som
er mulig å få til der - eller det
samme innholdet i et nytt bygg
- hadde det kommet mange,
mange, mange ungdommer.
Åpner for bruk på kveldstid
Planene for det nye skolebygget
begynner å flaske seg:
- Det blir en flerbrukshall
med styrkerom, 2003-bygget
beholdes med kunst- og
håndtverksrom, det blir et stort

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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120 kvm. kontorlokale
til leie på Revetal
Åpnings�der:
�rsdag �l fredag: 11-16
lørdag: 11-15
www.akglass.no og facebook

Kostholdsveiledning
Ønsker du å gjøre endringer ved kostholdet ditt?

VIL HA UNGDOMSKLUBB:
Brian Hallingrød (14), Andreas Kongsten Severinsen (14) og Mateusz
Wasik (16).
Foto: Stian Ormestad

inngangsparti med kantine,
musikkrom og øvingsrom, der
det blir mulig å åpne musikkrommet ut mot amfiet for å
holde konserter. Hele denne
delen kan låses av fra resten av
undervisningsarealet, sånn at
det er greit å bruke det på
kveldstid, forteller kommunalsjef Bu. - Politikerne har
ytret ønske om muligheten til
å bruke nybygget til ungdomsaktiviteter, også på kveldstid.

Nye, lyse og trivelige lokaler i Olgar Dahlsvei 3.
Fem kontorer og fellesrom på totalt 120 kvm.
I tillegg til felles kjøkken, gang, WC, med mer.
Også utleie av 120 kvm. lagerplass.
Kontakt Arnfinn Dahl, tlf 99 22 52 70

På St. Olav Helseklinikk i Tønsberg (med mulighet til
konsultasjon i Re) tilbyr vi kostveiledning til personer
som ønsker å forbedre eget kosthold og for de med:
- Overvekt, undervekt og feilernæring
- Matvare allergier og intoleranser
- Hyperkolesterolemi
- Høyt blodtrykk
- Insulin resistens og nedsatt glukosetoleranse
- Irritabel tarm
- Øyelidelser
- Perioder med spesielle ernæringsbehov (e.g.
gravide, ammende, barn, eldre, vegetarianere etc.)
Vår ernæringsrådgiver er utdannet med Mastergrad
i Samfunnsernæring og har bred kompetanse innen
helse og ernæring.
For spørsmål og timebestilling ta kontakt:
Henny-Kristine Korsmo-Haugen
Tlf: 41 45 59 96
Korsmo.kostveiledning@gmail.com

ALT TIL SKJEGGET!

Rives høsten 2017
Høsten 2017 står det nye
skolebygget ferdig, nord for
dagens skole. Høsten 2018 står
idrettshallen med parkeringskjeller under ferdig, på samme
sted som dagens hovedbygg.
Total kostnadsramme er 215,5
millioner kroner, inkludert drøyt
10 millioner til rehabilitering
av svømmehallen. 2003-bygget
blir også stående. Resten av
de gamle bygningene skal
rives innen 1. september 2017.
Endelig byggebudsjett vedtas i
det neste kommunestyremøtet i
juni 2016. ReAvisa dekker som
vanlig kommunestyremøtet.

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

Nettavisa ReAvisa.no - 11.107 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. Hvor er jeg nå, e(l)gentlig?
2. Utforkjøring på Bispeveien
3. Motorsykkelulykke i Høyjord
4. Alt skal bort på låvemarked i Vivestad
5. Storkommune med Re, Tønsberg og Horten?

Mest lest så langt i år:
1. Barnedåp ble til bryllup i Ramnes kirke
2. Revetal kolonial - kortreist og økologisk mat
3. Amalie (17) følges av tusenvis i sosiale medier
4. Hvor er jeg nå, e(l)gentlig?
5. Utforkjøring på Bispeveien

Torvparken – Revetal
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Solgt! Solgt! Solgt! Selge?
DNB Eiendom selger ﬂere eiendommer i Re enn noen annen. Derfor treffer vi også
ﬂere kjøpere og vet hva de ser etter. Kanskje søker de en bolig som din? Ta en titt i
Norges største boligkjøperregister på www.dnbsnartsolgt.no for å se hvor mange
som søker bolig i ditt område akkurat nå. Ta så kontakt med en av våre lokalkjente
meglere for et godt tilbud, så hjelper vi deg videre.
DNB Eiendom Revetal – Vi kjenner nabolaget ditt

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

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

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

KAKEFEST PÅ HAGEFEST:
For tredje år på rad arrangeres
det hagefest til inntekt for
Revetal menighets misjonsprosjekt.
Foto: Privat

- Kom og spis kake til inntekt for en god sak
BAKSTEVOLL: Noen ganger er det veldig enkelt å gjøre gode gjerninger. Både det å bake kake - og spise
kake - er en god gjerning når Revetal menighet inviterer til hagefest.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
For tredje år på rad arrangeres
det hagefest til inntekt for
Revetal menighets misjonsprosjekt, forteller Nadine
Vaagen, prest i Revetal menighet. Datoen er søndag 22.
mai, og stedet er hjemme i
hagen til familien Neergård i
Holtungveien 867. Det blir salg
av pølser, brus, is, sukkerspinn
og popcorn, konkurranser med
fine premier og åresalg med
massevis av flotte gevinster.
Fest for alle generasjoner
- Hagefesten er en familiefest
for alle generasjoner som samler mange barnefamilier. Vi har
hatt både vannballongkrig, quiz
og natursti. Nøyaktig hvilke

leker og konkurranser som
tilbys i år blir en overraskelse.
Alle, både barn og voksne,
oppfordres til å ta med hjemmebakt kake, sier Nadine.
- En jury kårer de beste kakene
i tre klasser. Etterpå selges kakene stykkevis, og vinnerkakene
er naturligvis dobbelt så dyre.
- Kakekonkurransen har vist
seg å utløse et stort engasjement
og mye bakeglede. Vi satser på
fulle kakebord også dette året.
Hagefesten har sin egen valuta
som kjøpes på stedet, enten
ved å betale kontant eller via
mobiltelefon. I fjor resulterte
gudstjeneste med påfølgende
hagefest i et overskudd på
17.000 kroner til Moldova. I år

går overskuddet til Det Norske
Misjonsselskaps arbeid i Mali,
der familien Neergård tidligere
har vært misjonærer.

starter cirka klokka 13. – Mali
er et land som delvis har gått i
oppløsning på grunn av terror og
uroligheter de siste fem årene,
sier Stina Aanderaa Neergård.
– Vi kan ikke bo der som familie
lenger, men vi ønsker å fortsatt
bidra til at menneskene der får
en bedre livssituasjon. Derfor
ønsker vi alle hjertelig velkommen til hagefest 22. mai hjemme
hos oss, og håper folk vil støtte
en god sak!

En håndsrekkning til Mali
Revetal menighet inviterer til
gudstjeneste på Røråstoppen
klokka 11, og etter gudstjenesten er det fest. - Det vil gå gratis
buss fra Revetal til Bakstevoll
for de som ikke ønsker å kjøre
sjøl. Hagefesten er åpen for
alle, og det er
selvfølgelig
mulig å komme dit uten
SMÅBRUK/ GARDSBRUK
å ha vært på
ønskes kjøpt i løpet av ett års tid.
gudstjeneste
først. Festen
Voksent par, agronom og tømrer,
leter etter en plass vi kan drive med dyr.
Tlf 90765216, M. Strøm

Velkommen med på tur lørdag 4. juni 2016
Vi inviterer egne medlemmer sammen med Ramnes, Hof og Botne
historielag med på tur til Fossesholm herregård i Vestfossen og
Nøstetangen Glassmuseum i Hokksund.
09.00 Bussavgang fra Revetal kommunale parkeringsplass.
Stopp også på Svinevoll, og evt. Kronlia og Hof.
10.00 Ankomst Fossesholm hvor vi får guidet omvisning.
12.30 Lunsj på Sanden Hotell, forhåndsbestilt meny.
14.00 Ankomst Nøstetangen Glassmuseum, de som ønsker får
være med på guidet omvisning. Her er det også glassblåseri
og utsalg av bl.a. Nøstetangen-glass.
16.00 Retur hjemover.
Pris pr. person ca. kr. 400.-. Påmelding innen lørdag 21. mai til
Harald Gjersøe tlf. 90776313 eller Mia Olsen tlf. 90754559.
Hilsen Våle historielag, styret

Ramnes og Våle Orkesterforening
(RVO)
inviterer til konsert i Nykirke kirke
Onsdag 25. mai kl 19:00
Gratis adgang - alle velkommen!

Trenger du litt
ekstra godhet?
RE: For tredje året på rad
arrangerer Revetal menighet
Godhetsdager i Re. Torsdag 2.
og lørdag 4. juni er datoene,
forteller diakon Ole A. Hafell til
ReAvisa. – Dette er en aksjon
som fokuserer på hvordan man
kan vise godhet til andre.
– De aller fleste ønsker å være
gode medmennesker. De fleste
hjelper gjerne andre når anledningen byr seg. En slik holdning kommer likevel ikke alltid
av seg sjøl, men den kan øves
opp. – Revetal menighet ønsker
å sette godhet på dagsorden slik
at medmenneskelighet, hjelpsomhet og omsorg både kan
bevares og gis grobunn. Derfor
setter vi av en torsdag ettermiddag og en lørdag hvor vi tilbyr
praktisk hjelp til de som måtte
trenge det – helt gratis.
Aksjonen er et samarbeid med
de andre menighetene i Re.
Allerede nå tar menigheten i
mot ønsker, sånn at aksjonen
kan planlegges best mulig.
Eksempler på ting man kan få
hjelp til er hagearbeid, enkelt
malearbeid, rydding av garasje
eller loft, datahjelp, hårstell,
med mer. På lørdag blir det
servert gratis vafler og gratis
bilvask på Revetal. - Vil du
være med i aksjonen, enten som
medhjelper eller som en som
ønsker en håndsrekning? Ta
kontakt med prest Nadine Vaagen på telefon 467 90 422 eller
nadine.vaagen@re.kirken.no.

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01
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Internasjonalt arbeid i Re:

Et lite Re-hus midt i Afrika
KATWE/RE: Etter at Fredskorpsprosjektet med utveksling mellom Re og
Katwe i Uganda var avslutta, sto det igjen 83.000 kroner på konto. Pengene er
nå blitt til et Rehouse i Katwe - og du er velkommen på besøk!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Kommunestyret i Re bestemte
på tampen av 2014 at pengene
som sto igjen på konto etter
Fredskorpsprosjektet mellom
Re og Katwe i Uganda skulle
brukes til et Re-hus i Katwe. I
tillegg til de 83.000 kronene, er
det også gitt private pengegaver
som utgjør 89.500 kroner. Totalt
har huset i Katwe kosta 172.500
kroner.

RE-HOUSE I KATWE: Ole Jan Aasen, John Pedersen og
John Bosco Kisembo, som er fra Katwe og bor i Re, fikk
blomster som takk for en stor frivillig innsats for å realisere
Re-houseprosjektet i Katwe. Kommunalsjef Unni Bu talte
under åpningen, og folkevalgt Trude Viola Antonsen klipte
snora.
Foto: Privat

Offisiell åpning i april
I januar 2015 ble det etablert to
komiteer for byggingen av huset, en i Katwe leda av Margaret
Komuruti, som leder kvinnegruppa som eier grunnen der
huset står, og en i Re leda av
kommunalsjef Unni Bu. Ole
Jan Aasen og John Pedersen
var utvekslingskoordinatorer
i Fredskorpsprosjektet, og ble
med i komiteen sammen med
John Bosco Kisembo, som er
fra Katwe og bor i Re. Det ble
jobba hele vårhalvåret med
prosjektering, budsjettering
og innhenting av anbud, heter
det i rådmannens sak til kommunestyret forrige tirsdag. Der
fortalte kommunalsjef Unni
Bu og folkevalgt Trude Viola
Antonsen (AP) om den offisielle åpningen av huset 2. april
2016. Åpningssermonien hadde
kultur- og idrettsinnslag, taler
og bespisning. Det var invitert
70 gjester, men så mange som
250 ble bespist. John Pedersen

var også med i en delegasjon på
totalt sju stykker fra Re.
- Vi må bare takke for en kjempejobb som er gjort - spesielt
av John Pedersen som har
holdt kontakten med Katwe
hele veien, sier Unni Bu. Både
Pedersen, Bosco, Aasen og Bu
fikk blomster overrakt i kommunestyremøtet som takk for
innsatsen på tvers av kommuneog landegrenser - og kontinenter. Hele Re-delegasjonen reiste
for egen regning og kombinerte
turen med ferie.
Vennskap gjennom 16 år
Trude Viola Antonsen klipte
snora sammen med ordfører i
Katwe Kiiza Kagoro.
- Jeg har møtt de aller, aller
fleste fra Katwe som har vært
her i Re gjennom Fredskorpsutvekslingen. Men det å reise
til Katwe var en opplevelse jeg
ikke kunne forestilt meg på
forhånd. Gjestfriheten er stor,
og takknemligheten i forhold
til Re er veldig, veldig stor,
forteller Antonsen. Hun mener,
som ungdomsskoleelevene som
var i Katwe tidligere i år, at vi
har mye å lære av vennskapet.
- Vi har absolutt alt og bør tenke
oss littegranne om. Der nede er
gleden stor over så mye mindre.
Får dere muligheten til å reise,
så reis, er hennes klare oppfordring til sine folkevalgte kollegaer. Det har vært mye godt

samarbeid med Katwe gjennom
mange år. Fredskorpsprosjektet
gikk i åra 2006 til 2013. Helt
fra rundt år 2000 har det vært
et vennskapssamarbeid mellom
grupper i de to kommunene, og
nå har Revetal ungdomsskole
valgt å samarbeide med Katwe
secondary school.
Et tilskudd til turistnæringen
- Det er jo fint å se at samarbeidet fortsetter, blant annet
gjennom Revetal ungdomsskole
som har bestemt at Operasjon
Dagsverk skal gå til prosjekter i
Katwe. Elevrådet på Revetal
ungdomsskole bestemmer
sammen med elevrådet på
Katwe secondary school hva
pengene skal gå til, sier Unni
Bu. Les mer om det i den forrige ReAvisa på papir, og på
nettavisa ReAvisa.no. Re-house
er et bidrag til Katwesamfunnet ved at det kan gi flere bein
å stå på for turistnæringen.
Turist-kontoret, som eies av
kvinnegruppa, har nå to hus til
utleie for overnatting. Overskuddet går til kvinnegruppa
og driften av turistkontoret,
mens ti prosent av overskuddet
skal gå til Katwe - Re Children
Home - et barnehjem starta opp
av tidligere Fredskorpsdeltakere fra Re. Hvis noen ønsker å
reise til Katwe, kan den norske
komiteen være behjelpelig,
informerer kommunalsjef Bu.

ReAvisa mai 2016
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Sport i Re:

Golfsesongen
er i gang for fullt

Se video på ReAvisa.no

REINE: Hver uke fram til 1.
juli har Re Golfklubb følgende
aktiviterer: Mandager er det
gruppetreninger med pro klokka
17.00 (elite), klokka 18.00
(damer og nybegynnere) og
klokka 19.00 (handicap 15-36)
Tirsdager er damedag med start
klokka 18.00. Onsdager er det
seniorgolf fra klokka 10.00. Fra
klokka 18.00 er det herremannsgolf. Torsdager er det
klubbturnering fra klokka 18.00.
- Dette passer for alle uansett
kjønn og nivå, turneringsformen tilpasses etter oppmøtet,
informerer Re golfklubb.

Ramnes-nedrykk
REISTADHALLEN: Ramnes
tapte kampen om fortsatt spill
i 2. divisjon. Neste sesong
kjemper et ungt Ramnes-lag i 3.
divisjon. Lørdag 7. mai møtte
Ramnes-jentene Runar som
vant 3. divisjon, og Kragerø
som Ramnes har møtt i årets
serie. Det ble kjempa hardt om
fortsatt 2. divisjonsspill neste
sesong. – Vi tapte første kamp
og vant den siste. Så da ble det
nedrykk på oss, forteller Tone
Hjelmtvedt til ReAvisa - les mer
på nettavisa ReAvisa.no.

FIAT DUCATO 8 - 17M³
FIAT SCUDO 6M³
FIAT DOBLO 3,4 - 4,2M³
1,3l 90hk -1,6l 105hk Multijet diesel
3-seter, AC, ESP, Kjørecomputer m.m.

2,0l 128hk Multijet diesel
3-seter, AC, ESP, Kjørecomputer m.m.

2,3l 130hk Multijet diesel
3-seter, AC, ESP, Webasto m.m.
8m³ fra kun kr. 277 900,- eks. mva.
inkl. automatgir fra kr. 295 900,- eks. mva.

Kampanje - 32 400,- eks. mva.
Nå fra kr. 237 500,- eks. mva.

3,4m³ Kampanje - 12000,- eks. mva.
3,4m³ Nå fra kr. 168 900,- eks. mva.

Vi sørger også for gunstig forsikring og finansiering, tilpasset til din bedrift.
Ta kontakt for en hyggelig bilprat. Velkommen til vår nye bilforretning!
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FOTBALLSKOLE I JUNI
Ramnes IF v/fotballgruppa arrangerer
fotballskole i Bergsåsen Idrettspark.

«JENTENES DAG»

Mandag 22.juni – fredag 26.juni. Fotballskolen er åpen for
IF v/fotballgruppa arrangerer «Jentenes Dag» i
gutter og jenter mellom 6 og 14 år. Ramnes
Bergsåsen Idretspark, lørdag 04.juni, kl 12.00 – 15.00
Åpningstid hver dag mellom kl.

Dette er et åpent arrangement for alle interesserte jenter
mellom 5 og 12 år. Vi ønsker at så mange jenter som
enten de er aktive fra før eller ikke. Det
07.30 mulig
– ogkommer,
16.30.
blir ulike fotball-aktiviteter og mye moro, samt avslutning
med premie – utdeling.

Det vil være organisert trening mellom kl. 09.00 – 16.30.
Fotballskolen har:
-

I tillegg til selve aktivitetene, vil fotballgruppa orientere
litt om satsingen på jentefotball. De foresatte er også
hjertelig velkomne !
For mer informasjon, gå inn på vår hjemmeside:
www.ramnesif.no/fotball/arrangement

Gode og erfarne instruktører/trenere
Ramnes IF, fotballgruppa v/arr.komiteen
Gode treningsforhold
Utstyrspakke fra Hummel
Frukt og drikke hver dag
FOTBALLSKOLE
I JUNI
Avslutning med grilling og premiering siste
dag
Se bilder på ReAvisa.no

Ramnes IF v/fotballgruppa arrangerer fotballskole i
Bergsåsen Idrettspark mandag 20.juni - fredag 24.juni.
Fotballskolen er åpen for gutter og jenter, 6 til 14 år.

Se video påog
ReAvisa.no
For mer informasjon
påmelding, gå inn på vår hjemmeside:

Åpningstid hver dag mellom, kl 07.30 - 16.30.
Organisert trening mellom kl 09.00 - 15.00.

www.ramnesif.no/fotball
BÅNN GASS! Sara Røren Bommen (5) fra Undrumsdal sitter
Begrensetsin.antall
plasser
i de
stolt på motocrossykkelen
Hans Andre
Holtung (10)
får ulike
hjelp av pappa til å spenne fast støvlene. Tre generasjoner Heum
mølla»
er spente før Alexander Heum (12) sin motorsportdebut. Se flere
bilder fra motorsportsesongen i Re på nettavisa ReAvisa.no!
Foto:
Stian Ormestad.

- Endelig er det bånn gass igjen!
ØDEGÅRDEN/KONGSBERG: Re har mange fartsglade, spenningssøkende
barn og unge. De har lengta lenge til våren, sesongstart og bånn gass igjen.

Fotballskolen har:
gode
og
erfarne instruktører/trenere
årsklasser! «Førstemann
til
- gode treningsforhold
- utstyrspakke
- frukt og drikke hver dag
- avslutning med grilling og premiering siste dag
For mer informasjon og påmelding, gå inn på vår
hjemmeside: www.ramnesif.no/fotball/arrangement
Begrenset antall plasser i de ulike årsklasser!
"Førstemann til mølla"- prinsippet gjelder!!!!
Ramnes IF, fotballgruppa v/arr.komiteen

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Flere skulle visst hvor godt
motorsportmiljøet er, og hvor
sundt det er for ungdommen,
mener Svenn-Arne Heum (63)
fra Undrumsdal. Han starta sjøl
med bilcross i 1984, og siden
den gang har både barn og
barnebarn begynt med bilsport.
Alexander Heum (12) hadde
med seg bestefar da han debuterte i crosskart i 1. mai-helga.
- Helt sliten og veldig fornøyd
- Det er fint å ha med både
pappa og bestefar, mener Alexander. Det er mange gode tips å
ta med seg, og det er godt - for
banen var klissvåt lørdag og det
ble ett par snurringer. Søndag
var det tørt og det gikk veldig fort med 12-åringen rundt
banen. - Jeg er helt sliten, og

veldig fornøyd, oppsummerte
Alexander helga på Kongsberg.
Neste på planen er NM-runde
på Bø i Telemark i juni.
Åpningshelg på Ødegården
1. mai-helga var det også
åpningshelg for Re motorsport
på Ødegården. Ventetida har
vært lang for Hans Andre Holtung (10) fra Fon. Han prøvde
motocross for aller første gang i
åpningshelga i fjor, og har gleda
seg veldig til en ny sesong nå
som snøen er erstatta med søle
lørdag og sol søndag.
– Fart og spenning er greia, forteller Hans Andre. 10-åringen
kjører så fort han tør, og litt til.
- Men det har aldri gått skikkelig gæli, for jeg har aldri mått
på sjukehus!

Blant alle motorfrelste barna,
var fire kusiner fra Undrumsdal
og Skoppum, blant dem Maja
Røren Bommen (8) som har
kjørt motocross i to år allerede.
Hun beskriver moroa med
motocross med ett eneste ord:
– Fart!
Også lillesøster Sara (5) er i full
gang med motocrosskjøring.
Trening hver uke framover
Lars Christian Sollie (9) fra
Våle var en av mange som
prøve motocross for aller første
gang. – Det var kjempegøy og
veldig spennende!
Bjørn Viggo Gregersen, baneansvarlig i åpningshelga, forteller at det blir flere muligheter.
Tirsdag, torsdag og lørdag er
treningsdager på Ødegården.

Mykere yogastudio
– Yoga i Re
Sommerkurs fra uke 19 - 28
Nytt i år er at du selv kan velge hvilke og hvor mange
ganger du vil gå. Sjekk facebook eller ta kontakt
for mer informasjon 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

9

10

ReAvisa mai 2016

Sport i Re:

Stygg velt på Iver
Knotten i Frankrike
FANKRIKE/BJUNE: Iver
Knotten (17) fra Bjune trossa
smertene og kom tilbake i
hovedfeltet etter en stygg velt
i brosteinsrittet Paris-Roubaix.
Iver klarte ikke unngå en
politimotorsykkel som velta rett
foran ham, og han gikk kast i
kast, krasja med en annen rytter
i lufta, og fikk et hardt og brutalt møte med brosteinen. Med
hender som ikke fungerte til å
gripe rundt styret, ble det tøft på
brosteinspartiene. Men på asfalten dro Iver innpå og kom seg
opp i tetfeltet, før han sleit på
brosteinspartiene igjen. Gang på
gang makta 17-åringen å kjøre
seg opp i tetgruppa på asfalten,
for å tape på brosteinpartiene –
som det også var inn til mål.
Til slutt ble det en 29. plass.
Sjøl om Iver er skuffa over den
plasseringen, har han all grunn
til å være fornøyd. Den spreke
reingen gjorde en god figur.
Styrken han viste ved å kjempe
seg tilbake i tetfeltet gang på
gang, og tilslutt klare å fullføre i
det hele tatt blir lagt merke til.
Velten ødela sjansene for et
toppresultat, står det skrevet
på Norges Cykleforbund sine
nettsider. – Før velten følte jeg
meg veldig bra og hadde ikke
hatt syra en eneste gang. Da er
det ekstra surt å velte, sier Iver.
Kvelden etter dramatikken satt
han mørbanka gul og blå på
flyet hjem, og mamma Gunn
var på vei til Torp for å hente –
og pleie - guttungen. – Det blir
nok en tur på legevakta i morra
tidlig for å bytte den hjemmelagde spjelkinga, sa hun til
ReAvisa. Les mer om sykkeltaltentet Iver Knotten fra Bjune
på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:Privat

SYKKELRITT GJENNOM RE: Sånn som dette så det ut da Tour of Norway gikk gjennom Re for fire år siden. Bispeveien ble stengt
som seg hør og bør med en traktor med henger.
Foto: Håkon Westby

14 profflag og landslag til Tour of Norway gjennom Re
RE: Dagen etter nasjonaldagen raser proffsyklister gjennom Re. De kommer fra Holmestrand/Kvan til
Strangekrysset i Våle, Kirkevoll, Sørby, Kåpe, Røråstoppen, Revetalgata mot helsehuset, Lundeteigen og
over til Kile, Holt, Askjebrua og over Kjønnerødtoppen, før de forsvinner inn i Andebu.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Årets Tour of Norway starter
i Drammen på morgenkvisten
onsdag 18. mai.
- Vi er svært glade for å nok en
gang kunne presentere et sterkt
startfelt i Tour of Norway. Pågangen blant profesjonelle kontinentallag har aldri vært større,
og totalt sett kan vi i år presentere et svært spennende startfelt,
forteller Anders Eia Linnestad,
teknisk direktør / prosjektleder i
en pressemelding.
Flere sykkelkjendiser til start
- I tillegg til de fjorten World
Tour og pro-kontinentallagene
så kan vi i år for første gang
også presentere et norsk
landslag i rittet. Landslaget
vil bestå av flere av våre beste
proff-ryttere. De øvrige av de
totalt 21 lagene i årets ritt er de
norske kontinentallagene, og ett
kontinentallag fra Sverige.
For mange av oss sitter fortsatt
den spennende finalen i årets
Paris - Roubaix veldig tydelig
på netthinnen. To av hovedpersonene i denne finalen blir
også hovedpersoner i årets Tour
of Norway. Edvald Boasson
Hagen har hatt en flott start på
sesongen, og vi regner med at
han nok en gang vil være med
på å prege Tour of Norway. Sep
VanMarcke har også kjørt rittet

ved flere anledninger tidligere,
blant annet med seier på etappen til Budor i 2014. Vi gleder
oss til noen skikkelige dueller i
årets ritt.
Norske landslaget til start
- De forskjellige lagene er i
ferd med å sette sine oppsett av
ryttere til årets ritt, dette gjelder
også for det norske landslaget
som vi for første gang vil få se i
Tour of Norway. Vi vet allerede
at vi blant annet vil få se Sven
Erik Bystrøm (Team Katusha)
og Odd Christian Eiking (FDJ)
på dette landslaget. Vi regner
også med å kunne presentere
flere spennende navn fram
mot rittet. Flere av de norske
kontinentallagene har markert
seg veldig godt i sesongstarten
internasjonalt. Team Joker
Byggtorget ligger for øyeblikket rangert på annenplass på
Europatour-rankingen, og også
Coop-Øster hus og Sparebanken Sør har imponert i flere av
rittene disse lagene har kjørt så
langt. Det ligger altså til rette
for flere spennende dueller.
Utvidet TV-dekning
Årets ritt sendes som i fjor
på TV 2 sin hovedkanal her i
Norge, og gjennom Eurosportnettverket i resten av verden. I

år vil direktesendingen utvides
på flere av etappene, og årets 2.
etappe 19.mai vil ha en direkteproduksjon på 180 minutter.
Nok en gang blir det kontrastfylte etapper i Tour of Norway.
Rittet innledes som kjent med
en flat etappe fra Drammen til
Langesund, der rittet er innom
Re på veien. Deretter bærer
det til fjells for kongeetappen
allerede på dag to, med passering av Flisetjønnskaret ved
foten av Gaustatoppen i finalen
av etappen. Etappen avsluttes
som i fjor i Rjukan sentrum,
men starter i år helt nede i fjæra
ved Blindtarmen i Kragerø.
Tredje etappe er identisk med
fjorårets fjerde etappe, og tar
rytterne over Imingfjell tidlig
på etappen. Etappen starter i
Rjukan og avsluttes i Havsdalen
på Geilo med Hallingskarvet
som en fantastisk kulisse. Den
fjerde etappen går også i samme
trassè som fjorårets femte
etappe, med start på Flå og avsluttende runder og målgang på
Eggemoen ved Hønefoss. Årets
siste etappe starter i Drøbak, og
går etter hvert gjennom de store
byene i Østfold med innlagte
spurter i Moss og Fredrikstad.
Etappen avsluttes med to runder
i en ny løype i Sarpsborg.
Henning Larsen i Re SK for-

teller til ReAvisa at den lokale
sykkelklubben stiller med 20
vakter, pluss mange i heiagjengen langs løypa.
Re SK hjelper til med rittet
Re SK oppfordrer folk til å
stille seg opp langs løypa og
heie rytterne fram i Re. Det har
blitt en folkefest langs løypa
tidligere år. Re SK skal i tillegg
følge rittet helt fram til Langangen, der de skal samle flasker
rytterne kaster fra seg underveis. Tour of Norway er venta
å komme til Re rundt klokka
14.15 onsdag 18. mai, forteller
Henning Larsen.

Stor aktivitet i
Re sykkelklubb
RE: Tirsdager fra klokka 18.00
er det terrengtrening i Bergsåsen for barn fra 1. klasse, med
følge av foreldre. Samme tid og
samme sted er det også terrengtrening for voksne. Torsdager
fra klokka 18.00 er det intervalltrening med oppmøte på Pepper
Sport på Revetal. Søndager er
det langtur med tre forskjellige
nivåer fra klokka 09.00. Det
forteller Henning Larsen i Re
sykkelklubb til ReAvisa.
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Djerv 4H fra Undrumsdal til topps i nattvolleyball
HOF: Helga 23. – 24. april gikk Nattvolleyballturneringen til 4H Vestfold av stabelen i Hofhallen. Her er oppsummeringen fra 4H-erne sjøl: Hele 170 4H-ere fra hele fylket deltok på turneringen, og med arrangører, dugnadsgruppa og vakter var det til sammen godt over 220 som
spilte og heia fram lagene sine gjennom hele natta. Det ble spilt rundt 90 kamper på tre baner, i
tillegg til finalekampene i tre klasser: Junior, senior og fossil. De første kampene starta klokka
18.30 på kvelden, og finalerundene ble ikke avslutta før i sekstida på morgenkvisten - med fuglekvitter i bakgrunnen. I juniorklassen stilte det ni lag, og Djerv 4H i Undrumsdal gikk tilslutt
av med seieren. 14 lag stilte i seniorklassen, og der var det Kvikk 4H fra Sande som tok gullet.
I fossilklassen var det Vigga 1 som tilslutt dro seieren i havn av de fem lagene som stilte. Rett
etter finalene var det tid for premieutdeling, lagbilder og 4H-løfte. På bildet ser vi vinnerlaget i
juniorklassen, Djerv 4H fra Undrumsdal.
Foto: Privat

Vålegutt på landets Idrettsmerkeprøver starter opp igjen for
sommeren på Bibo og Ramnes skole
beste juniorlag
VÅLE/HORTEN: I april ble
Falks G18 håndballag norgesmestere, med en sentral spiller
fra Våle på laget, Johan Gavel
Bakke - akkurat som for to år
siden da Falk vant både norsk
og nordisk mesterskap. Det
gjensto to kamper av årets serie
da gullet allerede var sikra,
melder Falk på sin nettside: Gutta har alt i alt hatt en sensasjonell sesong, som førte til gull
i Lerøy-serien - en landsomfattende «eliteserie» for G18-lag.

RAMNES/VÅLE: Et av mange
sikre sommertegn er at idrettsmerkeprøvene starter opp igjen.
I år blir det igjen prøver både
ved Ramnes skole og på Bibo i
Våle. På Ramnes skole starter
prøvene mandag 13. juni og
fortsetter hver mandag. På Bibo
starter man onsdag 15. juni og
fortsetter hver onsdag. Begge
steder kl. 18.00. Prøvene holdes
hver uke fram til 1. oktober
med en pause fra 1. juli til 6.
august. Det vil alle dager være

kontrollører tilstede fram til
klokka 18.30.
- Gamle og nye merketakere
oppfordres til å ta idrettsmerket i 2016. Det er et stort
utvalg i øvelser man kan prøve
seg på, så det bør være noe
som passer for de fleste, forteller kontaktperson for Bibo
Einar Borgmann, som kan
nås på telefon 90 50 98 47,
og kontaktperson for Ramnes
Synnøve Finnerud, som kan
nås på telefon 99 50 41 17.

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

,BGFÏOFSÌQFOIWFSUPSTEBHGSB
Gårdskafé:
Åpen hver søndag
LMUPN
t.o.m
19.6 fra kl. 13-17.
%BHFOTNJEEBH
Gi deg selv et pusterom i vakre, vårlige om5PSTEBHOPWFNCFS
givelser og nyt
et godt måltid. Egen barnemeny.
*UBMJFOTLBGUFONFE7JB*UBMJB
Rullestolog allergi-vennlig. Bestill.BUIBMMFO
gjerne bord til
-JTCFU#BBEF.BUIJFTFOLPNNFSNFEBMMF
søndagsmiddagen.
Salg av økologiske gårdsegg
TJOFLPMPHJTLFHPETBLFS
TJ
m.m.
7JMBHFSGFSTLQBTUB
Maten5BNJEEBHFOIPTPTTEFOOFEBHFO
på Sukke er inspirert av sesongens
NFEFUEFJMJHHMBTTWJO
råvarer og hentet
fra blant annet sjø, skog og
,KQKVMFHBWFSPHHPETBLFSUJMKVM
egen hage.
Vi skaper rene og enkle smaker der
råvarene får tale sitt eget språk, gjerne inspirert
4OEBHEFTFNCFS
av Heges mange
reiser. Vi benytter økologiske,
5BFOQBVTFGSBKVMFTUSFTTFUPHLPNJ
lokale og bærekraftige råvarer.
KVMFTUFNOJOH
KVMFTUFNOJOH,KQNFEEFHKVMFHBWFS
PHHPETBLFSUJMKVMTBNUJEJH
Sommeravslutning
hos oss? Ta med deg kolleger eller venner og ha sommeravslutningen på
Sukke.7JIPMEFSÌQFOUVUFOPNÌQOJOHTUJEFS
Nyt våre kortreiste og økologiske retter i
QÌCFTUJMMJOH-FHHKVMFMVOTKFO
TFNJOBSFU
vakre
omgivelser. Vi kan dekke opp
til middag i
drivhuset,FMMFSKVMFCPSEFUUJM4VLLF(ÌSE
- nesten som å sitte ute og du er sikret
sommertemperatur uansett vær!
7FMLPNNFO
QPTU!TVLLFHBSEOP
Overnatting: Unn
deg selv et lite avbrekk fra en
XXlegg inn et pusterom i stille og
XXXTVLLFHBSEOP
travel hverdag og
UMG
rolige omgivelser,
eller ta med venner for et hyggelig samvær og god mat. Kanskje får du gjester
langveisfra som trenger en seng? Dobbeltrom
kr. 950 og enkeltrom kr.600, begge inklusive en
deilig, raus gårdsfrokost.
Kurs/seminar: Hold din bedrifts dagskonferanse/ledermøte hos oss. Vi har lyse og moderne
møtelokaler. I hagen har vi et stort vakkert
drivhus for faglig diskusjoner, lunsj, middag. Alle
rettigheter.
Yoga/mindfulness/terapi/coaching/massasje:
privat undervisning, små grupper, individuell og
personlig oppfølging,
Se www.sukkegard.no eller
ring 905 90 537 / 333 96 927
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Se flere bilder fra håndballsesongenpå ReAvisa.no

Full fres med håndballhelg for de minste i Vålehallen
VÅLEHALLEN: Siste helga i april kom 265 håndballag fra hele landet til Slottsfjellcup, av dem
spilte 50 lag i de minste årsklassene miniturnering i Vålehallen. Av 265 lag var 18 lag fra Ramnes,
fra 7 år og helt opp til 16 år – både gutte- og jentelag. Det ble brukt ti haller og femten baner, så det
var mange frivillige i sving. Cupen er et samarbeid mellom håndballgruppene i Ramnes, Teie og Sem.
Foto: Privat
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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

ReAvisa mai 2016

15

Kultur i Re:

Kunstfotografen fra Revetal

Foto: Gert Hognert.

Trine Bjervigs største ønske til konfirmasjonen var mørkeromsutstyr. Det fikk hun, og siden har hobbyen vokste i omfang
- og i dag er det jobben hennes.
Interessen for fotografi kombinert med en stor fascinasjon for graviditet, fødsel og nyfødte, ble til en nisje for fotografen
- som vinner priser både nasjonalt og internasjonalt for sine flotte bilder.

16
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Kultur i Re:

- Min jobb er å dokumentere mirakler
REVETAL: Fotograf Trine Bjervig fra Revetal har spesialisert seg på å ta bilder av nyfødte og babyer - og
den jobben gjør hun så godt at hun gjør seg bemerket i både nasjonale og internasjonale fotokonkurranser.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Trine Bjervig (40) bor i Revetalåsen sammen med sine to
barn, Maria på 16 år og Fredrik
på 18. - Vi skulle bare bo her
bittelitt, siden huset var en million billigere her enn i byen.
- Men her har vi blitt, i 15 år.
Og her blir vi vel også til all tid,
sier Trine og ler.
Renomert reing bak kamera
Hun trives på Revetal. Barna
har gått på Rørsåtoppen skole,
en ny og flott skole i enden av
byggefeltet. - Barna trenger
ikke gå ut på hovedveien engang. Det er trygt og godt å bo
her på alle måter, skryter Trine.
Drømmen om byen er blitt
glemt, dag for dag. Nå er det

Neste gang kanskje jeg legger enda mer i det og lager
bilder spesielt til konkurransen,
forteller Trine. På den andre
siden; - det er veldig morsomt å
bli premiert for et produkt som
er et resultat av jobben jeg gjør
i hverdagen min, som kunder
kan glede seg over. Det er det
som er hovedgreia med dette,
tross alt!
Her i Norge har Trine blitt
premiert for sine bilder i alle
årene hun har deltatt, seinest en
8. plass av 182 norske fagfotografer i landskonkurransen til
Norges Fotografforbund.
Allerede til konfirmasjonen
var mørkeromsutstyr det aller
største ønsket hennes. Det fikk

er gjerne i kombinasjon med
små dukkevogner, miniatyrsofaer, dukkesenger, kurver, med
foreldre, søsken eller kanskje
sammen med familiens hund.
Man må få fram fingre og tær,
det er også noe helt spesielt
på små, små babyer, sier en
engasjert fotograf - fullt klar
over at bildet hun tar skal henge
på veggen til all tid. - Dette er
egentlig noe som varer evig.
Bare ett lite øyeblikk, dokumentert for alltid. Det er noe veldig,
veldig fint med det.
Trine forteller at det å ha
bilder av barna på veggene
øker selvtilliten til barna - og
det bekrefter en tilhørighet i
familien.

oppdrag, men nå har hun kutta
ut både det ene og det andre.
Igjen står bilder av barn under
ett år og bryllup som hovedtyngden av fotooppdrag.
Hun driver Fotograf Bjervig AS
helt aleine, og trives med det.
Elsker det åpne landskapet
Hun trives også med å bo i Re
bittelitt, 15 år etter at hun kom.
- Jeg elsker jordene, og det
åpne landskapet. Jeg elsker
Langevann, jeg elsker det rolige
livet på landet og alle de flotte
motivene som omgir oss her i
Re - hele tida.

DYR OG NATUR: Et nesten
nyfødt lam fra Sunneklepp
gård på Revetal var modell forrige uke. - Lammet
sovna og lot meg dandere
henne akkurat som et nyfødt
barn, forteller Trine. - Det
var veldig moro med en så
medgjørlig modell!

“Det er jo et mirakel jeg skal dokumentere - hver gang. Graviditet, fødsel og et
nyfødt barn. Dette er egentlig noe som varer evig. Bare ett lite øyeblikk, dokumentert for alltid. Det er noe veldig, veldig fint med det.

Trine Bjervik, fotograf

ikke snakk om å bo noe annet
sted enn på Revetal. Den aller
største Re-patrioten i familien
er datteren i huset. - Dette huset
skal aldri selges, for det skal
hun ta over, er Maria helt klar
på, forteller Trine. Datteren er
motivet på flere flotte kunstfotografier Trine har knipsa her
i Re. Hun synes Re-jordene er
fantastisk flotte, og bruker dem
i bildene sine. Naturen ellers
er også flott, som for eksempel
Langevann. Men spesialiteten
er blitt nyfødte- og babybilder.
Det er ganske nytt i Norge
med bilder av nyfødte, men i
utlandet og spesielt USA har det
eksistert lengre. Der er det også
konkurranser i faget, og Trine
meldte på noen bidrag mest i
forbifarta. Det ble fem sølv i
Las Vegas, men Trine var ikke
der sjøl for å ta i mot premien.
Hun trodde nemlig aldri at det
skulle gå så bra.
- Mens mange tar egne bilder
spesielt ment til konkurranser,
sendte jeg inn kundebilder.

hun, og hobbyen vokste i omfang. Etter tre års fotoudanning
ved Idefagskolen, startet Trine
for seg sjøl for åtte år siden,
med fotostudio på Nøtterøy.
Hun jobber også mye hjemmefra, med hjemmekontor på
Revetal. Interessen for fotografi
kombinert med en stor fascinasjon for graviditet, fødsel og
nyfødte, ble til en nisje for fotografen. Hun favner kunder fra
hele Østlandet til sitt fotostudio på Nøtterøy. - Det største
markedet har vært, og delvis
er, kunder fra Oslo. Egentlig
har det ikke vært så stor andel
av kunder fra Re og Tønsberg,
men det er økende. Men fortsatt
kommer de fleste fra Oslo, eller
andre steder i Vestfold.

Trine vil delta i fotokonkurransen i Las Vegas til neste år igjen.
- Det er en stor begivenhet med
13.000 mennesker. Jeg har
veldig lyst til å reise dit neste år.
Bildene blir kommentert, og jeg
fikk ikke hørt hva som ble sagt
om mine bilder i år. Det hadde
jo vært moro å få høre kritikken, både på godt og vondt. En
kan aldri bli utlært i dette faget,
og faglige input setter jeg veldig
stor pris på.
I starten tok Trine alle slags

Skaper noe som varer evig
- Nyfødte babyer er små mirakler, og det er dette jeg ønsker
å dokumentere hver gang. Jeg
fotograferer de små både med
og uten rekvisitter. Første delen
er kun den lille, og andre del

HJEMMEKONTOR: Trine
Bjervig trives både med å bo
og arbeide på Revetal. Babybildene er to av bildene som
var med i fotokonkurransen i
Las Vegas.
Foto:
Stian Ormestad
Fotograf Trine Bjervig
Fotograf Gert Hognert
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KUNSTFOTOGRAFIER: Trine elsker å ta bilder her hjemme i naturen i Re. Her har hun fotografert sin datter
Maria (16) på Langevann og på de store jordene mot Ramnes.
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Industriveien 2 A
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www.revarmeteknikk.no
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Se video på ReAvisa.no

Hoffleverandør av ølhøner fra et loft på Brår
BRÅR: Dronning Sonja står på kundelista til Jan Håkonsen (81) som spikker ølhøner som hobby. - En perfekt kombinasjon av interessen for historie og håndtverk, mener trekunstneren sjøl. Se video fra snekkerloftet på nettavisa ReAvisa.no.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ølhøner er tradisjonelle drikkekar av tre som ble brukt til fest
og høytid i tidligere tider. De er
rikt dekorert med utskjeringer
og maling. Det er knytta
gamle tradisjoner, symbolbruk,
folketro og ritualer til bruken.
Du kunne se hvilken stilling og
stand folk hadde på ølhønene
deres, og det kunne ha viktig
rolle i flere ritualer i bryllup og
fest.
Historie og håndtverk
Jan Håkonsen (81) sitter og
spikker ølhøner på loftet sitt
på Brår. Over lastebilgarasjen
i Olgar Dahlsvei har han et lite
kott. Lite minner om luksusen mange av ølhønene som

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no

omkranser han møter seinere.
Flere av dem har finni veien til
kjendiser og kongelige, både i
innland og utland.- Det hele er
bare helt tilfeldig, forteller Jan.
Da han ble pensjonist etter et
langt liv som lærer på Steinerskolen, måtte han ha noe å
finne på. Ved å lære om ølhøner
fikk han kombinert to interesser
- historie og håndtverk. Spikking har vært en interesse helt
siden han var en liten gutt, så
det var ikke så dumt å ta opp
det igjen på sine eldre dager,
tenkte 81-åringen. Mest var det
for å lage ølhøner til seg sjøl,
venner og familie. Han kan sitte
og pirke i timesvis på detaljer.
Det er umulig å si hvor lang tid

det tar å lage en ølhøne. Prossessen er lang, og starter med
å finne et godt emne i skauen.
Så skal det fraktes i hus, tørkes,
kappes opp og grovskjæres. Så
begynner den møysommelige
spikkingen, behandlingen av
treverket, og ferdigstillelse med
pynt og tilleggstedaljer. Så flotte
er ølhønene at ryktet har spredd
seg i de finere kretser.
Ølhøner fra Re på slottet
Dronning Sonja fikk se en ølhøne Jan hadde laga da hun var
på besøk hos en felles bekjent
av dem, og dermed var det bare
tilfeldigheter som gjorde at to
ølhøner fra Re er på slottet. En
bekjent av Jan fra USA studerte

sammen med den nederlanske
prinsen William Alexander. Da
han gifta seg fikk brudeparet en
ølhøne i gave, spikka i Re.
- Så du er rett og slett en
hoffleverandør av ølhøner?
- Jeg vil ikke gjøre så stort nummer ut av det, men ja - kanskje
du kan si det. Det har spredd
seg blant en del berømtheter
og skuespillere, sier Jan og ler
godt.
- Olav Thon har en av de aller
største ølhønene jeg har laget,
forteller Jan. Men de aller fleste
er hos venner og familie, og en
del i USA. Før jul ble 27 stykker skippet over til Amerika.
Nå har Jan holdt på i 15 år,
først hjemme i Bergsåsen, nå

på loftet på Brår - bare som
hobby, ved siden av alle andre
pensjonist-sysler som jakt og
fiske, turer i naturen, og sang og
musikk.
- Holder på så lenge jeg kan
- Det å sitte sånn og pusle
i timevis er reine terrapien.
Tankene svever, jeg tenker på
alt og ingenting - jeg får roen.
Jeg liker veldig godt å skape
noe, og her kan jeg kombinere
det med å ta vare på et gammelt
håndtverk. Jeg vil fortsette så
lenge jeg bare kan, og passer
godt på håndledd og fingre,
forteller en ivrig 81-åring til
ReAvisa, før ølhønene får all
oppmerksomhet igjen.

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!
TIDKREVENDE HOBBY: Jan Håkonsen (81) sitter og spikker ølhøner på loftet sitt på Brår. Flere
av dem har finni veien til kjendiser og kongelige, både i innland og utland. Se video fra spikkeloftet
på ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad

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

Ramnes treskjærerklubb
lager kunstverk på sløydsalen
RAMNES: Hver onsdag kveld i vinterhalvåret er det aktivitet på sløydsalen på Ramnes skole.
Det er medlemmer i Ramnes treskjærerklubb som skjærer ut treskurd til klokker, speiler og
brødfjøler. Ja, noen lager framskap og hjørneskap og en har begynt på ei kiste. Da ReAvisa
besøkte treskjærerne var det fem medlemmer i aksjon på de gamle sløydbenkene. For noen år
siden var de 12 medlemmer på det meste. I tillegg til treskjæring og snekring blir det også tid til
kaffe og gode historier. Som takk for lånet av sløydsalen, så ser de etter båndsag og sirkelsag,
forteller Ole Hans Lunde. - Og noen ganger sliper vi høvler og verktøy også, forteller han. - Er
det flere som vil være med , så er de velkomne i august når vi starter opp igjen etter sommerferien. Er det noen som trenger rettledning, så får de det også, sier Lunde. På bildet ser vi fra
venstre Ole Hans Lunde, Lise Pettersen, Tore Samuelsen, Leif Johnsen og Trygve
Pettersen.
Foto: Håkon Westby

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.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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Sitter igjen med et
solid resultat etter
låvemarkedet
VIVESTAD: Siste helga i april
skulle en hel, fullstappa låve i
Vivestad tømmes - og dugnadsgjengen inviterte til marked til
inntekt for Bygdehuset Sagatun.
Se video av hvor utrolig mye
rart som var lagra på låven på
nettavisa ReAvisa.no.
- Vi sitter igjen med et solid
resultat, forteller Nina Kjærås
på vegne av dugnadsgjengen.
- Det var masse folk på lørdag
og litt mer javnt sig på søndag.
Vi er blitt kvitt det meste, og
skal gjøre en videre vurdering
av hva vi gjør med resten.
Bakgrunnen for låvesalget var
kjedelig. Låven ble leid ut som
lager, men leietaker gjorde
ikke opp for seg, og til slutt ble
alt som var lagra der frigitt av
namsmannen til eieren av låven.
For ett par uker siden tok historien en langt lysere vending:
Eieren av låven ga absolutt alt
bort til Bygdehuset Sagatun,
som fikk selge alt inntekt til
forsamlingslokalet i bygda.

Historielagene går
sammen om tur
VÅLE: Vi inviterer egne
medlemmer sammen med Ramnes, Hof og Botne historielag
med på tur til Fosses-holm herregård i Vestfossen og Nøstetangen Glassmuseum i Hokksund,
forteller Mia Olsen i Våle
historielag på epost til ReAvisa.
Turen blir 4. juni, med påmelding innen 21. mai. Bussavgang
klokka 09.00 fra Revetal kommunale parkeringsplass, stopp
også på Svinevoll, og eventuelt
Kronlia og Hof.
- På Fossesholm vil vi får guidet
omvisning, så blir det lunsj
på Sanden Hotell, før turen
avsluttes på Nøstetangen Glassmuseum, der de som ønsker får
være med på guidet omvisning.
Her er det glassblåseri og utsalg
av blant annet Nøstetangenglass.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no

Erik Lie trekker seg tilbake etter 33 år
som leder i Ramnes Trekkspillklubb
UNDRUMSDAL: En kranglete høyre tommel og venstre ringfinger setter stopper for spillinga etter 57 år
- 33 av dem som formann i Ramnes Trekkspillklubb. Rett før jul ga Erik Lie seg som formann i den lokale
trekkspillklubben.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Erik Lie (69) opptrådte første
gang alene på en scene med
trekkspill da han var 12 år
gammel. Nå har han spilt
trekkspill til glede for mange
i 57 år. 33 av de åra har han
sitti som formann i Ramnes
trekkspillklubb. Nå var det på
tide å trekke seg fant Erik ut, og
Roy Thorbjørnsen har tatt over
ledervervet. Med seg i styret har
han nestformann Terje Kvæl,
kasserer/sekretær Anne Grete
Olsen, styremedlemmer Haakon
Haugen og Marit Eldre.
Mange gode minner fra 33 år
- Hvor har dere hatt øvelsene i
alle disse åra?
- Fra 1982 til 2001 øvde vi
på Hjerpejønn vel. Så blei det
Brårsenteret fram til Re helsehuset sto ferdig på Revetal. Der
øvde vi fram til februar i år – da
flytta vi til Elverhøy.
- Hva husker du best fra disse
åra?
- Første året arrangerte vi
Distrikstuttagning på Våle
Samfunnshus sammen

med Tønsberg og Omegns
trekkspillklubb, med masse
folk. Vi har alltid hatt et
godt samarbeid med andre
trekkspillklubber både i Vestfold og ellers, som Tønsberg
TK, Vestfold toraderklubb,
Rjukan TK, Heddal og Sauland
TK, Ulefoss TK, Lunde TK og
Munkedal Dragspelklubb. Vi
har hatt mange fine turer: Til
Island, rundt i Europa og de fire
turene til USA i 1991, 1993,
1999 og 2001. Alle minnene
er lagra på Trekkspillklubbens
hjemmeside.
- Dere har gitt ut kasetter og
CD-er?
- Det starta med en kassett i
samarbeid med alle trekkspillklubbene i Vestfold. Den kalte
vi ”Trekkspill i Vestfold”. Så ga
vi ut en kassett vi kalte ”Ut av
Bæljen”. Så fulgte: ”Vi Bæljer
videre”, ”15 år med Bælj og
streng ”, ”20 år med Bælj og
Streng” og ”30 år med Bælj
og Streng”. De siste på CDplater. Flere av medlemmene er
med og synger som solister på

melodiene.
- Er det noen steder dere har
vært sterkt knyttet til?
- Vi har feira St. Hans på Teksten Camping ved Gvarv i 28 år.
Det er ikke alle campingplasser
som har trekkspillmusikk
St.Hansaften hvert år, sier Erik
og ler godt. - Trekkspillkubben har også hatt en fjelltur på
høsten siden 1984. De 15 første
årene på Torsetlia, men siden
har vi vekslet på mellom flere
steder. Da har vi gjerne hatt en
lengre natursti med” nogo attåt”. - Ellers har det blitt mange
trekkspilltreff både i Sverige
og Norge. Vi har vært helt opp
til Finnmark. I 2011 var vi
ti bobiler og campingvogner
fra Ramnes trekkspillklubb
på trekkspilltreff i Lyngen.
Fantastisk flott tur og natur i
nord! Mest hyggelig er det på
de minste treffa. I år skal vi til
Lunde i Telemark, Skinnesmoen ved Krøderen, Persmoen
ved Kongsvinger og Åsebro i
Sverige.
- Dere arrangerte en del danse-

fester?
- Ja, i Vivestad arrangerte vi
gratis dansfester for «de over
60», vi spanderte mat og drikke
og stilte med tre busser som
kjørte folk til og fra. Sparebanken sponsa leie av busser mens
tre medlemmer kjørte bussene.
Det var alltid fullt på Sagatun. Vi hadde utlodning ut på
kvelden og vi gikk aldri underskudd på de arrangementene.
- Ellers har trekkspillklubben
stilt villig opp på arrangementer
i pensjonisttreff, på aldershjem
og helsehus, og på gudstjenester
både utendørs og i kirkene.
- Mer tid til ferie
- Hva skal du gjøre framover,
nå som du gir deg som formann
etter 33 år?
- Jeg har problemer med høyre
tommel og venstre ringfinger,
så foreløpig blir det ikke så mye
spilling. I sommer har Ingrid og
jeg lyst til en tur nordover igjen
for å oppleve den flotte naturen
i Nord Norge. Det gleder vi oss
til!

EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT
TELEFON 33 39 53 97
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GIR SEG ETTER 33 ÅR SOM LEDER: Erik Lie (69) forteller om alle åra
som leder i Ramnes Trekkspillklubb over en kaffekopp hjemme i Undrumsdal. Svart-hvitt-bildet er av Ramnes Trekkspillklubb på Hjerpetjønn vel
høsten 1981, da klubben ble starta. Foran fra venstre ser vi Edith Jansen, Ester
Skjeggerød, Hjørdis Lindås og Kåre Hvitstein. I andre rekke Odd Jansen,
Rune Lie, Thorfinn Mikkelsen og Kari Fredriksen. Bak Kjell Lindås, Halvard
Svinsholt, Steinar Hagen, Roar Kihle, Erik Lie og Ole Andersen. Det siste
bildet viser Ramnes Trekkspillklubb på 30-årsjubileumet. Foran fra venstre
Torbjørn Gjermundrød, Reidar Moen, Marit Eldre, Kåre Hvidsten, Odd Ødegård og Olav Sommerstad. Bak Ragnar Norkvelle, Ole Andersen, Terje Kvæl,
Sverre Hov, Terje Ringen, Hans Risberg, Hermod I. Olsen, Erik Lie, Håkon
Haugen og John Gryte.
Foto: Håkon Westby

Det eldste regnskapskontoret i Re!
Du kan fortsatt regne med oss!
Regnskap for landbruk, firmaer og foreninger
Økonomisk veiledning – budsjett – selskapsetablering
gårdsoverdragelser – valg av selskapsform
Skaugvn 2, Postboks 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no
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Programmet er klart for
årets Bekkefare musikkfestival

Intimkonsert på
bryggerhuset
HOLT GÅRD: Benedicte Torget
kommer til Holt gård for å
spille og synge onsdag 1. juni,
forteller Holt-bonden sjøl Roar
Lefsaker til ReAvisa. - Varmen,
nærværet og klarheten i musikken hennes har berørt publikum
i mange ulike sammenhenger.
Hun har utgitt tre album og
laget musikk for TV og teater. I
2014 vant hun NOPA's musikkpris sammen med Øystein
Sevåg. I februar i år slapp hun
albumet "Like a Seed Let
it Fall". Låtene er inspirert av
stillhet, men rommer en kraft
som artisten åpner opp for i
live-formatet, heter det i presentasjonen av artisten.
- Det er en glede å invitere
til denne solokonserten med
Benedicte Torget på Holt Gård.
Benedicte har tidligere gjestet
bryggerhuset sammen med
Øystein Sevåg. Denne gangen
presenterer hun sanger fra sitt
nye soloalbum, hvor hun sjøl
både synger og spiller piano.

BEKKEFARE: Årets festival er delt opp i temadager. Det blir progrock, countryrock og partyrock.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Årets Bekkefare musikkfestival går fra torsdag 30. juni til
lørdag 2. juli 2016. Bekkefaregjengen har delt opp årets festival i temadager, forteller Svein
Flåteteigen:

SPILLER PÅ BEKKEFARE MUSIKKFESTIVAL: Våle-jenta
Marthine Huseby Simonsen og bandet hennes The Last 24 er
klare for Bekkefare musikkfestival.
Foto: Synne Eggum Myrvang

Inviterer hele
bygda med på
Vivestad-dagen

– Hvor er jeg nå, e(l)gentlig???
REVETAL: Du veit du bor på landet, når du møter på elg i
sentrum. Heldigvis elget den seg ikke innpå noen, men fant
veien tilbake til skauen igjen helt på egenhånd. Merethe Engen tok bildet av elgen utenfor Rema 1000 på Revetal. – En
halvstor elg vimset plutselig rundt i gatene. Den var tydelig
forvirret og redd, men fant fort veien mot skauen igjen, bak
ReAvisa sitt kontor, forteller hun. Elgen trang ingen hjelp til
å finne tilbake til sitt rette element.
Foto: Privat

ReAvisas Sommermagasin
Frist 8. juni, utgivelse 15. juni
Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg
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VIVESTAD: Noen ildsjeler i
Vivestad har tatt initiativ til et
nytt bygdearrangement. Søndag
12. juni blir det Vivestad-dag
med samling på fotballbanen
ved Sagatun. – Pent vær er
bestilt, slår de ansvarlige fast.
- Det har kommet mange nye
familier til bygda de siste åra.
Hensikten med arrangementet
er å ”riste sammen” nye og
”gamle” Vivestadinger. Det
sosiale ved å samles og bli
kjent er det viktigste. Det blir
ellers mange aktiviteter for
store og små, for de minste
også med premiering. Dagen
vil få litt internasjonalt preg.
De nyankomne unggutta fra Afghanistan vil vise oss cricket, en
populær sport i deres hjemland.
For nordmenn flest er dette en
helt ukjent idrett. Det planlegges også smaksprøver fra
andre lands kjøkken. Servering
ellers består av suppe og brød,
alt gratis. - Vi håper å få til
en lagkonkurranse for de med
sterke bein, hvem kan trekke
en traktor raskest mulig? Vi er
jo på landet og traktorer hører
med, sier arrangementsgruppa
bestående av Ambjørg Akerholt,
Anne Kathrine Munkejord,
Fredrik Askjem, Tore Fevang
og Vidar Vallumrød. – Vi venter
at mange kommer, og tidligere vivestadinger er hjertelig
velkomne tilbake for en hyggelig dag i bygda vår!

Oppgraderer festivalområdet
- På torsdagen er det progrock
på programmet, med blant annet
Smashed Reality. Dette bandet
har 20-årsjubileum i år, og har i
den forbindelse laga en del nye
låter de skal spille live for første
gang denne kvelden. I tillegg
blir det gjensyn med Oslobandet Krast, som spilte på
Bekkefare i 2014. På fredagen
blir det country for alle penga
med blant annet lokalbandet
Hengsrø’ Smie. Steff Nevers fra
Drammen blir for mange årets
hovedattraksjon, og avslutter
countrykvelden. På lørdagen
er det partyrock, og her blir det
blant annet gjensyn med Vålejenta Marthine Huseby Simonsen og bandet hennes The Last
24, som sist spilte på Bekkkefare i 2013. I tillegg avsluttes
festivalen i år som i fjor av
Tønsberg-bandet Fixation.

Det blir nattbuss fredag og
lørdag til Tønsberg jernbanestasjon, som i fjor. På
dagtid fredag og lørdag blir
det kafe med kunstutstilling på låven. Nytt av året er
et nybygg mellom scenen og
grillplassen, som skal erstatte
partyteltene. Her kan man sitte
og nyte medbragt grillmat eller
slappe av mellom konsertene. I
tillegg blir både campingen og
bilparkeringen utvidet, med en
dusjvogn til campinggjestene
på Bekkefare.
Billig og hyggelig festival
- Vi satser på strålende vær og
topp stemning, men uansett er
vi godt forberedt for vær og
vind basert på tidligere erfaringer. Hjemmesida bekkefare.
com er også oppgradert, så det
skal være lett å finne frem til
nødvendig informasjon. Hvis
man likevel skulle lure på noe
er vi raske til å svare hvis man
kontakter oss gjennom facebook-siden vår.
- Håper vi ses på en av Norges
billigste og hyggeligste festivaler, avslutter festivalgjengen.

Orkesterforeningen byr på perler
fra barokken til romantikken
NYKIRKE: Ramnes og Våle Orkesterforening (RVO) med
instrumental- og sangsolister inviterer, i samarbeid med organist Roar Myrheim, til konsert i Nykirke kirke onsdag 25.
mai. - Vi kan røpe et variert og vakkert program med blant
annet Mozarts «Eine kleine Nachtmusik», utdrag fra Bachs
4. Brandenburgerkonsert, samt Vivaldis gitarkonsert i D-dur,
forteller orkesterforeningen i en epost til ReAvisa.
RVO har et nært samarbeid med Nord Jarlsberg kulturskole,
og har øvingslokaler på skolen på Våle. Dirigent Astrid
Bachens fra Tyskland er fiolin- og bratsjlærer ved skolen.
Amerikanske Randall Avers, dyktig gitarist og også gitarlærer, er en av kveldens solister. - Med tanke på framtidig
rekruttering får elever i perioder delta på øvelser og konserter, og denne kvelden vil kulturskoleelev Stian Hogsrød (14)
være gitarsolist med orkesteret.
Foto: Privat
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Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk,
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass,
energi spareglass, sikkerhetsglass,
interiør, bad, dusj med mer
Vazelina vil ha det Gøy på landet på Nykirke
NYKIRKE: - Vi er så stolte av å melde at Vazelina Bilopphøggers kommer
til Gøy På Landet 20. august 2016, melder dugnadsgjengen bak festivalen på
Nykirke, der alt overskudd går til Nykirke bygdehus. Flere artister av lokal
tilhørighet blir lansert utover våren.
Foto:Pressemelding
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Interiørglass
Glass på bad og dusj
Glass på kjøkken
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Politikk i Re:

Flest vil bli i Re
hvis Re forblir Re
MULVIKA/SNEKKESTAD/
HELLAND: Flertallet av de
spurte vil at Re i grenseland
mot Holmestrand blir en
del av den nye Holmestrand
kommune. I april måned ble
innbyggere over 18 år bosatt i
Mulvika, Snekkestad og Helland i Re kommune oppringt
av et meningsmålingsbyrå.
Undersøkelsen, som var satt i
gang av Fylkesmannen i Vestfold, skulle kartlegge hvordan
innbyggerne stiller seg til en
mulig grensejustering. Resultatet er nå klart, informerer
Reidun Mangrud, kommunikasjonssjef ved Fylkesmannen i Vestfold. Det viser et
flertall for å gå til den nye
kommunen bestående av Holmestrand og Hof. Flertallet for
grensejustering er størst hvis
Re slår seg sammen med Tønsberg. Da ønsker 92 prosent av
de spurte en overføring til Holmestrand kommune. Hvis Re
slår seg sammen med Horten,
vil 79 prosent av de spurte gå
til Holmestrand, og 21 prosent
ønsker å bli i nye Re/Horten.
Flest vil bli i Re hvis Re blir
stående alene – 23 prosent
ville i såfall at områdene skulle
forbli en del av Re.

Reaksjoner på ReAvisa.no:
- Skal vi ha tiltro til at den retningen vi velger vil bli fulgt.
Eller gjelder den også kun dersom valget vårt samsvarer med
det de folkevalgte har bestemt seg for slik som sist vi ble
spurt? Vil dere høre på det vi sier denne gangen eller må dere
igjen ta "det tunge ansvaret" dersom vi velger feil?
Hallvard Holtung
- Vi er ferdig med folkeavstemming. Det ble nei. Demokrati.
Solveig Skuggedal
- Hva er poenget med folkeavstemning hvis dere politikere
likevel bare overser det siden det ikke passet deres mening?
Ikke rart folk dropper å stemme.
Christer Svorstøl
- Min siste folkeavstemning...bli ikke overrasket over lav
valgdeltakelse neste kommunevalg.
Roger Skinnes
- Jeg er forferdelig misfornøyd - spesielt med Re Senterparti.
Spørs om jeg er ferdig med å stemme på dem.
Ingegerd Holt Brattestå
- Vi har valgt politikere for fire år, la de avgjøre dette!
Geir Melvold
- Uff, detta maset om kommunesammenslåing, demokrati og
sånt surr. Kan vi ikke bare slå sammen hele landet til en
kommune?
Svein Aasmund Enge

Folk skal få lov å mene noe
om retning - ikke ja eller nei
LOKALPOLITIKK I RE: Kommunestyret behandlet saken «Ny
vurdering av kommunereformen – tilbakemelding fra forespurte
kommuner – videre prosess» i kommunestyremøtet tirsdag 3.
mai 2016. Innledningsvis ble det konstatert at alle kommunene
Re har henvendt seg til er positive – både Tønsberg, Horten og
Holmestrand. – Å være folkevalgt betyr at man noen ganger må
ta avgjørelser ikke alle alle stiller seg bak. Å være folkevalgt betyr
å ta ansvar. Når fakta kommer på bordet, er det vårt ansvar å ta
avgjørelser til det beste for alle i Re kommune, talte Trude Viola
Antonsen (AP) fra kommunestyrets talerstol. Det mener Antonsen
er å slå Re sammen med en nabokommune. – Nå som det er et
stortingsflertall for et nytt inntektsystem, har ikke Re Arbeiderparti
annet valg enn å jobbe for saken, enn å jobbe i mot den, mener hun.
– Så var det hele veien meninga at folket skulle spørres, sier
Antonsen om planen for innbyggermedvirkning. Der er en ny
folkeavstemning allerede vraket, til fordel for innbyggerundersøkelse. Det er Heming Olaussen (SV) ikke fornøyd med. – Men
jeg innser at slaget om folkeavstemning er tapt. Det var vondt, men
jeg aksepterer det. Derfor er neste kamp å få med Re aleine som
et alternativ i innbyggerundersøkelsen, på lik linje som Tønsberg,
Horten og Holmestrand. Et fellesforslag fra SV og MDG om å ha
med alternativet Re aleine fikk støtte fra to utbrytere fra Senterpartiet; Ragnar Kirkevoll og Trygve Ånestad. – Dette vil føre til stor
frustrasjon når man ikke kan stemme det man mener. Det må gå an
å ha et alternativ med vet ikke eller Re aleine, mener Ånestad (SP).
Ulf Lund Halvorsen (MDG) mener flertallet av de folkevalgte
kjører over store deler av befolkningen. – På lik linje som innbyggerne kan si noe om retningen, kan de vel også være i stand til å si
ja eller nei til kommunesammenslåing? Problemet er at velgerne
ikke kan arrestere de folkevalgte ved neste valg. For neste gang vi
går til urnene er Re historie. Øyvind Jonassen (H) mener å ha med
Re aleine er å kaste bort verdifulle meninger blant de som blir ringt
opp – som ville svart Re aleine. Nå må også de ta et retningsvalg.
Les hele saken på nettavisa ReAvisa.no.
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FRONTER EN FELLES
SAK: Benedicthe Lyngås
(KrF), Frode Hestnes
(FrP), Trude Viola
Antonsen (AP), Tove Øygarden (H) og Thorvald
Hillestad (SP) er uenig
i mye – men en ting er
de helt enig om på tvers
av partiene: Det må en
kommunesammenslåing
til for Re sin del.
Foto:
Stian Ormestad.

Sammen om kommunesammenslåing
LOKALPOLITIKK I RE: – Vi har mange forskjellige standpunkt ellers, men vi er alle enig om en ting.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Fem forskjellige partier representert ved Thorvald Hillestad
(SP), Frode Hestnes (FrP), Tove
Øygarden (H), Trude Viola
Antonsen (AP) og Benedicthe
Lyngås (KrF). De er uenig om
mye, har forskjellige ideologier
og partiprogram å forholde seg
til – men de er alle helt samstemt i en ting: Behovet for en
kommunesammenslåing for Re.
Mange faktorer spiller inn
Benedicthe Lyngås (KrF) skjønner at mange er fornøyd med
det Re vi har i dag.
– Det går framover med Re, en
allerede sammenslått kommune,
og nå i den seinere tid mye
takket være flere interkommunale samarbeid sikrer vi større
fagmiljø og bedre tjenester til
innbyggerne.
– Å ikke fortsette med dette
– gjennom en sammenslåing –
vil være å gå to skritt tilbake,
mener Lyngås.
Det interkommunale samarbeidet står i fare på flere hold.
Det skjer ting rundt Re. Frode
Hestnes (FrP) ramser opp:
– Barnevern med Hof, skatt
med Stokke, byggesak med
Holmestrand – hva er det som
tilsier at de er interessert i et
samarbeid med oss, etter at de
blir større og har som mål å
klare seg sjøl?

Trude Viola Antonsen (AP)
mener det da blir både dyrere og
dårligere å forbli Re kommune.
At de interkommunale samarbeidene kan forsvinne vil bli en
utfordring – på toppen av at Re
kommune mister penger.
Ikke råd til å stå aleine
Når det kommer til hvor mange
penger det er snakk om, er ikke
flertallet ved disse fem pluss
Venstre, enig med mindretallet
ved MDG og SV.
– Det er de offisielle tallene vi
må forholde oss til, blant annet
i saksutredningen fra administrasjonen, sier Trude Viola Antonsen (AP). Hun og de andre
i flertallet mener mindretallet
misleder befolkningen gjennom
sin tolkning av tallene.
– Det blir ofte som å sammenlikne pærer og bananer,
mener Frode Hestnes (FrP).
Han mener mindretallet velger
og vraker de tallene som passer
dem best. Uansett vil framtida
innebære mindre penger til
Re kommune, og det tar ikke
flertallet sjansen på.
– Grunnen til at vi stiller opp i
samla flokk nå er at to partier
har dratt i gang en massiv kampanje for å fortelle hvor feil vi
tar. Men vi vil jo spørre tilbake:
– Hvordan vil SV og MDG
redde kommuneøkonomien i

Re, lurer Thorvald Hillestad
(SP). – Det er uansett hvordan
man vrir og vender på det snakk
om mye penger, til sammen 26
millioner kroner, sier Hillestad
og viser til det totale regnestykket fra rådmann, med alle sikre
og usikre anslag for ei framtid
for Re aleine. – Hvor skal man
finne de penga? Jeg tør påstå at
befolkningen i Re vil våkne opp
til en dobling av eiendomsskatten, sier ordfører Hillestad
– som motvillig stemte for
eiendomsskatt i fjor.
Løsningen er en ny kommunesammenslåing.
Viktig å høste av gulrøttene
i kommunereformen
En del av de tapte millionene
det vises til, nærmere bestemt
8,5 av dem, kommer av at det
årlige tilskuddet Ramnes og
Våle fikk for å bli Re kommune
straks faller bort. Da gjelder det
å finne seg en ny partner for å
bli enda større. Det er gulrøtter
flertallet enten ønsker velkommen, eller velger å ta for det det
er – og handle deretter. – Nå
må vi gå inn i dialog med andre,
og få nye penger, sier Frode
Hestnes (FrP). Thorvald Hillestad (SP) er
enig: – Da vil
vi få nye 15 +
5 år med ekstra

penger.
– Er det løsningen også nye 15
– 20 år fram i tid – ny runde på
kommunesammenslåing for å
høste nye gulrøtter?
– I løpet av den tida skal en
ny og mer effektiv kommune
være på plass, tror Trude Viola
Antonsen (AP). – I dag klarer
vi ikke å spare for framtida, vi
bygger ikke opp bufferfondet,
som vi har som målsetning.
Målet må være å få en ny kommunen som er kostnadseffektiv
på alle vis. Det er ikke Re i dag.
Mye å spare på sammenslåing
I de nevnte 26 millioner
kronene er også avsetning til
bufferfond på 7 millioner kroner
tatt med. I dag settes det ikke
av på langt nær så mye. I tillegg
er et tap på 3 millioner kroner
som følge av grensejusteringer
også med i regnestykket. Det er
et usikkert tall. Men vi veit noe
fra erfaringene ved å bli til Re:
– Ifølge ekspertisen sparte vi 10
millioner kroner i året ved å slå
sammen Ramnes og Våle. Det
er mer å hente på en større kommune, tror Thorvald Hillestad
(SP). Les hele saken og si din
mening på ReAvisa.no.

- Re, Tønsberg og
Horten - god ide!
LOKALPOLITIKK I RE: Jacob
Rustan (64) mener vi må ha en
større kommune, og helst enda
større enn det Re-politikerne
legger opp til nå - og aller helst
hele Vestfold til en kommune.
To byer rundt oss er en start: – I
Re har vi tilhørighet til flere
byer, og vi kan være limet i en
kommune med både Horten og
Tønsberg. Les hele saken på
nettavisa ReAvisa.no. I kommentarfeltet kom det kjapt
positive tilbakemeldinger:
Anne Trine Smidsrød skriver:
- Jacob Rustan er en framsynt
mann. Det liker jeg. Anne
Helene Lund er helt enig: - I
utgangspunktet mener jeg at
nesten hele Vestfold burde vært
med i en utredning om en felles
kommune, men i denne omgang
er det toget gått. Stå på!!!
Christian Jahren skriver:
- Veldig mye fornuftig her
fra Rustan! Dette må være en
utmerket mulighet til å for
en gangs skyld gjøre noen
større grep som kan få en
reell effekt, og å få på plass
en kommune som faktisk har
forutsetningene for å ta ut de
synergier en sammenslåing er
ment å skape. Geografisk sett
blir fortsatt en kommune med
Tønsberg-Horten-Re en lilleputt
i nasjonal sammenheng, men
en langt mer slagkraftig enhet
både i forhold til samferdsels-,
industri- og landbruksutvikling.
Spørsmålet er selvfølgelig om
befolkningen og politikerne i
Tønsberg og Horten ikke går i
samme “fella” som mange i Re
gjør, og lar frykten for minsket
påvirkningskraft gå på bekostning av gevinsten ved å skape
en robust, fremtidsrettet og attraktiv “storkommune”... Håper
politikerne i Re evner å heve
blikket og se prosessen i en litt
større sammenheng!
Noe politisk forslag kom ikke i
siste kommunestyremøte i Re.
Realpolitisk er ikke tida moden
for dette enda, er signalene.

VI SØKER ALLSIDIG OG SELVSTENDIG

RØRLEGGER
Se mer informasjon her:

kjaers.no

Kommende kurs med ledige plasser:
Trafikalt Grunnkurs: 20. juni og 02. august
Mopedkurs: 26. mai
MC-teorikurs: 31. mai
Lastsikringskurs: 1. juni

Industriveien 4
Mail: post@revetaltrafikkskole.no
www.revetaltrafikkskole.no
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- Bil
- Bil og henger
- Traktor
- Motorsykkel
- Moped
- Båtførerkurs
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Politiloggen i Re:

Godt beredskapsarbeid i Vestfold
VESTFOLD: Kommunen i
Vestfold oppfyller i stor grad
den kommunale beredskapsplikten. Det viser en undersøkelse
gjennomført av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap. Hvert år gjennomfører
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en
undersøkelse av kommunenes
arbeid med samfunnssikkerhet
og beredskap. Det er kommunene sjøl som rapporterer.
Vestfold, sammen med Sogn og
Fjordane, ligger på topp i årets
undersøkelse. For Vestfolds
kommuner er det en forbedring
fra tidligere år.
- Resultatene er i samsvar med
det vi allerede vet om beredskapsarbeidet i fylket. Det
jobbes godt på mange områder,
samtidig som det fortsatt er
rom for forbedring. At vi har
kommet dårligere ut tidligere, skyldes nok for det meste
mangel på rapporteringsrutiner.
Det er nå på plass, i tillegg til at
kommunene har jobbet målretta med egne svakheter, sier
fylkesberedskapssjef Jan Helge
Kaiser. Kommuneundersøkelsen
er ikke en undersøkelse av kommunenes krisehåndteringsevne,
men en vurdering av kommunenes systematiske arbeid for
å ivareta oppgavene til kommunene innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Temaene i
årets undersøkelse er i hovedsak
knyttet til kommunens ansvar
for kommunal beredskapsplikt
som trådte i kraft i 2010.
- I arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap kartlegger
kommunene risiko og sårbarhet,
forebygger uønskede hendelser,
og bygger opp beredskap og
krisehåndteringsevne for å utvikle trygge lokalsamfunn. Det
er det beste grunnlaget for at de
skal klare å håndtere en uventet
og uønsket hendelse, sier Jan
Helge Kaiser. Kommuneundersøkelsen dokumenterer også at
kommunene i større grad må
samarbeide med det private
næringslivet og frivillige organisasjoner når de skal kartlegge
risiko og sårbarhet i egen kommune. For eksempel kan enkelte
bedrifter medføre risiko og
sårbarhet i kommunen, samtidig
som de er en ressurs. De frivillige organisasjonene har mye
kunnskap om sitt lokalmiljø,
og store ressurser som kan bli
verdifulle for kommunene.
Sammen med Fylkesmannens
tilsyn utgjør kommuneundersøkelsen DSBs grunnlag for
vurdering av status for samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene. På bakgrunn av dette
vurderer DSB og Fylkesmennene behov for oppfølging og
bistand til kommunene.

Brannen på ungdomsskolen
kunne endt i katastrofe, hadde
ikke renholderen og vaktmesteren holdt hodet kaldt.
REVETAL: Brannen på Revetal ungdomsskole fylte skolen med røyk fra den
starta kvelden før og gjennom hele natta, før den ble oppdaga først morgen etter
- minst sju timer etter den starta. Da kunne det endt i en eksplosjonsarta brann,
hadde ikke renholderen og vaktmesteren som kom først til stedet gjort alt riktig.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Renholder Toril Eilertsen kom
på jobb mye tidligere enn
normalt tirsdag 8. mars. Hun
oppdaga røyken i det hun låste
seg inn på skolen, gikk ikke inn,
men varslet brannvesenet og
vaktmestersjefen i kommunen.
Vaktmestersjef i Re kommune
Kurt Schjølberg var kjapt på
plass da han fikk telefonen
klokka 04.45.
– Alle veit jeg bor i nærheten og
kommer fort. Jeg var der på sju
minutter, forteller Schjølberg til
ReAvisa. – Jeg ba henne om å
ikke gå inn noen stand, men at
vi måtte være to. Det ble mer
og mer røyk, og det var nesten
umulig å vite hvor i bygget
brannen var, forteller han.
Fikk i seg mye røyk
Vaktmesterne i Re kommune
har vært på flere brannkurs, og
den kunnskapen kom til nytte
nå. – Jeg har lært at vi aldri
skal lukke opp dører for å se
etter flammer, men kjenne på
dørene. Er ei dør varm, er det i
det rommet det brenner. Etter 12
minutter var alle dørene sjekka
ut i andre etasje, der både de to
ansatte og brannvesenet først
mistenkte at det brant – på
grunn av all den tette røyken
som lå der, som hadde drivi opp
i løpet av hele natta. I første
etasje kjente Schjølberg over
dørene på kontorene, og kom
til døra til sløyden som var glovarm. Hadde han åpnet denne,
ville ulmebrannen og den høye
temperaturen slukt til seg oksygen og flamma opp. Det kunne
blitt en katastrofe. Vaktmesteren
fikk varsla brannmannskapene
som hadde kommet til stedet og
sendt inn røykdykkere i andre
etasje. Slokkingen på sløydsalen
kunne starte – minst sju timer
etter at brannen starta, mest
sannsynlig mye lenger.
– Brannmannskapene var råflinke og gjorde jobben sin. Jeg
ble sugd tak i av ambulansefolka og dratt med inn i sjukebilen,

forteller Schjølberg. Han hadde
vært lenge inne i den røykfylte
skolen, og ble sjekka grundig
for oksygennivået i blodet.
– Det var helt på grensa til å
bli med på sjukehuset, men
det hadde jeg ikke tid til, sier
Schjølberg og ler. Hans videre
oppgaver var å varsle rektor
og rådmann, forklare seg for
politiet, med mer. Først litt utpå
dagen var det tid til å stikke
innom legekontoret – og da var
alt i orden.

med røyk gjennom hele natta,
og det er tydelige tegn på at det
har vært en langvarig ulmebrann. Det er svidd et stort hull
i gulvet på sløydsalen. Politiførstebetjent Berg minner om at
det er lurt å varsle en gang for
mye, enn en gang for lite. Hun
skryter også av renholderen
og vaktmesteren som oppdaga
brannen, på vegne av alle nødetatene som kom til stedet. De
gjorde alt riktig og avverget en
katastrofe.

Avverget en katastrofe
Politiet har flere indikasjoner
på at det brant hele natta på
Revetal ungdomsskole, kanskje
helt ifra etter skoleslutt dagen
før. Trine Berg, politiførstebetjent og etterforskningsleder
ved lensmannskontoret på
Revetal, forteller at politiet er
så å si ferdig med å kartlegge
hva som skjedde da det brant på
Revetal ungdomsskole i mars.
Den endelige konklusjonen
må vente til den branntekniske
rapporten er klar, men de fleste
brikkene er på plass etter avhør
og åstedsundersøkelser.
– Brannen er ikke påsatt. Den
har mest sannsynlig starta i
brennbart materiale på sløydsalen. Det var både malingsspann og oljefiller liggende
ved arnestedet. Dette har mest
sannsynlig selvantent, forklarer
Berg. Brannen kan ha starta
ganske kjapt etter skoletid,
og hvert fall før klokka 22 på
kvelden mandag 7. mars. Vitner
har forklart til politiet at de så
flammer på sløydsalen.
Mest sannsynlig har flammene
blitt kvalt av oksygenmangel i
løpet av kvelden.
– Siden flammene forsvant
igjen, ble ingen nødetater varsla
om observasjonene, har vitner
forklart. De trodde enten at de
hadde sett feil, eller at situasjonen var avklart og at det var
unødvendig å varsle. Ulmebrannen har fylt ungdomsskolen

Nye rutiner ved skolen
Rektor Mona Elisabeth Larsen
har gått gjennom rutinene ved
skolen etter brannen. Hun har
ingen grunn til å tro at brudd
på rutiner var årsaken til at det
begynte å brenne i sløydsalen.
– Men vi kan aldri garantere.
Derfor kjører vi en total Risikoog sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for hele skolen, både
inne- og uteområder. Vi oppdaterer og lager noen nye rutiner,
og ikke minst: Vi legger en plan
for hvordan rutinene skal være
godt kjent for alle på skolen,
både elever og ansatte. Det kan
være noe så enkelt som en lapp
på veggen i hvert klasserom,
og en felles gjennomgang av
rutinene minst ett par ganger i
året.
Det har vært mye skriverier om
manglende automatisk brannalarm på ungdomsskolen. Brannen kunne blitt oppdaga veldig
mye tidligere, dersom et automatisk varslingssystem hadde
vært på plass. Som ReAvisa
avslørte i dagene etter brannen: Vestfold interkommunale
brannvesen har skrevet flere
avvik på manglende automatisk
brannalarm, seinest purra opp i
en brannrapport som Re kommune hadde svarfrist i januar i
fjor. Den var fortsatt ikke svart
skriftlig på da det brant på ungdomsskolen. Les mye mer om
dette på nettavisa
ReAvisa.no.

FÅR MYE SKRYT: Vaktmestersjef i Re kommune
Kurt Schjølberg mener
sjøl han bare gjorde jobben sin. Renholder Toril
Eilertsen sier det samme
og vil ikke bli avbildet
som en helt i lokalavisa.
Begge gjorde alt riktig da
de havna midt oppi dramatikken, men vil ikke lage
for mye styr rundt det.
Foto:
Stian Ormestad.

Bålbrenning med
spredningsfare
TARANRØD: Brannvesenet
rykka ut sist fredag til et bål
som brant uten tilsyn, med
spredningsfare. Det var satt fyr
på søppel, plast og skrot. Det
er forbudt både etter brannforskriftene og etter forurensningsloven. - Vi anbefaler på det
sterkeste og heller bruke avfallsmottaket som ligger bare noen
hundre meter høyere opp i bakken etter samme vei, er Vestfold
interkommunale brannvesens
sterke oppfordring.

Grassbrann
i Fossanveien
FOSSANVEIEN: Stasjon
Kopstad rykker ut til en mindre grassbrann i Fossanveien,
melder Vestfold interkommunale brannvesen (VIB).
Utrykningen skjedde rett over
klokka seks lørdag kveld 23.
april 2016. Brannen har starta
etter at en strømledning falt
ned, ifølge brannmannskap på
stedet. Brannen hadde mer eller
mindre slokka av seg sjøl før
brannmannskapene kom for å
kontrollere stedet.
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Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no

Hittegodsaukskjon
i Undrumsdal
UNDRUMSDAL: Politiet
arrangerer hittegodsauksjon
lørdag 21. mai - og dette blir
den eneste i Vestfold i år.
Den finner sted i lokalene til
Falck, Knudstadveien 262, 3176
Undrumsdal. Det er cirka 200
sykler som skal under hammeren. Følg anvisninger for
parkering, oppforderer politiet
på sin nettside. - Vi minner om
kontant oppgjør, betalingsterminal kan benyttes. Lokalene
åpner klokken 09.00 for dem
som vi se de gjenstandene som
skal auksjoneres ut.
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Mann i 20-åra omkom i MC-ulykke
HØYJORD: Alle nødeater rykka ut til en alvorlig trafikkulykke onsdag 4. mai. Ottar Steinstø, innsatsleder i politiet,
fortalte rett etter ulykken at luftambulansen var på vei. Fram
til luftambulansen landa ble det forsøkt gjenopplivning, uten
hell. Anestesilegen i luftambulansen erklærte føreren av
motorsykkelen for død en times tid etter ulykken.
Motorsykkelen har kommet nordfra, fra Vivestad mot Høyjord på Skjelbredveien. I en slak venstresving rett før Høyjord stavkirke har motorsykkelen skrensa ut på jordet, krasja
inn i en jordvoll, før motorsykkelen landa inne i en hesteinnhegning. Politiet på stedet antok at motorsykkelen har
holdt høy hastighet. Den omkomne sjåføren var en mann i
20-åra fra Sandefjord. Ingen andre var involvert i ulykken, og
det var heller ikke hester i innhegninga da ulykken inntraff.
Ulykken skjedde rett over klokka 19.00 onsdag kveld 4. mai.

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!

Foto:
Stian Ormestad

Lastebil raste ut
av rundkjøringa
UNDRUMSDAL: Torsdag
21. april ble en lastebilsjåfør,
en mann i 20-åra, kjørt til
sjukehus for sjekk etter å ha
rasa rett fram i rundkjøringa
i Undrumsdalskrysset. – Han
så ikke helt god ut, så det
er nok snakk om sjukdom,
fikk ReAvisa opplyst av
politiet på stedet. Lastebilen
traff heldigvis ikke andre
trafikkanter på sin ferd rett
fram i rundkjøringa, over
midtrabatten med skilt, over
et autovern, og til slutt bom
stopp i jordvollen utenfor
veien. Lastebilen sto på tvers
og sperra for avkjøringa fra
Undrumsdal og inn på E18
en liten stund.
Foto:
Stian Ormestad.

Tlf 333 78 515
Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag
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Frivillighet i Re:

Et utvida politiråd
med fokus på ekstremisme

Bekjemper ekstremisme:
Ser mennesket bak monsteret
REVETAL: Kultur som forebygging, gatemekling, antimobbeprosjekt er
prosjekter som de siste årene har fått tildelt den årlige pengesummen av Andreas
Bull-Gundersens Minnefond. I år går pengene til forebygging av ekstremisme.

OVERREKKELSE:
Styremedlem og Andreas’
stesøster Inga Marte
Thorkildsen overrekker
Andreas Bull-Gundersens
minnefond-stipend til
Yosef Bartho Assidiq og
stiftelsen JustUnity.
Foto:
Annika Løbig

REVETAL: Politi, PST, ordførere, kommuneledelse og
skoleledelse i Re, Andebu, Hof,
Lardal, Horten og Holmestrand,
videregående skoler og høyskolen i Vestfold var invitert til et
felles politirådsmøte på Revetal
tirsdag forrige uke. Fungerende lensmann på Revetal og
driftsleder for enhet nord Bent
Bjune innledet møte (bildet).
– Målet for dagen er at det enkelte lokale politiråd skal få litt
mer input av info og erfaringer
som de kan ta med tilbake –
og forhåpentligvis gi en enda
bedre utvikling i arbeidet mot
ekstremisme. Vi kan helt sikkert
lære av hverandre. PST-sjef i
Vestfold Roy Sandvik var på
plass for å fortelle om deres
forebyggende arbeid. I løpet av
dagen ble det også satt fokus på
skoleskyting, eller skyting på
steder der hvor mange mennesker er samla - også et mulig
resultat av ekstremisme, fortalte
Ernst Lynne, leder av utrykningsenheten i Vestfold.
Foto:
Stian Ormestad

Av Annika Løbig
Post@ReAvisa.no
Lørdag 23. april fant den årlige
pengeutdelingen av Andreas
Bull-Gundersens Minnefond
sted på Restauranten på Revetal. Denne gangen var det
JustUnity som mottok stipendet
på 30.000 kroner for sitt arbeid
mot ekstremisme.
Helt i Andreas sin ånd
Kultur som forebygging,
gatemekling, antimobbeprosjekt er prosjekter som de siste
årene har fått tildelt den årlige
pengesummen av Andreas BullGundersens Minnefond. Fondet
ble oppretta for å hedre Andreas
Bull-Gundersens minne, som
ble offer for blind vold da han
ble drept i København i 2009.
– For meg er det en måte å
bearbeide sorgen på og å lære å
leve med den, forteller mamma
Elisabeth Sann i innledningen
av arrangementet, der hun takka
både Restauranten, artistene,
mannen Heming Olaussen,
styret og alle andre frivillige
som stilte opp. Stiftelsen har
snart eksistert i syv år og dette
var da sjette gangen at det ble
delt ut penger til et godt formål.
Hovedkravet er at arbeidet til
vinneren av fondet alltid skal
være knyttet til forebygging av
vold mot barn og unge. I fjor
var det Revetal ungdomsskole
som mottok stipendet for å
kunne sette i gang anti-mobbing-prosjekter. Tre jenter fra

ungdomsskolen inntok scenen
og fortalte stolt om alt arbeidet
de har fått mulighet til å sette
i gang, takket være hjelpen
fra minnefondet. Noen av de
mange tiltakene som har blitt
satt i gang er kurs der lærerne
får en grundigere opplæring i
hvordan de skal håndtere mobbing i framtida og motvirke det,
det har blitt gjennomført undersøkelser for å sjekke hvordan
hver enkel elev har det, i tillegg
til en elevundersøkelse for å
finne mobbetall. Med hjelp av
pengene hadde skolen nok kapasitet til å ha to lærere i timene,
der den ene observerte klassen for å få et bedre innblikk i
hvordan klassemiljøet er, og de
fikk til og med avholdt foredrag
i form av en konsert med låter
som hadde budskap som «bry
deg, uansett hvem det er» og
«følg drømmene». Hovedemnet
fikk navnet «God nok». En del
av pengene gikk også til gjennomføringen av kulturkvelden,
og med store smil om munnen inviterte jentene allerede
til kulturkvelden til neste år.
Etter framføringer, som dikt
fra familiemedlemmene Anne,
Martin og Mia Bull-Gundersen,
musikalske innslag fra lokale
og velkjente artister; Selma
Norén, Sean og Kaya Schuett,
Suzanne Jacobsen og Eira Herheim, nærma arrangementet seg
høydepunktet. Styremedlem og

Andreas’ stesøster Inga Marte
Thorkildsen skrøyt spesielt
av moren Elisabeth, som var
personen som lufta idéen om å
opprette stiftelsen. Hun fortalte
at det har vært mange flere og
gode kandidater i år, før Yosef
Bartho Assidiq, også kjent som
«Per» på Nøtterøy, mottok stipendet på vegnet av JustUnity.
Stiftelsen jobber blant annet
med å hjelpe ungdommer med
å komme ut av ekstremistiske
miljøer og beskytter dem fra
radikalisering. - Vi syns Yosef
gjør en helt spesiell jobb, nettopp nå i disse tider. Re er jo
også blant de kommunene som
har prosjekter når det gjelder å
bekjempe ekstremisme, så vi
syns dette var midt i blinken,
rett og slett, forklarte Elisabeth
Sann. Det var mange grunner til
at styret valgte å gi årets stipend
til JustUnity. Det som skiller
arbeidet deres fra andre er at de
er opptatte av mange liknende
prinsipper som Andreas BullGundersen har vist i sitt liv.
Ser mennesket bak monsteret
- Jeg er overbevist om at sønnen
min hadde likt dette valget. Han
var også en sånn person som
var så opptatt av å snakke folk
ut av konflikter istedenfor å
bruke vold, forteller moren til
Andreas. Hun innrømte også at
Yosef nesten minte henne litt
om sønnen hennes. Elisabeth

ser samme typen med samme
pågangsmoten hun kunne se i
Andreas. – Han var direkte og
lurte alltid på hva det er som
rører seg opp i hodet til en person som gjør forferdelige ting,
og det er jo Yosef også opptatt
av, så jeg tror de hadde truffet
hverandre veldig bra.
Det virker som denne meningen
er gjensidig, og Yosef viser stor
respekt og interesse for verdiene
Andreas hadde bygget handlingene og livet sitt på: - Pengene
kommer godt med, men det å ha
Andreas Bull-Gundersen med
oss i arbeidet betyr så mye mer.
Det å få tilliten til å fortsette
det gode arbeidet han skulle
ha utrettet og som han ønsket
å utrette. Det er en stor ære for
oss!
JustUnity har allerede flere
ganger lykkes med å forebygge
rekruttering av unge mennesker
til ekstremistiske organisasjoner
og krig. Konseptet til JustUnity
går under mottoet «Mennesket
bak monsteret». - Det starta
med at vi begynte å snakke med
de ekstreme ungdommene og
ble kjent med dem på en annen
måte enn slik de ble fremstilt i
media, vi så flere sider av mennesket enn kun den ekstreme
siden som ble løftet frem og
fokusert på i samfunnsdebatten, fortalte Yosef. Han la til at
det handler om å ikke falle for
fristelsen å dømme ungdommer

som blir utsatt for radikalisering
bare etter førsteinntrykket de
gir oss. På denne måten ønsker
de å fylle inn det som mangler
i beskrivelsene av ekstremister
mediene gir folket.
Kulturkveld på Restauranten
JustUnity er allerede i gang
med et skoleprosjekt der de
blant annet holder foredrag og
oppfordrer elever og lærere til å
reflektere rundt temaene radikalisering og ekstremisme. Siden
dette prosjektet er godt utviklet
allerede, har de nå planer om å
starte opp et nytt prosjekt med
hjelp av de 30.000 kronene de
mottok gjennom minnefondet.
Det nye prosjektet skal gå til
arbeid innen kriminalomsorgen
og fengslene. - Vi har planlagt
et prosjekt med Oslo Fengsel
der vi skal ha små dialoggrupper med innsatte og holde foredrag for avdelingene, forteller
Yosef, og legger til at de ser for
seg muligheten til å følge opp
enkeltstraffedømte som er dømt
etter for eksempel terrorparagrafen. Gjennom dette håper
han at det blir mulig å sørge for
at de har bedre muligheter og et
støtteapparat når tiden er inne
for at de skal slippe ut.
Arrangementet ble avslutta
med allsang og utlodning av
kunstverk, der pengene går til
Andreas Bull-Gundersens
minnefond.
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Landbruk i Re:

"Lovise kylling"
tar av i popularitet

Se video på ReAvisa.no

Brannvesenet: En svært nyttig øvelse i Re
FRESTE: – Et svært verdifullt øvingsobjekt for røykdykkerne i Vestfold
Interkommunale Brannvesen (VIB), forteller brannvesenet på sin Facebookside etter øvelsen i Fresteveien forrige uke. Se video på nettavisa ReAvisa.no.
– For å kunne utføre jobben som i første rekke handler om redning og søk etter
personer, deretter slokking krever myndighetene også årlige reelle øvelser.
Derfor er vi svært takknemlig for å kunne øve i våningshuset i Re. Utprøving
av forskjellige teknikker og utstyr er viktig for innovasjon og utvikling slik at
jobben blir tryggere for brannkonstabelene. Og for at innsatsen skal være mest
mulig effektiv når det står om liv og verdier hos de som rammes av brann,
forteller VIB. Etter at øvelsen var ferdig, ble huset satt i brann og kontrollert
brent ned til grunnen.
Foto:Stian Ormestad.

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.

LINNESTAD NÆRINGSOMRÅDE: Gårdsand AS har
bevist at man ikke behøver å
være fransk for å lykkes med
andeoppdrett, skriver NHO
Vestfold som møtte medlemsbedriften for å snakke om muligheter i markedet, rammebetingelser i regionen og andre
næringspolitiske saker. - Vi ble
mektig imponert over hva vi
så, skriver NHO Vestfold på
sin nettside.
- Direkte fra Linnestad næringsområde i Re, ut til butikkene
og restaurantene sendes møre
og fettfattige delikatesser av
kylling og and. Bedriften står
på egne ben uten subsidier, og
lokale bønder aler opp fritt og
uten bruk av medisiner. Fòret
er utviklet i samarbeid med
forskningssenteret på Ås og
er basert på lokale råvarer fra
møller i Vestfold. Mottoet er:
Når kokkene trenger varer, må
de få dem raskt! Denne våren
utvider Gårdsand sitt nedslagsfeltet med Lovise kylling
med nesten 500 Kiwi-butikker.
Fram til nå har de levert til
Meny, Jacobs, Coop og noen
Sparbutikker.

Melkebønder fra Fon
hedret med Sølvtina
FON/LILLESTRØM: Melkeprodusentene Harald Fon og Birger Fon ble
tirsdag forrige uke tildelt Tines høyeste
utmerkelse for topp melkekvalitet,
Sølvtina. Bønder som klarer å levere
elitemelk hver eneste dag i 15 år, hedres
med Sølvtina. Nær 5.500 dager med god
fjøsdrift må til for å kunne motta den
eksklusive tina i sølv. – Sølvtina er et
symbol på det langsiktige og møysommelige arbeidet bønder har lagt ned over
mange år, talte Hanne Refsholt, konsernsjef i Tine. Harald og Birger driver med
melkekuer ved Krakken i Fon.
Foto:
Pressemelding
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Personalia i Re:

Slekters gang:
Døpte
Ramnes kirke
24.04 Alette Hansen Jarle
24.04 Lucas-Alexander Svendsen Andersen
- døpt i Høyjord stavkirke
08.05 Amanda Helene Knutsen Andersen
08.05 Iver Thorsdalen Østvåg
Revetal menighet
17.04 Othilie Mørk-Hansen
Undrumsdal kirke
17.04 Amalie Roberg
17.04 Matilde Roberg
Vigde
Ramnes kirke
27.03 Henriette Øygarden og Sjur Lodin Sæbø Linnestad
Våle kirke
16.04 Katrine Såstad Rasmussen Goverud og
Kristoffer Krogsether Goverud

Alt blir på stell med en regnskapsførerhund.

Døde
Ramnes kirke
26.04 Anders Gjermund Wold
04.05 Anne Lise Hansen

Årets konfirmanter i Re

Vivestad kirke
15.04 Bergliot Kristine Stokke
27.04 Sissel Vallumrød
Våle
14.04

Ingrid Kamilla Jonstang
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

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

Ramnes kirke
28. mai kl. 12:00
Jean Sebastian Hermansen
Henrik Hesby
Henriette Holthe
Hedvig Horn
Henriette Møller Hvam
Tiril Kristine Knotten
Andrine Lie
Jenny Mûller
Herman Svinsholt
Ramnes kirke
29. mai kl. 10:30
Martine Bergan
Kristoffer Frigstad
Johannes Fon Heierstad
Lone Knotten
Linnea Louise Ålborgen Sørensen
Rebecca Thomas
Ramnes kirke
29. mai kl. 12:30
Linus Bild
Camilla Fossen Sulesund
Pernille Holm
Espen Hov
Olav Kihle
Malene Næss
Marius Skjeggestad
Martine Louise Øhrn

Diakonatet
i Ramnes
17-mai fest på Re
Helsehus kl 18.00.
Tale ved Arne Kvaal.
Sang, lek/konkurranser,
bevertning m.m.
Alle velkommen!

Fon kirke
29. mai kl 10:30
Oliver Solberg Bøe
Helene Homb
Anita Juvet Lian
Ingvill Mikkelsen Ringen
Herman Linné Sundelius
                 
Fon kirke
29. mai kl. 12:30
Ole Mathias Frellumstad
Hetlesæther
Philip Hegg Myhre
Martine Helene Mæhlum
Emilie Holm
Våle kirke
5. juni kl. 10:30  
Martha Irene Førde Bondahl
Hedda Bostrøm
Halvard Brundtland
Emilie Hagen Johansen
Sondre Peder Kristensen
Fredrik Ottesen
Synne Emilie Prosvik
Håkon Øien Røisgård
Våle kirke
5. juni kl. 12:30    
Joakim Dale
Peter Flemming Skaug Evensen
Thea Lundstad Hansen
Maren Haslestad
Mats-William Rostad
Daniel Aall Skillinghaug
Lita Marie Sørensen
Line Toen Thorsen      
Undrumsdal kirke
5. juni kl. 11:00
Kristine Aabøe Eie
Xenia Maria Hallberg
Ola Nordli Heierstad
Ann Helen Ims
Oda Jonetta Brenna Joberg
Ida Tyssø Mathisen
Christoffer Skinnes Næss

Humanistiske konfirmanter,
Biorama lørdag 30. mai 2016
Stian Hogsrød, Ramnes
Axel Mender, Ramnes
Ernst Emil Eggum Myrvang,
Revetal
Ida Mari Silch Almroth, Våle
Pernille Solheim Andresen,
Revetal
Sindre Anthonisen, Revetal
Maheen Atif, Våle
Lilli Ya Axelsen, Våle
Lars Bergan, Undrumsdal
Kristian Langklep Bjørnøy,
Revetal
Julie Aas Borge, Revetal
Christian Andersen Bøhle, Våle
Sara Elizabeth Christophersen,
Revetal
Lea Michelle Fjeldvang,
Revetal
Louise Flannum, Ramnes
Mathilde Ekeberg Hanssen,
Ramnes
Tuva Anna Hernes, Revetal
Nikoline Horn, Våle
Suzanne Jacobsen, Revetal
Oda Kjølås, Ramnes
Eirik Kjølås, Ramnes
Herman Kommedal, Våle
Saga Marielle Grødahl Lantz,
Revetal
Tuva Iren Rabone, Våle
Sebastian Sanni, Ramnes
Corin Irja Sivertsen, Våle
Villemo Skotnes, Revetal
Dina Sleen, Våle
Victoria Sydhagen Smidsrød,
Våle
Erlend Walberg Solerød,
Undrumsdal
Ina Thorvaldsen, Ramnes
Sigurd Ødegård, Ramnes
Mina Elise Aasmyr, Revetal
Viktoria Iselin Tveitan, Ramnes
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale

For 5 år siden:
Brenner for et trygt
lokalsamfunn i Re

- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Våle Ungdomslag for utleie
v/vaktmester, tlf: 330 60 718

Idrettsbygget Bergsåsen idrettspark
- møterom/festsal m/stort kjøkken, kjølerom
Kontakt Ramnes IF for utleie: Alfred Ringdal,
tlf 913 49 531, epost alf-rin@online.no

REVETAL: I mai for fem år siden
ble Re kommune sertifisert som
et Trygt lokalsamfunn (Safe communities - et verdensomspennende
nettverk). Som synlig bevis fikk
ordføreren overrakt et messingskilt
og et flagg. - Flagget kan henge oppe
i fem år. Da må vi sertifiseres på
nytt. Dette er bare en start, og vi skal
fortsette å jobbe videre mot et enda
tryggere lokalsamfunn, sa prosjektleder Ole Grejs til ReAvisa under
overrekkelsen. Re kommune var
nummer 236 i verden, og nummer 19
i Norge som fikk dette beviset på å
være et trygt lokalsamfunn.
Faksimile:
ReAvisa mai 2011.

17.mai
REVETAL

08:00 Flaggheising i parken på Revetal. Blågjengen spiller.
09:00 Gudstjeneste i Våle kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann med
kransenedleggelse. Tale ved Thorvald Hillestad. Gla’gjengen spiller.
09:30 Gudstjeneste i Ramnes kirke v/sokneprest Sølvi K. Lewin med
kransenedleggelse. Tale ved Trude Viola Antonsen. Blågjengen spiller.
10:15 Re Helsehus: Ord for dagen v/sokneprest Sølvi K. Lewin for beboere
og pårørende.
10:30 Re Helsehus: Tale for dagen v/7. trinns elever. Blomsteroverrekkelse.
Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller.
10:30 Oppstilling fra rundkjøring og bak v/Re helsehus (Lensmann, flaggborg,
17. mai kommité, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ramnes skole og
Røråstoppen skole.
Oppstilling fra rundkjøringen og vest langs Regata/Menyparkering: Våle
skolekorps, Kirkevoll skole, Blågjengen, Revetal ungdomsskole, barnehagene,
Gla’gjengen, russ, lag og foreninger og borgertog.
11:00 Toget går opp gjennom Revetalgata - Kåpeveien - Bispeveien - Brårveien
- Ramskiveien - rundt ved biblioteket - Brårveien og Regata tilbake. Toget
ender i parken med felles sang og tale for dagen av elever fra 7. trinn.
Arrangementer på Revetal ungdomsskole, Ramnes skole og
Våle samfunnshus.
UNDRUMSDAL

09:00 Gudstjeneste i Undrumsdal kirke v/Morten Askjer. Kransenedleggelse.
09:30 Toget går til Solerød oppvekstsenter. Våle skolekorps spiller. Feiring med
tale v/6. trinn og leker for barna.
FON

12:30 Gudstjeneste i Fon kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann.
Kransenedleggelse. Gla’gjengen spiller.
13:00 Toget går fra kirken.
13:15 Feiring med tale av Stina A. Neergård og leker for barna.

Velkommen!

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

Vi har take away!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt:
Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.
Epost Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

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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4H i Re:

4H fyller 80 år
REVETAL: 4H-klubbene
i Re feira 80-årsjubileumet til 4H i Norge i
forrige uke. Alle 4H-klubbene var samla på Revetal
onsdag 4. mai, oppimot
70 4H-ere. - Vi hadde
leid hele parken, forteller
Magnus Revaa i Beitemarken 4H til ReAvisa.
- Vi gjorde mye forskjellig, som spille volleyball,
kaste på boks, danse
4H-dansen, lage egen
smoothie, sykle, høre på
musikk, dele ut gratis
vafler og kaker, og vi
gikk rundt og solgte lodd.
Dette var en fin måte å
markere dagen på!
Disse 4H-klubbene var
med på arrangementet:
Beitemarken 4H, Djerv
4H, Rapp 4H og Ivrig 4H.
- Om noen ønsker informasjon om 4H, ta kontakt
med en lokal klubb eller
sjekk www.4h.no, råder
Magnus ReAvisa-leserne.
Foto: Privat

ReAvisas Sommermagasin
Frist 8. juni, utgivelse 15. juni
Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

