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Siste dag på drømme-
jobben etter 40 år

2 - 3  

Katrine Hallenstvedt Lid fra Ramnes og André Klausen fra Høyjord (bildet over, i midten) 
vrenger ansiktene sine så publikum vrenger lattermusklene i sommer. 

Det er noe av det du lese om i ReAvisas sommermagasin - med oversikt over det som skjer 
i Re og med reinger i løpet av sommeren.

Kongefamiliens mann 
fra Re
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Skoler i Re:

Siste dag på drømmejobben i dag

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Det er jo vemodig. Det er nes-
ten så jeg ikke klarer å snakke 
om det, sier Per Erik Kompalla 
(64) med en klump i halsen.
ReAvisa snakka med den spreke 
64-åringen på Tinestafetten, der 
han hadde med 7. klassen som 
han for to år siden bestemte seg 
for at ble den siste klassen hans.

Fra brannmann til lærer
Som liten guttunge ville han 
bli brannmann. Kanskje ikke så 
uvanlig, det. Ønsket sto ved lag 
etter militæret, og brannmann 
ble Per Eriks første skikkelige 
yrke. Men etter halvannet år 
som brannmann var det nok 
- det var ikke drømmejobben 
likevel. 
I 1973 starta han på lærerutdan-
ninga, og ferdig utdanna fikk 
han lærerjobb i Porsgrunn.
For 38 år siden kom tilbudet 

om en lærerstilling på Ramnes 
skole, og det hoppa han på - og 
der har han blitt. Per Erik fant 
drømmejobben. På Ramnes 
skole har han jobba mest med 
de største barneskolebarna, som 
kontaktlærer i alle år.
- Du blir kjent med ungene og 
foreldrene på en god måte, og 
kan som kontaktlærer ha en tett 
oppfølging. Jeg liker å gjøre 
ting skikkelig.

Streng og veldig flink
Nå er de første elevene han 
hadde på Ramnes skole passert 
50 år, og han kjenner så å si 
hele bygda. Flere generasjoner 
med elever og foreldre har fått 
gleden av å bli kjent med den 
sympatiske Ramnes-læreren.
Per Erik er streng og flink, 
mener elevene ReAvisa snakka 
med på Tinestafetten. Ved siden 

av læreryrket har han vært aktiv 
i idrettslivet på fritida.
- Har jeg det travelt, kan jeg 
ikke dra på Revetal for å 
handle. Da tar det fort en del 
ekstra tid. Det blir jo til at en 
kjenner veldig mange. Og det er 
viktig å slå av en prat og være 
sosial som lærer, det følger med 
yrket - og det er veldig 
hyggelig.

Håper Ramnes skole består
Med et fantastisk utemiljø og 
naturen rett i nærheten, håper 
Per Erik at Ramnes skole får 
bestå. Disse store fordelene er 
skolen flink til å dra nytte av. 
Han skryter av en rekke dyktige 
rektorer opp gjennom åra som 
har gjort og fortsatt gjør en 
kjempejobb i en vanskelig 
økonomisk hverdag. - Jeg har 
ikke trua på svære skoler. Det er 

ikke bra. Jeg håper for elever og 
læreres skyld at ingen finner på 
å foreslå Ramnes skole ned-
lagt en gang til. Det ville være 
galskap! 
At skolen alltid har hatt en 
bevisst holdning til å rekrut-
tere mannlige lærere, er også 
positivt for både lærerkol-
legiet og elevene. - Det beriker 
skolemiljøet, det er jeg helt 
overbevist om. Ramnes skole 
har vært veldig flinke på det i 
alle år, i et yrke der det blir bare 
flere og flere kvinner. En god 
blanding er oppskriften på et 
godt skolemiljø.

- Skap ro i skolen!
Etter mer enn 40 år som lærer 
har Per Erik en bønn til de som 
sitter på toppen i skoleverket:
- Skap ro! Vi trenger mer forut-
sigbarhet i forhold til stadig 

RAMNES: Etter over 40 år som lærer har Per Erik Kompalla sin siste dag på jobb på Ramnes skole i dag.

“Jeg har aldri angra. Å være lærer er det beste som finnes, så lenge du 
trives. Men jeg kan lett se for meg at det er den verste jobben 

som finnes hvis du ikke er typen til det.“

Per Erik Kompalla (64) 

Se video på ReAvisa.no
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Nettavisa ReAvisa.no - 12.199 lesere sist måned!

Mest lest sist måned:
1. 17. mai i Re - bilder og video
2. Ulykke på Kileveien i Ramnes
3. Ulykke på Himmelspretten i Undrumsdal
4. Ulykke ved Grenneslia i Hof
5. Ulykke med traktor og bil på Bispeveien

Mest lest så langt i år:
1. Barnedåp ble plutselig til bryllup i Ramnes kirke
2. Amalie (17) følges av tusenvis i sosiale medier
3. Revetal kolonial - kortreist og økologisk mat
4. Havna i hekken etter utforkjøring på Bispeveien
5. CrossFit Revetal flytter til Lundteigen

Torvparken – Revetal

Tlf 40 00 33 20
revetal@comfort.as
www.granvvs.no

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 18.00
Lør 10.00 - 14.00

ReAvisa juni 2016

   Åpnings�der:   
tirsdag til fredag: 11-16 
lørdag: 11-15 
Sommeråpent i juli: se akglass.no 

www.akglass.no og facebook 

endringer med reform etter 
reform. Det trenger vi ikke gang 
på gang, mener Per Erik.

- Jeg har aldri angra!
Framtidas utfordringer ser 
han konturene av allerede nå: 
Skolen konkurrerer om opp-
merksomheten i en verden der 
ny teknologi og nye medier er 
i en rivende utvikling. Da kan 
skolen fort bli litt kjedelig.
Elevene ligger ofte i forkant 
av utviklingen, og utstyret på 
skolen blir utdatert i rekordfart. 
Der kunne skolen blitt bedre 
enn den er i dag.
Uansett ny teknologi i skole-
hverdagen, - den tradisjonelle 
lærerrollen må ikke forsvinne. 
Læreren er lederen i klasserom-
met, og læreren må ha den 
daglige kontakten med elevene.

Det beste med drømmejobben 
som lærer er å se framgang hos 
elevene, og at de lykkes. Det 
går på mer enn bare det faglige, 
det går også på det sosiale - at 
elevene viser stor omsorg for 
hverandre.
- Jeg har aldri angra. Å være 
lærer er det beste som finnes, så 
lenge du trives. Men jeg kan lett 
se for meg at det er den verste 
jobben som finnes hvis du ikke 
er typen til det.
Da Per Erik tok over 7. klassen 
som nå går ut av barneskolen, 
bestemte han seg for at dette ble 
den siste klassen.
- Det har vært planen hele 
veien. Nå gir jeg meg, mens 
formen enda er sånn noenlunde.

- Skal nok få tida til å gå
Pensjonisten får nok å henge 

fingra i med sju barnebarn som 
alle er aktive i idrett. Det går i 
håndball, fotball og ski. Planen 
er å følge opp barnebarna tettere 
enn det han har hatt tid til ved 
siden av full lærerjobb. - Det 
gleder jeg meg til. Så er det 
kanskje en trenerjobb som blir 
ledig, eller noe annet som skal 
fikses i et idrettslag eller to. 
Mulig at jeg pusler litt hjemme 
i et roligere tempo. Jeg skal nok 
få tida til å gå, tror Per Erik om 
pensjonisttilværelsen.

Sprek pensjonist
- Jeg har aldri angra et sekund 
på at jeg ble lærer. Men det er 
ei tid for alt. Nå har jeg liksom 
bestemt meg da, så da kan jeg 
ikke angre på dette heller, sier 
den spreke pensjonisten 
- fra og med i morgen.

FLINK OG STRENG: 
Per Erik Kompalla (64) får 
gode skussmål fra avgangs-
klassen som blir hans siste 
som lærer ved Ramnes skole. 
- Han er flink og streng, 
forteller elevene til ReAvisa. 
Fra og med i morgen er 
64-åringen pensjonist, etter 
over 40 år i skoleverket. 
ReAvisa møtte den spreke 
Ramnes-læreren på Tin-
estafetten i våres - se video 
på nettavisa ReAvisa.no. 
Der forteller han blant annet 
at “annerledesdager” som 
Tinestafetten, balldager, med 
mer er blitt vanskeligere å få 
til med åra. Men den erfarne 
læreren mener avkoplinger 
fra rutinene må til - også for 
å lære enda bedre når man 
først sitter på skolebenken.

Foto: 
Stian Ormestad

Stengt 18. juli-1. august

SMÅBRUK/ GARDSBRUK
ønskes kjøpt i løpet av ett års tid.

Voksent par, agronom og tømrer, 
leter etter en plass vi kan drive med dyr.

Tlf 90765216, M. Strøm

Slutter som rektor 
etter 30 år
UNDRUMSDAL: Etter 30 år 
på Bjerkely skole slutter rektor 
Per Asp (65). Det skal markeres 
på sommeravslutningen ved 
privatskolen førstkommende 
fredag. Det forteller Tore Slett-
vik, inspektør Bjerkely skole. 
Asp er en populær rektor, som 
også tar timer som lærer. Blant 
annet satte han i gang spikerhyt-
teprosjektet - les mer om det i 
ReAvisa desember 2015.
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DNB Eiendom � Hele Norges Eiendomsmegler   �   dnbeiendom.no   �   tlf: �� �� �� ��

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

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

Solgt! Solgt! Solgt! Selge?
Vi ble døpt i Ramnes og Våle kirke, har gått i barnehage på Bibo og i Bergsåsen,  

på skole på Kirkevoll, Ramnes, Revetal og Re. Vi har også spilt fotball på alle fotball- 

banene i kommunen, gått milevis på ski i flotte skiløyper, bada og fiska i de fleste  

av vannene og vært på Sandsletta mange herlige sommerdager. Inngående lokal-

kunnskap kombinert med bransjens beste verktøy for boligmarkedsføring gjør oss  

til en sterk samarbeidspartner for deg som vurderer å selge. 

Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering og et godt tilbud.
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Skrevet av Amalie Andersen,
elev ved Revetal ungdomsskole

Da vi fikk arket om hvilke 
valgfag vi skulle velge for 10. 
klasse, sto det skrevet et nytt 
valgfag: «Innsats for andre». 
Ingen visste egentlig hva det 
handlet om, men da vi dukket 
opp første time på høsten 2015 
var klasserommet fullt. Enda 
flere skulle vi bli. 

Fint med mye praktisk arbeid
Da vi startet med valgfaget for 
cirka sju måneder siden, hadde 
vi egentlig ikke noen plan for 
hva vi skulle gjøre. Vi delte oss 
heller i smågrupper som skulle 
finne ut hva vi skulle gjøre. Vi 
fikk mye inspirasjon fra andre 
skoler som hadde skrevet på 
nettet hva de hadde holdt på 
med. Helsehuset var stedet de 
fleste snakket om, men det var 
også mange som ville hjelpe til 
med «The Beatles-forestillin-
gen» som Sal og scene-gruppa 
framførte på kulturkvelden i 
februar. I «Innsats for andre» 
har hver enkelt gruppe gjort 
mye forskjellig, men alle har 
gjort en innsats for andre; noen 
var på helsehuset og hjalp til 
der, en annen gruppe var i 
barnehagen eller hjalp til i andre 
skoleklasser, mens andre samlet 
inn penger til Katwe – vår 
vennskapskommune. Men det 
var også mange vaktmester-
jobber som har blitt gjort av 
«Innsats for andre»-gruppa. 
Heidi Dalen Dørum (15) har 
hatt «Innsats for andre» i år. 
Hun har både jobbet i barne-
hagen og tjent inn penger til 
Katwe. Hun har samlet inn 
penger sammen med Henriette 

Flåten og Stine Jensen Stange. 
Men hvorfor ville de samle inn 
penger til Katwe? 
- Vi ville samle inn penger til 
Katwe fordi vi ville hjelpe dem. 
Verdien på pengene der nede er 
større enn her, derfor vil det gi 
størst utbytte om vi ga pengene 
dit enn et annet sted Norge.
Mens Heidi, Henriette og Stine 
har samlet inn penger til Katwe 
har Tim Saglien (15) hjulpet til 
på «The Beatles-forestillingen». 
Han synes valgfaget er bra, 
bedre enn de andre fagene, 
spesielt siden han nevnte at han 
ikke er så skoleglad og at han 
synes det er bra med et valgfag 
med mye praksis.   
Henriette Nilsen Mathiassen 
(15) er også enig med Tim: 
- Jeg synes «Innsats for andre» 
er veldig bra, siden det er prak-
tisk arbeid i stedenfor teori.  
Henriette har hjulpet til både i 
barnehagen og på helsehuset, og 
det er dette hun synes har vært 
mest lærerikt: alle aktivitetene 
hun har vært med på. 

- Lært det meste!
Men hva har vi egentlig lært av 
dette praktiske valgfaget med så 
mange muligheter? 
- Jeg har lært det meste, sier 
Tim. - Alt fra lyd, musikk og det 
å sette opp en forestilling. 
- Jeg har lært å følge og lage 
et budsjett, jeg har også lært å 
lage et program for barn som vi 
brukte i barnehagen, sier Heidi.
Et morsomt valgfag som kan 
varmt anbefales nye ung-
domsskoleelever, mener Amalie 
Andersen (15).

REVETAL: Amalie Andersen (15) har skrevet denne 
flotte oppsummeringen av et helt nytt og veldig pop-
ulært valgfag på Revetal ungdomsskole.

Nytt vellykka valgfag: 
“Innsats for andre”

POPULÆRT: Elevene har 
bare godt å si om det nye 
valgfaget - der hele poenget 
er å hjelpe andre.

Foto: Privat

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Stortingspolitikere på Re-besøk: - Lærerikt 
å høre om det banebrytende arbeidet på Re

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Høyres kunnskapsfraksjon var 
i mai på Vestfoldturne, og på 
Re videregående skole var de 
spesielt interessert i de lave tal-
lene for frafall. Tallet på elever 
som slutter her er på mellom 
0,5 - 2 prosent - blant de laveste 
i landet.

Re er en “nedsossa” skole
Stortingsrepresentant Kent Gud-
mundsen har vært på Re-besøk 
tidligere, men forteller at det har 
skjedd veldig mye på skoleom-
rådet siden sist han var her.
- Vi har satt opp brakker som 
midlertidig løsning, før vi nå 
utvider skolen på en skikkelig 
måte, forteller rektor Cecilie 
Langklep Bjørnøy. - Her gjør 
vi det bare, vi hiver oss rundt 
og får det gjort - så kommer de 
permanente løsningene etter 
hvert, sier hun og ler.
- Dette er en nedsossa skole, 
uten så mye press på klær og 
duppeditter, forteller Camilla 
Reidunsdatter Andreassen, stud-
ierektor helse og oppvekst, til 
følget i mørke dresser og slips.
Hun forklarer Re-modellen, der 
elevene får mye nyttig praksis i 
faget underveis i utdanningen. 
- Vi følger elevene til de er 
ferdig med noe. Enten de er lær-
ling, fått fagbrev eller er studie-
forberedt til videre skolegang.
Re-modellen sprer seg i Vest-
fold. Det er fylkesordfører Rune 
Hogsnes glad for. - Det er alltid 
en god ting å lære av hverandre. 
Det er viktig at alt som fungerer 
bør spre seg.

Kåre Simonsen forteller om 
bygg- og anleggslinja, der 
frafallet kanskje imponerer mest 
på et studievalg som ellers sliter 
med stort frafall. Men ikke på 
Re. 

Størst på bygg og anlegg
- Vi er størst i Vestfold på bygg 
og anlegg, forteller Simonsen. 
At det går an å kombinere det 
attraktive idrettstilbudet på Re 
med alle studieretninger er en 
stor fordel.
- Mange på bygg og anlegg 
kombinerer det med idrettsfag. 
Det er vel ikke så rart at en 
som er god i fotball, håndball, 
ski eller noe annet også kunne 
tenke seg å bli snekker av yrke? 
En må ikke gå studiespesia-
liserende, bare fordi man er et 
idrettstalent.
Gruppeleder for Høyre på 
Fylkestinget Jon Olav Knotten 
mener det har vært en svakhet 
tidligere, som Re har retta opp 
i og nå går foran som et godt 
eksempel.
Eivind Ellingsen, studierektor 
idrettsfag, forteller at kombinas-
jonen yrkesfag og idrettsfag har 
en kjempeoppgang på Re.
- Vi har flere elever som spiller 
på juniorlandslaget og samtidig 
tar fagbrev. Her har vi et tilbud 
for alle!
Re videregående skole har 
elever fra 13 av 14 Vestfold-
kommuner. Mange elever reiser 
forbi andre skoler for å gå på 
Re.  Høyre-delegasjonen var 
nysgjerrig på om privatskolen 

Wang - med toppidrett - har 
ødelagt for Re? Lærerkollegiet 
mener konkurransen bare har 
økt fokus, og at det har vært 
bra. Re er fortsatt en annerledes 
og god skole, som tør å prøve 
ut nye ting for en enda bedre 
skolehverdag.

Målretta arbeid 
for å forhindre frafall
- Det var veldig hyggelig å få 
være med på å vise stortingsrep-
resentanter og fylkespolitikere 
Re videregående skole, slik 
at de får ta del i det gode og 
målretta arbeidet skolen gjør 
for å forhindre frafall, forteller 
Tove Øygarden, gruppeleder i 
Re Høyre, etter besøket.
- Hele delegasjonen kunne 
slutte seg til stortingsrepresen-
tantens konklusjon om at det 
var lærerikt å høre om det bane-
brytende arbeidet Re gjør, og at 
Re faktisk er en foregangsskole 
og inspirator for mange andre 
videregående skoler, oppsum-
merer hun. Hele Høyre-følget 
besto av stortingsrepresentan-
tene Kårstein Eidem Løvås og 
Kent Gudmundsen, politisk 
rådgiver i kunnskapsfraksjonen 
Benedicte Røer, fylkesordfører 
Rune Hogsnes, 2. nestleder i 
Vestfold Høyre Henning Wold, 
gruppeleder for Høyre på 
Fylkestinget Jon Olav Knotten, 
pluss Elisabeth Runsjø og Lasse 
Berntsen fra Høyres fylkestings-
gruppe, fylkessekretær Cathrine 
Gulbransen og gruppeleder for 
Re Høyre Tove Øygarden.

BERGSÅSEN: Stortingsrepresentanter, fylkesordfører, fylkestingsrepresentan-
ter og lokale Høyre-folk var på besøk på Re videregående skole - for å lære.

STORFINT BESØK: Rektor Cecilie Langklep 
Bjørnøy tok i mot Høyre-delegasjonen.

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

Harald Solberg (39) har overtatt 
barndomshjemmet på Fossan, 
etter at han først stifta fami-
lie i Oslo med kona Kristine 
Lindhjem Solberg (39), barna 
Fredrik (14) og Henriette (12) 
- og kongepuddelen Vinny (4).
- For oss var det ikke fristende 
å bli boende i Oslo med barn. 
Derfor passa det greit å flytte 
hjem igjen til Re.

Statsministerens kontor
Å pendle fra Re til Oslo er null 
stress. – I jobben i Rederifor-
bundet har jeg som regel vært 
blant de første på kontoret om 
morgenen. Selv om det er lang 
reisevei i antall mil er det både 
effektivt og bra å reise kollek-
tivt fra Re.
39-åringen har gjort en komet-
karriere i hovedstaden. Mens 
han studerte i byen kom 
spørsmålet om han ville jobbe 
som politisk rådgiver for KrF 
på Stortinget. Han var i gang 
med hovedfag i statsvitenskap, 
men droppa det til fordel for det 
svært fristende jobbtilbudet - og 
har derfor aldri sluttført hoved-
fagsstudiene.
For det ene tok det andre: KrF 
kom etter hvert i regjering, 
og Kjell Magne Bondevik ble 
statsminister. Harald fulgte med 
på lasset og ble politisk rådgiver 
på statsministerens kontor. Sei-
nere ble han statssekretær for fi-
nansminister Per Kristian Foss. 
Da regjeringa gikk av i 2005 
gjorde tilfeldighetene det til 
at mediabransjen ble hans nye 
beite. Først Mentor Media og 
Vårt Land, så to år som admin-
istrerende direktør i Dagsavisen.
- Der var oppgaven for det 

meste å kutte kostnader for å 
sikre at avisa overlevde store 
endringer i markedet. Det er in-
gen kjære mor i mediabransjen.
Deretter ble det fem år i Rederi-
forbundet, den siste tida som 
viseadministrerende direktør.
- Jeg har alltid trivdes i leder-
rollen og utfordringene som 
følger med, helt fra ungdoms-
politikken på videregående. 
Samtidig som det er veldig 
krevende roller, er det også gøy 
å se resultater av innsatsen.
Det å gjøre strenge prioriter-
inger og måtte skuffe noen, er 
en del av jobben. - Men det 
er viktig med en god prosess, 
så det skapes en forståelse for 
beslutningen som tas.
- Alle synspunkt må komme 
fram og bli veid, så alle føler 
seg hørt. Det er aldri sånn at 
sjefen automatisk veit best bare 
fordi han er sjef, det er alltid 
snakk om et teamarbeid.
Nå leder reingen Det kongelige 
sekretariat ved Det kongelige 
hoff, og evnen til å prioritere vil 
komme til nytte også i denne 
jobben.
- Det er mange henvendelser 
med ønsker og behov, og mange 
som vil ha en bit av program-
met til kongefamilien både her 
til lands og utenlands, forteller 
Harald. Hans jobb er å lede sta-
ben som forbereder kongefami-
liens tette program, og koordi-
nerer med alle instanser som 
skal involveres. Lokalt er det et 
samarbeid med Fylkesmannen, 
kommunen, politiet, med flere, 
overalt kongefamilien kommer 
på besøk. Mange husker sikkert 
folkefesten da kongeparet var 
her i Re tilbake i 2012. Harald 

fulgte kongebesøket fra side-
linja som vanlig menigmann.
Det er mange brikker som skal 
på plass, og på toppen sitter nå 
Harald Solberg og organiserer 
det hele.

Like å løpe i skauene i Re
At veien via politikk, media og 
organisasjonsliv har endt opp 
i en jobb for kongefamilien, 
er bare tilfeldigheter. - Du kan 
ikke planlegge en sånn kar-
riere, uansett hvor mye fantasi 
du skulle ha, sier Harald og 
ler. - Det er bare tilfeldigheter. 
Jeg veit vel egentlig ikke helt 
enda hva jeg skal bli når jeg blir 
stor...
Nå som han skal farte rundt 
med kongefamilien gleder han 
seg til å bli bedre kjent med 
dette langstrakte landet.
- Dette er en spennende måte å 
bli enda bedre kjent med Norge 
på.
Som reinger flest er han veldig 
glad i hjemplassen sin. Også 
som hobbymosjonist - her er det 
mange flotte turløyper for 
trening og rekreasjon.
- Jeg konkurrerer mest mot 
meg sjøl, tidene er ikke bedre 
enn som så. Jeg har ikke en 
idrettskarriere å bygge på fra da 
jeg var ung, men jeg synes det 
er gøy å stille i konkurranser i 
voksen alder.
Harald løp halvmaraton i Hol-
mestrand og planlegger et nytt 
halvmaraton i juni. - Det er så 
flotte turområder her i Re at det 
er en drøm. Jeg liker å løpe i 
skauen her hjemme.
- Det har vært flott å vokse 
opp her, jeg syns vi i Re har en 
jordnær og sunn livsinnstilling. 

Jeg har vært heldig med støt-
tende foreldre, sier Harald. - Så 
er vi heldig å ha Sjur og Martin 
Gran på Meny Revetal, der jeg 
også jobba noen år ved siden av 
skolen. Da lærte jeg hvor viktig 
det er å stå opp om morgen, 
gjøre jobben skikkelig, vise 
respekt og være serviceinnstilt. 
Det ser jeg fortsatt tilbake på 
med glede, det var veldig fine 
og lærerike år.
Her hjemme i offentligheten i 
Re er kanskje Harald kjent fra 
lokalpolitikken, der han repre-
senterte felleslista Høyre/KrF i 
forrige kommunestyreperiode.
- Det var interessante år i lokal-
politikken, men også et visst 
element av frustrasjon. Lokal-
politikere har egentlig for liten 
påvirkningskraft med veldig 
trange økonomiske rammer, og 
sånn sett begrensa muligheter til 

å ta avgjørelser som kan settes 
ut i livet. - Men jeg har stor 
respekt for alle dem som vier 
tida si til lokalpolitikk, det er en 
viktig jobb. De hadde fortjent et 
større handlingsrom.

Monarkiet er en styrke 
for det norske samfunnet
Nå har Harald meldt seg ut av 
KrF for å være partipolitisk 
uavhengig i sin nye jobb. Men 
det er ingen tvil om at han 
har representert et av de mest 
monarkivennlige partiene i 
Norge. - Jeg mener monarkiet 
som styringsform, slik vi har 
utvikla det her i Norge, er en 
styrke for samfunnet. Beslut-
ningene tas i demokratisk valgte 
organer, mens kongefamilien 
representerer stabilitet og mark-
erer landet vårt på en god måte 
både her hjemme og utenlands.

FOSSAN: Harald Solberg fra Fossan har gått via politikk, lederstillinger i media 
og organisasjonsliv til nå å jobbe for kongefamilien.

SJEF FOR DET KONGELIGE SEKRETÆRIAT: Harald 
Solberg (39) er kongefamiliens mann fra Re - og familien på 
Fossan har selvfølgelig en kongepuddel. Mange husker nok 
folkefesten da kongeparet var i Re tilbake i 2012. 

Foto: 
Stian Ormestad/Håkon Westby.

Kongefamiliens mann fra Re

“Jeg mener monarkiet som styringsform, slik 
  vi har utvikla det her i Norge, er en styrke 
  for samfunnet”

  Harald Solberg (39), sjef for Det kongelige sekretæriat

Folk i Re:

Prinsippvedtak om 
kommunesammenslåing til uka
LOKALPOLITIKK I RE: Kommunestyret møtes tirsdag 21. 
juni, og der skal saken “kommunereformen – behandling av 
ekstern utredning/overordnet analyse – prinsippvedtak om 
sammenslåing mm” opp til behandling. Det er et langt saks-
kart for møtet som starter klokka 16.00, og det kan følges via 
direktesending på nett eller fra sidelinja i 4. etasje i kom-
munehuset på Revetal. ReAvisa dekker også møtet, sjekk 
nettavisa ReAvisa.no. Ellers på sakskartet står nye Revetal 
ungdomsskole, brannen på Revetal ungdomsskole, forslag 
om grensejustering mellom Re og Holmestrand kommuner, 
skoleskyss - endret vedtak om særlig farlig eller vanskelig 
skolevei i Re kommune, med mye mer. 
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Sport i Re:

- Ikke angra ett eneste sekund på at vi gikk til Ramnes!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det ligger an til et nytt 
generasjonsskifte i Ramnes-
håndballens toppsjikte. Mange 
av de mest rutinerte spillerne 
ga seg etter denne sesongen, 
og gir plass til et langt yngre 
lag bestående for det meste av 
J16-spillere som rykker opp til 
damelaget neste sesong.

Gjør hverandre gode
Tre av de mest rutinerte som gir 
seg er Mari Svele (29) og tvil-
lingene Tone Hjelmtvedt (34) 
og Ellen Hjelmtvedt (34) - alle 
opprinnelig fra Holmestrand.
- Egentlig har håndballen tatt 
for mye tid og planen har vært 
å legge opp i flere år, forteller 
Mari. - Jeg har snakka om det 
lenge, men det har vært så hyg-
gelig å dra opp her i hallen at 
jeg ikke har klart å legge opp. 
Det sosiale er absolutt grunnen 
til at jeg har hengt med så lenge 
som jeg har gjort.
Nå er det likevel bestemt en 
gang for alle - håndballskoa 
legges på hylla. Tone og Ellen 

vil også vie fritida si til noe 
annet enn trening flere dager i 
uka og kamp nesten hver helg i 
sesongen. I tillegg har det vært 
massevis av sosiale happenings, 
turer og turneringer. - Det har 
vært noen fantastiske år, er alle 
tre enig om. - Vi har ikke angra 
ett eneste sekund på at vi gikk 
over til Ramnes.
Det var etter nedrykket fra 1. til 
2. divisjon for drøyt ti år siden 
at talentspeidere ble sendt ut 
med mål om å etablere et nytt 
sterkt Ramnes-lag. Den gangen 
var det også et generasjonsskifte 
på gang. I Holmestrand fatta tal-
entspeiderne interesse for Mari 
og Hjelmtvedt-tvillingene, som 
den gang spilte i 4. divisjon.
- Heller på benken i 2. divis-
jon enn på banen i 4. divisjon, 
tenkte vi. Men det ble ikke mye 
benkesitting. Alle tre fikk vist 
ganske kjapt hva de var gode 
for, og ga alt. Mari sin styrke 
har vært forsvar, der hun har 
vært helt rå i midten. I angrep 
har hun spilt kant, de siste åra 

bekk. Tone har også vært en 
forsvarskjempe, men også god 
i ankomst og gjennombrudd. 
Ellen skal også få kred for sin 
forsvarsevne, og hun er en 
lagspiller av rang der hun mang 
en gang har gitt verdifull sper-
rehjelp i angrep. 
- Vi har alltid vært flinke til å 
gjøre hverandre gode. Gjennom 
alle år har vi hatt et Ramnes-lag 
som utfyller hverandre, og som 
tenker kollektivt, mener Mari.

Ikke redd for å få vondt
- Ingen av oss er spesielt redd 
for å få vondt heller, sier Tone 
og ler. Det har blitt en del 
skader, som da Tone revna hele 
handa. Ellers har det vært flere 
knekte fingre, masse blåmerker, 
skader på menisk og knær. Tone 
har vært skada hver julefeiring 
i flere år. - Det skal bli deilig 
med en jul uten revna hand eller 
brekte fingre, som de tre siste 
åra, sier Tone med et smil.
En gang stupte Mari ut av banen 
og tryna så hun havna langt bak 

å møte andre krigelag.
- Det har vært frykta å komme 
til Ramneshallen. Det er ikke 
gitt at noen klarer å ta poeng 
her, hvem som helst - også de 
aller beste - kan gå på en smell 
mot Ramnes hjemme, sier 
jentene stolt. 

Godt håndballmiljø i Ramnes
De har spilt under seks forskjel-
lige trenerteam i løpet av de ti 
åra som er gått.
- De har jobba veldig forskjel-
lig. Gjermund Hulbak hadde 
klart mest engasjement, Kjetil 
Lander Hansen og Håvard 
Løvmo var kanskje de mest fa-
glig dyktige. Kjetil på person og 
Håvard på laget som en helhet.
De har også møtt på mange 
forskjellige dommere, av svært 
varierende kvalitet.
Noen har fått kallenavn som 
søplekassene, Helan og Hal-
van. - Det har også vært noen 
kjempeålreite dommere som er 
veldig glad for å bli satt opp på 
kamper i Ramneshallen gang 

RAMNESHALLEN: For ti år siden ble tre håndballjenter fra Holmestrand henta inn for å styrke Ramnes-laget i 2. divisjon. Nå gir alle 
tre seg etter å ha revna hender, skada menisk og knær, blitt mørbanka gule og blå - men likevel lykkelig for ei veldig fin tid i Ramnes.

benken. Hun hadde det altfor 
travelt med å bytte inn. - Det 
førte ikke til fysisk skade, men 
det så voldsomt dumt ut, for-
teller Ellen.
- Kanskje det ble litt skada 
stolthet, sier Mari og ler.
For stuntet vant hun prisen 
"Årets innbytter" - en av mange 
kreative premier som er blitt 
delt ut på den årevisse avslut-
ningsfesten etter endt sesong. 
Der er det sanger, taler og mye 
moro.
- Det har alltid vært god stemn-
ing i laget, og vi har alltid finni 
på mye sammen utenom trening 
og kamper. Vi kommer til å 
savne det, helt klart.
- Men det er bare å legge hand-
leturen til Revetal, mener Tone. 
- Hvis vi savner noen, er det 
bare å handle der - da blir det 
garantert en håndballprat eller 
tre med gamle kjente.
De beste minnene reint sportslig 
er kampene der Ramnes har 
trekt det lengste strået i siste 
sekund. Det har også vært moro 

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27  

www.reakupunktur.no

Følg oss på 

facebook

Akupunktur  •  Soneterapi

”Det skal bli deilig med en jul uten 
revna hand eller brekte fingre...”

Tone Hjelmtvedt (34)
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på gang, fordi de sier det er så 
hyggelig her.
Og hyggelig er det i Ramnes-
hallen - det er hevet over 
enhver tvil.
- Det sitter litt i veggene her. 
Jeg tror det er en god Ramnes-
kultur, uavhengig av hvem som 
spiller på laget akkurat der og 
da. Det har vært generasjons-
skifter før, men det gode miljøet 
har bitt seg fast og er Ramnes 
håndballs store fortrinn.
Ramnes mister kanskje sin aller 
ivrigste supporter i tvillingenes 
mamma Berit Hjelmtvedt. I lø-
pet av ti år er det bare fire eller 
fem kamper hun ikke har sett.
- Da har det vært ting hun ikke 
får lurt seg unna som konfir-
masjon og bursdager, forteller 
tvillingene. - Mamma har vært 
med på bussturer til borteka-
mper, turneringer og hele laget 
har til og med hatt sommeravs-
lutning hjemme hos henne.

Den ivrige support-
eren har strikka sok-
ker, gitt håndklær til 
alle spillerne med 
navnet deres brodert 
på, med mye mer.
Nå som Mari og 
Hjelmtvedt-tvil-
lingene gir seg med 
håndballen, planleg-
ger alle tre å bruke 
litt av tida de før 
brukte på håndball 
på å fortsatt holde 
seg i form. 
- Vi har en plan om 
å møtes for å trene 
sammen, vi gamle 
lagvenninnene fra 
Ramnes. Det blir 
hyggelig, sjøl om 
det ikke blir helt 
det samme som å 
komme hit til 
Ramneshallen.

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

LIKER Å SLÅSS: På hånd-
ballbanen liker Mari Svele (29) 
og tvillingene Tone Hjelmtvedt 
(34) og Ellen Hjelmtvedt (34) 
å slåss, mens utenfor banen 
liker de å more seg med gode 
håndballvenninner, som bildene 
under viser. - Det har vært 
generasjonsskifter før, men det 
gode miljøet har bitt seg fast 
og er Ramnes håndballs store 
fortrinn, mener jentene som nå 
legger håndballskoa på hylla.

Foto: 
Stian Ormestad/privat

150 barn på håndballavslutning i Ramneshallen
RAMNESHALLEN: Ramnes IFs håndballgruppe markerte sesongavslutning på tampen av mai, og det 
var brus og bollefest med utdeling av pokaler til alle - og trening med instruktører fra Larvik og Nøtterøy.
Fra Larvik Turn og landslaget kom Tine Stange, opprinnelig fra Fon, og fra Nøtterøy Jonas Aunvold, 
Gisle Jon Thorrisson og Kristian Werner Nordby. Over 150 barn i aktivitet på parketten. I pausene hadde 
gjestene mer enn nok med å skrive autografer til de unge spillerne. Skuddstyrken ble målt med radar og 
en åtteåring skøyt et skudd målt til 62 km/t, og Jenter 7/8-spillerne hadde tre skudd over 50 km/t.
Kvelden ble avslutta med en håndballkamp mellom et forsterket Nøtterøy-lag og et Ramnes-lag med 
spillere fra alle lagene, og Tine Stange som lagleder. Den uhøytidelige kampen endte uavgjort 8 - 8.

Foto: Håkon Westby

Vant Re-mila i fjor – raskest også i Oslo
OSLO/REVETAL: Kristiane Fon Holmøy (24) fra Revetal vant 
EcotrailOslo – helt suverent. I fjor tok hobbymosjonisten hjemmeseier 
i Re-mila, og satte også ny løyperekord. Til daglig jobber den spreke 
24-åringen på Meny Revetal. – Jeg satser ikke spesielt på løping, men 
er veldig glad i det, så jeg løper og trener hver dag likevel – og litt 
ekstra nå før Re-mila, fortalte hun til ReAvisa etter seieren i Re-mila 
2015. Kondis.no viser til seieren i Re-mila og deltakelse i Skogsmara-
ton, men skriver at mange ble overraska over den overlegne seieren 
og den gode tida i Ecotrails 45 kilometer. Det ble ikke bare en ny seier 
i Oslo, men også en ny løype-rekord, drøyt fem minutter raskere enn 
vinnertida fra samme løp i fjor. Ecotrail er et «miljøvennlig» løp i flere 
hovedsteder i Europa der overskuddet går til blant annet WWF.
– Dette var første gang jeg var med, forteller Kristiane til ReAvisa. 
– Det var flotte løyper og mye fint å se mens vi løp!

Arkivfoto: 
Synne Eggum Myrvang

Varmt og kjapt 
i Re-tempo’n
BISPEVEIEN: Re sykkelklubb 
hadde 21 påmeldte lag i alle 
aldre, kjønn og nivåer. Rammen 
rundt arrangementet blei supert 
med vindstille, sol, tett opp mot 
30 grader og stor hygge ved 
start og mål, forteller Henning 
Larsen i Re SK om Re-tempo’n 
onsdag 1. juni. Vinnerlaget 
sykla på 37:12 – det vil si over 
52 kilometer i timen i snitt! 
Laget besto av Torjus Sleen, 
Vegard Børsheim og Reidar 
Borgersen.

Re motorsport 
arrangerer båtrace
TØNSBERG: I år er datoen 
5 - 7. august, og arrangøren Re 
motorsport lover at VM-byen 
Tønsberg skal koke denne helga 
med internasjonalt båtrace: - Vi 
kan friste med ei helg full av ac-
tion, konserter og folkefest!
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MUSKEL- OG LEDDPLAGER?

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

Hvilke problemstillinger jobber en Naprapat med?
DE FLESTE TYPER MUSKEL- OG LEDDPLAGER

Ryggplager • Ischias • Nakkeplager 
Svimmelhet • Hodepine •  Kne • Ankel 
Albue • Achilles • Fot • Idrettsskader

Naprapat og Helse • Industriveien 3, 3174 Revetal

Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk, 
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass, 

energi spareglass, sikkerhetsglass, 
interiør, bad, dusj med mer

Interiørglass
Glass på bad og dusj 
Glass på kjøkken

Første som har gått hele veien fra 
hvitt til sort belte i Re karateklubb
REVETAL: Emil Tinnion-Varholm (15) greide graderingen 
til sort belte tidligere denne måneden. Han er den første i 
Re karateklubb som har starta med hvitt og gått hele veien 
til sort belte. På bildet ser vi Emil til høyre, sammen med 
karate-kamerat Kristian Bjørnøy. Re karateklubb teller cirka 
20 medlemmer. Klubben har treninger på Røråstoppen sko-
len mandager og onsdager fra klokka 18.00 Les mer om Re 
karateklubb i ReAvisa, mars 2016 - og se bilder fra turner-
inga i Vålehallen i mars på ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad.

Fotballjentenes dag i Bergsåsen
BERGSÅSEN: Ramnes fotballgruppe arrangerte jentenes dag 
4. juni i flott sommervær og med mange strålende jenter. Det 
deltok 29 jenter i alderen 4 til 11 år. Det var en lett blanding 
av jenter som allerede spiller på J11 og J09 laget og “nye” 
jenter som ønsket å begynne å spille fotball. Alle spillerne 
viste stor iver og så ut til å storkose seg i det varme været. 
Det sportslige ble ledet av sportslige leder Hans A. Tveiten 
og fem flinke jenter fra Re FK som gjorde en flott jobb. Når 
fotballaktivitetene ble avslutta var det grilling av pølser og 
utdeling av brus, før det var en kort orientering om klubben 
av jenteansvarlig i styret Knut Svendsen. Arrangementet 
ble avslutta med utdeling av medaljer til alle spillerne, noe 
det så ut til at de satt stor pris på. Ramnes fotballgruppe har 
per dags dato to jentelag J11 og J09 i aktivitet, men etter det 
vellykkede arrangementet se det ut til at vi i høstsesongen vil 
ha fem jentelag J11, to J09, J08 og J05/06, noe som viser at 
det er grobunn for jentefotball i Ramnes. Dersom det er flere 
jenter som ønsker å begynne å spille fotball er det bare å kon-
takte leder Alfred Ringdal eller jenteansvarlig Knut Svendsen 
i Ramnes IFs fotballgruppe.

Foto: Privat

Høyjord skole 
hoppa seg til seier
HØYJORD: 6. klassingene på 
Høyjord skole vant 2.000 kro-
ner i en hoppetau-konkurranse, i 
kamp mot totalt 130 Vestfold-
skoler. Det er Nasjonalforenin-
gen for folkehelse som arrang-
erer den årlige hoppetau-konk-
urransen. Det er om å gjøre å 
bli den klassen som hopper flest 
timer i løpet av to uker - og 
det ble i år 6. klassingene ved 
Høyjord skole.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Sport i Re:



11ReAvisa juni 2016



12 ReAvisa juni 2016
Internasjonalt arbeid i Re:

Reisebrev fra familien Horn
Post@ReAvisa.no

I det lille landet Moldova, som 
mange kanskje ikke vet så 
mye om, mellom Romania og 
Ukraina – her bor vi, familien 
Horn. For åtte måneder siden 
dro vi fra Våle for å bo her i to 
år. Men hvorfor drar en familie 
fra Våle til Moldova - landet 
med alt fra luksusbiler til hest 
og kjerre? For oss har Mol-
dova og menneskene her vært i 
hjertene våre i flere år. Landet 
med de mange menneskene som 
føler seg glemt og verdiløse, og 
som ikke ser noen vei ut av en 
håpløs situasjon. Dette er Mol-
dova sett gjennom våre øyne. 

Et land med store forskjeller
Vi kom hit i september 2015. 
Pappa Tom Erik jobber i en 
avdeling som prøver å hjelpe 
fattige mennesker. Moldova 
regnes som Europas fattigste 
land. Organisasjonen vi job-
ber for hjelper ved å dele ut 
esker med mat, fyringsved på 
vinteren, dele ut vinterklær og 
skolesaker, dele ut settepoteter 
og grønnsaksfrø, og ved å gi 
en ku eller kyllinger, deler ut 
mat hjemme hos eldre, driver 
dagsentere for barn og mye mer. 
I Moldova er kontrasten mellom 
by og landsby stor. Hovedsta-
den Chisinau oppleves som en 
ganske vanlig by i Øst-Europa, 
mens landsbylivet likner mer 
på det vi tenker på som ”gamle-
dager” i Norge. Nøden på lands-
bygda er stor, men også i byen 
finnes mye nød bak veggene, 
på gatene og rundt søppelkass-
ene. Det oppleves rart å kikke 

ut av vinduet i leiligheten vår i 
Chisinau og se mennesker lete 
grundig gjennom søppelkass-
ene i håp om å finne mat eller 
andre ting de trenger eller kan 
selge. Samtidig er det godt å få 
sette ut en pose mat, hilse og 
smile eller gi en kopp te i kulda. 
Vi kom ikke for å bo i byen, 
i fin leilighet etter Moldovsk 
standard, i en gate som er full 
av butikker og restauranter, med 
Mc Donalds rett i nærheten og 
caffé latte som kan kjøpes på 
hushjørnet. Det er likevel slik vi 
bor – samtidig er det bare en del 
av sannheten: Hjem og skole i 
samme leilighet krever et mini-
mum av plass. En tenåring fra 
Norge trenger i det minste den 
lille, overbygde balkongen der 
han kan lukke døra bak seg. 

Nøden er stor i landsbyene
Vi forlot mangt og mye i Norge 
som vi ikke har her, og landsby-
gda i Moldova er som en annen 
verden, med mer nød enn vi 
kan leve tett på hele tiden. Så, 
en burger på Mc Donalds av og 
til og en latte på hjørnet nyter 
vi i takknemlighet og med god 
samvittighet. Men i landsbyene 
er det annerledes, og det er 
der vi ønsker mest å være til 
stede. Det er der vi kjører langs 
støvete, humpete landeveier, 
forbi brønnene der folk henter 
vann til drikke og vask, både 
sommer og vinter, og de grønne 
portene ofte skjuler fortvilte 
mennesker. De færreste har 
innlagt vann, og de fleste har 
utedo. De dyrker det de klarer i 

hagene, og noen kyllinger eller 
en ku kan bety mye. I skrøpe-
lige hus bor gjerne både barn, 
foreldre og besteforeldre på ett 
til to rom, for å holde varmen 
om vinteren. Mange prøver så 
godt de kan, men det er ofte 
ikke nok. De som styrer ser ut 
til å glemme dem fullstendig. 
Dette er i Europa – bare tre tim-
ers flytur fra Norge.
Fordi mange voksne forlater 
landet for å jobbe, eller er bor-
treist i lange perioder, er mange 
barn overlatt til seg sjøl eller 
slektninger, og mange eldre er 
igjen aleine. De voksne som er 
tilbake drukner ofte sorgene i 
alkohol, og barna får lide for 
det. Det er her, i landsbyene, 
at vi har fått møte så mange 
nydelige mennesker med sterke 
historier. Å bli sett, få en pose 
mat eller klær og bli bedt for 
betyr mye for dem. Og det gjør 
mye både med oss og barna. 
Tilbake i leiligheten i Chisinau 
følger det med mange tanker og 
følelser, som vi også ønsker å 
omgjøre i handlinger, og takk-
nemlighet. Med mye hjelp og 
støtte fra menighet, familie og 
venner i Norge. Uten dem og 
Gud ville dette bli for sterk 
kost.

Ingen framtid i Moldova?
På grunn av den store arbeids-
ledigheten, korrupsjonen og 
de mange som forlater landet, 
opplever de fleste ungdommer 
at det ikke er noen framtid for 
dem i Moldova. De blir dermed 
også svært utsatt for menneske-

handel gjennom mennesker som 
gir inntrykk av å ville gi dem et 
bedre liv. Svært mange jenter, 
men også gutter, forsvinner fra 
Moldova hvert år. De trenger 
kunnskap og hjelp. Men det er 
et vanskelig arbeid, for dette 
foregår så klart i det skjulte. Det 
kan også være utrygt, for de 
som tjener penger på menneske-
handelen ønsker ikke å miste 
inntekter. For å forebygge den 
utbredte traffickingen i landet, 
holdes det årlig konferanse 
for de mest utsatte jentene fra 
landsbyene. Nytt i år er at det 
også er begynt med konfer-
anse for utsatte gutter. På disse 
konferansene fikk vi delta og 
møte flotte barn med vanskelige 
erfaringer fra livet. Om som-
meren er det leirer i landsbyene 
der dette arbeidet følges opp, og 
til sommeren skal Berit og Mina 
få være med på en slik jenteleir. 
Det blir spennende.

Misjonsarbeid og mobilisering
Vi jobber gjennom en kristen 
organisasjon som heter Operas-
jon Mobilisering (OM), og er 
utsendt av Revetal menighet 
i Re. Her er vi med og job-
ber for å møte mange av disse 
behovene. Tom Erik jobber i en 
avdeling der de jobber spesielt 
rettet mot de fattige i landet. 
OM Moldova har dagsentere 
for barn i mange landsbyer. Der 
får de fattigste barna komme og 
få mat, leksehjelp, omsorg og 
bibelundervisning. De har også 
dagsentere for eldre, der de kan 
komme og få mat og fellesskap. 

Hver vinter deles pakker med 
mat ut til hundrevis av familier 
og eldre, og om våren får de 
grønnsaksfrø og settepoteter. 
Om vinteren er det i tillegg 
vedprosjekter, for moldoverne 
er avhengige av å fyre med 
ved om vinteren når gradene 
kan komme helt ned i 20 - 30 
minusgrader. Sommeren vil 
fylles opp med arbeidet vi kaller 
”Love Moldova”. Da avholdes 
fire omganger med to-ukers 
team til landsbyene. Men-
nesker fra mange land kommer 
for å delta på disse teamene. 
De kan velge å være med på 
både sportsleir for ungdom, 
dagleirer i landsbyer, leir for 
jenter, flåteteam der de bygger 
og reiser med flåte fra landsby 
til landsby, hest- og kjerreteam, 
hiking-team og team som byg-
ger lekeplass i landsbyer. Det er 
et fantastisk spennende arbeid 
som berører mange mennesker 
i løpet av tre måneder. De får 
oppleve mye moro, mennesker 
som bryr seg, og høre om Gud, 
som bryr seg enda mer.

Reiser hjem igjen før planlagt
Etter sommeren kommer vi til å 
reise tilbake til Norge, ett år før 
planlagt. En spennende reise har 
også vært en vanskelig reise, for 
små og store. Vi har landet på 
at vi er veldig glad vi reiste, og 
vi håper at det har fått bety noe, 
og fortsatt vil gjøre det. Men det 
er riktig å reise hjem etter ett år, 
slik at barna kan fortsette sitt liv 
hjemme blant venner og familie 
– mange erfaringer rikere.

MOLDOVA/VÅLE: Familien Horn ved Tom Erik Horn, kona Berit Sveen Horn og barna Sindre (13), Mina (11) og Even (9) fra Brek-
keåsen bor i Europas fattigste land, Moldova. Dette er reisebrevet fra familien som jobber for den kristne organisasjonen “Operasjon 
Mobilisering” (OM).

- En spennende, men også vanskelig reise - for små og store
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Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)

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!

MISJONERER I MOLDOVA: 
Det store bildet er tatt under 
et besøk hos en familie i en 
landsby, som familien Horn 
hadde med mat og leker til. 
Kona var høygravid og hadde 
allerede tre barn. Mannen 
var bortreist for å finne jobb. 
De bodde på ett rom, med en 
lyspære i taket og en vedovn. 
Veden var dårlig og det trakk 
fra vinduet. De var både 
sultne, kalde og fortvila - som 
så mange andre i Moldova. 
Bildet ved siden av viser en 
slags bygård i en landsby, og 
videre ser vi at den barns-
lige gleden er stor - tross lite 
materielle goder for folk flest i 
Moldova. 

Foto: Privat

“De dyrker det de klarer i hagene, og noen kyllinger eller en ku kan bety 
mye. I skrøpelige hus bor gjerne både barn, foreldre og besteforeldre på ett 
til to rom, for å holde varmen om vinteren. Mange prøver så godt de kan, 
men det er ofte ikke nok. De som styrer ser ut til å glemme dem fullstendig. 
Dette er i Europa – bare tre timers flytur fra Norge.”

Tom Erik Horn, misjonær i Moldova

COMCIT microneedling 
- en av de mest virksomme behandlinger på markedet 

for hudfornyelse/ hudforyngelse.
Vi har den råeste maskinen på denne teknologien 

- kjøler, nålebehandler og innfuser oxygen 
i samme behandling. 
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www.beautyzonevestfold.no - Revetalgata 6
tlf 976 02 220, post@beautyzonevestfold.no

Regnskapsføring i mer enn 40 år - med nye tekniske 
løsninger tilpasset den enkelte bedrift/gårdsbruk.

Bistand ved gårdsoverdragelse.
Kundens behov i fokus.

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

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: Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no
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CMYK: 88�0�29�0
PMS: 7466 

CMYK: 48�0�94�0
PMS: 375

GRADIENT FRA 90%
SORT TIL 70% 
I 90 GRADER 

CMYK: 98�10�84�18
PMS: 3415

DAME-HERRE
MOTE

www.re-torvet.no
Du finner oss i hjertet av Vestfold: 

15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING ÅPENT: 9�20 �18�   MENY 7�21 �20�
• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• I vinden 
• Restauranten 

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Life Revetal 

• Skoringen 
• Wivis parfymeri 
  og veskebutikk    
• Boots Apotek 

• Revený 
• Synsam 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  

• Helt Perfekt 
• Princess Interiør
• Hovs Marked
• Yes vi leker! 

• Expert Revetal 
• Meny 
• Mix 
• Chic Frisør

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!
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Historielagene 
reiser til seters
LINDSVERKSETRA: Lardal 
historielag innbyr historielaga i 
nabokommunene til samling på 
Lindsverksetra søndag 26. juni. 
Ramnes historielag og Våle his-
torielag samarbeider om turen 
dit, forteller Per Bjerkø. Det 
blir musikk ved Lågendølene, 
foredrag ved Tor Bjørvik om 
setrer, jakt og annen historie 
fra området, og turgåing for de 
som ønsker det: - Vi satser på 
samkjøring fra Bygdetunet Brår 
klokka 12.30 samme dag.

Høstmarked 
for 11. gang
VIVESTAD: Vivestad Høst-
marked har gjennom flere år 
vært det arrangementet som 
trekker flest folk til Re kom-
mune. Årets dato er helga 20. 
- 21. august, og dette blir det 
11. året på rad med høstmarked. 
Markedsstyrets leder Vidar Val-
lumrød forteller at oppslutnin-
gen fra utstillerne som vanlig
er god. - De cirka 150 bod-
plassene inne og ute er vi godt 
i gang med å fylle opp, mange 
utstillere kommer igjen år etter 
år. Som i fjor blir det konsert 
med Ila Auto. Trollebollene 
kommer også tilbake i år, og 
skal igjen underholde de yngste 
– og alle andre barn i alle aldre! 
Ellers kan vi i år også ønske 
velkommen til Tunsberg Leikar-
ring og Blågjengen. I anledning 
kommunesammenslåingsdebat-
ten har vi invitert ordførerne 
i Holmestrand, Hof, Horten 
og Tønsberg, sammen med 
ordføreren i Re, samt Heming 
Olaussen. Hvem vil “gifte seg” 
med Re, hva “byr de for brura”? 
Markedet ellers blir mye likt det 
publikum er vant til; utstillere 
som dekker et stort mangfold av 
både gammelt og nytt, forskjel-
lige aktiviteter og ikke minst 
mye god mat. Etter en forsik-
tig start i 2006 med cirka 60 
utstillere og 1.500 besøkende 
ble fjoråret så langt det beste 
med godt over 7.000 besøkende 
fra hele Vestfold og fylkene 
omkring. - Med fint vær - og 
det blir det jo! - tror jeg på et 
minst like godt besøk i år, sier 
Vallumrød.

Holt gård holder 
sommeråpen cafe
HOLT GÅRD: Det blir kafe 
som vanlig på Holt gård hver 
søndag framover, men følg med 
på deres nettsider for mer info 
om det som skjer på gården, 
oppfordrer Holt-bonden Roar 
Lefsaker. - Det blir også åpent 
andre dager i uka, men vi veit 
ikke helt når enda - driver ikke 
med langtidsplanlegging..!
Likevel er det noe som er spikra 
for sommeren, blant annet blir 
det sangfestival på lørdag 27. 
august.

Feirer internasjonal 
yogadag i parken
REVETAL: Mykere yoga i 
Valleåsen inviterer igjen til 
feiring av den internasjonale 
yogadagen tirsdag 21. juni. 
Det blir yoga i Revetalparken 
fra klokka 17 - 18. - Dagen ble 
innstiftet av FN i desember 
2014, og Revetal har vært med 
å feire den fra første stund, 
forteller Grete Nina Aske ved 
Mykere yoga. Hun gjør yoga i 
parken til en sommertradisjon. 
- Det blir rolig yoga som passer 
for alle.

Stasjon serverer 
sommermat
REVETAL: Revetal gamle stas-
jon vil servere mat som vanlig 
gjennom sommermånedene, 
men arrangement legges til før 
og etter sommeren. - Vi har hatt 
en del arrangement i løpet av 
våren, og det blir mer til høsten. 
På sommeren skjer det så mye 
annet fint i kommunen vår at vi 
har valgt å droppe arrangement 
da, forteller Patricia Knight på 
stasjon - som lover å komme 
tilbake til høstens program over 
sommeren.

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

SOMMERMAGASIN

Et countryband helt uten country

Sommer i Re:

REVETAL: The Brokeback Mountain Countryband har bytta litt stil opp gjennom åra, men de spiller fort-
satt ikke country. I sommer feirer bandet ti år med jubileumskonsert på Re minifestival i august.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Frontfigur Harald Bjerkesti 
Løken fra Undrumsdal forteller 
at det er ti år siden bandets 
første spillejobb. Det er så å si  
samme besetning i dag som 
ved oppstart, men med noen 
omrokkeringer og nå nylig 
en ny reing på gitar Thomas 

Stange. Stange har stått for op-
pvarminga mange ganger, nå er 
han blitt en del av bandet. - Vi 
var veldig langt nedi 1980-tallet 
med synth, nå er vi mer tilbake 
til en røff gitarrock uten synth. 
Men det er fortsatt ikkeno køn-
tri, forteller Harald til ReAvisa. 

Det spesielle navnet kom til da 
de måtte finne på et navn før sin 
første spillejobb på Revårocken 
for ti år siden. - T-skjorta skulle 
i trykken og vi bare sa noe. 
Men det er jo i det store og hele 
veldig mye med dette bandet 
som er veldig sjølmotsigende. 

Ut ifra bandnavnet skulle vi vel 
spilt køntri. Ut ifra klesstilen 
skulle vi kanskje spilt jazz? En 
gang kom det en hel gjeng for å 
danse linedans, som trodde det 
var countrymusikk de skulle få 
høre. - De ble veldig skuffa, sier 
Harald og ler. - Vi spellær rock!

AVSLUTTER RE MINI-
FESTIVAL: Harald Bjerk-
esti Løken fra Undrumsdal 
og hans Brokeback Moun-
tain Countryband avslutter 
årets minifestival på Revetal 
- helt uten en strofe country-
musikk.

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

Katrine Hallenstvedt Lid (26)
vokste opp på en gård på Berg 
i Ramnes. Gjennom barne- og 
ungdomsåra var hun ei aktiv 
jente: Piano hos Anne Ragnhild 
Fremstad og Truls Gran i ti år, 
Ramnes skolekorps i sju år, 
sang og teater. I tillegg var det 
håndball i 12 år, litt fotball, og 
mye hest, men alltid enda mer 
sang og musikk. 

Rakk ikke audition 
- men fikk jobben
Katrine går her hjemme i Re 
under kallenavnet "hun som 
synger". Hun har alltid vært 
glad i sang og musikk, og aldri 
vært for sjenert til å ta en trall. 
- Jeg har foreldre som også er 
veldig musikkinteresserte, og 
jeg må nok takke de for å ha tatt 
meg med på Chat Noir i ung 
alder. Jeg studerte alltid hva de 
forskjellige på scenen gjorde, 
og hvor de hadde gått på skole. 
Bårdar Akademiet var en skole 
som festa seg, forteller Katrine 
- som fikk drømmen oppfylt 
med utdanning på samme skole 
en god del år seinere. - Etter 
ungdomsskolen begynte jeg 
på musikklinja ved Sandefjord 
videregående skole, først med 
piano som hovedfokus, men 
skiftet til sang etter ett år. Det 
var vel kanskje her det begynte 
å gå opp for meg at jeg gjerne 
ville jobbe med dette, forteller 
Katrine til ReAvisa. - Etter 
videregående gikk jeg ett år på 
Solborg Folkehøgskole på ei 
linje som het “Rampelys”. Der-
etter gikk turen videre til Oslo 
og den store drømmen: Bårdar 

Akademiet. Der ble det to år på 
ei linje som heter “Musikkteater 
med fordypning sang og dans”, 
deretter et tredje påbyggingsår 
med bare dans. 
Sjøl om ønsket om å jobbe i 
underholdningsbransjen dukka 
opp i ungdomsåra, har interes-
sen alltid vært der. - Kanskje 
spesielt etter å ha sett et prosjekt 
Fokus Storband hadde sam-
men med Scenekunstensemblet 
i Horten, Vårakoret og Gul-

jeg jobber med er veldig dyktig, 
men mest fordi vi har det så gøy 
på jobb, forteller Katrine. Så 
moro er det, at hun sliter med å 
holde maska på scenen. Under 
generalprøva fikk både publi-
kum og skuespillere en kraftig 
runde med latterkrampe. - Det 
var første gang med publikum i 
salen, så latteren slo mot oss og 
det var vanskelig å kjøre løpet 
helt som planlagt. Vi sprakk litt 
ut i latter vi på scenen, men det 

du får flere nei enn ja. Derfor 
var dette så innmari deilig! 
Dette er første gang jeg er med 
på en så stor produksjon, en hel 
sommer hver helg. Jeg er heldig 
som får jobbe med profesjo-
nelle folk som har jobba med 
alle slags andre proffer, for det 
skaper et nettverk. Dette er en 
lokal greie, men det gir likevel 
kontakter langt ut i bransjen, 
langt utover det lokale. Plutselig 
jobber jeg med en som kjenner 

hardt for.
- Rekker du noe sommerferie 
i det hele tatt?
- Hehe, det tror jeg neppe. 
Jeg skal faktisk jobbe på en 
restaurant i Oslo det jeg rekker 
innomellom forestillingene i 
Sandefjord. Jeg kommer til å 
ha fri på dagtid i helgene, så 
jeg får utnytte den tida mak-
simalt, sier Katrine og ler. I 
helgene bor hun hjemme i 
Ramnes. - Det blir en slags 
miniferie det da.
I ukedagene bor hun i Oslo, i 
den gamle studenthybelen hun 
fortsatt disponerer. Dit flytter 
hun til høsten for å trene mer 
dans, og prøve seg på frilans-
livet. - Jeg er åpen for alt fra 
teater, musikal, eventer til 
showgrupper som reiser rundt 
og underholder. Alt mulig som 
har med sang, dans og under-
holdning å gjøre.

Spiller hele sommeren
I løpet av de siste 11 åra har 
Hvalsommer-forestillingene 
trekki nesten 75.000 glade 
sommergjester. Årets ensemble 
i Hvalsommer 12 består av for-
uten Katrine Hallenstvedt Lid, 
høyjordingen Andre Klausen, 
Heljar Berge, Dorina Eldøy-
Iversen, Mari Kjølstad, Petter 
Vermeli, Ingrid Aspaas og 
Amanda K’Odingo. Program-
met for showkveldene er revy, 
allsang med syngende servitør-
er, Hula-bar med live musikk 
fra trubadur. Premieren er til 
helga lørdag 18. juni, og det er 
show og allsang hver helg fram 
til og med siste helg i juli.

RAMNES/SANDEFJORD: - Det blir skikkelig fest, med allsang og dans på bordene, lokker Katrine Hallenstvedt Lid fra Ramnes. 
26-åringen skal showe i Sandefjord i sommer.

Denne Re-jenta skal få folk 
til å danse på bordet i sommer

“Når jeg står på scenen er det et kick, en slags rus - du kjenner adren-
alinet. Dette har jeg jobba hardt for, og vil fortsette å jobbe hardt for!”

Katrine Hallenstvedt Lid (26)

Se flere bilder på ReAvisa.no

brandsen kor da jeg var 11 år, 
forteller Katrine. Det gjorde et 
stort inntrykk på ei lita jente. Nå 
står hun på scenen sjøl, og har 
gjort det i mange år allerede, 
tross sin unge alder. - Både un-
der og etter utdanninga har jeg 
fått prøve meg på litt forskjel-
lig. Jeg var med Tom og Erik 
Bøyesen og gjorde juleshow 
på Restauranten på Revetal et 
år, jeg har syngi på eventer på 
Oseberg Kulturhus og diverse 
konserter med Fokus Storband. 
Sommeren 2014 jobba jeg som 
sjørøver i Abra Havn i Kris-
tiansand Dyrepark, og det siste 
året har jeg bodd i København 
og jobba som "syngende tjener" 
på restaurant Teaterkælderen, 
ved Det Nye Teater. - Og nå er 
det Hvalsommer, endelig! Å få 
være med der er sinnsykt moro, 
selvfølgelig fordi menneskene 

ble moro, det også! 
Katrine liker at det er kjentfolk 
i salen, og håper mange tar 
turen fra Re til sommerbyen 
Sandefjord. - Det blir skikkelig 
fest, med allsang og dans på 
bordene etter forestillingen, lok-
ker Katrine. Det er egentlig hele 
oppgaven hennes i sommer - å 
få folk til å le og kose seg - og 
danse på bordet utover de små 
timer.
Det var ganske tilfeldig at hun 
fikk denne jobben, som så mye 
annet i showbiz. Katrine rakk 
ikke audition på grunn av job-
ben i Danmark, men sendte et 
opptak til produsentene og håpa 
på det beste. Hun har vært på 
audition to ganger tidligere uten 
å få noen rolle, men denne gan-
gen skulle det gå veien - uten å 
engang dukke opp på audition. 
- Dette er ikke en lett bransje, 

en som trenger en som meg, sier 
Katrine og smiler bredt. Hennes 
oppgaver i showet er variert, alt 
fra dans, sang og sketsj. Hun er 
med hele veien. Etter forestill-
ingen er det flere sangnummer 
med allsang på kjente slagere.
Katrine er glad for å få vist seg 
fram for noen tusen mennesker i 
løpet av sommeren. Det er solgt 
godt med billetter allerede.
For å vie hver helg hele som-
meren til å stå på scenen må 
man være veldig dedikert. - Jeg 
har mange år med trening fra 
morgen til kveld, mer enn halve 
døgnet har ofte gått med til 
dette på skole, jobb og fritid. Da 
skjønner du at det er dette du vil 
drive med - det er en lidenskap. 
Når vi står på scenen er det et 
kick, en slags rus - du kjenner 
adrenalinet. Dette har jeg jobba 
hardt for, og vil fortsette å jobbe 
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DEBUTANTER I HVALSOMMER: Både Katrine Hallenstvedt Lid fra 
Ramnes og Andre Klausen fra Høyjord er debutanter i Hvalsommer-
sammenheng. Begge er likevel godt beskrevne blad i det lokale kulturlivet. 
Andre har vært med i lokalrevyer og spilte juleshow på Restauranten på 
Revetal. - Jeg kjenner Katrine fra da hun jobba i baren mens vi spilte på 
Revetal, forteller Andre, - men vi har aldri jobba sammen på scenen før. Jeg 
veit hva Katrine er god for, med fortid i Hoys blant annet. Så det er med en 
viss ærefrykt jeg går til dette, forteller Andre til ReAvisa.

Foto: 
Stian Ormestad

SANDEFJORD: Tema for Hvalsommer 12 er kommunesammenslåing, der 
stakkars Sandefjord skal belemres med bønder fra Andebu og Stokke. Kan-
skje et lokalt tema, men likevel et universielt plot: By mot land. Vi møter 
byfruer og bygdetullinger. Integreringsminister Listhaug må tilkalles for å 
få stopp på strømmen av bønder over bygrensa. Hun svarer med å dra på 
seg overlevelsesdrakt og ligge og duppe i Goksjø. Listhaug har ingen tro på 
at bøndene fra Andebu og Stokke kan la seg integrere i Sandefjord-samfun-
net. Samtidig gleder kodalingene seg til å få egen strandlinje - det blir bare 
et stykke å gå. Det store høydepunktet er speider-sketsjen - den må bare op-
pleves. Før teppet gikk opp for general-prøva i forrige uke, spurte revysjef 
Heljar Berge ReAvisa retorisk: - Hva hadde kulturlivet i denne byen vært 
uten oss fra innlandet? Det er jo bare bønder som driver på og shower her i 
by’n! Det kan kanskje også sies om flere Vestfold-byer?

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

By mot land i nye Sandefjord

Mykere yogastudio
 – Yoga i Re

Velkommen på feiringen av den internasjonale 
yogadagen i Revetalparken tirs 21. juni kl 17! 

Det blir rolig yoga som passer for alle. Ta med mattehvis du 
har hvis ikke får du låne. Pris kr 100,- .Sjekk facebook eller 
ta kontakt for mer informasjon på telefon 99 35 44 27.ta kontakt for mer informasjon på telefon 99 35 44 27.

Piratene kaprer Revetalparken
REVETAL: Årets Revetaldager blir helga i månedsskiftet 
juni/juli, over samme lest som tidligere år. Gode tilbud, 
handel ute og inne, matfestival - og nytt av året: Piratfest for 
hele familien! Sjørøverskuta Scala med Piratpappa kommer 
på tokt til Revetalparken. “Barnas Piratdag” er en hel dag 
med piratleker, piratkonkurranser, piratmat og ikke minst et 
forrykende piratteater, forteller senterleder Tom Bøyesen til 
ReAvisa.

Foto: Pressemelding

Reing regisserer 
sommerrevy i 
Sandefjord
SANDEFJORD: Ivo DaCapo 
har gledet over 110.000 elleville 
publikummere sine show i 
Sandefjord og på Dizzie Show-
teater i Oslo. Nå er de klare med 
sitt 13. sommerrevy i Sandef-
jord: SUPERIVO!
- Ivo DaCapo er så heldige å ha 
fått med seg selveste Lattergal 
og Hoys-general Tom Bøyesen 
fra Våle på regi. Han har også 
bidratt med flere tekstgodbiter, 
forteller Frode Aleksander 
Rismyhr til ReAvisa. - Tom 
Bøyesen og Lattergal-gjengen 
var våre største forbilder i barn-
dommen og en viktig grunn til 
at Ivo DaCapo faktisk finnes. Vi 
satt som klistra i både Sjøbod-
teltet og i hønsehuset i Høyjord 
da vi var unge og var virkelig 
starstrucked og megafans! 
- Tom er en revyfagmann vi 
melker for godis alt vi kan!
Revyskuespillerne er Espen 
Rolstad, Frode Aleksander 
Rismyhr, Trine Lise Aadne, 
Anette Holand og Monica 
Hofstedt-Moe, som alle 
har bakgrunn fra teater- og 
revymiljøet i Kodal og Andebu. 
Revyen spillers på Scandic Park 
Sandefjord onsdag, fredag og 
lørdager i juni og juli.

GRATIS
HØRSELSTEST

 V/REVETAL- 
SENTERET

Fredag 17. juni 
Lørdag 18. juni

Begge dager 
kl. 10.00 – 15.00 

HLF
Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

www.hvertøreteller.no

RE/TØNSBERG: - Igjen skal 
SOS-barnebyer gjøre en innsats 
for å hjelpe til under Slottsfjell-
festivalen, forteller Bernhard 
Marti, leder i SOS-barnebyer 
Vestfold. - Frivillige, voksne og 

ungdommer fra Re er hvert 
eneste år godt representert 
i gjengen med frivillige 
under festivalen, forteller 
Marti. I år er Slottsfjellfes-
tivalen fra 13 - 16. juli.

SOS-barnebyer hjelper til 
på Slottsfjellfestivalen i år igjen

Nordisk Vikingmarked på Borrestranda
BORRE: Det er i år 22 år siden 
Borre Vikinglag for første gang 
ønsket velkommen til Nordisk
Vikingmarked på Borre - Vi er 
stolte av å nok en gang å kunne 
invitere store og små, med og 
uten vikingblod i årene, til å 
bli med å oppleve lydene og 
luktene av vikingtiden under 
en av de mest unike og spe-
sielle vikingopplevelse i Norge. 
Den første helga i juli kommer 

vikingtiden tilbake til Vestfold, 
forteller høvdingen i vikinglaget 
Sisilje G. Havnes. Det kommer 
til å bli kampshow, vikingidrett, 
håndverkskurs, matservering, 
musikalsk underholdning og 
aktiviteter for barna. Midgard-
senteret holder Gildehallen og 
museet åpent, samt den største 
samlingen av monumentale 
gravhauger i Nord-Europa, 
Borrehaugene.
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Sommer i Re:

Countrykveld i ny saloon på Bekkefare
BEKKEFARE: - Her er det nå en stor saloon med både scene, bar, grill, samt mange bord og sitte-
plasser, forteller Espen Flåteteigen på vegne av Bekkefare Musikkfestival. - Ideen kom da det ble 
bestemt å ha countrykveld på Bekkefare. På årets program er det satt opp totalt 12 konserter fordelt 
på tre temadager. Her er det variert musikk med artister fra rundt om i landet. Det største trekkplas-
teret er nok Steff Nevers som er en etablert og populær country artist i hele Europa, og som blant 
annet er nominert til to spellemannspriser. Festivalen arrangeres 30. juni - 2. juli - med countrykveld 
fredag 1. juli.  

Foto: Privat 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sist helg spilte Hengsrø Smie 
en av låtene på det nye albumet 
under releasekonsert sammen 
med Roger Bergan på Revetal 
gamle stasjon. Det ble en solid 
dose urban country og bonde-
romantisk pop-rock. Til helga 
spiller Smia på Holmestrand 
kulturfestival. 

Festivaljobb på hver sin kant
Roger Bergan and the loose 
cannons slapp sin første singel 
på norsk, “Himmelblå”, mens 
Hengsrø Smie spilte den første 
låta fra det nye albumet som 
kommer til høsten, “Slipp”. 
Mer blir det på Bekkefare med 

Hengsrø smie slipper ei ny plate til høsten, og 
spiller noen smakebiter på Bekkefare i sommer
REVETAL: Hengsrø smie jobber med sitt andre album i sommer, men rekker en 
svipp fra Hengsrød og over jordene til Bekkefare musikkfestival 1. juli.

countrykveld 1. juli, der Heng-
srø Smie spiller. Roger Bergan 
skal spille på Eidsfossfestivalen 
lørdag 24 - 25. juni. Ila Auto er 
også klar for Eidsfossfestivalen.

Spiller inn plate i Sverige
Smias andre album produseres 
i likhet med deres debutalbum 
“Det var nå” av Jakob Her-
rmann fra Top Floor Studios i 
Göteborg. Han har blant annet 
jobba med artister som Europe, 
Machine Head og Amaranthe. 
Hengsrø Smie ble danna for 
rundt seks år siden, og har i 
løpet av åra hatt en rekke for-
skjellige bandmedlemmer. Med 

Jørgen Norheim på bass, Glenn 
Richard Thomassen på gitar og 
Magnus Foss Nilsen på trom-
mer, har vokalist, tangentmann 
og låtskriver Kasper Søyland nå 
samla de musikerne han mener 
skal til for å videreutvikle det 
soundet bandet uttrykker i dag.

Veksler mellom flere sjangre
- Tekstene omhandler gjerne de 
nære ting uten å bli banale, og 
bandet bygger broer mellom det 
urbane og det rurale, det lokale 
og det universelle, så vel som 
mellom musikalske sjangere, 
heter det i beskrivelsen av 
Hengsrø Smie.

Lager liv på fjellet for 10. gang
VIVESTAD/TØNSBERG: Ila Auto kalles “lokomotivet i 
norsk bluegrass”. Kay Arne Sulutvedt fra Høyjord, Stein 
Are Fevang fra Vivestad og resten av bandet Matias Hilmar 
Iversen, Kristoffer Iversen og Kai Henrik Ryen har holdt 
det gående siden 2005 med sin bluegrassmusikk med 
elementer av pop og rock’n roll. Etter å ha blåst bort i vind-
været på toppen av Slottsfjellet i fjor, er Ila Auto klar for  
ny giv i årets Slottsfjellfestival. Det er ti år siden de spilte 
på festivalen første gang, og det er bare i fjor de ikke spilte 
som planlagt - på grunn av blåsten. Da måtte konserten 
avlyses av hensyn til sikkerheten til både festivalfolket og 
artistene på scenen. - Slottsfjell ja! Onsdag 13. juli klokka 
13, mellom Raga Rockers og Seigmenn, forteller Stein 
Are Fevang til ReAvisa. Ellers i sommer spiller de på Over 
Oslo 23. juni - med Chris DeBurgh og Tom Jones, Eids-
fossfestivalen 25. juni, barnekonsert i Tønsberg 26. juni, 
og hjemme på Vivestad Høstmarked i august - som i fjor. 
- Utover det er det flere konserter på Vestlandet og Nord 
Norge, men det er kanskje ikke så lokalt? 
I 2006 spilte Ila Auto på Slottsfjellet for aller første gang, 
da de på ti minutters varsel steppet inn for Kings Of Con-
venience. Ila Auto grep sjansen begjærlig, og siden har de 
spilt på festivalen hvert eneste år – med unntak av da de 
måtte avlyse som følge av sterk vind i 2015, helter det på 
festivalens nettside. Bildet viser Stein Are Fevang i godt 
driv på en tidligere festival på fjellet i Tønsberg.

Arkivfoto: 
Synne Eggum Myrvang

Revetal

SMIA: Med Jørgen Norheim på bass, Glenn Richard Thomassen på gitar og Magnus Foss Nilsen 
på trommer, har vokalist, tangentmann og låtskriver Kasper Søyland nå samla de musikerne han 
mener skal til for å videreutvikle det soundet Hengsrø Smie uttrykker i dag.

Foto: Pressemelding

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Revetal tlf 976 02 220 
Nøtterøy tlf 918 27 730               www.beautyzone.info
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Inviterer til Revårock for 15. gang
FON: - Den prisvinnende festivalen Revårock arrangerers i år for 15. gang, 
forteller Jan Gunnar Ringen på vegne av arrangørene Fon ungdomslag og 
foreningen Revårock. Med trykk på “prisvinnende” - les mer om da Revårock 
fikk Re kommunes kulturpris på Rockefeller i fjor på nettavisa ReAvisa.no. 
Dato i år er lørdag 30. juli, og følgende band er klare så langt: Wrong Direction, 
Gluten Free Mama, Revåjammer, The Dix og Kickback Circus. Alle banda har 
som vanlig lokale røtter for minst ett av bandmedlemmene, flere av bandene har  
full besetning med lokale Re-røtter. - Det vil som vanlig bli et arrangement for 
barna dagen før, fredag 29. juli. Vår Facebook-side blir oppdatert fortløpende, 
så titt innom der for mer informasjon, oppfordrer Ringen. På bildet ser vi festi-
valfolket komme til Revårocken tilbake i 2009.

Arkivfoto: Tom Hansen
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Et tett program for barn, ung-
dom og voksne er på plass for 
Re minifestival. Nytt av året er 
underholdning på Re-torvet på 
dagtid.

Lokale, unge talenter
- Vi har en proff scene stående 
her til festivalen på kveldstid, 
som vi gjerne lar unge talenter 
få bruke og vise seg fram på. 
Derfor er det gøy at vi på dagtid 
lørdag får besøk av Elverhøy-
stallen med 20 - 30 lokale tal-
enter som skal synge og spille. 
Det organiserer Frank Wedde, 
ungdomsskolelærer og frivillig 
ved Kulturhuset Elverhøy. 
- Dette er en fantastisk flott mu-
lighet til å stå på scene med fet 
lyd og greier, forteller Wedde. 

Det er også planen å få til 
et trylleshow for ungene før 
talentkonserten lørdag. Fredag 
kveld skal bandet “2016” starte 
festen. Andre Moss Pedersen fra 
Revetal har tromma sammen en 
gjeng dyktige lokale musikere 
som covrer pop/rockmusikk.
- Jeg har spilt sammen med alle 
i dette bandet tidligere, men 
ikke i denne besetningen - den 
er helt ny, forteller Andre. 
Videre spiller “Wrong Direc-
tion”, med blant annet Våle-
gutten Fredrik Bertelsen - som 
også skal spille i siste band ut 
“Last 24”. Han gleder seg til å 
spille i to band på rappen fredag 
kveld. - Det er bare moro å 
spille mye!
Last 24 er i studio i sommer og 

spiller inn ny singel og EP som 
kommer til høsten. På Revetal 
kommer de til å spille en god 
del nytt og noe gammelt og 
kjent.

Brokeback avslutter festivalen
Lørdag åpner med DJ-musikk, 
en slags lounge-musikk, eller 
lett sommermusikk, forteller 
duoen Kjetil Mogen og Kristian 
Laszlo, som går under artist-
navnet Mogen og Lynx. De 
skal også avslutte lørdagen med 
klubbmusikk innendørs, da med 
mer trøkk. Duoen har miksa 
musikk ved ett par anledninger 
tidligere på Restauranten, og det 
er blitt god stemning, forteller 
Restaurant-sjef Roger Noren. 
På lørdag spiller også svenske 

REVETAL: Årets Re minifestival på Revetal er lagt til helga 5 - 6. august. Alle innslag på scenen er lokale, 
- for det veit vi funker her i Re!

Hellokal minifestival på Revetal

Kickback Cirkus med Våle-
gutten Bernt Sørby som lokalt 
alibi. Siste band ut lørdag er det 
lokale partybandet Brokeback 
Mountain Countryband, som 
feirer 10 år i sommer. 
- Det var så utrolig bra sist, 
så dette veit jeg det er mange 
som skal få med seg, forteller 
restaurantsjef Noren. Undrums-
dølingen Harald Bjerkesti 
Løken står i front for bandet 
som har samla godt med folk 
før på Revetal. - Lokale party-
band funker på Revetal, det veit 
vi. At vi har bare lokale innslag 
hele helga, er bare et pluss, 
mener Noren. - For det veit 
vi funker her i Re! Dette er et 
hellokalt kulturarrengement for 
hele familien.

NEDRE BAKSTEVOLD 
GÅRD: Camilla Husemoen på 
Nedre Bakstevold gård forteller 
om en innholdsrik sommer på 
gården: - Fra og med mandag 
til uka er det “Aktiv i Re” på 
Nedre Bakstevold gård. Onsdag 
29. juni tar vi i mot en liten 
gruppe barn fra 9 år og opp-
over til gårdsaktiviteter fra 
klokka 10.00 - 15.00. 
- Det er få plasser, forteller 
Camilla, som ber interesserte 
om å ta kontakt for mer info. 

Torsdag 7. juli blir det bakedag. 
- Vi baker i bakerovnen. Kom å 
smak på baksten! Gårdsbutik-
ken er oppe, og dyra på gården 
er klare for kos. Lørdag 6. 
august blir det også bakedag på 
gården. - Ellers er gårdsbutik-
ken oppe deler av sommerfer-
ien, bortsett fra i uke 25. Se våre 
Facebook-sider eller ta kontakt 
for nærmere info, oppfordrer 
Camilla. - Alle arrangementene 
er gratis, bortsett fra gårdsbutik-
ken der det selges varer.

Gårdsbutikk på Nedre Bakstevold gård

RAMNES SØNDRE: Ingunn 
Skjeggestad på Ramnes Søndre 
gård har marked på gården, 
ferieleir og gårdsbutikk med 
romslige åpningstider, og nå 
snekres det også en kafe i gårds-
butikken. - Vi lager en liten kafe 
i gårdsbutikken og gjør utbed-
ringer på tunet som legger enda 
bedre tilrette for gårdsbesøk, 
forteller Ingunn til ReAvisa. 
Gårdsbutikken følger fast åpn-
ingstid gjennom sommeren tirs-
dager 10 - 18, men også andre 

dager. - Vi har vafler, kaffe og 
saft. Besøksgård har vi gjen-
nom hele året for barnehager, 
skoler, eldre og andre som kan 
ha glede av et gårdsbesøk. I 
tillegg til nære gode møter 
med dyra våre, kan besøkende 
ta del i ulike aktiviteter året 
igjennom. Grønnsakshagen, 
ullarbeid, lage ulike bruks-
gjenstander, bake og lage mat, 
og oppleve naturen og det rike 
dyrelivet på gården, forteller 
Ingunn til ReAvisa.  

Gårdskafe på Søndre Ramnes gård

Roger Bergan 
spiller begge 
dager på Eids-
fossfestivalen 
EIDSFOSS: - Eidsfoss blir 
en høydare for oss. Artig 
at de vil ha vår akustiske 
vri hvor Bjarne Langeland 
spiller på gamle stoler fra 
Revetal ungdomskole, ist-
edenfor trommer, forteller 
en ivrig Roger Bergan fra 
Svinevoll til ReAvisa. Det 
skjer fredag 24. juni, under 
Eidsfossfestivalens første 
dag. - Lørdag stiller vi 
med fullt band på scenen, 
sammen med Ila Auto 
og Dirty Deeds, forteller 
Roger. I 2010 tok han 
musikken sin til Nashville, 
og kom hjem med albumet 
"Urban Country". Flere 
låter fra albumet har liggi 
på 1. plass og har vært 
høyt oppe på radiolister i 
Europa, USA, Australia, 
og Asia. I sommer har han 
sluppet sin første låt på 
norsk, “Himmelblå”. 
- Låten går så det suser på 
svensk radio allerede, og 
kan lastes ned på iTunes 
og Spotify, forteller Roger. 
Bildet over er fra da Roger 
Bergan spilte på Revetal 
første gang, under Re 
minifestival for fem år 
siden.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad.

KLARE FOR FESTIVAL:
Kjetil Mogen, Fredrik 
Bertelsen, Roger Noren, 
Kristian Laszlo og Andre 
Moss Pedersen er klare for 
festival på Revetal første 
helga i august - med hellokal 
plakat der alle band har et 
lokalt alibi.

Foto: 
Stian Ormestad.

Åpen gård på Brår
BRÅR: Helt siden 1998 har 
det vært Åpen gård på Bygde-
tunet Brår siste helga i august. 
Så også i år, med dato 27 - 28. 
august fra klokka 12 - 16 beg-
ge dager. Ramnes historie-
lag arrangerer sammen med 
bygdekvinnelag og bondelag.
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Setertur med Ramnes Historielag 26. juni.

Lardal Historielag innbyr historielagene og andre 
i nabokommunene til samling på Lindsverksetra 
søndag 26. juni kl. 14.00. Ramnes historielag og Våle 
historielag samarbeider om turen dit. 

Program: Musikk ved Lågendølene. Foredrag av Tor 
Bjørvik om setrer, jakt og annen historie fra området. 
Ta med niste og noe å sitte på. 

Spreke folk oppfordres til vandring fra Merkedammen. 
Andre kan kjører om Svarstad over Hukstrøm bru. 
Kjør så 500 m. sørover og ta skogsveien (bom kr. 50) 
til venstre til parkeringsplass 300 m. før Lindsverkse-
tra. 

Vi satser på samkjøring fra Bygdetunet Brår kl. 
12.30. Kontakt: Tlf. 333 96 061.

Åpen gård og cafe på
Holt gård i sommer

Sjekk vår facebook-side eller eller vår hjemmeside:
facebook.com/www.holtgard.no/  - www.holtgard.no

Slipper singel i 
sommer og ny 
EP til høsten
VÅLE/BEKKEFARE: 
Våle-jenta Marthine 
Huseby Simonsen og ban-
det hennes Last 24 er klare 
for Bekkefare musikkfes-
tival og Re minifestival. 
- Vi går i studio til søndag 
for å spille inn singel som 
kommer nå i sommer, 
også skal vi i studio igjen 
i juli for å spille inn en EP 
som kommer til høsten. I 
sommer er det studio som 
gjelder, forteller Marthine 
til ReAvisa. Bildet er fra 
fjorårets Slottsfjellfestival. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

  
 150 utstillere og salgsboder 
 Gjøre en god handel?    
 Spise middag i landlige omgivelser? 
 Treffe hyggelige mennesker?   
 Se og høre Ila Auto? 
 Følg Vivestad Høstmarked på facebook! 

 Kl. 10 - 17 begge dager 
 Gratis inngang - parkering kr. 70 

”Godt brukt og pent nytt” 

Vivestad Høstmarked 
Lørdag 20. og søndag 21. august 

     Vivestadlinna 528, 3175 Ramnes.    Arr: Bygdehuset Sagatun 

TRAFIKKSKOLE
Trafikkalt grunnkurs - Personbil

Personbil med henger - Lastesikringskurs
Moped - Tung og lett MC

- følg oss også på Facebook!

21.06.16 klokka 15:30 - 18:00
Trafikalt grunnkurs uten mørkedemo 

16.08.16 klokka 14:30 - 18:00
Trafikalt grunnkurs uten mørkedemo

 

20.09.16 klokka 15:30 - 18:00
TTrafikalt grunnkurs med mørkedemo 

Mopedkurs 29.08.16 klokka 16:30 - 19:00

Tlf 413 87 372
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Charlotte Sofie Eliassen (25) 
fra Revetal jobber på Fjordline 
MS Bergensfjord, søsterbåten 
til MS Stavangerfjord. De går 
Langesund-Hirtshals-Stavanger-
Bergen og tilbake igjen. Der 
underholder hun cruisegjestene 
med sprell og moro hele som-
meren.

- Veldig moro for barna
- Vi gjør show hver kveld de 
to ukene vi er på, og så er vi to 
uker av. Vi tilpasser reportoaret 
til gjestene som er ombord - alt 
fra pensjonister, familier til 
studenter. Vi har temacruise 
som spill og vinn, quiz og 
moro, golden hits, amerikansk 
weekend, oktoberfest, og så 
videre. I sommerferien har vi 
barneunderholdning, i tillegg til 
ordinær underholdning. Det er 
mange familier som er med, så 
dette er kjempehyggelig for oss 
på scenen og veldig moro for 
barna! 
Charlotte fikk jobb i fjor på 
båten, og var egentlig ferdig 
med sitt engasjement. Men da 
tilbudet om å fortsette kom, 
var det ikke vanskelig å takke 

Re-jente shower 
på bøljan blå

ja. - Dagene på båten er veldig 
fine, fantastiske kollegaer, fine 
omgivelser og hyggelige gjester 
som danser og synger med. Jeg 
trives så utrolig godt altså!
Den 25 år gamle sangfuglen er 
langt ifra et ubeskrevet blad i 
det lokale kulturlivet her i Re. 
Hun har blant annet vært med 
Hoys på juleshow på Revetal. 
Hun har utdannelse fra Bårdar 
Akademiet i Oslo. ReAvisa 
skreiv om Charlotte da hun var 
med på oppsetningen av Annie 
på Folketeateret i Oslo. Nå er 
hun og resten av ensemblet 
ved Jacob Gyldenskog, Sindre 
Fløistad og Camilla Johansson 
ansatt i eveentbyrået Trond & 
Trond AS som gjør mye event 
rundt omkring i Norge, mest i 
Oslo-området. 

Jobber på vann og på land
- Jeg gjør også events når jeg 
er hjemme på land. Hvis noen 
trenger en sanger i enten bryl-
lup, dåp, begravelse eller andre 
tilstelninger er jeg klar for opp-
drag, forteller Charlotte til 
ReAvisa via chatt på bøljan blå, 
før et nytt show skal i gang.

REVETAL/LANGESUND: - Dagene på båten er 
veldig fine, fantastiske kollegaer, fine omgivelser og 
hyggelige gjester som danser og synger med. Jeg 
trives så utrolig godt altså!

Busser på biogass
RE/VESTFOLD: - De kollek-
tivreisende i Vestfold kan glede 
seg til nye, mer miljøvennlige 
busser fra 1. juli. I forbindelse 
med oppstart av ny kontrakts-
periode for Unibuss som også 
kjører dagens busser, kjøpes det 
inn flunkende nye busser, for-
teller Ina Helen Østby, kommu-
nikasjonssjef Unibuss. - Over 
halvparten av de nye bussene 
vil kjøre på biogass produsert 
lokalt i Vestfold. Med andre ord 
vil mange av de nye bussene få 
energien sin fra kortreist hus-
holdningsavfall og landbruksav-
fall.Det fylkeseide kollektivsel-
skapet Vestfold kollektivtrafikk 
(VKT) tildelte i fjor sommer 
den nye kontrakten til Unibuss, 
som dermed fortsetter som 
ansvarlig for busskjøring på 
lokale ruter og skoleruter i kom-
munene Re, Tjøme, Nøtterøy, 
Tønsberg, Stokke, Andebu, Hof, 
Holme-strand og Horten. – Med 
bruk av biogass reduserer vi ut-
slippet av CO2 med over 4.000 
tonn årlig. Minimum 70 prosent 
av de årlige rutekilometerne vil 
bli kjørt med biogass.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Tidligere denne måneden la 
Re kommune ved ordfører og 
rådmann fram forslaget til en 
kampanje for å skape mer blest 
rundt «Timeekspressen», som 
Oslo-bussen fortsatt heter på 
folkemunne. Nettbuss står bak 
ruta. Det mangler bare to – tre 
passasjerer per avgang i snitt for 
å få det til å gå rundt. Likevel 
blir det et tap som nå er oppgitt 
til over 2,5 millioner kroner, 
tross effektivisert drift med 
færre avganger, færre stoppest-
eder, med mer. 

- Ta bussen og vinn premie!
Det har vært møter mellom Re 
kommune og Nettbuss, etter 
initiativ fra ordfører Hillestad, 
i tillegg til møter mellom Re 
kommune, Vestfold fylkeskom-
mune og VKT. Spørsmålet har 
vært: Hva gjør vi nå? Svaret er 
en konkurranse. Har du brukt 
bussen – kan du vinne: Du må 
være bosatt i Re kommune, du 
må dokumentere at du har tatt 
bussen minst en gang i løpet 
2016, og dette må du legge fram 
på Servicetorget seinest fredag 
12. august 2016. En hoved-
premie er bussbillett for to tur/
retur til Oslo en lørdag i løpet 
av høsten, og billetter for to på 
en forestilling på Latter. Eller 
tur/retur til Oslo sammen med 
ordføreren, der stortingsrepre-
sentant fra Re Morten Stordalen 
viser rundt på Stortinget, og be-
spisning i Stortingsrestauranten.
Videre er det trøstepremier 

med lunsj på Restauranten på 
Revetal med ordfører, varaord-
fører eller opposisjonslederen. 
Samtaletema må gjerne være 
kommunesammenslåing – hvor-
for Re kommune etter lunsjpart-
nerens syn må gå til det skrittet.
Fristen er 12. august, og vin-
neren kåres 15. august 2016.

Ser an over sommeren
– Ingen vil drive butikk i minus, 
det var derfor vi mista tilbudet 
i sin tid. Helt siden toppåret 
i 2011 gikk det nedover fram 
til ruta ble lagt ned på nyåret i 
fjor, men heldigvis fikk vi en 
ny sjanse da Oslo-bussen kom 
tilbake i fjor høst, sier ordfører 
Hillestad. Nå vil Nettbuss se an 
videre drift over sommeren, og 
ta en avgjørelse om tilbudet vil 
bestå eller ikke i framtida.
– Sommeren er ei viktig tid 
for busselskapet og da håper 
vi reinger tar turen til Oslo for 
kultur, museum, teater, mat, 
shopping, besøke venner og 
familie, og hva det skulle være 
– og selvfølgelig tar bussen!
Når det gjelder den daglige 
pendlermassen, er tilbake-
meldingene fra pendlerne at 
kjernen er tilbake. Det er kan-
skje mest å hente på alle de som 
har et ærend i Oslo nå og da, 
tror rådmann. – Vi har mista den 
en gang, og vil gjøre alt vi kan 
for å ikke miste den en gang til, 
sier ordfører Thorvald Hillestad 
om ekspressbussen til Oslo. Les 
mer på nettavisa ReAvisa.no.

Bruk bussen i sommer!
REVETAL: Sett deg på bussen og du kan vinne gra-
tis bussbillett og forestilling på Latter for to i Oslo.

SPEIDER ETTER BUSSEN: Oslo-bussen er viktig for lokal-
samfunnet her i Re – kanskje mer viktig enn mange er klar over, 
mener rådmann Trond Wifstad og ordfører Thorvald Hillestad. 

Foto: Stian Ormestad.

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Lokalmat
Kortreist

Økologisk
 - åpent mandag til lørdag

Sommer i Re:

Reaksjoner
på ReAvisa.no:

- Jeg reiser med bussen 
veldig ofte. Vi kan jo ikke 
miste den igjen. Fryktelig 
synd dersom vi gjør det!!

Gerd Kirsten Myhre

- Vil jo tro at all bolig-
utvikling i Skjeggestad-
feltet vil gi noen faste 
Oslo-pendlere etter hvert? 
Håper busselskapet er tål-
modige med oss så lenge.

Elin Berg Schmidt

- Jeg reiste med bussen og 
da var det helt fullt og en 
person kunne ikke få være 
med. Det var mange som 
ikke fikk betalt fordi ter-
minalen ikke virket. Første 
bud må vel være at utstyret 
for betaling fungerer. Da 
ble det vel heller ikke 
registrert hvor mange som 
var med.

Gerd Kirsten Myhre

- Å miste bussen er de opp-
tatt av, men å miste kom-
munen er ikke så farlig.

Rune Borch Gulbrandsen
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Sommermeny 

Spareribs med salat og chips   kr 169,- 
Lasagne med salat og brød    kr 169,- 
Spagetti Bolognas     kr 149,- 
Spekesild        kr 159,- 
Rømmegrøt med spekeskinke   kr 115,- 
Wraps med røkelaks     kr  99,- 
Wraps med ost og skinke    kr  99,- 
Laksecappachio      kr  99,- 
Vegetar snitzel med salat og chips  kr  99,- 
 

Hver torsdag; 
Saltkjøtt og erter med raspeballer  kr 189,- 
 

Dette er i tillegg til vår vanlige meny 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Velkommen 

Tilbud Revetal dagene: 
Liten hamburger    kr 25,- 
Rømmegrøt med spekeskinke  kr 99,- 
Lasagne med salat og brød  kr 149,- 
Kaffe og kake/kringle    kr  50,- 

 
 

SHOWER HELE SOMMEREN: 
Charlotte Sofie Eliassen (25) under-
holder cruisegjestene med sprell og 
moro hele sommeren.

Foto:
Stian Ormestad
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www.facebook.com/Eidsfossfestivalen  

 

Fredag, billetter ved inngang kr. 200,- /Lørdag, billetter ved inngang kr. 350-
Kjøp billetter på forhånd til rabatterte priser på: www.ticketco.no

Festivalpass, fredag og lørdag kr. 450,- / Billett lørdag kr. 300,-
Kan også kjøpes på Eidsfoss Landhandleri og Joker Sundbyfoss

Sommerrock på stasjon

Av Annika Løbig
Post@ReAvisa.no

Lørdag 4. juni spilte Pipe Lines 
på Revetal Gamle Stasjon, og 
dette var slett ikke første gang 
de spilte på Revetal. - Dette 
er et fint spillested, i tillegg til 
at vi har en i bandet som bor 
i Re, forteller gitarist Leif-
Willy Andersen (63), og mimrer 
tilbake til et stappfult hus for ett 
år siden.

- Her liker folk rock’n roll!
- Noen ganger kan det være fint 
å komme seg ut av byen. Det er 
ikke så stor forskjell fra Tøns-
berg, men der er folk kanskje 
mer plasserte i byen. Her vet vi 
at det er masse folk som liker 
rock’n’roll!
Til tross for noen utskiftninger 
de siste fire - fem årene, så har 
den harde kjernen i bandet vært 
sveisa sammen i hele 51 år.
- Dag Rune har vært med siden 
1967. Når vi spiller sammen, er 
det ikke mer enn mental alder 
som har noe å si, sier Leif-Willy 

med et lurt smil om munnen.
Sjøl om bandet har eksistert i 
så lang tid, har deler av ban-
det ikke slengt seg på før for 
omtrent tre år siden.

Bytta trommis med Cosmic
- Trommisen Ulf hadde tidlig-
ere spilt i det lokale Re-bandet 
Cosmic, og ville tilbake dit. 
Så da bytta vi bare trommis, 
forteller trommeslageren Per 
Arne Hansen (49) som gikk fra 
Cosmic til Pipe Lines. Både 
Hansen og bassisten Asle Tron-
rud (48) begynte samtidig i Pipe 
Lines, etter en felles musikkar-
riere som starta allerede i 1985. 
På den tida spilte de sammen i 
bandet «Trax», som ble oppløst 
på slutten av 1980-tallet. - Det 
ble da et annet lokalt Re-band 
som vi kalte Blues Buddies, og 
vi holder fortsatt på. 
Yngstemann i bandet er key-
boardisten Lars Fredrik Gjelstad 
på 33 år. Pipe Lines spiller cov-

er-låter fra blant annet Herman 
& Hermits, som er bare én av de 
store stjernene de har spilt med. 

REVETAL: I 51 år har de skapt stemning over nes-
ten hele Norge med sine tøffe cover-låter.  Pipe Lines 
rocka Revetal i sommervarmen forrige helg.

- Det å varme opp for Herman 
& Hermits har kanskje vært den 
beste erfaringen min med Pipe 

Lines så langt. Det var veldig 
gøy å møte de og spille for dem, 
sier Hansen og mimrer tilbake 

Sommer i Re:
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Revetaldagene 
- hele butikken -30%

ROCKER REVETAL: I sommer-
varmen forrige helg rocka Pipe Lines 
Revetal. På bildet over ser vi fra 
venstre Per Arne Hansen (49), Freddy 
Lepsøe (66), Dag Rune Markeng 
(65), Leif-Willy Andersen (63), 
Lars Fredrik Gjelstad (33) og Asle 
Tronrud (48). Kjernen i bandet har 
spilt sammen i 51 år, mens andre har 
kommet med i langt nyere tid - som 
for eksempel Per Arne Hansen fra Re 
på trommer.

Foto: 
Annika Løbig 

til en vellykket konsert på Nøt-
terøy kulturhus. Men dette var 
verken første eller siste gang 

at Pipe Lines spilte med store 
artister. I mai fylte bandet huset 
med Linda Kvam band i forb-

indelse med en 
åpning på brygga 
i Tønsberg.
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Fra politiloggen i Re:

Dobbelt så mange branner så langt i år
RE/VESTFOLD: Etter tre år med nedgang er det en markant økning i antallet 
branner så langt i år. I Re har det brent hele åtte ganger, en kraftig økning.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I løpet av årets første fem 
måneder er antallet branner i 
bygg svært høyt, sammenlignet 
med samme periode de siste 
åra, forteller Arnt E. Folvik 
i Vestfold Interkommunale 
Brannvesen (VIB), som dekker 
kommunene Re, Holmestrand, 
Horten, Tønsberg, Nøtterøy 
og Tjøme. 43 branner i bygg 
fordeler seg slik per kommune, 
der Re ligger høyt i forhold til 
folketall: Re 8, Holmestrand 5, 
Horten 5, Tønsberg 15, Nøt-
terøy 7 og Tjøme 1. 

En person har mista livet, 
flere er blitt redda i siste liten
 - En person mistet livet da en 
kvinne døde på sykehuset som 
følge av boligbrann i Tønsberg i 
februar. I tillegg er fem personer 
reddet ut fra brann i siste liten. 
Fire av privatpersoner som har 
gjort stor redningsdåd, samt 
én av våre røykdykkere. En av 
privatpersonene var Terje Svi-
land, som redda to personer ut 
av et brennende hus på Jarberg. 
Les mer om det på nettavisa 
ReAvisa.no. Antall bygnings-
branner har gått nedover javnt 
og trutt til bunnåret i fjor, med 
23 branner i VIB sitt område 
per 1. juni. I samme periode i år 
er tallet 43. 33 av brannene har 
oppstått i boliger eller i bygg 
tilknyttet bolig, ni av disse bran-
nene har ramma kommunalt 

eide leiligheter. Ti offentlige, 
nærings- eller driftsbygninger 
har vært utsatt for brann fra 
nyttår til 1. juni, deriblant to 
skoler - en av dem Revetal un-
gdomsskole. Ett landbruksbygg 
er blitt ramma av brann, det var 
i Fon. Flest branner har starta på 
kjøkkenet (8) eller på soverom-
met (6). Fem næringsbranner 
har oppstått i eller ved tekniske 
installasjoner eller fyrkjele - de-
riblant et branntilløp på Huseby 
i Våle. - Politiet etterforsker 
branner og rapporterer årsaker 
når deres omfattende arbeid 
er avsluttet, til Direktoratet 
for Samfunnssikkerhet og 
beredskap. Brannvesenet rap-
porterer også til DSB om hva 
vi tror startet brannene, basert 
på det vi ser når vi ankommer 
et skadested. Dette mener vi 
starta brannene så langt i år: 19 
starta som følge av feil på det 
elektriske anlegget og elektriske 
produkter, eller feil bruk av 
disse. Fire starta på komfyren, 
to i oppvaskmaskiner, en i 
tørketrommel, en i brødrister, en 
i mikrobølgeovn, en vifteovn, 
en stålampe og en i varme-
teppe. De sju siste har oppstått 
i sikringsskap, inntakskabler, 
koblingsbokser og ventilasjon-
sanlegg. 14 branner startet som 
følge av åpen ild, to branner ble 
påsatt, åtte er antent av sigarett-
glo, to av feil montert ildsted 

eller feil på fyringsanlegg, to av 
stearinlys. I 10 av brannene har 
vi foreløpig ingen kunnskap om 
hva som starta brannen.
 
Fare for liv i 18 branntilfeller
14 av brannene ble oppdaget 
ved at noen så eller lukta røyk 
og ringte 110, automatisk 
brannalarm varsla 15 av bran-
nene, seks ble detektert av røyk-
varslere, de øvrige ble meldt 
via politiet eller AMK. I 21 av 
brannene hindra brannvesenet 
spredning, ved 16 av brannene 
har andre personer gjort god 
innsats med slukkemidler, og to 
branner slokka av seg sjøl.
Ved hele 18 av brannene var 
det mennesker i branncellen 
da brannen oppsto. - Det er 
verd å merke seg at ved åtte 
av brannene var det røyk i 
rømningsveier fordi døren inn 
til brannrommet sto åpen. En 
påminnelse om viktigheten av å 
lukke dører når man må rømme 
bygg på grunn av brann.
- Våre mannskaper har rykka 
ut og hindra brann 12 ganger 
hvor det har stått forglemt mat 
på komfyren. Bli ved komfyren 
når du lager mat! Fire komfyr-
branner spredde seg og inngår i 
bygningsbrannstatistikken over.
Alle brannene i Re som er nevnt 
i denne saken kan du lese mer 
om på nettavisa 
ReAvisa.no.

Slokka brann på pukkverket
FRESTE: Full utrykning til pukkverket på Freste etter meld-
ing om brann i en tank som var fylt med bitumen – et bind-
estoff i asfalt. – Det er ikke spredningsfare og vi har kontroll, 
melder vakthavende brannsjef Andrew Wright ganske snart 
etter nødetatenes ankomst. Første melding om brannen kom 
rett over klokka 09.00 onsdag 1. juni. En times tid senere 
var situasjonen avklart. – Ved hjelp av pulver har vi slått 
ned brannen med åpne flammer og temperaturen i den store 
tanken synker, skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen 
(VIB) på sin Facebook-side. Pukkverket ligger langs Bispe-
veien, rett over kommunegrensa til Tønsberg.

Foto: VIB

Husbrann i Fon ble raskt slokka
FON: Brannvesenet rykka ut til Hvitsteinveien i Fon lørdag 
kveld 21. mai 2016. – Vi har akkurat slokka en brann på et 
soverom. Ingen personer er kommet til skade, forteller vakt-
havende brannsjef Hedin Gibbons. Det var over klokka 18 
lørdag 21. mai at brannmannskap, ambulanse og politi rykka 
ut etter melding om husbrann i Hvitsteinveien, Fon. – Bran-
nen er slokka, brannvesenet har kontroll på stedet, og ingen 
personer skadet, melder Vestviken 110-sentral på Twitter en 
halvtime etter den første meldingen. Det er materielle skader 
etter flammer og røyk på soverommet, som brannen begren-
set seg til. – Restverdibilen er på vei fra Sandefjord, forteller 
vakthavende brannsjef Hedin Gibbons på Vestfold Interkom-
munale Brannvesens Facebook-side. 

Foto: 
Stian Ormestad.

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

ALVORLIG BRANN: Alle nødetater rykka ut til Jarberg i halv ni-tida søndag morgen 21. feb-
ruar 2016. – Da vi kom fram var brannen kommet så langt at slukningsarbeidet dessverre ikke 
kunne redde boligen fra totalskade, sa brannsjef Per Olav Pettersen. – Ingen personer er skadet 
og vi fikk tidlig beskjed om at alle var ute. Brannen starta mest sannsynlig i elektrisk utstyr.

Foto: Stian Ormestad

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no
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L A G E R B O D  T I L  L E I E

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

Utbrent bil ved Kåpekrysset
SØRBYVEIEN: Bilbrann i Sørbyveien, ved Kåpekrysset 
i 21-tida søndag 15. mai. – Ingen personskader, forteller 
utrykningsleder Tore Dahl. – Føreren av bilen oppdaga at det 
begynte å brenne, kom seg ut av bilen, varsla brannvesenet 
og sto i trygg avstand til bilen da vi kom. Vi fikk slokka 
brannen ganske kjapt. Se video på ReAvisa.no.

Foto:
Synne Eggum Myrvang

Svei av fem mål 
skog - se video
HØYJORD: Skogbrannen på 
Åletjønnkollen i Høyjord svei 
av fem mål med skog. Pilot på 
brannhelikopteret John Arne 
S. Hellesø og lastemann Lasse 
Kleiveland hadde 21 turer over 
brannstedet med rett i overkant 
av 3.000 liter vann på hver tur.
– Det blåser, men det blåser mot 
en skråning nedover. Da sprer 
brannen seg saktere. Hadde det 
blåst i en annen retning hadde 
det vært verre, forteller pilot 
Hellesø. – Da kunne det spredd 
seg kjapt oppover skråningen.
Det er også langt til vannforsyn-
ing, og veldig vanskelig terreng 
å komme til for brannbilene. 
Helikopteret var gull verd i 
slokkingen. 
Se bilder og video på 
nettavisa ReAvisa.no.

VÅLE: Politi og brannmann-
skap rykka ut til Huseby i Våle 
lørdag 22. mai. Det er ikke 
første gang – det er bare litt over 
ett år siden fabrikkspipa måtte 
repareres etter forrige brann. Det 
ble spylt på mye vann, og det 
ble brukt varmesøkende kamera 
for å sjekke om faren var over. 
Det var ikke synlig røyk på 
stedet en halvtimes tid etter at 
brannmannskapet kom til stedet. 
Tore Dahl, utrykningsleder 
ved brannstasjon på Kopstad, 
forteller til ReAvisa at fyrkjelen 
på fabrikken har blåst ut på en 
eller annen måte. – Trykket har 
pusha ut mye ikke ferdig brent 
materiale opp gjennom pipa. 
Det blåser ut og daler ned som 

Slokka garasje-
brann på Revetal
REVETAL: Alle stasjonene i 
Vestfold interkommunale bran-
nvesen rykka ut etter melding 
om garasjebrann i Opthunveien 
på Revetal. Det begynte å 
brenne i en av to biler inne i 
garasjen. Brannen ble oppdaga 
klokka 00.30 natt til onsdag 11. 
mai.
– Brannmannskaper gjorde 
innsats med to stykk Cobra 
skjæreslukkere fra utsiden, for 
å senke temperaturen inne i 
brannrommet. Så gikk røykdyk-
kerne inn med vifte i ryggen og 
slokket siste rest av brannen, 
forteller Vestfold interkom-
munale brannvesen på sin 
Facebook-side. Garasjen lå ikke 
rett ved siden av et hus, og den 
var bygget i mur med gips i 
himling. Begge deler begrensa 
brannen. – Dessuten var det 
brukt flere pulverapparat før 
brannvesenet kom på plass. Det 
har også begrensa utviklingen 
av brannen, sier vakthavende 
brannsjef Hedin Gibbons.
– Politiet har anmeldt saken, 
melder politiet i Vestfold på 
Twitter.

www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

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

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

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

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

LINNESTAD: Brannvesenet 
rykka ut til Linnestad rett før 
klokka 19.30 torsdag kveld 2. 
juni. Det var ingen sprednings-

fare da brannmannskap ankom 
stedet. Som følge av brannen 
ble 521 kunder i Re uten strøm 
en stund utover kvelden.

Brann i trafo førte til strømbrudd

små glødende partikler, som 
har antent flis sagmugg rundt 
kontaineren ved siden av pipa.
Seinest for litt over ett år siden 
brant det på Huseby på kvelden, 
brannen blussa opp igjen i løpet 
av natta, og fabrikkspipa sto 
i brann. Det skjedde 29. april 
2015. – Det er klart, vi har 
rykka ut flere ganger de siste 
åra, uten at jeg veit akkurat hva 
som har skjedd tidligere. Men 
all varme er skummelt, og hvis 
ikke dette hadde blitt oppdaga i 
går kveld kunne det ha gått mye 
verre, forteller utrykningsleder 
Dahl. Branntilløpet ble oppdaga 
av en ansatt på Huseby, som 
også ble igjen for å holde vakt 
gjennom kvelden og natta.

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

Jord ønskes leid 
til grass- og kornproduksjon i Re

Rolf Herman Askjer 90 67 06 76
eller Harald Lie 90 92 91 17

Enda et branntilløp på Huseby

Se video på ReAvisa.no
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Alvorlig bilulykke midt i byggefeltet
GRETTEÅSEN: Alle nødetater rykka ut klokka 00.37 natt 
til fredag 3. juni etter melding om en bilulykke i Gretteåsen 
i Undrumsdal.
– En person i bilen, hardt skadet. Arbeides med frigjøring, 
melder politiet etter nødetatenes ankomst. Luftambulanse 
lander ved ballbingen i byggefeltet rett over klokka 01.00. 
Bilen ramla ned en bratt skrent og havna på terrassen til en 
firemannsbolig i Grettelia, rett nedenfor Gretteåsveien på 
toppen av byggefeltet. Det er autovern langs veien fram til 
stedet der bilen har skjena ut – der er det ingen fysiske hin-
der overhode.Taket ble kutta av for å få løs den forulykkede 
som satt fastklemt i bilen. Luftambulansen letta klokka 
01.30 og frakta den skadde føreren av bilen til Ullevål syke-
hus. Personen ble betegnet som hardt skadet. En krevende 
bilberging varte utover nattestimene, der vrakdelene ble 
heisa opp med kranbil.

Foto: 
Stian Ormestad.

Bil havna i elva – to til sjukehus
GRENNESLINNA: Alle nødetater rykka ut til en bilulykke 
rett før klokka 18.00 mandag kveld 6. juni. To personer ble 
berga ut av bilen som landa under brua. En av de to i bilen 
klaget på vondt i nakken. Det fortalte skadestedsleder Ole 
Thomas Christensen, politiførstebetjent, til ReAvisa. Det er 
80-sone på stedet. Derfor sendte helsepersonellet begge in-
volverte til sjukehus, siden dette regnes som en høyhastighet-
sulykke. En voksen mann og en ung gutt satt i ulykkesbilen. 
Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken. Ulykkesstedet 
ble først meldt på Grenneslinna, som går over i Vivestadlinna 
fra kommunegrensa Hof/Re. Ulykkesstedet er derimot ved 
krysset der Grenneslinna møter Hvittingfossveien. Bilberger 
var på plass en times tid etter ulykken ble meldt. Det ble en 
krevende beregning av bilen i elva under brua.

Foto: 
Stian Ormestad.

Et lite hull skjuler 
et mye større hull
VIVESTAD: Første melding 
kom rett over klokka 16.00 
fredag ettermiddag 3. juni. 
En billist som tilfeldigvis 
hadde stoppa på stedet opp-
daga hullet, kikka ned og så 
at det var fritt fall anslagsvis 
en meter – halvannen ned, 
i en diameter på en meter 
eller mer. Politiet på stedet 
var ikke i tvil om at det 
asfalten kunne gi etter hvis 
det kommer store kjøretøy 
over synkehullet. De sørga 
for at trafikken passerte i 
et kjørefelt. – Selve hullet 
har en størrelse på cirka 15 
centimeter, men det er åpen-
bart større under oveflaten. 
Patrulje venter på personell 
sendt av Vegtrafikksentralen, 
melder politiet i Vestfold 
på Twitter. Rett før klokka 
18.00 samme kveld meldte 
politiet at Vegvesenet er på 
stedet og overtar arbeidet. 
– Det blir satt opp skilt på 
stedet. Skilta står der fortsatt 
i skrivende stund, og trafik-
ken passerer i ei fil.

Foto: 
Stian Ormestad.

MC-fører tatt i 181 
kilometer i timen
UNDRUMSDAL: UP holdt 
E18 i Undrumsdal under 
oppsikt lørdag ettermiddag 4. 
juni. Dagens raskeste var en 
motorsyklist som ble målt til 
en hastighet av 181 kilometer i 
timen i 110-sonen. – Forholdet 
anmeldes, førerkort beslagleg-
ges, melder politiet i Vestfold på 
Twitter. Føreren var en mann i 
slutten av 20-åra.

Bil og traktor braka sammen
BISPEVEIEN: Alle nødetater rykka ut til en ulykke på Bispe-
veien rett før klokka 15.00 søndag 5. juni. Ulykkesstedet er 
ved avkjøringen fra Bispeveien til Fadumveien, rett på andre 
sida av kommunegrensa til Tønsberg. Ulykken skjedde da 
bilen skulle kjøre forbi traktoren, som samtidig skulle svinge 
av Bispeveien. – Mindre personskader, melder politiet i Vest-
fold i en oppdatert melding på Twitter. 

Foto: 
Stian Ormestad

Lastebil meide 
ned autovern
RAMNESVEIEN: På Tønsberg-
sida av Ramnesveien smalt det 
rett over klokka 15.00 mandag 
30. mai. – En lastebil kjørte i 
grøfta. Ikke personskade, men 
skade på cirka 20 meter med 
autovern, melder politiet i 
Vestfold på Twitter. 
Lastebilen ble avskilta på 
stedet, da det var avskiltnings-
begjæring på den.

Motorsykkelulykke 
i Askjerdalen
ASKJERDALEN: En motor-
sykkel klarte ikke en av de 
mange svingene i Askjerdalen, 
traff autovernet og havarerte. 
Første melding om ulykken 
kom klokka 20.31 tirsdag 10. 
mai. Den kvinnelige MC-føre-
ren i 50-åra ble frakta med am-
bulanse til sjukehus i Tønsberg 
med lettere skader i foten. Ingen 
andre var involvert i ulykken. 
Det ble ikke tatt beslag i fører-
kortet hennes.

Front mot front på 
Himmelspretten
KÅPEVEIEN: Rett før klokka 
13.30 onsdag 8. juni rykka alle 
nødetater ut til trafikkulykke 
på Kåpeveien. – Møteulykke, 
mindre materielle skader og 
lettere personskade. Patruljen 
oppretter sak, heter det i en 
oppdatert Twitter-melding fra 
Politiet i Vestfold. Føreren av 
hver sin bil, en voksen dame 
og en voksen mann, ble begge 
sjekket av ambulansepersonell 
på stedet, og oppsøkte sjøl sine 
leger for videre behandling.

Kjørte av Kile-
veien i stor fart
KILEVEIEN: Rett over 
klokka 18.00 torsdag 9. 
juni rykka alle nødetater 
ut til en alvorlig ulykke på 
Kileveien i Ramnes. Fører 
var en mann i slutten av 
tenårene, og han ble tatt 
fra førerkortet på stedet.
Vrakdeler vitner om 
en lang og dramatisk 
ferd, der bilen først har 
vært uti grøftekanten på 
høyre side av veien, opp 
i skråningen på venstre 
side, for så å rulle på taket 
langs gjerdet til et hus – 
og havne oppi gjerdet til 
slutt. Det er 60-sone langs 
hele Kileveien. Politiet 
har god grunn til å tro at 
farta var mye høyere enn 
det, får ReAvisa fortalt 
på ulykkesstedet. Føreren 
ble kjørt til sjukehus for 
sjekk.

Foto: 
Stian Ormestad.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no

Fra politiloggen i Re:
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FIAT DOBLO 3,4 - 4,2M³
1,3l 90hk -1,6l 105hk Multijet diesel
3-seter, AC, ESP, Kjørecomputer m.m.

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

FIAT DUCATO 8 - 17M³
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.

FIAT SCUDO 6M³
2,0l 128hk Multijet diesel
3-seter, AC, ESP, Kjørecomputer m.m.

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

Ta kontakt for en hyggelig bilprat. Velkommen til vår nye bilforretning!

La jobbreisen begynne.

har ny og større Euro 6 motor, 4x4, 178HK/400Nm,
 7-trinns automat, smartradio, ventilerte skinnseter, 
rygge/frontkamera og nytt design. 

Leasing Premium varebil
fra kr. 2 990,- eks. mva.*

C02 utslipp fra 189g/km, forbruk 0,72l/mil. *Leasing:
Kr. 80.000,- eks. mva. i startleie, rente 4,45%. 45000km/3år. 
Frakt og levering kommer i tillegg, kr. 6 320,- eks. mva.).

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

kr. 45 000,- i rabatt!
Kun få biler!

Kun kr. 253 000,- eks. mva.



30 ReAvisa juni 2016
Personalia i Re:

Hotellet var fint, men spa-avdelingen skuffet.

Tlf: 33 38 47 00 

Send inn 
til ReAvisa!

Gratulasjoner, 
jubilantbilder, 
bryllupsbilder, 

minneord 
og annet 

personalia 
kan sendes til 

ReAvisa:
 

Post@ReAvisa.no 
MMS 488 69 444

Slekters gang:
Døpte
Ramnes kirke
22.05 Vetle Rui Kristensen
22.05 Othilia Flæthe-Eide
22.05 Ola Takvam Karlsen
22.05 Ludvig Ellingsen Bjune

Undrumsdal kirke
05.06 Fred Bjerkesti-Heum

Våle kirke
15.05 Helle Jonstang Abramsen
15.05 Vilde Emilie Solberg
15.05 Anna Marthine Lyngås

Vigde
Ramnes kirke
07.05 Marianne Holvik og Geir Hansen

Undrumsdal kirke
22.05 Thevarani Ramanathan og Kenneth Gundersen

Vivestad kirke
28.05 Randi Therese Kjærås og Per Asbjørn Trevland

Våle kirke
01.01 Espen Flemming Evensen og Heidi Skaug

Døde
Ramnes kirke
25.05 Inger Elisabet Skjeggerød
27.05 Svein Dagfinn Horn
01.06 Håkon Olaf Ekelund

Våle kirke
10.06 Elsa Helene Strømnes

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Fikk vind i håret med «Livsglede-uka»
REVETAL: Hele forrige uke var det sang og musikk, barneteater, barnehagebesøk, hagefest 
med Re VGS-elever, veteranbilturer, sykkeldrosje, med mer på Re helsehus. Fra mandag 6. 
til og med fredag 10. juni var det nemlig «Livsglede-uka» på Re helsehus, og barnehager og 
barneskoler, Re videregående skole, lag og foreninger i bygda, lokalt næringsliv, ansatte og 
ledere på Re helsehus har kommet med ideer og bidro med hvert sitt. Virksomhetsleder Ingerd 
Saasen Bache og kulturkoordinator Gro Hansen organiserte. Til glede for alle som bor på 
helsehuset og deres pårørende og venner – og ellers alle som hadde lyst til å komme. Mandag 
stilte en sykkeldrosje til tjeneste for lufteturer Revetal rundt. På kvelden var det konsert med 
Våle kirkekor. Tirsdag stilte Re motorklubb opp utenfor Re helsehus, og kjørte veteranbil-ko-
rtesje. Her fikk også noen heldige få lov å sitte på - som vi ser på bildet over. Det er oversendt 
fra Re motorklubb, som storkoste seg med takknemlige passasjerer ombord i sine flotte biler. 
Samme kveld var det barneteater ved Solerød Jubateater, og forestillingen «Trøtte troll og kry 
kråke». Onsdag var det hagefest ved Re videregående skole, som sang og underholdt i hagen 
utenfor Dagsenter 2. På kvelden laga Trekkspillorkesteret «Fransk aften» med salg av ost og 
vin. Torsdag kom Brår barnehage på besøk for å synge rundt på stuene sammen med beboere. 
På kvelden underholdt Ramnes og Våle orkesterforening i Seniorsenteret. Fredag var det sit-
tedans med Jane, for så å gå rett over i konsert med «Ukulele-orkester» og dåp av Vise-koret. 
Alle dagene unntatt onsdag var det «Velvære-behandling» ved Beauty Zone, som flytta noen 
hundre meter fra Revetalgata 6 til helsehuset.

Foto: Karin Flåteteigen

VI SØKER ALLSIDIG OG SELVSTENDIG

RØRLEGGER
Se mer informasjon her:

kjaers.no

Øyenlokksløft uten kirurgi.

Ny teknologi kaldplasmalys krymper og for-
damper vev og løfter øyelokk uten kirurgisk 
inngrep. Kort effektiv behandling, èn er som 
regel nok. Også meget effektiv på rynket 
overleppe. Kort nedetid - lite smerter.

- Vi gir deg gjerne en konsultasjon.
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Revetalgata 6, tlf 976 02 220
post@beautyzonevestfold.no
www.beautyzonevestfold.no
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ReAvisa
ReAvisa vil fortsatt være gratis, men setter 

du såpass pris på ReAvisa at du har lyst til å 
betale? Flere har spurt om å få gi et bidrag til 
lokalavisa. Bruk i såfall konto 1594.47.87167, 
merk innbetalingen med “Gave”. Tusen takk!

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Vi har take away!

ReAvisa for 5 år siden: 
Viste kunnskapsministeren det utdaterte verdenskartet
REVETAL: I juni for fem år siden var kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) på besøk hos 
klasse 8 B ved Revetal ungdomsskole.- Se på kartet vårt! Det gjorde kunnskapsministeren, bare 
for å oppdage at på Revetal ungdomsskole råder utdatert kunnskap på verdenskartet.
- Sovjetunionen, kom det lattermildt fra statsråden.

Faksimile: 
ReAvisa juni 2011.

SOIGA
Selge bolig? 
Be oss komme på 
befaring og spør
etter

S E L G E  B O L I G

“Bygdepakka”

Du får en avtale
ingen annen
eiendomsmegler kan 
konkurrere med!

Ring 33 06 02 50
for avtale eller stikk innom 
Industriveien 4, 
Revetal

E I E N D O M S M E G L I N G   A S

SOIGA

L A G E R B O D  T I L  L E I E

Tlf 33 03 98 10 

Flytte? ....  
og trenger
mellomlagring av 
eiendeler?
Gjennom AGIOS 
eiendomsmegling, eks:

Nøtteliten 9m3 

ordinær pris
kr 1725,- 
for 3/mnd  

Vask av bolig

Fra
2500,-

Agios Forsikring
forsikrer dine verdier.

NÅ fra kun kr 990,-for 3/mnd Kun Larvik og Re
Gyldig tom 31.12.16

Priseksempler
Agios Eiendomsmegling
BYGDEPAKKE

Leilighet ca 80 m2: 
kr 2.500,-

Enebolig/Rekkehus ca 150 m2: 
kr 5.000,-

Kontakt oss
for tilbud
Tlf 33 06 20 50

Lokalmat
Kortreist

Økologisk
 - åpent mandag til lørdag
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4H i Re:

16999;
Sjekk prisen!

E-GREEN P3 HYBRID GENT/P3 CLASSIC-D 10,4

999;
Sjekk prisen!

SALOMON SPEEDCROSS VARIO

Spesialist innen:     Fotball   -   Håndball   -   Løp   -   Ski   -   Sykkel

1200m� FULLSORTIMENT SPORT

33 06 26 00 (Butikk) - 33 30 67 67 (Kontor/Grafisk)

www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no
Sport1/Ditt Klubbhus AS er i familie med

09-20 (18)

LA FERIEPENGA FÅ BEIN Å GÅ PÅ!

SEKK 950 GRAM

BERGANS 
RONDANE 38 L
Stor og god dagstursekk eller 
mellomstor hytte til hytte sekk 
- Rondane 38L er en fleksibel 
sekk med mange bruksområder. 
Eget rom i bunnen gjør det lett 
å organisere utstyret. 
Ordinær pris: 1200,-

TELT 1700 GRAM

JOTUNHEIM SVARTDALEN 1-2 PERSONER
Ekstremt lett fjelltelt for 1-2 personer. Vekt 1,7 kg. Hurtig og 
enkel oppsetting. Bagasjeplass i teltet. Vanntett materiale 
40 D ripstop polyester, silikonisert. Vannsøyle 3000 mm. 
Aluminium stenger og plugger. Ordinær pris: 2999,-

SOVEPOSE 900 GRAM

HELSPORT VALDRES LT
Sovepose med superlett ytterstoff, veier under kiloen og 
tar liten plass  i sekken. Et lag syntetisk fiberisolasjon, 
Vekt: 0,9 kg. Lengde: 195 cm. Temperatur: T-Lim 13 °C.
Ordinær pris: 999,-

LIGGEUNDERLAG 620 GRAM

THERM-A-REST NEOAIR VENTURE LS REGULAR
Superlett oppblåsbart liggeunderlag med høy komfort selv på ujevnt underlag. Tar minimalt med 
plass i ryggsekken. Måler 51 x 183 x 5 cm og veier kun 620 gram.
Ordinær pris: 1249,-

Totalvekt

4170 gram!

Pakkepris!

SPAR kr 1897;

VI HAR

2000;
Fra


