TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

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

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

ReAvisa
Gratis lokalavis for Re og omegn på papir og nett

August 2016 - 9. årgang

Rigger til høstmarked
i Vivestad
23 - 43

Re får tidenes korteste
kommunehistorie
10 - 13

- Jeg vil lage noe vakkert
som folk setter pris på
Etter å ha vært verden rundt, havna hun i Vivestad: Kunsthåndtverkeren Anne Ka Munkejord (48) falt pladask
for den gamle bensinstasjonen for snart 20 år siden. I Glasshytta i Vivestad designes, produseres og selges lokale
glassprodukter av høy kvalitet på alle vis. Målet er å lage noe folk setter pris på, til hverdags og fest.
24 - 25

Fastpris på salg av bolig
kr 25.000 + faste kostn.

20%

Høsttilbud på Husebys Signatur-serie:
20 % rabatt på alle Signatur kjøkkenmodeller *

på Husebykjøkken

Markedets største utvalg av overﬂatebehandlinger
Skreddersydde kjøkken med 30 års garanti

Se hele Signatur-serien på huseby.no
*Tilbudet gjelder fram til 17. september.

– ekte kjøkkenglede!

Huseby Kjøkkensenter Våle Gjelstadveien 38B, 3178 Våle. Tlf 33 06 12 40
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Friluftsliv i Re:

Neste ReAvisa har
frist 7. september,
utg. 14. september
Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

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

Hva med en topptur på seinsommeren?
GOD TUR! Orienteringslaget Trollo, Re sykkelklubb og ReAvisa ønsker alle en topp Re-sommer – med en topptur? Premiene i konkurransen trekkes seinest 10. oktober.
Foto: Henning Larsen.

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

RE: Stolpejakten på Revetal ble i år utvida med fire ekstra stolper på fire forskjellige topper i kommunen
vår. Tagg bilder med #ReAvisa og bli med i vår konkurranse i samarbeid med OL Trollo og Re sykkelklubb!

Kontakt ReAvisa:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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

Bildene i konkurransen kommer på ReAvisa.no. Alt du skal
gjøre er å ta en topptur i egen
kommune, finne stolpen og ta et
bilde av deg og ditt reisefølge
og tagge det på Instagram med
#ReAvisa.

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

Toppturer i egen kommune
Hva er stolpejakten? Jo, det
er en form for orientering i
nærmiljøet – og det er helt
gratis. Det er orienteringslaget
Trollo som står som tilrettelegger og arrangør, med spons fra
det lokale næringslivet. Det blir
satt ut stolper med en fargekode
og en qr kode som kan scannes
med din mobiltelefon. Når du
har scannet qr-koden blir det
registrert at du har funnet en
stolpe. I år som i fjor er det 18
stolper i og rundt Revetal. For
å finne stolpene må man bruke

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

kart, eller appen “stolpejakten”
på din mobiltelefon. Nytt i år
er at det er lagt til fire ekstra
stolper. Disse stolpene er satt på
fire topper i vår kommune.
Instagram-konkurranse
De ekstra stolpene er et samarbeid med Re Sykkelklubb.
Toppene er lengre unna Revetal,
men kan fint nåes ved å bruke
sykkel. Disse toppene vil inngå
i en toppturkonkurranse, ikke
veldig avansert, det vil kun
holde å gå på tur til toppene og
registrere seg via “stolpejakt”appen. Det vil bli trukket ut
premier blant alle som har
vært på alle toppene innen 10.
oktober. I tillegg til premiering for toppturene vil det bli en
Instagram-konkurranse i samarbeid med ReAvisa. - Vi ønsker
oss mange og fine bilder i fra

toppene i kommunen vår. Ta
bilder av toppene, utsiktene og
turene dere er på. Orienteringslaget Trollo, Re Sykkelklubb

og ReAvisa ønsker flest
mulig ut på tur – og ønsker
en fortsatt topp seinsommer
i Re!

Tagg dine topptur-bilder med:
Topp 1: #topptursjøssfjell #reavisa #toppturire
Topp 2: #toppturryksaasen #reavisa #toppturire
Topp 3: #toppturstamnaas #reavisa #toppturire
Topp 4: #toppturkihlebrattaas #reavisa #toppturire
Det er totalt 22 stolper med en fargekode og en qr-kode som
du kan scanne med mobiltelefon. For å finne stolpene må
man bruke kart, eller appen “stolpejakten” på mobiltelefon.
18 stolper står i Revetal-området, som i fjor. Fire nye stolper
er satt opp på fire forskjellige topper i kommunen vår.
Kilde:
Re SK og OL Trollo

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

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

Video, bilder og nyheter fra Re		

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

www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk.
Stine Skoli
Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener
Frilans journaliststudent
at du er rammet av urettmessig omtale. PFU
Epost: Stine@ReAvisa.no
behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål.
Telefon: 971 75 274
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Styrk immunforsvaret før
inﬂuensaen
kommer!

Du trenger ikke dra til by´n for å få akupunktur:

Kom til Revetal!
Mette Marit har nemlig åpnet en klinikk i Valleåsen. Her tar hun
i mot deg i sine hyggelige lokaler og tilbyr både akupunktur og
soneterapi. Velkommen!

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

KONGE! 4H-treff på Bygdøy Kongsgård var helt konge! Her
er deltakerne fra de fem 4H-klubbene i Re; Hjelpsom 4H, Ivrig
4H, Beitemarken 4H, Rapp 4H og Djerv 4H.
Foto:
Pressemelding

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

- Helt konge på 4H landsleir!
OSLO: Hva får du hvis du blander volleyball, stand
up, tautrekking, konserter, folkedans, motorsag, seiling, hekling og spøkelsesvandring med 1.350 ungdommer fra hele landet? Landsleir i 4H så klart!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Påmeldinga er i
gang til Re-mila
REVETAL: Dato for
årets Re-mila er søndag
16. oktober 2016. Dette
blir det tredje året med
mosjonsløpet på Revetal. Påmelding til både
barneløpet og 2,5, 5 og
10 kilometer er i gang
via Re-milas Facebookside. I fjor deltok over
1.000, året før - det aller
første året med Re-mila
- rundt 700. Se bilder
og video fra begge de
to foregående åra på
ReAvisa.no!

Den siste uka i juli var over
tusen ungdommer i alderen 14
til 25 år på landsleir med barneog ungdomsorganisasjonen 4H.
Fem 4H-klubber fra Re
Blant disse deltar 120 leirglade 4H-ere fra Vestfold, og
deltagerne fra Re kommer fra
klubbene Hjelpsom 4H, Ivrig
4H, Beitemarken 4H, Rapp
4H og Djerv 4H. Leiren var
lagt til Bygdø Kongsgård i
Oslo, og dette er første gang
leiren holdes i hovedstaden. En
midlertidig by av telt og lavvoer
bredte seg utover gresslettene
på Bygdø Kongsgård. Sola
skinte, hvert fall i blant, fra skyfri himmel, og leirlivet kunne
ikke blitt bedre. Glade og aktive
ungdommer var å se overalt, og
med klare hoder, varme hjerter,

flinke hender og god helse
kaster 4H-erne seg stadig ut i
nye og utfordrende aktiviteter.
“Lære ved å gjøre”-motto
- "Lære ved å gjøre" er mottoet,
og i tillegg til ulike aktiviteter
og turer er vi klare for volleyballturnering på åpen dag
fredag, noe som er en naturlig
del av leiroppholdet. Faktisk var
det 4H som gjorde volleyball
utbredt i Norge. I tillegg koser
ungdommene seg med artister
som Razika og Bjelleklang, og
standup-show med Ørjan Burøe
og Jonna Støme, forteller Petter
Hj. Jacobsen, mediakontakt i
Vestfold 4H.

VåRa-koret starter øvelsene
igjen på Elverhøy tirsdag
23. august kl. 19.00
StortEr
loppemarked
på
det noen potensielle
korister som har lyst til å
Elverhøy,
Ramnes
være med
i et sosialt og artig kor, er det bare å ta

kontakt (97754879) eller møte opp på øvelsen.
Lør.4. og
søn.5. oktober.
Spesielt
menn (begge stemmer) er ønsket.
Lør. 10.00
– 16.00
Nye
og gamle medlemmer er velkommen.
Søn: 10.00 – 15.00
Auksjon søndag kl.11.30
Kafeteria og kakelotteri.

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

Nettavisa ReAvisa.no - 17.043 lesere i sommer!
Mest lest sist måned:
1. Her settes streken over Re kommune
2. Hønsehus på taket av Re-torvet
3. Alvorlig tiltale mot tre i Revac-ledelsen
4. Rykker ut til brann på Brår
5. Trafikkulykke 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

4

ReAvisa august 2016

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

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

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

ReAvisa august 2016
Skoler i Re:

SKISSE: Den nye ungdomsskolen, sett fra skolegården.
Dagens hovedbygning er fra
1968, delen vest for hovedbygget er fra 1986, og den
nyeste delen lengst nord er
fra 2003. Nå skal et nytt bygg
stå ferdig 1. juni 2018, og
bare svømmehallen og 2003bygget beholdes av den gamle
bygningsmassen.
Foto:
Re kommune.

Ny ungdomsskole står ferdig til skolestart om to år
REVETAL: Ny ungdomsskole skal stå klar til skolestart om to år. “Bygging av nye Revetal ungdomsskole er
et stort økonomisk løft. Det er hovedgrunnen til at det politiske flertallet valgte å innføre eiendomsskatt”.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Torsdag 23. juni, to dager
etter endelig vedtak i kommunestyret, ble kontrakt om
bygging av nye Revetal ungdomskole underskrevet mellom
Re kommune og hovedentreprenør Veidekke AS, skriver Re
kommune på sine nettsider.
Anledningen ble feiret med
kake, taler og formell underskrivning av kontraktsdokumentene.
Vil rive 1986-bygget
I det siste kommunestyret før
sommeren gikk diskusjonen på
om 1986-bygget også skulle beholdes – til en ungdomsklubb,
for eksempel – som ReAvisa
skreiv at var et ønske fra ungdommen i mai-utgaven i år.
Mens Arbeiderpartiet snakka
varmt om å beholde bygget,
mente Høyre og flertallet at det
kom inn som et usikkert økonomisk moment seint i prosessen.
Det vil koste dyrt å oppgradere
bygget til dagens standard,
ifølge rådmannens saksutredning. Dessuten ligger kjelleren i
1986-bygget inne i planene som
et fordrøyningsbasseng som
skal ta unna store vannmengder
ved flom på Revetal. 1986-bygget ble ikke redda av politikerne
i denne omgang.
En folkevalgt gikk i mot hele
saken, Trygve Ånestad (SP).
Han gikk også i mot bygging
av Re helsehus, med samme
bekymring for Re kommunes
gjeldsgrad.
– Jeg mener fortsatt at vi kunne
tatt bedre valg underveis,
hvis administrasjonen hadde
utredet bedre en kombinasjon
av nybygg og dagens bygg. Det
mener jeg ikke er blitt gjort,
desverre.
Med 24 mot 1 stemme ble
vedtaket om å bygge ny
ungdomsskole fattet i kommunestyremøtet 21. juni 2016.
Kostnadsrammen for bygget er
216,5 millioner kroner. Endelig
finansiering blir innarbeida i

økonomiplanen for 2017 –
2020. Totale kostnader til
prosjektet; bygg, uteområde,
tomt og infrastruktur med
mer, legges inn i den samme
økonomiplanen og budsjett
for 2017. “Bygging av «nye
Revetal ungdomsskole» er et
stort økonomisk løft for Re
kommune. Det er hovedgrunnen til at det politiske flertallet
valgte å innføre eiendomsskatt
fra 2016”, står det i saksutredningen. Se opptak av debatten
i kommunestyret 21. juni 2016
via link på ReAvisa.no.
Skrikende vedlikeholdsbehov
Dagens hovedbygning er fra
1968, delen vest for hovedbygget er fra 1986, og den nyeste
delen lengst nord er fra 2003.
Nå skal et nytt bygg stå ferdig
1. juni 2018, og bare svømme-

hallen og 2003-bygget beholdes
av den gamle bygningsmassen.
Vedlikeholdsbehovet har vært
stort de siste åra, og ReAvisa
har skrevet mye om det. Så ille
ble det at en foreldrerepresentant trua fra kommunestyrets
talerstol med å komme tilbake
med maskingevær, hvis ikke
fare for liv og helse ble utbedra
i løpet av sommeren for fire år
siden. Mange mente i diskusjonen rundt bygging av Re
helsehus at det sto mellom nytt
helsehus eller ny ungdomsskole.
Nå blir det “ja takk begge
deler”, og et nytt låneopptak
befester Res posisjon i Norgestoppen når det kommer til høy
gjeldsgrad.
Ny skole og enda en idrettshall
Kommunen har kjøpt tomt
nord for dagens skoletomt, den

såkalte Opthun-tomta. Det
var ikke noen selvfølge at
skolen skulle bygges på
Revetal, der både plassering
ved Røråstoppen skole og
på tomta til dagens Ramnes
skole ble vurdert. Etter at
det ble bestemt at skolen
skulle bygges på Revetal,
ble det lansert fire alternativer til bygg og plassering.
Til slutt ble et nybygg nord
for dagens skolebygg valgt,
et alternativ som krevde
tomtekjøp fra naboen. Den
nye skolebygningen kommer
delvis på samme tomt som i
dag og delvis på den nyinnkjøpte tomta. I tilknytning til
ny ungdomsskole kommer
også en ny idrettshall, noe
som trengs siden kapasiteten
er sprengt i de to vi allerede
har her i Re kommune.

Gjelda vokser
enda mer med
ny ungdomsskole
REVETAL: Ny ungdomsskole
kommer på godt over 200 millioner kroner, der mesteparten
blir finansiert gjennom et nytt
låneopptak. Gjeldsbyrden skal
finansieres gjennom øremerka
eiendomsskatt. I den siste
oversikten som ble lagt fram
for kommunestyret i juni, ut
fra gjeldende økonomiplan,
er tallene slik: - Gjeld vil per
utgangen av 2017 være 847
millioner kroner, informerer
Trond Wifstad rådmann i
Re. På den andre sida har Re
langsiktig plassert, “penger på
konto”, 120 millioner kroner. I
tillegg har vi et bufferfond på
vel 19 millioner kroner. - Et
begrep som gir et bedre bilde
av belastningen på driftsbudsjettet er gjeld som belaster
driften. Dette framkommer
slik: 847 millioner kroner i total gjeld, minus 120 millioner
kroner på konto, gjeld vann/
avløp 47 millioner kroner,
gjeld med rentekompensasjon
70 millioner kroner. Det gir en
gjeld som belaster driften på
610 millioner kroner, forklarer
rådmann Wifstad. Det er
summen 610 millioner kroner
den mye omtalte gjeldsgraden
regnes ut ifra, satt opp mot
årlig driftsinntekt - som for
Re sin del vil ligge rundt den
samme summen i 2017. Det
vil si at Re kommune vil på
drøyt ti år gå fra en gjeldsgrad på rundt 25 prosent til
en gjeldsgrad på rundt 100
prosent.
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Næringsliv i Re:

Se video på ReAvisa.no

Har tatt glass på ramme alvor i 25 år
REVETAL: Revetal Glasservice er en glassmester av godt, gammelt merke, der du kan få fiksa det meste; alt fra bilglass, bygningsglass
til innramming - og mye mer. Med på kjøpet følger god, landlig service - og godt humør.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Magne Pedersen (53) fra
Revetal har jobba med mye
forskjellig: Først tok han utdannelse og jobba som mekaniker,
men det varte ikke lenge før han
begynte å jobbe med glass og
tok fagbrev som glassmester.
Han var lykkelig ansatt, helt
uten planer om å starte for seg
sjøl. Men etter nedgangstidene
på slutten av 1980-tallet gikk
bånn ut av markedet på starten
av 1990-tallet, og Magne ble
stående uten jobb.
En av pionerene på Revetal
- Jeg hadde ingen drøm om å
starte for meg sjøl. Jeg var ikke
kresen på jobber og søkte masse
forskjellig - en hel haug med
jobber, både glass, skruing og
helt andre ting. Men sjøl om
jeg tok nesten hva som helst,
så var det ikke enkelt å få jobb,
minnes Magne. - I et intervju på
en jobb jeg hadde veldig lyst på,
fikk jeg spørsmålet om hva jeg
gjorde hvis jeg ikke fikk jobben
- og da svarte jeg spontant: Jeg
starter for meg sjøl! Der dreit
jeg meg ut, veit du - for da fikk
jeg jo ikke den jobben. Men jeg
skjønte jo at det å starte for seg
sjøl hadde ruga i bakhue som en
tanke jeg ikke helt hadde vært
klar over sjøl.
Det var ikke bare-bare å starte
opp et firma. Han hadde akkurat
bygd hus sammen med kona

Heidi Moss Pedersen (53) i
Revetalåsen og hadde gjeld
oppetter pipa. Den lille familien
var helt i startgropa i etableringsfasen med en liten gutt på
to år og en gutt til på vei.
- Vi var i en voldsom sårbar
situasjon. Men jeg tenkte
“hælsikke heller”. Det var ikke
en eneste glassmester i innlandet, så det måtte være et marked
for det her på Revetal.
Det viste seg å stemme, for
det ble nok å gjøre. Magne var
stort sett aleine om drifta og
jobba fra tidlig på morgen til
seint på kvelden. Det hendte at
han hadde med en lærling på
laget, noen deltidsansatte, men
mest av alt fikk han god hjelp
av familie - da som nå. I dag er
begge sønnene som har vokst
opp med glassbedriften med,
både Christoffer Moss Pedersen
(28) og Andre Moss Pedersen
(24). En ekte familiebedrift
- gjennom alle 25 åra.
- Etter hvert passa mutter og
fatter butikken, og svigerfar var
med. Kona har holdt orden på
regnskap og slikt i alle år.
De første fem åra var forretningsadressen i garasjen
hjemme på Revetal.
Levd av det fra dag en
Magne var ivrig etter å komme
kjapt i gang på vårparten for 25
år siden, for å få med seg den

viktige sommersesongen.
- Det trur jeg var lurt, for jeg
hadde masse å gjøre. Jeg har
levd av dette fra dag en, forteller Magne. Såpass greit gikk
drifta at garasjen hjemme ble
bytta ut med leide lokaler hos
Gran VVS fra midten til slutten
av 1990-tallet. - Det er klart det
var ei spennande tid. Det første
året med butikk var veldig tøft.
Da måtte jeg betjene butikken
samtidig som jeg hadde oppdrag
ute. Da var det greit med hjelp
fra mutter, fatter og svigerfar til
å passe butikken i perioder.
Straks konkurrentene så at
Magne fikk sving på sakene på
Revetal, ville de kjøpe ham opp
- også hans tidligere arbeidsgiver. Men han beit ikke på
fristende tilbud fra hverken den
ene eller den andre, så det ble
nei, nei og atter nei.
- Det er klart at det aldri har
vært en hel masse penger til
overs. Det gikk rundt, men ikke
så veldig mye mer enn det. Men
jeg hadde trua. Og det gikk det.
Jeg sitter nå hvert fall her nå!
Topp moderne utstyr
På slutten av 1990-tallet ble
butikken utvida fra 80 til 200
kvadratmeter. Noen år etter, i
2003, flytta Revetal glasservice
til dagens adresse i Gamleveien
1. I 2009 ble nabolokalet kjøpt
opp og det totale arealet i dag

er 430 kvadratmeter. - Vi burde
vel hatt nok plass nå, men vi
har egentlig fortsatt ikke noe
plass til overs. Det er vel det at
vi roter med så sykt mye, sier
Magne og ler. For det er mange
jern i ilden hos glassgutta på
Revetal. - Færre og færre glassmestere driver med alt, sånn
som vi fortsatt gjør. Vi har vært
inne på å kutte ut noe av det,
men så ser vi at kundene kommer hit fordi vi kan hjelpe med
det aller, aller meste. På felt
etter felt har spørsmålet vært:
Satse, eller slutte?
- For eksempel innramming.
Der måtte vi kjøpe nytt utstyr
eller droppe hele greia. Da
endte det med en investering
i en topp moderne datastyrt
paspatourskjærer, medlemskap i
Rammebransjeforbundet, og en
hel haug med kurs og
opplæring. Vi er helt up-to-date
på detta nå, og kunder kommer
langveisfra for å bruke oss
- også på innramming, forteller
Magne. Det samme gjelder
bilglass, der utviklinga går kjapt
både innen bilindustrien og
glassmesterfaget. Veldig mye
av kameraer og sensorer i en
ny bil ligger i frontruta. Derfor
er det ikke bare-bare å skifte ei
rute lenger. - Nå har vi helt nytt
diagnose- og kalibreringsutstyr
i verkstedhallen, som gjør at vi
kan skifte bilglass på alle slags

biler - alt fra en gammel Opel
Ascona til en splitter ny bil med
steinsprut på første tur ut av
butikken.
Bilglass-oppdateringen er en
investering aleine på 150.000
kroner.
Sunn og god drift
I tillegg ligger Revetal glassservice i forkant av utviklingen
med å teste ut nye innovasjoner.
Nå bruker de for eksempel en
helt ny type lim som herder
raskere - det betyr at bilene kan
leveres kjappere ut til kunden.
- Vi har brukt noen kroner
på forskjellige investeringer,
og vi bruker en del tid på å
holde oss oppdatert så vi har
ny kompetanse hele veien. Vi
er nok blant de som er lengst
framme, sjøl om vi er en liten
glassmester på Revetal, forteller
Magne. Et satsingsområde har
hele tida vært bygningsglass;
rekkverk, speil, bad, kjøkken,
glassvegger og spesialtilpassa
løsninger. - Oppussing, der har
vi et stort marked med mange
flotte muligheter for moderne
løsninger med glasselementer.
Det råeste vi har gjort finner du
i 2. etasje hos Ditt kontor her på
Revetal. Der er hele kontorlandskapet i glass, det var en artig
jobb som ble helt fantastisk
flott!
Sjøl om det er blitt investert
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Det er ikke alltid lett å ﬁnne ut hvem man passer sammen med.
Det er så mye som skal klaffe, og hva vet man vel egentlig
om friere?
EKTE FAMILIEBEDRIFT: Magne Pedersen (53) fra Revetal har hele tida hatt
god hjelp fra familien - de første åra fra foreldre og svigerforeldre, i dag er begge
sønnene Christoffer Moss Pedersen (28) og Andre Moss Pedersen (24) ansatt på
fulltid. Christoffer har spesialisert seg på bilglass, og Andre på innramming.
Foto: Stian Ormestad.
store summer nå, er det blitt tatt små
skritt hele tida fra starten av. - Vi har
tatt det over tid, aldri noen store løft på
en gang - før nå som vi ser at vi har råd
til det. Drifta er sunn og god.
I fjor omsatte familiebedriften med
3,5 årsverk for 4,5 millioner kroner,
og resultatet ble et ørlite overskudd
etter lønn, forteller Magne. Å drive en
familiebedrift er for det meste veldig
trivelig, men det kan bli noen høylytte
diskusjoner inniblant. - Så lenge vi er
venner, så.... Vi har nok en del harde
diskusjoner på åssen vi vil ha det. Vi
har finni en bra struktur på det nå. Vi
er alle tre voldsomt utålmodige sjeler.
Vi er hele tida på etterskudd etter vårt
eget hode. Men dagene på jobb setter
både fattern og de to sønnene pris på.
De driver en veldrevet Revetal-bedrift.
- Jeg er heldig! Jeg får utrulig lite
negative tilbakemeldinger når de er ute
og jobber, og massevis at skryt. Jeg er
veldig stolt av disse gutta!
Det viser seg i gaver og godord fra
kunder. - Bare hittil i år har jeg fått
fylt opp både barskap og godteskap fra
fornøyde kunder, sier Magne og ler.
Han sier han bare har hyggelige kunder.
Og han sier det så man må tro ham.
- Så strekker vi oss langt, også da. Vi er
nøye, og jobber under mottoet "alt for
kunden".
- Derfor er det jo moro å drive en gammeldags glassmesterbedrift, der kunden
får hjelp med det aller meste. I tidligere
tider var det helt nødvendig for å overleve på en liten plass - å ha flere bein
å stå på. I dag er det mest fordi vi ser
at kundene liker det, og vi gjør alt for
å fortsatt få fornøyde kunder. Revetal
er ikke den lille plassen det var for 25
år siden, så med at Revetal har vokst
kunne vi nok spesialisert oss litt mer
i en retning. Men vi vil ikke det, sier

Magne. - Så er det ikke noe stort
problem, nå som jeg har med meg
guttane. Jeg har en allsidig bakgrunn, og guttane spesialiserer seg på
hvert sitt felt; Christoffer på bilglass
og Andre på innramming. Så er vi to
eller alle tre når det trengs på montering ute hos kunder, for eksempel.
Etter hvert har Magne blitt mer og
mer sittende på kontoret og stå for
kontakten med kunder, drive med
oppmåling, overslag og sende ut
tilbud. - Han skal helst ikke løfte så
mye, han er blitt en gammal mann,
veit du, sier Andre og ler. Dette er et
fysisk yrke som har slitt på
kroppen opp gjennom åra.
Grei oppgavefordeling
Dessuten overlater Magne mer og
mer av det å holde seg oppdatert til
de yngre kreftene i bedriften.
- Men kommer det en gammal Opel
Kadett, da er den min. Ei trådrute
med pakninger, og jeg er i mitt ess!
Så er jeg ikke helt akterutseilt på
nye biler heller da, sier Magne og
dulter borti sønnene. Begge har vært
med i butikken siden de var helt
små og vokst opp med faget. Helt
fra barneskole-alder har de hjulpet
til i travle perioder. Christoffer tok
fagbrev i glassmesterfaget som 18åring, og har jobba på fulltid i 11 år
allerede. Han driver med alt - men
mest med bilglass. - Jobber du her
må du gjøre litt av alt, sier han og
smiler. Lillebror Andre har også
vært med helt siden barneåra, men
er blitt med mer de siste tre åra og
har nå også en full stilling, med ansvar for innramming blant annet. Han
har også planer om å ta fagbrevet.
Se også video av glassgutta på
nettavisa ReAvisa.no.

Hvis du er blant dem som har spurt deg selv: «Hva har egentlig Horten å tilby
meg, da?», så ﬁnner du kanskje litt av svaret her.
Et varig vennskap bygget på respekt? Ja
Landets kanskje mest innovative elektronikkindustri med verdensledende
bedrifter? Ja
Eiendomsskatt? Nei
En kommune som har Re som sitt ekteskapelige førstevalg,
ikke fjerdevalg? Ja
En toppmoderne høgskole-campus med 5000 studenter, 80 studier,
forskningspark og et kreativt gründermiljø. Ja
Et yrende festivalliv? Ja
God og trygg eldreomsorg i en kommune som er ledende på
demensbehandling? Ja
En effektiv og veldrevet kommune? Ja
En kommune som vil samarbeide om å bygge og utvikle et levende knutepunkt rundt
den nye moderne, jernbanestasjonen på grensen mellom Re og Horten. Ja
En ny, spennende kommune med to likeverdige partnere som tar vare på sine
særpreg. Ja
Fremtidsrettede skoler og barnehager med høy aktivitet, kreativ læring
og sunn mat. Ja
En kommune som ønsker å beholde
barneskoler i alle lokalsamfunn? Ja
En kommune som har tradisjon for å
styrke sine tettsteder og den lokale identiteten? Ja

VI SØKER ALLSIDIG OG SELVSTENDIG

RØRLEGGER
Se mer informasjon her:

kjaers.no

NÅR?

HVOR?

Onsdag 7. september
kl 18.30

Næringsbygget, Industriveien 2A
3174 REVETAL
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Næringsliv i Re:

Revetals første regnskapskontor feira 30 år
REVETAL: Regnskapskontor på landet? Ideen ble av mange dømt nord og ned. Nå veit vi bedre.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Den 20. juni 1986 ble papirene
fylt ut, egenkapitalen var i boks,
tre ansatte var huka inn, og ReConsult AS var i gang.
Grunder med trua på Revetal
Ideen kom en sein lørdagskveld
på bygdefest på Våle samfunnshus. “Hvorfor er det ikke et
regnskapskontor på Revetal?
Det må vi ha”, gikk samtalen
sånn noenlunde. Mange mente
det måtte være snakk om mange
sterke drammer i kroppen for å
komme opp med en sånn ide.
Revetal var ikke den gang det
Revetal er i dag, og skepsisen
til å få til noe nytt på landet
kunne være stor. Et tidligere
soverom i 2. etasje på det gamle
kyllingslakteriet ble bygd om
til kontor. Bygget er forlengst
revet, men dagens 14 ansatte
sitter ikke langt unna i det nyere
Næringsbygget, over lensmannskontoret. Kundene skulle
få en tett og personlig oppfølging og rådgiving, men regnskapskontoret skulle også bruke
topp moderne teknologi for å
effektivisere drifta. Grunder
Alf Kirkeberg fra Oprand var
opptatt av datamaskiner, og
flinke folk. Han var storfornøyd
for å få med seg Else Bergseth

Jacobsen, Anne Helene Lund
og Bergljot Woll. Alle tre kom
til jubileumsfesten på stiftelsesdatoen tidligere i sommer,
men ikke Alf Kirkeberg sjøl
som var på ferie. Hans hilsen
ble formidlet via et skrevet ark.
Der forteller han at mens han
jobba med mye av det samme i
Oslo, slo tanken ham at det var
fullt mulig å gjøre den samme
jobben hjemmefra eller på et
kontor på Revetal. Ideen ble
dømt nord og ned. “Det kunne
da ikke være behov for et regnskapskontor ute på landet? Slikt
måtte jo etableres i byen!” Også
trua på dataløsninger ble dømt
nord og ned. Alf valgte ikke et
stort etablert firma, men et lite
nystarta firma på Nøtterøy. En
ivrig gjeng med guttunger som
sto på tidlig og seint, kvelder
og helger. Sammen hjalp de to
småbedriftene hverandre i gang.
– Fikk vi problemer med datasystemet, kom det en 16-åring
på moped fra Nøtterøy. Uansett
når det måtte være, døgnet
rundt.
Norges Vels medalje
Av de fire som var med fra start,
jobber fortsatt Else Bergseth
Jacobsen (69) her. Hun forteller

at hun er stolt over å ha vært
med på å bygge opp en solid og
trygg arbeidsplass som består
den dag i dag. Som påskjønnelse etter 30 års ansettelse,
fikk hun overrakt Norges Vels
medalje for lang og tro tjeneste
fra ordfører Thorvald Hillestad.

JUBILEUMSFEST: Daglig
leder og eier av Revetalkontoret Marit Sibbern
(60) sørger for snitter, kaffe
og kaker. Else Bergseth
Jacobsen (69) får overrakt
Norges Vels medalje for lang
og tro tjeneste fra ordfører
Thorvald Hillestad, etter å ha
vært ansatt i alle 30 åra siden
oppstarten.
Foto:
Stian Ormestad.

Se video på ReAvisa.no

Kurven går fortsatt oppover
I 2009 kjøpte Marit Sibbern
(60) alle aksjene og da gikk
kurven enda brattere oppover
med flere kunder og flere
ansatte. Firmanavnet Re-Consult og Sibbern økonomi ble
slått sammen til ROS økonomi
og rådgivning AS – som i dag er
en del av Saga regnskap og rådgivning. Dagens navn er Saga
regnskap og rådgivning Revetal.
Og til de som i sin tid dømte
et regnskapskontor på Revetal
nord og ned: Tidenes beste år
var i fjor, og i år sikter Revetalkontoret mot en omsetning på
10 millioner kroner.
– Større omsetning, flere ansatte
med høyere lønn, oppsummerer
Marit. – Et høyt tall på bunnlinja er ikke det store målet vårt,
men en sunn og stabil drift som
trygger kundene og de ansatte.
Les hele denne saken og se flere
bilder på nettavisa ReAvisa.no.

18 tupper på taket av Revetal
REVETAL: I sommer er det et hønsehus på parkeringshustaket på Re-torvet. Ingenting av det du handler kommer fra
butikkhylla aleine – alt har en forhistorie, enten det er dyrka,
sanka inn, melka, fora opp, eller foredlet på en eller annen
måte til det endelige produktet vi handler på butikken. Dette
vil Re-torvet vise fram, som et landlig handlesenter. Derfor
ble det satt poteter på taket av Revetal i fjor, i år er det snekra
et hønsehus med 18 tupper som legger egg på løpende bånd.
Betjeningen på Meny Revetal svarer mer enn gjerne på nysgjerrige spørsmål om hønene som allerede har lagt 160 egg.
Alle disse og kommende egg skal gis bort. Les mer om dette
og se video på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad.
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Byggeprosjekter i Re
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Lokalpolitikk i Re:

Re får norgeshistoriens
korteste kommunehistorie

Les om folkemøtene denne uka på ReAvisa.no!

LOKALPOLITIKK I RE: – Det siste Re kommune gjør, er å sette en trist rekord, mener kommuneekspert.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Et stort flertall av de folkevalgte
i Re mener at en kommunesammenslåing må til. Et mindretall
har kjempa med nebb og klør i
mot.
Bikkjeslagsmål om
retningsvalget?
Argumentene har vi hørt mange
ganger, både for og i mot,
hvorfor vi må slå oss sammen med noen, og hvordan
vi kan klare oss fint aleine
som en allerede sammenslått,
relativt stor landkommune.
Med kommunestyrets prinsippvedtak vil Re kommune gå
over i historien. Det eneste vi
ikke veit enda, er hvem vi slår
oss sammen med. Det kan bli
et skikkelig bikkjeslagsmål,
for ikke bare vil partiene gå til
hver sin retning – det er etter
det ReAvisa veit splid internt i
flere partier. Det blir en øvelse
i kompromissets kunst framover i lokalpolitikken i Re, når
retningen skal stakes ut. Mange
vil garantert ikke få det som de
vil, både flere folkevalgte og en
stor andel av folket. For ifølge

ReAvisas spørreundersøkelse
har ingen av de fire alternativene Re aleine, Tønsberg,
Horten eller Holmestrand et
overbevisende flertall: Alternativet med størst oppslutning
har fått litt over 1 av 3 stemmer.
Det er Tønsberg, som kanskje
også er det alternativet flest har
mest i mot? Det blir ofte en
heftig diskusjon når Tønsberg er
tema, med sterke følelser både
for og i mot. Det vil si at uansett
hva man velger, vil det ifølge
ReAvisas måling være et stort
flertall på minst 2 av 3 som er
uenig.
Re er historie etter maks 18 år
Re kommune ble til i 2002, etter
folkeavstemning i 1999. Den ga
et klart flertall i Ramnes kommune, mens i Våle ble det et ja
med knapp margin – bare sju
stemmers ja-overvekt. Kommunene hadde samarbeida godt
gjennom mange år med felles
ungdomsskole, blant annet.
Mange i Ramnes så Revetal
som sitt naturlige sentrum, i
likhet med store deler av Våle.

Kommunen var et enestående
eksempel på en frivillig sammenslåing, og Re kommune
skulle rustes for framtida. Det
poengterte også Dronning Sonja
i sin tale til Re i forbindelse
med kommunens 10-årsjubileum i 2012 (se video på nettavisa
ReAvisa.no). Det skulle vise
seg at framtida gikk fort over,
for vi rekker så vidt å bli ferdig
med åra med ekstra inntekter
som følge av sammenslåingen
før Re kommune er midt inne
i enda en sammenslåing – for
å høste nye gulrøtter. Ganske
nøyaktig fire år etter 10-årsdagen med Kongen og Dronninga
på besøk, ble prinsippvedtaket
om en ny sammenslåing fattet
i kommunestyret. Det siste Re
kommune gjør er å sette rekord
som tidenes kortest eksisterende
kommune, med maks 18 års
levetid - kanskje kortere.
- Det er en skam!
For å være helt sikker på fakta
kontakter ReAvisa kommuneekspert og dommer i tema norske
kommuner i Kvitt eller dobbelt

Per Gunnar Stensvaag.
Kommuneeksperten bekrefter
at Re kommune setter det han
mener er en trist rekord. Re slår
dagens rekord med grei margin.
Den ble satt for godt over 100
år siden. – Dette skjedde på
slutten av 1800-tallet, forteller
Stensvaag: – Fra Østre Moland
kommune ble Barbu skilt ut
som egen kommune i 1878. Så
ble Barbu innlemma i Arendal
kommune i 1902. Det vil si at
rekorden er 24 år, og den holder
Barbu kommune.
Men med Stensvaag på tråden
blir det ikke bare fakta, men
også sterke meninger. Han er
en innbitt nei-mann når det
kommer til kommunesammenslåinger. Stensvaag er ikke
imponert over det som skjer her
hos oss: – Re kommune ble sagt
å være en frivillig og vellykka
sammenslåing. Begge deler er
en sannhet med visse modifikasjoner. – Frivillig?, spør
Stensvaag retorisk. Han blir
kjapt engasjert med ReAvisa på
tråden. Han har fulgt prosessen her nøye, som på så mange

andre kanter av landet. – Folk
i Ramnes og Våle var redd for
at man den gangen stykkevis
og delt skulle bli en utkant av
bykommunene rundt, og folk
stemte ja til å gå sammen med
den trusselen hengende over
seg. Og nå er det en bykommune dere skal slå dere sammen med åkke som? – Vellykka
sammenslåing? Det kan det da
umulig være. Siden den nye
kommunen får leve så kort, da
kan man vel ikke mene at den
var vellykka?
Ny sjanse for Re hvis det blir
regjeringsskifte i 2017?
– Det er en skam, det som skjer
hos dere, mener Stensvaag, og
viser til et nei i folkeavstemningen, før de folkevalgte setter
i gang en ny runde uten en ny
folkeavstemning. Kommuneeksperten, som representerer
Senterpartiet i lokalpolitikken
i Trysil, mener det etter valget
i 2017 kommer en sjanse for
kommuner som Re til å revurdere det som nå skjer – hvis det
blir et regjeringsskifte.

EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT
TELEFON 33 39 53 97
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Kommunesammenslåing - hva mener du?
35 prosent

Re bør slå seg sammen med Tønsberg

31 prosent

Re bør bestå som egen kommune

Re bør slå seg sammen med Holmestrand

17 prosent

Re bør slå seg sammen med Horten

17 prosent

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

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

Over 2.700 ReAvisa-lesere har stemt på nettavisa ReAvisa.no før denne avisa gikk i trykken.

Folkemøte-maraton
om sammenslåing
- les mer på nettavisa ReAvisa.no

Hillestad heller mot Horten
LOKALPOLITIKK I RE: På direkte spørsmål svarer endelig ordfører Thorvald Hillestad (SP) ReAvisa om hans
retningsvalg: – Slik situasjonen er nå, heller jeg mot Horten.
Det vil være det beste for Re hvis vi ser 20 – 30 år fram i tid.
Bildet er fra da Re og Horten starta samarbeidet om Haugan
industrifelt i 2006. Næringsområdet strekker seg inn i begge
kommunene. Denne grusplassen er siden bildet ble tatt blitt
til Re kommunes største bygg – som er så stort at det ligger
halvveis over kommunegrensa til Horten. Les mye mer om
ordførerens foreløpige retningsvalg på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad

LOKALPOLITIKK I RE: I løpet av denne måneden skal det
gjennomføres fem folkemøter
om kommunesammenslåing.
Les mye mer om folkemøtene
på nettavisa ReAvisa.no. De to
første møtene er allerede blitt
avholdt i Vivestad mandag 15.
august og i Undrumsdal i går
16. august. I kveld 17. august
er det folkemøte på Revetal
ungdomsskole, i gymsalen. I
morgen 18. august på Våle samfunnshus, til uka 23. august på
Vonheim i Fon. - Alle møtene
begynner klokka 18.30. I møtet
kommer til å bli satt av rikelig
tid til spørsmål fra publikum.
De folkevalgte vil også være
tilgjengelig for spørsmål noe
tid etter møtenes avslutning.
Representanter fra de aktuelle
sammenslåingskommunene vil
også være til stede, heter det på
Re kommunes nettsider.

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

Horten gjør seg lekker for Re
LOKALPOLITIKK I RE: Horten har fått øya opp for Re – nå
som vi søker mot Horten uten Holmestrand, Hof og Sande på
lasset. – Det ville blitt for stort. Re og Horten er derimot helt
passe, mener Horten-ordfører Are Karlsen (AP). Han mener at
de har vært flinke til mye det samme i Horten, som vi er i Re. Nå
nylig med en heftig skoledebatt før sommeren, der flertallet ble
enig om å frede småskolene. – Der ser vi den samme prioriteringen i Horten og Re. Vi vil beholde også de små skolene. Sjøl om
skolene er små, er de helt avgjørende for gode, levende lokalsamfunn. Sånn tenker også flertallet av Re-politikerne. Både Re
og Horten er flinke på å bygge og beholde lokalsamfunn, mener
Karlsen. – I Horten kommune har vi hatt fokus på Åsgårdstrand,
Skoppum, Nykirke og Kirkebakken på Borre. Vi mener at vi har
vært gode på å bevare grender og gode bomiljøer. Det er viktig
å ta med seg inn i en ny, større kommune. Der har Re og Horten
en felles tanke, mener Karlsen. Les mer på ReAvisa.no.

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

LAGERBOD TIL LEIE
Små og store lagerboder til leie.
Åpent hver dag fra 08 - 20, hele året.
Fra kr 575,- pr. mnd. Tlf. 800 89 005
Foto:
Stian Ormestad.
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Meninger om
kommunesammenslåing:
Jeg synes det er helt tullete å sitte her å tviholde på grensene
våres.
Mona Dahl
Ærlig talt synes jeg det står respekt av å ta en (for enkelte)
upopulær avgjørelse med tanke på å gjøre det mest klartenkte på vegne av innbyggere som er delt mellom å tenke med
hjerte og hjerne. Hurra for Re’s folkevalgte flertall i denne
avgjørelsen!
Thina Alice Andersen-Lund
Veldig bra beslutningsdyktige politikere i Re. Nå er det bare
å velge Tønsberg eller Horten - eller hvorfor ikke begge?
Haldor Sandtorv
Med bedre økonomi i en større kommune så er muligheten
større for bedre bemanning i eldreomsorgen, håper jeg.
Jorunn Gulbrandsen
Den folkeavstemningen var med andre ord en vits, i følge de
folkevalgte.
Ingvild Eek-Kristoffersen

Her oppløses Re kommune
- med 21 mot 4 stemmer

Ordføreren mener jo at “oss vanlig dødelige” ikke er i stand
til å forstå hva dette går ut på, og dermed ikke kan ta et valg
uten å styres av følelser...
Monica Rehn-Erichsen

LOKALPOLITIKK I RE: Nå mangler det bare å finne ut hvem vi skal slå oss
sammen med - retningsvalget bestemmes av kommunestyret i Re allerede 21.
september 2016.

Grusomt trist! Hvem tar seg bryet med å stemme ved neste
valg? All honnør til de fire som stemte nei !!
Ingegerd Holt Brattestå
Takk til fire modige menn!

Harald Ringen

Over 10.000 innbyggere er det ingen gevinst og slå seg sammen. I Re er vi ca 9.500 nå. Innen dette trår i kraft er vi over
10.000. Da er er det bortkastet. Men de må vel vise makt.
Jan Gustav Kværne
Med detta har politikerene i Re bevist en gang for alle at de
ikke er troverdige til og drive så mye som en barnehage en
gang. Uff.
Gunnar Eikeberg
Kan ikke stole på en eneste en av de folkevalgte . De tenker
med den delen de sitter på . Ja , hva skal vi tro på ????
Reidun Hovden
Aldri i verden om en sammenslåing skal komme Re til gode.
Alle bør vel vite at høyrepartiene ønsker å sentralisere absolutt alt???!
Linn Marlene Jevne
Vi har ikke noe vi skulle sakt. De styrer over hodene på oss.
Trist.
Marianne Henriksen

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Uvanlig amper debatt da våre
folkevalgte skulle diskutere det
som i realiteten er å oppløse Re
kommune. Les mer om diskusjonen og se hele i opptak via
link på nettavisa ReAvisa.no.
Foreslo en ny folkeavstemning
Prinsippvedtak om kommunesammenslåing fikk flertallets
21 stemmer fra AP, FrP, Høyre,
KrF og Venstre, pluss fire av
seks SP-representanter. Mindretallet på fire ved SV, MDG og
to fra SP stemte i mot å oppløse
Re som sjølstendig kommune.
Det samme ble resultatet i voteringen over ny folkeavstemning. Det var Ragnar Kirkevold (SP) og Trygve Ånestad
(SP) aom foreslo en ny
folkeavstemning til høsten.
Med alternativene ja eller nei
til sammenslåing, og ønsket
retningsvalg hvis Re skal slå
seg sammen med noen.
Disse to bryter med flertallet i Senterpartiet og stemmer
for en ny folkeavstemning
og mot prinsippvedtak om
sammenslåing, sammen med
MDG og SV. Olaussen (SV)
tordner fra talerstolen: – Hvor
er kunnskapsgrunnlaget for at
større kommuner er bedre? Det
er tvert i mot det motsatte som
viser seg gang på gang. Noe
blir ikke sant bare fordi det sies

gang på gang!
Odd Gjerpe (KrF) svarer:
– Det blir heller ikke sant hvis
du roper det.
Neste innlegg fra Olaussen ble
viska fra talerstolen.
Gjerpe har mer skytts: – Mens
de fleste tenker på de kommende generasjoner, tenker
Olaussen mest på sin egen generasjon.
Hele ordvekslinga endte med en
krangel om hvem av de to representantene som tenker mest på

barnebarna sine.
Tove Øygarden (H) mener dette
er første steget på veien til å
bygge en helt ny kommune med
en kvalitet på tjenestene som vi
kan være stolte av.
- En glad dag for Re
– En glad dag for Re Høyre og
Re kommune, smiler Tove Øygarden (H) fra øre til øre etter
vedtaket. – Og der var Re kommune oppløst, oppsummerer Ulf
Lund Halvorsen (MDG).

- loppemarked!
Stort loppemarked på
Elverhøy, Ramnes!
Lørdag 12. og søndag 13. september.
Lørdag kl 10.00 – 16.00
Søndag kl 10.00 – 15.00
Auksjon søndag kl.11.30
Kafeteria og kakelotteri.
Lopper kan leveres på Elverhøy hver dag
i uke 37 - evt. ring 97754879.
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Se video på ReAvisa.no

KrF-sommerfest
i Undrumsdal

INVITERTE ORDFØREREN: Naboene langs den søndre delen av Hauganveien ville vise ordfører Thorvald Hillestad skoleveien til barna. Ordføreren er enig i at det trengs å ta et skikkelig røsk
langs denne og kanskje også andre kommunale veier i Re. På bildet ser vi familien Aas, familien
Solberg, familien Horn, familien Klubben, familien Roberg og familien Heum.
Foto:
Stian Ormestad.

21 MOT 4: Prinsippvedtak om kommunesammenslåing fikk flertallets
21 stemmer fra AP, FrP,
Høyre, KrF og Venstre,
pluss fire av seks SPrepresentanter. Mindretallet på fire ved SV, MDG
og to fra SP stemte i mot å
oppløse Re som sjølstendig kommune. Det samme
ble resultatet i voteringen
over ny folkeavstemning.
Les mer om den historiske
debatten og se opptak av
den via link på nettavisa
ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad.

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Foreldre er bekymra:
Flere små må gå lenger til skolen
HAUGANVEIEN: De folkevalgte i Re forandra på definisjonen av farlig
skolevei i siste kommunestyremøte før sommeren. Det betyr at flere små må gå
lenger til skolen, på veier med både 60-, 70- og 80-sone.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
ReAvisa møtte et helt nabolag langs den søndre delen av
Hauganveien i sommer. De
inviterte også ordføreren med
på en kjøretur langs veien som
ikke lenger regnes som en farlig
skolevei. Se video på nettavisa
ReAvisa.no. Der kan du også
se opptak av debatten om
farlig skolevei i det siste kommunestyremøtet før sommeren.
Store endringer i definisjonen
Dette er det nye vedtaket om
farlig skolevei: “Bispeveien
uten G/S-vei defineres som farlig skolevei hele året for elever
i 1.-4.trinn. Ingen elever i 1.-4.

trinn skal ferdes langs Bispeveien der det ikke er g/s-vei eller
måtte krysse den. For elever i
1. – 4. trinn regnes som farlig
skoleveg også andre veier der
fartsgrensa er høyere enn 60
km/t og det ikke finnes gang- og
sykkelveg eller fortau. Inndekning fra disposisjonsfondet.
Elever kan gå i henholdsvis
1.km for 1.trinn og 2.km. for
2.-10.trinn til busstopp/oppsamlingsplass. Dette er i henhold
til reglene i VKT- Vestfold
kollektivtrafikk. Endringene for
1.-4. trinn i Kleivaveien vil ikke
bli gjort gjeldende før det er
etablert et nytt busstopp langs

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

Bispeveien. Elevene som blir
berørt av endret vedtak vil få et
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Ved revisjon av trafikksikkerhetsplanen blir skoleveiene
gjennomgått spesielt.”
Rydder opp i busk og kratt
– Vi er ikke i mot at ungene
skal gå til bussen, men vi vil
gjerne at veien de skal gå
er tryggest mulig, forteller
foreldrene langs Hauganveien.
– Penger spart på skoleskyss
bør brukes på rydding i busk og
kratt langs veiene, mener de.
Ordfører Thorvald Hillestad
skjønner bekymringen for å

UNDRUMSDAL: Vestfold
KrF arrangerte sin sommerfest på Søndre Døvik
gård, hos Torunn og Ole
Døvik. 1. nestleder i KrF
Dagrunn Eriksen informerte om KrF fram mot 2020:
Program-arbeidet til Stortingsvalget 2017 er godt i
gang, medlemmer, lokallag
og fylkeslag er invitert til å
komme med innspill.
- Partiet er i en prosess om
hvilke partier vi skal jobbe
sammen med i neste periode. KrF-medlemmer kan
komme med sine meninger i tillegg til at saken
behandles i sentralstyret,
landsstyret og landsmøtet,
fortalte Dagrunn Eriksen.
Stortingsrepresentant fra
Vestfold Anders Tyvand
fortalte om noen av sakene
Stortinget har behandlet
dette halvåret: Bistand,
skole, skattepolitikk, arbeidsledighet, psykisk helse,
asylpolitikk med mer.
De frammøtte var både
KrF-medlemmer og andre
interesserte, og kom fra
hele Vestfold.
Foto: Privat
sende barna ut på en vei som
med kantslått og hogst kan
gjøres langt mer oversiktelig.
– Så det må gjøres en sjau
nå for å få dette ålreit, mener
ordføreren.
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33 09 71 71
atenti.no

Kompetanse og systemer for
effektive økonomiløsninger!
I september
ﬂytter vi til nyoppussede lokaler
i Industriveien 3
Besøk oss gjerne
for en lønnsom
prat!

Vi har fått
ny frisør!
Bestill gjerne time i vår nye
oppgraderte app!

s.
Sissel Lima har begynt hos os
Ønsker du time hos henne?
Ring oss eller bestill via nett/app!

TLF: 33 06 00 15
www.rehaarstudio.no
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,KOOFSEWO3BNOFT
5MG
XXXTVLLFHBSEOP

Gårdskafé: Åpen hver søndag
t.o.m 2.10
fra kl. 13-17. (NB.(stengt 20.august)
,BGFÏOFSÌQFOIWFSUPSTEBHGSB
Vi benytter økologiske,
lokale og bærekraftige råvarer.
LMUPN

STORBRANN: Brannen hos Revac AS på Linnestad starta på morgen 21. juli 2014 og varte i 36
timer før brannvesenet klarte å slokke den.
Foto: VIB

Alvorlig tiltale mot tre i Revac-ledelsen:
“Grove brudd på Forurensningsloven”
LINNESTAD: Revac-saken vil gå ved Nordre Vestfold tingrett i perioden 31.
oktober til 17. november 2016. ReAvisa følger rettsaken, som blir den største og
mest omfattende saken ved tingretten i år.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Tiltalen fra Økokrim etter storbrannen hos Revac AS på Linnestad sommeren for to år siden
ble tidligere i sommer klar:
“Risikerer flere år i fengsel”,
melder Gjengangeren.no som
omtalte saken først.
Store miljømessige
konsekvenser
Som ReAvisa har skrivi om
mange ganger tidligere ble det
store miljømessige konsekvenser da det brant i en kjempestor
haug med plast, metall og
batterier. Tungmetaller som
kvikksølv, kadmium, bly og
andre miljøgifter ble blåst med
røyken utover natur, elver og
dyrka mark. Ifølge politietterforskingen har 1.560 kilo død
fisk blitt plukka opp i Aulielva,

Bjunebekken og Storelva, der
slukkevannet tok med seg giften
og slokkeskum. Begge deler
førte til stor fiskedød. Brannen starta på morgen 21. juli
2014 og varte i 36 timer før
brannvesenet klarte å slokke
den. Tirsdag 19. august 2014
brant det også på Revac AS sitt
anlegg på Lundteigen. Tiltalen
gjelder den første brannen.
Farlig avfall hopa seg opp
Økokrim mener i tiltalen at
skadene ble så omfattende fordi
de tre tiltalte mennene ikke
hadde fulgt vilkårene i forurensningstillatelsen fra Fylkesmannen. Tillatelsen tilsa at Revac
skulle motta og fortløpende videreformidle det farlige avfallet,
men alt hopa seg opp og da det

tok fyr ble den 1.250 tonn store
haugen en giftbombe. “Det ble
ikke foretatt oppdeling av haugen eller andre tiltak som kunne
bidra til å begrense omfanget av
og forurensningsfølgene av en
eventuell brann, særlig utslipp
av farlige gasser til luft og nærliggende grunn, elver, bekker og
vann”, skriver Økokrim.
Omfattende rettsak
De tre tiltalte som er i 39- til
43-årsalderen vil måtte møte
for Nordre Vestfold tingrett
i Horten. Det er satt av to og
en halv uke til saken, ifølge
saksbehandler ved tingretten
Grethe Kihlstrand. Med det
blir Revac-saken den største og
mest omfattende rettsaken ved
tingretten i hele dette året.

%BHFOTNJEEBH
Kurs/seminar/selskap/jubileer: Hold din bedrifts
dagskonferanse/ledermøte
eller privat selskap hos
5PSTEBHOPWFNCFS
oss. Vi*UBMJFOTLBGUFONFE7JB*UBMJB
har lyse og moderne lokaler..BUIBMMFO
Alle rettigheter.

-JTCFU#BBEF.BUIJFTFOLPNNFSNFEBMMF
Overnatting:
TJOFLPMPHJTLFHPETBLFS
TJ Unn deg selv et lite avbrekk fra en
travel hverdag og7JMBHFSGFSTLQBTUB
legg inn et pusterom i stille og rolige
omgivelser.
Dobbeltrom
kr. 950 og enkeltrom kr.600,
5BNJEEBHFOIPTPTTEFOOFEBHFO
begge inklusive
en
deilig,
raus gårdsfrokost.
NFEFUEFJMJHHMBTTWJO
,KQKVMFHBWFSPHHPETBLFSUJMKVM
Senior-Yoga (og for de som er litt stive :-))
Oppstart mandag
5. sept. kl.10. (!0 ganger)
4OEBHEFTFNCFS
Ungdomsyoga
yoga og mindfulness.
5BFOQBVTFGSBKVMFTUSFTTFUPHLPNJ
Oppstart
mandag
5.
sept.
kl. 16-17:15 (10 ganger)
KVMFTUFNOJOH
KVMFTUFNOJOH,KQNFEEFHKVMFHBWFS
8 ukers mindfulnesskurs.
Oppstart mandag 12.
PHHPETBLFSUJMKVMTBNUJEJH
sept. kl,. 18:30 (8 mandager, ikke i u40) heldags
workshop
lørdag 29. oktober fra 10.00 – 17.00.
7JIPMEFSÌQFOUVUFOPNÌQOJOHTUJEFS
QÌCFTUJMMJOH-FHHKVMFMVOTKFO TFNJOBSFU
Fjellvandring
med yoga og mindfulness.
FMMFSKVMFCPSEFUUJM4VLLF(ÌSE
9.-11. sept. Se nettsidene for mer info.
Fellesmeditasjon 7FMLPNNFO
hver første tirsdag i måneden.
Oppstart
6.sept,
4. okt og 1. nov.
QPTU!TVLLFHBSEOP
XX
XXXTVLLFHBSEOP
Se
www.sukkegard.no eller
UMG
facebook Øvre Sukke Gård for mer info.

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!

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

Tlf 333 78 515

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

Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)
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Siste smak av omkjøringstrafikk?

Front mot front-ulykke på Bispeveien

BISPEVEIEN: Mens det var åpning av Skjeggestadbrua på
E18, fikk vi i Re siste smak av omkjøringstrafikk på Bispeveien. Mandag 4. juli klokka 12.00 ble Skjeggestadbrua offisielt åpnet for normal trafikk i begge løp igjen, etter nesten
halvannet år med redusert framkomlighet etter kollapsen i
februar i fjor. Under den offisielle åpningen ble sørgående
trafikk sendt om Bispeveien, og vi fikk igjen se hva en så
stor trafikkbelastning betyr for oss i Re. Bispeveien ble til en
eneste lang kø – med forhåpentligvis den siste omkjøringstrafikken på en god stund? Til neste gang kan vi kanskje
håpe at veien er oppgradert til å tåle mer? Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) inspiserte Bispeveien da det var
som verst, og kom med et slags løfte for en bedre Bispevei –
nå som trafikken er nede på normalt nivå igjen. Se video på
nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad

BISPEVEIEN: Alle nødetater rykket ut etter melding om
ulykke på Bispeveien klokka 15:49 mandag 1. august 2016.
Ulykken har skjedd på Bispeveien ved Ås.
– To biler har frontkollidert og flere skadde har fått hjelp av
ambulansepersonell. Ingen satt fastklemt. Vi sikrer skadestedet, melder Vestfold Interkommunale Brannvesen.
Ulykken førte til at Bispeveien ble stengt i begge retninger
mellom rundkjøringen ved Åskrysset og Åskollen. Det var
lange køer på Bispeveien etter ulykken.
Foto: VIB.

Seksåring flydd til
Ullevål etter ulykke

17-åring til sjukehus etter ulykke

BISPEVEIEN: Alvorlig ulykke
på Bispeveien klokka 17.22
fredag 22. juli 2016: – Bispeveien syd for Revetalt front
mot front. To biler er involvert,
to personer i hver bil, meldte
politiet i Vestfold på Twitter.
Passasjer i den ene av bilene,
en 6 år gammel gutt, ble fløyet
til Ullevål med luftambulanse.
Passasjer i den andre bilen, ei
kvinne i 60-årene, er kjørt med
ambulanse til sjukehus i Tønsberg. Føreren av den ene bilen,
en 38 år gammel mann, fikk sitt
førerkort beslaglagt. Bilen hans
skal ha kommer over i motgående kjørefelt, ifølge politiet.
Klokka 19.45 samme kveld
melder sykehuset at gutten er
innlagt med moderate skader.

DAMTJERNVEIEN: En moped
og en bil krasja på Damtjernveien tordag 14. juli 2016. 17åringen som kjørte mopeden ble
tatt med til sjukehus med uvisst
skadeomfang. Politiet var kjapt
på stedet og tok opp forklaring
fra bilfører og vitner til ulykken. Politiet har oppretta sak på
forholdet. – Mopeden har kjørt i
bilen bakfra, ifølge en oppdatert
melding fra politiet i Vestfold
på Twitter.

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Etterlyser vitner
etter sykkelulykke

Førerkortet røyk i
101 km/t i 60-sona

MESKUMSKI: En syklist skadet seg på Kopstadveien, men
hendelsesforløpet er ukjent.
Vitner som veit hva som kan ha
skjedd, kan melde ifra til politiet: – Syklist skadet og kjørt til
sjukehus, ukjent hendelsesforløp. Vitner kan ringe politiet på
02800. Ulykken skal ha skjedd
rett før klokka 14.00 lørdag 16.
juli 2016.

RAMNESVEIEN: UP har
flere ganger i sommer stilt seg
opp med laserkontroll i Ramnesveien. Fartsrekorden ble
satt tirsdag 28. juni 2016: Den
verste fartssynderen ble målt til
101 kilometer i timen i 60-sona.
I tillegg røyk enda et førerkort
i 88 kilometer i timen, og 12
forenklede forelegg ble skrevet
ut i løpet av tirsdagskvelden.

Lastebil velta på
Linnestad
LINNESTAD: Det var ved
12-tida fredag 29. juli at
nødetatene rykket ut etter
melding om vogntog-velt i
næringsfeltet på Linnestad.
– Da vi kom fram hadde
fører kommet seg ut via
frontruten, og var kun
lettere skadet, forteller
vakthavende brannsjef
Jarle Steinnes. Føreren, en
mann i 40-årene, ble kjørt
til sjukehus for sjekk. I
velten rant deler av lasta
ut, den besto av oppkverna
kjøleskap. Bilberger skal
få bilen på hjul igjen og
Revac skal sørge for at
plasten fra lasten skal
samles opp igjen. Ifølge
en nabo ble hele natta tatt i
bruk for å rydde opp etter
lastebil-velten.
Foto: VIB.

Sommerens kattunge-historie fikk en lykkelig slutt
REVETAL: I sommer skreiv
ReAvisa om kattungen som
ble finni i parkeringshuset på
Revetal – allerede dagen etter
kunne vi melde om gladnyheten
at kattungen har kommet hjem
til sin rette familien igjen.
Kattungen hadde tydeligvis
tatt seg en blindpassasjer-tur til
Revetal, helt uten at eierene var
klar over det. – Takk for deling
på ReAvisa, pluss at folk delte

mye så fikk eierne vite om lille
pus som var savnet av både kattebror og mor, og nok hadde tatt
en blindpassasjer-tur til Revetal
fra Hjerpetjønn i går, forteller
Hedda Eia Vestad til ReAvisa.
– Via all deling fikk eierne vite
om pusen som hadde forsvunnet
og de finner tilbake til hverandre i kveld!
Følgende innlegg ble først lagt
inn på ReAvisa – oppslagstavla:

4FMWWBTLQÌ3FWFUBM
t"WGFUUJOHt)ZUSZLLt4LVNMFHHJOHt7PLTt4UWTVHFS
t0QQIFOHUJMHVMWNBUUFSt7BTLFTFSWBOUPHCUUF
t7FMHNFMMPNWFSEJLPSU QPMFUUFS NZOUFSFMMFSLSFEJUULPSU
t7FSEJLPSU QPMFUUFSPHTWBNQFSLBOLKQFTQÌWFSLTUFEFU

“Kattunge funnet i parkeringshuset på Revetal i ettermiddag,
rundt klokka 16. Liten rift i
øret og noe oljesøl på seg, men
ellers i fin form. Fått midlertidig
fosterhjem hos oss i Revetal 3,
men den vil helt sikkert hjem
igjen”. I løpet av det neste døgnet fikk fosterfamilien som tok
godt vare på kattungen telefon
fra familien som savna den lille
kattungen.
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– Beboere og ansatte gjorde en kjempeinnsats!
brannvesen kom, forteller
han. Som ReAvisa har
skrevet om tidligere, er det
en dyster brannstatistikk for
Re i 2016. Les mer om det
i ReAvisa juni 2016 og på
ReAvisa.no under emneknaggen brann.

BRÅR: Røykutvikling fra en
bygning i Harald Heggestadsvei på Brår, melder Vestfold
Interkommunale Brannvesen
(VIB) natt til lørdag 30. juli.
Brannmannskapene fikk sjekka
boligen for folk, og fant ikke
noen inne i den røykfylte leil-

igheten. Klokka 00.41 meldte
brannmannskapene at de hadde
kontroll på stedet. Innsatsleder
Rune Andersen skryter: – De
som bor og jobber her har gjort
en kjempeinnsats! De har dratt
fram vannslange og begynt å
slokke. Mye var gjort da

Låvebrann i
Vivestad

Brann etter lynned- Mye bulder og brak
slag i trafostasjon
over Re i sommer

VIVESTAD: Tirsdag kveld 12.
juli klokka 20.14 rykket alle
nødetater ut til brann i en låve
ved Vivestadlinna. Det var ikke
dyr i låven, og heller ikke fare
for spredning. Låven ligger
midt ute på et jorde. – Det er en
gammel låve som ikke lenger
er i bruk, forteller politiet på
stedet til ReAvisa. Brannvesenet
fikk ganske kjapt kontroll på
brannen. Politiet har en teori om
et voldsomt tordenvær samme
kveld er brannårsaken. Det skal
ikke være strøm kopla til den
gamle låven. – Dette er visst et
område der det slår ned titt og
ofte, og det er nok et lynnedslag
som er årsaken, ja.

KIRKEVOLL: I Kirkevollfeltet i Våle slo det ned i en
trafostasjon som tok fyr i det
voldsomme tordenværet over
Re 12. juli. Strømmen ble borte
noen timer i forbindelse med
slokking av brannen i trafostasjonen. – Naboer på stedet
opplyser til oss at lynnedslaget
har ført til følgeskader på løst
elektrisk utstyr, men heldigvis
ingen branner, forteller brannmester Erik Løken på Vestfold
interkommunale brannvesens
Facebook-side. Det var rett før
klokka 18.30 på kvelden at nødetatene meldte om utrykningen
til Askeveien i Kirkevollfeltet i
Våle.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Politiet etterforsker voldtekt – en
i slutten av tenåra er siktet i saken

RE: Denne sommeren har
vært prega av flere kraftige og
veldig lokale tordenbyger, av
og på. Vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen forteller
at det er ingenting uvanlig med
det: – Dette været er mer eller
mindre vanlig på Østlandet
om sommeren. Når det gjelder
lokale byger, er noen heldige
og andre mer uheldige. Dere i
Re er kanskje blant de uheldige
denne sommeren, sier Bentsen.
Les mer og se video fra en av
dagene med et vann-vittig vær
over Re på nettavisa
ReAvisa.no.

BREKKEÅSEN: Politiet undersøkte sist søndag området ved
Brekkeåsen barnehage på bakgrunn av en voldtektanmeldelse. Nettavisa ReAvisa.no omtalte politioppbudet
søndag kveld, uten at politiet ville svare på hva de leita etter,
eller bakgrunnen for undersøkelsene. Mandag bekrefta politiadvokat Lise Dalhaug at politiet etterforsker en voldtekt.
Forholdet skal ha skjedd i forbindelse med en fest i nærheten
lørdag kveld/natt, forteller politiadvokaten til ReAvisa.
– Den siktede er avhørt og løslatt. Vedkommende erkjenner
ikke straffskyld, forteller Dalhaug. Både den siktede og den
fornærmede i saken er i slutten av tenårene. Også den fornærmede er blitt avhørt, og skal avhøres igjen. Politiet har også
avhørt flere vitner i saken, og skal gjennomføre flere avhør.
– Vi har ingen vitner til selve overgrepet, men vi har avhørt
vitner som har vært i området både før og etter, forteller Dalhaug. Les mer om saken på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Geir Løvdok

AGIOS EIENDOMSMEGLING AS

AGIOS

EIENDOMSMEGLING

Takk for tilliten!
2016
2014

2015

Agios Eiendomsmegling har hatt en økning på over 300% i antall oppdrag 1. halvår 2016, sammenlignet med tidligere år.
Derfor ønsker vi å takke våre kunder for den tillit de har vist oss. Eiendomsmegling handler om tillit!
Vi ønsker nye aktuelle boligselgere velkommen! Det kan være lønnsomt å ta en prat med oss om du er opptatt av pris!
Ring oss på tlf 33062050 eller kom innom kontoret i Industriveien 4 på Revetal for en prat.
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Sport i Re:
Velkommen til
Sensommerfestival på Våle Prestegård

DansAkademiet
starter opp i Re

Våle Prestegård byr på historisk gårdsdrift, marked,
kafe, håndverk, husflid, musikk, PUB, Åpen Gård,
veterankjøretøy, friluftsgudstjeneste – og mere til!
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
19.00
21.00
01.00
11.00
12.00
12.00
13.00
13.00
15.00
16.00
16.30

Lørdag 3. september
Åpning av festivalen - Gla`gjengen spiller.
Start av aktiviteter.
Omvisning på prestegården.
Ramnes trekkspillklubb spiller.
Treskelaget kommer til gårds.
Helst Tempo – MC- og mopedparade
Slutt på aktivitetene.
Øl- og akevitt. Smak og prat i puben.
Kr 200,- Påmelding; SMS til 901 83 973
Tyrolergruppa til Gla`gjengen spiller i puben.
Bengt Fredriks spiller i puben. Inngang kr 50,-.
Slutt
Søndag 4. september
Friluftsgudstjeneste ved sogneprest Dittmann
Ved dårlig vær på låven, Gla`gjengen spiller.
Aktivitetene starter
Siste frist for innlevering av brød til
bakekonkurransen. Tema: LOFF
Holmestrand trekkspillklubb.
Omvisning på prestegården.
Kortesje med T- Forder. Mulighet til å kjøre tur
med bilene.
Kåring av beste brød. Juryen avslører
vinneren.
Avslutning

Se video på ReAvisa.no

Hils på en ekte Re-patriot!
HAUGAN/BERGSÅSEN: 16-åringen spiller på Re FK, går
på Re VGS, snakker flytende Re-dialekt med tjukke L-er,
går turer i skævven – og er en ihuga motstander av kommunesammenslåing. Utvekslingsstudenten Xavier Bravo Serres
(16) fra Barcelona kom til familien Gusfre Ims på Haugan til
skolestart i fjor. – Det store målet hans om å kunne si tjukke
L-er ble nådd her i våres, forteller vertsfamiliefar Daniel.
Det var en stor begivenhet i det Ims-ske hjem. Les mer og se
video på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

Re-Løpet lørdag 27. august

Inngangsbetaling på dagtid kr.75,- for voksne o/ 16 år.
Honnør kr. 50,-. Øl-/akevittforedrag kr.200,-. PUB kr. 50,-

Start /mål Revetal Ungdomsskole.
Oppmøte/start kl.10.00. Startkontingent 100 kr.
Går uavkortet til Sunnaas Sykehus.

Arrangementsgruppa for Stiftelsen Våle Prestegård

Mvh styret Re Motorklubb

RAMNES: DansAkademiet ble
starta i fjor sommer i Tønsberg.
- I våres bestemte vi oss for
å flytte ut til flere forskjellige
lokaler i stedenfor at elevene
skal komme til oss i Tønsberg. Dette fordi hoveddelen
av elevene pendlet langt for å
danse og for at flere barn og ungdom kunne ta del av tilbudet,
forteller Adehle Haugen Eie på
vegne av DansAkademiet. Et
av stedene med undervisning
blir i Re: - Fra og med denne
måneden kommer jeg til å tilby
danseundervisning på Kulturhuset Elverhøy i Ramnes, forteller
Adhele. Hun tilbyr danseundervisning fra 4 år og opptil voksen
- ingen øvre aldersgrense. - For
de mellom 4 - 8 år tilbyr jeg
"Dans for Kidza", her mikser vi
jazz og hiphop med barnedans
og litt drama. For de mellom
9- 18 år er det hiphop/funk som
gjelder og for de over 18 år har
jeg VoksenDans. Den eldste
eleven per nå er over 65 år.
Danseundervisningen starter
uke 35, mandag 29. august. - Da
har jeg gratis prøvedag for de
som vil prøve en gang før de
binder seg til hele kurset. Undervisningen pågår i 12 uker.

SKOLESTART-TILBUD
Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk,
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass,
energi spareglass, sikkerhetsglass,
interiør, bad, dusj med mer

HOS JERNIA REVETAL - VESTFOLDS
STØRSTE MOPED/SCOOTER-FORHANDLER

SPAR 700,- PÅ KLARGJØRING/REG.
VED KJØP I AUGUST!
* Stort utvalg * Rask levering * Eget autorisert verksted
- få opptil 30% rabatt på lagerførte El-sykler!

Interiørglass
Glass på bad og dusj
Glass på kjøkken
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Se video på ReAvisa.no

- Det er dumt å
dumpe søppel
sånn!
RC-KJØRER: Sebastian Sanni (15) fra Bergsåsen med sin splitter nye RC-bil. I bakgrunn ser
vi pappa Steinar Sanni - som også har blitt bitt av basillen. På det lille bildet ser vi formann i
Vestfold RC-senter Eivind Heggem i prat med formann i Modellbilens venner Roger Hov.
Foto:
Stian Ormestad.

Full fart i gamle fabrikkslokaler
VÅLE: Sebastian Sanni (15) fra Bergsåsen starta med RC-kjøring da klubben
holdt til på Sem. Nå har Vestfold RC-senter flytta til gamle fabrikkslokaler på
Huseby i Våle, og Sebastian tror flere fra Re vil bli med på moroa.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Vestfold RC-senter ble starta for
to år siden. Klubben vokste seg
kjapt ut av sine gamle lokaler
på Sem. I dag har klubben 110
medlemmer fra sju – åtte år
til 65 år. Rundt 40 av dem er
aktive medlemmer som kjører
treninger og konkurranser fast.
Det er noen medlemmer fra Re,
men klubben håper på flere med
nye lokaler i kommunen.
En hobby for alle aldre
Sebastian Sanni (15) fra Bergsåsen starta med RC-kjøring da
klubben holdt til på Sem. Han
har fått flere venner i miljøet.
– Vi kjører i et team med like
farger på bilene. Denne lakka
jeg i går, forteller Sebastian om
en splitter ny RC-bil. Med to
strøk lakk i forskjellige farger,
litt maskeringstape, og mye
tålmodighet har bilen blitt en
tøff, liten racer. Sebastian tror
flere Re-ungdommer vil bli
interessert nå som senteret har
etablert seg i Re. Formann i
klubben, Eivind Heggem (44)
fra Undrumsdal, har tilbragt
mesteparten av sommerferien i
de nye lokalene.

– Jeg har vel stort sett vært
her alt for mye, sier han og
ler. Siden han var 12 år har
RC-kjøring vært den store
lidenskapen, og han har ikke
vokst det av seg. Faktisk er de
voksne blant de mest ivrige –
etter hvert. – Det er ofte sånn at
poden kommer og er interessert.
Så kjøper de seg kanskje en bil,
guttungen kjører og koser seg –
men det går ikke lange tida før
pappa må prøve også. Da har du
det gående!
Eivind har to barn sjøl som
deler hobbyen til pappa, en gutt
på 9 år og ei jente på 10 år.
Goodwill fra Huseby AS
Eivind får skryt for en fantastisk stå-på-vilje. Sammen med
Roger Hov (47) fra Skoppum,
formann i Modellbilens venner
– Norges eldste modellbilklubb,
har de stått på for klubben.
– Jeg ville hjelpe når jeg så
hvor mye jobb det var her oppe.
Det er jo en god ting å hjelpe
hverandre på tvers av klubbene,
mener Roger. Nestleder Trond
Jensen (50) fra Nøtterøy forteller at uten ildjelene i klubben

hadde det aldri gått.
– Vi var fortvila over å ikke
finne nye lokaler. Det viste seg
å være veldig vanskelig i Tønsberg og alle de andre Vestfoldbyene vi leita i. – Vi var avhengig av en god del goodwill for å
leie så stor plass som vi trenger,
og det fikk vi til de grader her
på Huseby, og ikke minst i det
lokale næringslivet i Re.
633 kvadratmeter med moro
Huseby har sponsa gratis husleie to måneder, til klubben er
godt innkjørt i nye lokaler.
På sine 633 nye kvadratmeter i
2. etasjen over Huseby kjøkkensenter blir det et eldorado
for barn og ungdom: Tre driftingbaner, en crawlingbane – en
offroadbane over bratte hinder
og farlige stup, mekkeplass til
90 personer, kiosk og kafeteria.
En bilbane for de minste er på
gang. De nye lokalene byr på
trening tre dager i uka: Tirsdag
og torsdag kveld, og søndag
på dagen. To konkurranser står
allerede på planen. Les mer og
se video fra åpningsdagen på
nettavisa ReAvisa.no

Kristoffer Liset
vant Hof Toppers
for tredje gang
HOF: Våle-gutten Kristoffer
Liset (18) vant Hof Toppers
igjen - for tredje året på rad.
Han åpnet litt bak i feltet,
men tok over ledelsen på
den tredje toppen og leda
helt inn til mål på den femte
toppen. I konkurransen både
sykles og løpes det, men
Kristoffer satser mest på
ski - med gode resultater fra
forrige vinter. Mamma Inger
Synnøve Liset vant kvinneklassen.
Foto:
Stian Ormestad

TINGHAUGVEIEN: De to
venninnene Madeleine Hanssen Solberg (10) og Victoria
Ballestad-Mender (9) ble
opprørt over synet som møtte
dem under en ridetur langs
Tinghaugveien. I veikanten like
ovenfor Risås hadde noen finni
det for godt å dumpe et lass
med søppel. Jentene synes dette
måtte i ReAvisa, og ba turfølget
om å fotografere haugen med
søppel. Her kunne man blant
annet se flere sofaputer, et teppe
og en barnestol. Se bildene på
nettavisa ReAvisa.no. – Skikkelig dårlig gjort, mener de to
jentene. – Man skal jo levere
sånne ting på en fyllplass, det
er ikke lov å bare tømme det i
skogen, sier Madeleine. – Det er
dumt at noen ødelegger naturen
sånn, sier Victoria. – Hestene
våre ble også litt redde for alt
det rare som lå i grøfta, så det
kan nesten være litt farlig også.
– Dette er ganske flaut for de
som har dumpet søppelet sitt
her – hvor vanskelig er det
egentlig å dra til Taranrød
fyllplass?

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

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

www.beautyzone.info

Revetal
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Sport i Re:

NM-gull til Iver Johan Knotten fra Bjune
BJUNE/BODØ: Iver Johan Knotten (17) fra Bjune sykla inn til NM-gull både i
lagtempo junior og indiviuelt temporitt for juniorer.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Iver Johan Knotten er en
av flere reinger som sykla i
Norgesmesterskapet i Bodø i
juni. Les mer om det på nettavisa ReAvisa.no.

NORGESMESTER: Iver Johan Knotten (17) fra Bjune har
i sommer blitt Norgesmester i både lagtempo og individuelt
temporitt for juniorer.
Foto: sykkelnm2016.no.

Seiere i flere store ritt
Først var 17-åringen fra Bjune
med på laget som tok NM-gull
i lagtempo junior – to dager
seinere tok han individuelt gull i
tempo: – Jeg skulle gå forholds-

Fire reinger er tatt opp i Vestfold toppidrett
RE: Vestfold Toppidrett er
en satsing i regi av Vestfold
idrettskrets, i samarbeid med
Vestfold fylkeskommune. Det er
et slags desentralisert Olympiatoppen for idrettstalenter fra 15
til 19 år. Hele fire av totalt 20
som er tatt ut for 2016/2017sesongen er fra Re: Iver Johan

Knotten fra Bjune, sykling,
Torjus Sleen fra Fon, sykling,
Kristoffer Liset fra Våle, langrenn, og Maren Aurora Vaage
fra Revetal, ridning. Både
Sleen, Liset og Vaage er med videre fra fjoråret, mens Knotten
er ny i år. Vestfold fylkeskommune tildeler hvert år kultur- og

idrettsstipend på 25.000
kroner til talentfulle kunstnere og idrettsutøvere
i fylket. Torjus Sleen er
en av tre idrettsutøvere
og to kunstnere som fikk
tildelt årets stipender.
Les mer om dette på
ReAvisa.no.

vis rolig ut, og det gjorde jeg.
Hadde en periode på midten
der hvor jeg hadde det tungt
og trått, men heldigvis løsna
det på slutten og jeg klarte å få
ut noe ekstra til slutt, sa Iver
i seiersintervjuet på Norges
Cykleforbunds Facebook-side.
Til ReAvisa forteller Iver at
han er veldig happy for å kunne
sykle resten av årets tempoer
med norsk mester-trøye. Den
henger høyt!
Iver har etablert seg i verdenseliten denne våren, og med
gullmedaljene overgår han sin
egen trener og pappa Jon Erik
Knotten – som tok sølvmedalje
i lagtempo på 1980-tallet.
– EM og VM utover høsten er
mine to store mål. Det hadde
vært vanvittig gøy å være topp
fem eller på podiet i de løpene.
Jeg har to seirer på tempo i
NationsCupen så langt, så jeg
vet at jeg har noe å gjøre på det
nivået, sier Iver til nettstedet

Procykling.no. Videre i denne
sesongen har Iver vinni flere
store ritt, deriblant et 3-dagersritt i Tyskland, og han har
også blitt tatt ut som en av fem
sykkeltalenter i en avstemming
i regi av TV2 - der vinneren
får 50.000 kroner. Sist helg var
Knotten med på vinnerlaget i
Arctic Morgendagens Helterrittet, i konkurransse med 11
norske og internasjonale lag.
Iver får gode skussmål fra alle
hold om dagen. – Det er opplagt
at han har kapasiteten til å kjøre
bra på både tempo og i bakker,
forteller juniorlandslagssjef Kai
Lexberg ifølge procykling.no:
– Han er en lang gutt, men
det trenger ikke å være noen
hindring. Det er fortsatt tidlig
å mene noen om hvor god Iver
kan bli, men vi ser jo at andre
norske ryttere som har vinni i
NationsCupen har blitt veldig
gode, mener juniorlandslagssjefen.

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

Øyenlokksløft uten kirurgi.
Ny teknologi kaldplasmalys krymper og fordamper 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.

Ved til salgs!

- Vi gir deg gjerne en konsultasjon.
Revetalgata 6, tlf 976 02 220
post@beautyzonevestfold.no
www.beautyzonevestfold.no

Bjørk- og blandingsved i 1000-liter sekker.
Tufte Gård, tlf 909 29 117

!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"

!"##$%&#'(%)
*%+'(,-%)))

ReAvisa august 2016

21

22

ReAvisa august 2016

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
•
•
•
•

Vinmonopolet
Mester Grønn
I vinden
Restauranten

•
•
•
•

Revetal Libris
Mr Mister
Kappahl
Life Revetal

•
•
•
•

Nille
Posten
Street One
B-Young

ÅPENT: 9�20 �18� MENY 7�21 �20�

• Skoringen
• Wivis parfymeri
og veskebutikk
• Boots Apotek

• Revený
• Synsam
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal

•
•
•
•

Expert Revetal
Meny
Mix
Chic Frisør

•
•
•
•

Helt Perfekt
Princess Interiør
Hovs Marked
Yes vi leker!

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

CMYK: 48�0�94�0
PMS: 375

CMYK: 88�0�29�0
PMS: 7466

CMYK: 98�10�84�18
PMS: 3415

GRADIENT FRA 90%
SORT TIL 70%
I 90 GRADER

DAME-HERRE
MOTE

www.re-torvet.no
Du finner oss i hjertet av Vestfold:
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg
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VIVESTAD HØSTMARKED
Se video på ReAvisa.no

- Velkommen til Vivestad!

ILA AUTO-MATISK
SUKSESS: Det blir alltid
godstemning av bluegrass-tonene fra bandet
med Ramnes-lærer Stein
Are Fevang fra Vivestad
på dobro og Kay Arne
Sulutvedt fra Høyjord
på banjo, sammen med
brødrene Matias Hilmar
Iversen og Kristoffer
Iversen fra Kolbotn og
Kai Henrik Ryen fra
Kjelsås i Oslo. Bandet
spiller bluegrass med
elementer av popmusikk,
visesang og rock’n roll.
I fjor spilte det spellemann-vinnende bandet for første gang på
markedet, og gutta skal
også spille på Vivestad
Høstmarked i år.
Foto:
Stian Ormestad.

VIVESTAD: Vivestad-bygda samler igjen sine mannskaper og inviterer til markedsfest 20.-21. august 2016. Det er i år 11 år siden
Vivestad Høstmarked så dagens lys. De færreste trodde den gang at arrangementet skulle bli en slik ”gjenganger”, hensikten i starten
var å skaffe litt ekstra penger til lokalet i bygda, Sagatun. - Utviklingen ble imidlertid så god at vi bare måtte fortsette!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det forteller Vidar Vallumrød, leder i
markedsstyret, til ReAvisa. Til helga
20 - 21. august blir Vivestad igjen
møteplass for tusenvis av besøkende fra
hele Vestfold.
Mellom 5.000 - 7.000 besøkende
- Vi har et trofast publikum som kommer igjen år etter år. De siste åra har vi,
litt væravhengig, hatt mellom 5.000 7.000 besøkende. Vi ser fram til at godt
vær og gode markedsvenner besøker
oss også i år, sier Vidar. Sagatun og
idrettsanlegget er igjen fylt opp med
salgsboder, cirka 150 stykker. Hele
østlandet og mer til er representert.
- Vi ønsker også velkommen til våre
utstillervenner, mange av dem har vært
med oss fra starten. På markedet finner
vi det meste av tilbud og produkter;
mat, antikk/retro, husflid, håndverk
med mye mer. Hyggelig også at flere
organisasjoner ønsker å presentere seg.
Husk også lesestoff til mørke høst- og
vinterkvelder, vi har klargjort bygdas
eget, store bokmarked med opp mot
10.000 titler, forteller Vallumrød.
- I forbindelse med fjorårets 10-årsjubileum utvida vi tilbudet på underholdningssiden. Dette var populært, og vi
har derfor også i år invitert flere dyktige

sceneartister, vi har lagt vekt på lokal
profil. Populære og landskjente Ila Auto
besøker oss igjen. Det blir også gjensyn
med Trollebollene, som har underholdt
flere generasjoner med barn. Ellers får
vi se og høre Tunsberg Leikarring og
gladmusikk fra Blågjengen i tillegg
til forskjellige aktiviteter og tilbud for
store og små. Verdt å merke seg er også
duellen lørdag mellom alle naboordførerne om hvem Re kommune bør ”gifte
seg med”. Nevnes bør også bygdas egen
Kollen Bryg & Nydælsesforening som
igjen demonstrerer ølbrygging, en mer
og mer populær aktivitet og hobby. Les
mer om både bygda og utstillerne på
markedet på de neste sidene.
Så å si hele bygda trår til
- Et så stort arrangement i ei lita bygd
er bare mulig gjennom godt samarbeid
med naboer og stor oppslutning og
hjelp fra sambygdinger. Ja, faktisk også
gode venner i nabobygder stiller opp for
oss. Alt overskudd lokalt går til Sagatun
Bygdehus, forteller Vidar Vallumrød, leder av markedsstyret. Øvrige i
markedsstyret er Hans Kristian Kjærås,
Johnny Mathisen, Oddbjørn Lønn, Odd
Roar Sulutvedt, Ragnar Fon og Tore
Fevang.

Kort om Vivestad Høstmarked:
* I 2006 ble Vivestad høstmarked arrangert for første gang med 1.500 besøkende i løpet av en regntung helg. Da var det 58 stands.
* I 2007 var det bedre vær, og bedre besøk med 2.300 innom i løpet av helga.
Da ble også fotballbanen tatt i bruk for å få plass til 71 stands.
* I 2008 kom nesten 4.000 besøkende, og antall stands hadde økt til tett oppunder hundre.
* I 2009 var det strålende vær, og markedet fortsatte å vokse. Cirka 6.000
besøkende og 125 stands.
* I 2010 bød mye regn før markedet på problemer med parkering på jordet,
men det ble løst på et vis - for hele 6.500 gjester tok turen til Vivestad dette
året, med 145 stands.
* I 2011 var det variert vær, med regn søndag. Besøkstallet ble 6.000, antall
stands var 157.
* I 2012 regnet det lørdag, men det ble flott vær søndag. Etter en folksom
søndag ble besøkstallet 5.700 for hele helga. 149 stands dette året.
* I 2013 var det et nydelig sommervær på lørdag, og ny dagsrekord med 4.000
besøkende. Søndagen regnte det i bøtter og spann, og besøket var heller dårlig.
Samlet var det 163 stands og 5.100 besøkende.
* I 2014 ble ny publikumsrekord satt med 7.000 besøkende. 150 utstillere solgte sine produkter unna som varmt hvetebrød gjennom to flotte dager.

Knatten fruktgård kommer med rikt
utvalg av lokalt dyrket frukt, grønnsaker
og bær! I tillegg har vi også med vår
egenproduserte eplemost.
Tlf: 909 67 773 / 411 05 791 E-post: meknatt@sfjbb.net

* I 2015 ble det satt enda en ny publikumsrekord med 7.500 gjester og like
mange stands som foregående år.
* Til 2016-versjonen forventes igjen 150 utstillere, og tusenvis av besøkende.
Datoen er lørdag 20. og søndag 21. august 2016.
Kilde:
www.vivestadhostmarked.no
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Du finner oss på Vivestad høstmarked!

VIVESTAD HØSTMARKED

KIRIGAMINE HARA 6,6

4300W ved -15°C

BESTSELGER

KAMPANJE
Inkl Hus

0 kr
marked: -580
Vivestad Høst
. pris: 27.800 kr.
Veil
el.
uted
til
hus
inkl
Kirigamine Hara 6,6
standard montering
kr. Pris er inkl MVA og
Messepris: 22.000

Kontakt oss for
mer informasjon
www.revarmeteknikk.no Industriveien 2 A, 3174 Revetal

33 39 50 13

Besøk Vivestad Høstmarkeds
eget, store bokmarked på Sagatun!

Gammelt kunsthåndverk
i Glasshytta i Vivestad

Nærmere 10.000 titler, gammelt og nytt!

Vi tar imot bøker
- ring tlf.nr. 917 32 441 for avtale/henting
Vi støtter Vivestad høstmarked!

Effektive
regnskapsprosesser
33 09 71 71

atenti.no

Se v
VIVESTAD: - Jeg vil lage noe vakkert folk setter pris på og vil omgi seg til hverdags eller fest, forteller Anne Ka Munkejord, som kjøpte den gamle bensinstasjonen som ble til Glasshytta i Vivestad for snart 20 år siden.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Anne Ka Munkejord (48) har
siden 1998 drevet sin egen
Glasshytte i Vivestad. Året
før kom hun over den gamle
bensinstasjonen som var lagt ut
for salg, og hun falt pladask for
stedet.
Variert glassblåser-erfaring
- Med det fine utbygget, store
fine rom, masse vinduer og
dører, sier Anne Ka, fortsatt
med et forelska blikk. Her både
jobber og bor hun, med design,
produksjon og verkstedutsalg.
På 30-årsdagen ble det både
bursdagsfeiring og åpning av
Glasshytta i Vivestad. Ikke bare
fant hun drømmebygget og
drømmejobben her i Vivestad,
men hun traff også sin samboer;
Odd Roar Sulutvedt (53) er en
av mange skikkelige ildsjeler i
bygda. Opprinnelig er Anne Ka
fra Stokke, men hun har farta
mye rundt. En stund bodde hun
på Hedmarken og var med på et
glasshytte-prosjekt der. Da ble
hun forsynt med glassblåsing,
og reiste ut i verden. Innimellom all reisinga jobba hun blant

annet på Hadeland glassverk,
der hun også hadde læretida
si for å få fagbrev som glassblåser. Jobben der var mest for
å fylle opp kontoen mellom all
reisinga. På en jordomreise ville
tilfeldighetene det til at hun
begynte å jobbe litt i ei
glasshytte på New Zealand.
- Sjøl om jeg hadde sagt “aldri
mer!” etter glasshytte-prosjektet
på Hedmarken, var det plutselig
såpass gøy å jobbe med glass på
New Zealand at jeg bare kosa
meg med det igjen.
Da dukka drømmen opp om å
drive for seg sjøl. - Ikke bare
lage det, men også designe det.
Jeg ble veldig klar over at det
rette for meg er å følge hele
prosessen fra A til Å, fra ide til
ferdig - og salg i egen butikk.
- Verdens beste jobb!
Og historien viser oss at det har
gått veldig bra. Anne Ka er en
etablert kunsthåndtverker. Det
er et håndtverk ikke alle kan
klare fullt ut, en må ha et talent
for det. - Alle kan ikke bli glassblåsere, trur jeg. Alle kan nok

lære det til en viss grad, men
en kan ikke lære forståelsen
for faget - en slags følelse for
glasset.
I dag har Anne Ka med seg en
ansatt med fagbrev i 80 prosent
stilling. Resultatene svinger litt
fra år til år, men hun forteller at
det er en oppadgående trend nå.
- De store investeringene i
kostbart utstyr og verktøy ligger
heldigvis bak meg. Nå er det
arbeidstimene som koster mest,
forteller Anne Ka.
- Det er ikkeno å bli rik av, men
jeg har verdens beste jobb og
det går rundt hele veien. Da
klager ikke jeg, hvert fall!
Dørene står på vidt gap
Dessuten er gamle håndtverk
mer i vinden enn på lenge.
I Glasshytta står dørene på
vidt gap for alle som vil se på
produksjonen, se på utstillingen
i butikken, og handle ferdige
produkter. - At det generelt
er mer fokus på håndtverk og
gamle tradisjoner i dag, hjelper
litt. Ellers tvinger jeg meg sjøl
til å sette av mer tid til markeds-
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FALT PLADASK! En gammel bensinstasjon i Vivestad ble til
Glasshytta i Vivestad da Anne Ka Munkejord kom over den
for snart 20 år siden. Hun står for alt fra A til Å sjøl: Ide og
design, produksjon og verkstedutsalg. Ingen glass blir helt like,
alle blåses og lages på frihånd etter en modell. På den måten
er hvert eneste produkt helt unikt. Til slutt signeres det ferdige
produktet av kunsthåndtverkeren sjøl. På nettavisa ReAvisa.no
kan du bli med til Glasshytta og se hele prossessen, der Anne
Ka blåser et glasshjerte. Det er et fascinerende håndtverk som
praktiseres i Glasshytta i Vivestad.
Foto:
Stian Ormestad

video av et glasshjerte bli til på ReAvisa.no!

Program 2016
Program for Vivestad Høstmarked 2016:

føring - det er viktig, en må
være synlig hele tida. Det tar
mye mer tid nå enn for 20 år
siden. - Jeg merker godt at det
er mer trafikk etter ei annonse
i lokalavisa. Folk må nok
minnes på at jeg er her, hvert
fall nå og da.
Glasshytta har kommi for å
bli, lover Anne Ka. Hun har en
stabil kundemasse som kommer både fra lokalmiljøet og
langveisfra for å handle unike,
håndlaga glass. I tillegg står
hun på stands på markeder, og
flere og flere butikker selger
hennes produkter over disk.
Holder åpent denne helga
- Det er mange små butikker
som til sammen blir en god del
av inntekten til slutt, forteller
Anne Ka - som også holder
åpent under Vivestad høstmarked. Du finner Glasshytta rett sør for Bygdehuset
Sagatun - med dørene på vidt
gap i åpningstida. Hør mer om
Anne Ka og se et glasshjerte
bli til i en video på nettavisa
ReAvisa.no.

Klokken
10.00

Lørdag
Åpning boder, kiosker, bokmarked,
ridning, hopp i høyet, ansiktsmaling,
veteranutstillinger

Søndag
Åpning boder, kiosker, bokmarked,
ridning, hopp i høyet, ansiktsmaling,
veteranutstillinger

11.15

Matsalg (middag) starter

Matsalg (middag) starter

11.15

Blågjengen spiller

11.30

Tunsberg Leikarring – oppvisning

12.00 – 12.40

”Hvem byr mest for brura?”
Re-ordførerer møter ordførerne i Hof,
Holmestrand, Horten og Tønsberg,
samt Heming Olaussen.
Ordstyrer Johan Chr. Haugan

13.00

Holmestrand Petanque-klubb deler av
dagen.

14.00

Ila Auto

14.30
17.00

Holmestrand Petanque-klubb deler av
dagen.

Trollebollene
Avslutning lørdagsmarked.

Avslutning marked.
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Mye god mat
på markedet
VIVESTAD: Å drive et stort
marked krever sin mann og
kvinne fullt ut. At Vivestadbygda klarer dette år etter år
er bare mulig ved hjelp av en
trofast dugnadsgjeng på cirka
150 stykker, forteller leder
Vidar Vallumrød. - Hele 60 dugnadsfolk har ansvar for mat i
en eller annen form. I hovedsak
gjelder det tilberedning og salg
i middagstelt, kjøkken, kiosker
og pub. Øverste matansvarlig er
Oddbjørn Lønn. Med erfaring
fra Gilde er han vant til å tenke
mat i litt større volum enn i vanlig husholdningssammenheng.
Oddbjørn forteller at de fleste
hjelperne stiller opp år etter år. –
Det er en positiv og stabil gjeng
som kjenner rutinene og vet hva
som skal gjøres. Det blir servert
biff med fløtegratinerte poteter
og salat, hamburger, lapskaus,
fløtegrøt eller kyllingsalat, med
mer - til gunstige priser. Ellers
går det masse kaffe og brus,
vafler, pølser og is, alle vil finne
noe de liker, lover matsjefen.
Det leveres også mange frokostog lunsjbrett til utstillere som
må ”passe butikken” og spise på
stedet i løpet av markedshelga.

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Snakk med oss om

NÆRINGSFORSIKRING

70865_0 Inhouse NO

Kontakt oss for en
uforpliktendene prat på
tlf. 815 00 808.
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- Det er viktig med en skikkelig
middagsplett på markedet,
ikke bare pølse, is og vaffel
VIVESTAD: Denne karen gjør alt fra å skyte, skjære, speke og grille - og
servere. Det gjør han også under Vivestad høstmarked, år etter år.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det begynte med bygging av
en liten redskapsbod på gården
for over 25 år siden, og har endt
med storkjøkken, skjærerom,
kjølerom, pølsemakerutstyr,
utstyr til røyking og speking,
med mye mer i dag. - Jeg hadde
laga mat til venner og familie
i alle år, men var vel i gang
sånn ordentlig rundt 1990,
forteller Bent Sørsdal (62). Da
ble firmaet Bents viltkjøkken
registrert, og i løpet av alle åra
etter har mer og mer kommet
på plass. Hele tida med forretningsadresse Vivestadåsen.

SOMMERHJELP: Da ReAvisa svippa innom, hadde Bent
Sørsdal (62) fått sommerhjelp av to små assistenter, barnebarna Stella (8) og Nelli (4). På det nest øverste lille bildet
ser vi villsvin klare for videre bearbeidelse. Videre viser Bent
fram utstyr som han har vært heldig å få “arve” etter Meny
Revetal, og som nå er en viktig del av storkjøkkenet på
gården over Vivestadåsen. På det nederste bildet vises gryta
som er stappfull med lapskaus i to runder foran Vivestad
Høstmarked - det går 400 liter nydelig lapskaus hver dag!
Foto:Stian Ormestad

- Alltid hatt nok å finne på!
- Jeg har egentlig alltid likt å
ha en del å finne på, med flere
jobber ved siden av jobben på
Gilde. Jeg har montert paraboler, reparert TV-apparater, og
pusla litt på gården. Det var da
jeg skulle bygge nytt redskapshus at jeg tenkte jeg ville bygge
en kjeller til salting og røyking
av skinke samtidig. Da sjekka
jeg ut muligheter for støtte,
men for å få det måtte jeg satse
større. Hvis jeg bygde storkjøkken i samme slengen, kunne jeg
få et tilskudd på 250.000 kroner.
Så da gjorde jeg det, enda jeg
hadde vel mer enn nok å finne
på allerede, sier Bent med et
smil. Bents viltkjøkken ble en
bi-gesjeft ved siden av full jobb
på Gilde - som han nå har pensjonert seg fra som 62-åring.
- Jeg har bedre tid nå, og det
er egentlig veldig behagelig.
Nå kan jeg godt setta meg på
terrassen med en kaffekopp hvis
det er et solgløtt innimellom alt
regnet - sånn midt på dagen. Så
jeg tar det mer med ro nå, sjøl
om jeg sikkert vil satse litt mer
på viltkjøkken-drifta framover,
forteller Bent. Fram til nå har

omsetningen liggi på mellom
600 - 700.000 kroner i året, men
han regner med at den vil øke til
rundt 1 million kroner nå. Bedriften består av et halvt årsverk.
Opp gjennom åra har han sitti
igjen med et minimalt overskudd, for det aller meste som
er blitt til overs har blitt brukt
til å investere i nytt og bedre
utstyr. Framover vil han kanskje
ta ut lønn til seg sjøl? - Vi får
se. Det er fullt mulig å leve på
pensjonen, forteller Bent.
- Ikke mange som driver
med sånt som dette lenger
Bi-gesjeften er fortsatt mest for
moro. Jakt har alltid vært en
hobby, og nå jakter han blant
annet villsvin i Sør-Sverige.
Det er en delikatesse på grillen.
Bent griller i festlige lag, der
han har med seg kjøttet han
gjerne har jakta og skutt, skjært,
speka eller bearbeida på alle
kunstens vis hjemme på gården
i Vivestad - og til slutt griller
for gjestene. - En annen del av
drifta er catering, og uten fast
jobb på dagtid kan jeg ta på
meg mer i hver-dagene - som
for eksempel minnesamvær.
Opp mot jul selger jeg rundt et
tonn med sylte på ett par - tre
uker. Det kan godt bli mer, for
der er markedet enda større enn
som så. Vi har 10 - 12 bryllup
per år, i tillegg kommer lag
og bedriftfester der vi står for
alt som serveres. På oppdrag
fra privatpersoner skjæres og
spekes kjøtt, det lages pølser og
alt mulig av dyret. Så leveres
de ferdige produktene tilbake
til kunden for privat bruk. Det
kan være bønder eller jegere
som kommer med kjøtt til
bearbeiding. - Jeg merker en
større pågang, det er et marked

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Mye går i arv
Bispeveien 1520, 3178 Våle - tf 33 30 69 61

de heldigste får et
landbruksbygg fra
RingAlm Bygg

for sånt - for det er ikke mange
som driver med sånt som dette
lenger, forteller Bent. - Jeg har
mer enn nok å gjøre hvis jeg vil.
Så vi får se framover, nå som
jeg har bedre tid.
Bent får hjelp av familien når
det trengs flere hender i større
lag. Sønnen Stian Sørsdal (36)
hjelper til javnt og trutt ved
siden av jobben som kjøkkensjef på Re helsehus. Da ReAvisa
svippa innom, hadde Bent også
hjelp av to små assistenter
på sommerbesøk, barnebarna
Stella (8) og Nelli (4).
Stiller opp på dugnad
for Vivestad Høstmarked
Mange lokale lag og foreninger
nyter godt av Bents dugnadsinnsats, som for eksempel under
Vivestad Høstmarked. År etter
år stiller Bent opp med hjemmelaga mat til markedet. Det går
400 liter lapskaus hver dag.
Også på julemarkedet stiller han
opp, og tidligere Gøy på Landet
i Fon - med mye mer. - Det er
moro å bidra til sånne ting, der
inntektene går tilbake til bygda,
til barn, ungdom og kultur. Jeg
pleier å sørge for at utgiftene
dekkes, såvidt. Det er viktig
med god mat på markedet, ikke
bare pølse, is og vaffel. Da tror
jeg folk blir lenger og koser seg
mer med et skikkelig måltid i
løpet av dagen.
Samarbeidet med Sagatun kan
utvides, for å prøve å få enda
mer utleie av lokalet:
- Vi vil tilby et opplegg der folk
kan komme til dekket bord,
bokstavelig talt - med mat,
borddekking, bordpynt - alt
sammen. Da står Bents Viltkjøkken for maten, og dugnadsfolk står for klargjøring av
lokalet, forteller Bent Sørsdal.
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MYE PÅ G: Både eiere og ansatte på Autocenteret
Fjeldstad AS i Holmestrand er fra Re, fra venstre:
Terje Pettersen (58) fra Revetal, Hans Klausen (65)
fra Hjerpetjønn, Bjørn Egil Fjeldstad (67) fra Våle
og Aasmund Klausen (27) fra Skjeggestad. Til høyre
ser vi et av mange gamle bilder som er blitt med over
i den nye butikken: Hans overrekker her en spesialbygd limousin til en sjeik.
Foto: Stian Ormestad.

Vi støtter Vivestad høstmarked!
Vi støtter Vivestad høstmarked!

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

www.kjellfoss.no
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- Viktig å være med på Vivestad Høstmarked

VIVESTAD/HOLMESTRAND: Sjøl om hele verden er deres marked og et arabisk kongehus og en sjeik fra Jeddi står på kundelista, er
det fortsatt viktig å være synlig i lokalsamfunnet - som på Vivestad Høstmarked, mener reingene som eier og driver Autocenteret Fjeldstad AS i Holmestrand.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Med både eiere og mesteparten
av de ansatte fra Re, er Autocenteret Fjeldstad AS størst på
Geländewagen i Re, Vestfold,
Norge - og verden. Gesjeften
ble etablert for 35 år siden ved
Bjørn Egil Fjeldstad (67) fra
Våle og Hans Klausen (65)
fra Hjerpetjønn. I dag er Bjørn
Egil salgssjef og Hans daglig
leder. Mesteparten av arbeidsstokken er også huka inn fra

Re opp gjennom åra. I dag har
Aasmund Klausen (27) fra
Skjeggestad ansvaret for salg
av ekstrautstyr som kufangere,
lyktebøyler med mer. Terje Pettersen (58) fra Revetal er selger.
Viktig å være i Vivestad
- Vi har vært på Vivestad Høstmarked hvert eneste år siden
det første året med marked i
2006, forteller Hans. - Litt for å
støtte opp om lokalsamfunnet,
men også for å treffe folk. Vi
knytter veldig mange nyttige
kontakter, forteller Bjørn Egil.
Helga før Vivestad Høstmarked
er det Jakt- og fiskedagene
på Elverum. Bjørn Egil står
på farta dit, mens Terje drar
til Vivestad. Også Dyrskuen i
Seljord er en viktig arena, der
har Autocenteret hatt stand i 25
år. - Vi ser få av våre kollegaer
ute av butikken, annet enn helt i
nærområdet sitt. Der tenker nok

Tlf 952 12 950 / www.h-hannevold.no

vi ganske annerledes enn mange
andre i bransjen. Vi vil også
være der folk er, forteller Hans.
Den lengste turen for å stille
ut en G-vogn gikk mye lenger
enn til Vivestad, Seljord eller
Elverum. Den gikk helt til
Dubai. - Vi bygde noen forlenga
G-vogner, som en limousin.
Araberne tente på det der, vet
du. Først stilte vi ut G-limoen i
Tyskland, og der ble vi invitert
ned til Dubai, forteller Hans.
Det resulterte i en kundeliste
med en del spesielle leveranser:
Spesialbygde limousiner
Autocenteret Fjeldstad AS har
solgt to spesialbygde G-vogner
til kongehuset i Saudi-Arabia.
En sjeik i Jedda kjøpte en spesialbygd luksus-limo. En G-vogn
ble spesialbygd til kongelig
falkejakt i Saudi Arabia. Bilen
er åpen uten tak, og med et sete
til kongen midt i bilen som kan

heises ved hjelp av hydraulikk, slik at kongen får fri sikt
i alle retninger. Borte bra, men
hjemme best - tidligere i år ble
det investert over ti millioner
kroner i nye, utvida lokaler i
Holmestrand. - Det var et stort
løft, det kan du trygt si, forteller
Bjørn Egil. Men det er en investering sjefene sjøl ikke ville
vært foruten. - Vi merker det
godt på bilsalget. Nå kan vi ha
de aller fleste bilene inne under
tak, reine og pene.
Men fortsatt står det et titalls G-vogner på halvt hold i
grasskråningen bak butikken og
verkstedet, i en røff positur de
kanskje trives aller best i.
Mercedes Geländewagen er
og blir den viktigste delen av
drifta, sjøl om Autocenteret
også importerer både Fiat og
SsanYoung, har eget verksted
og ekstrautstyr-import. Da de
starta opp for 35 år siden, ante

de ikke at Mercedes Geländerwagen skulle bli en så viktig del
av butikken som den er blitt.
- Vi starta opp som NAF Veipatrulje for Nordre Vestfold, og
da kjøpte vi en Geländewagen
som tjenestebil. Etter en stund
bestemte vi oss for å selge
bensinbilen og heller kjøpe en
diesel, forteller Hans. - Bilen
ble kjapt solgt! En hel haug med
interesserte kjøpere holdt på
å ringe oss ned. Da skjønte vi
hvilket potensiale det lå i denne
bilen. Kontakten med Mercedes i Tyskland ble oppretta.
Autocenteret kjøpte G-vogn
der nede, og solgte bilen her
hjemme. Så ble det flere kjøp og
salg i et stadig høyere tempo.
Passert 3.000 solgte G-vogner
I dag har gutta passert 3.000
solgte G-vogner, gamle og nye.
Les hele denne saken og se flere
bilder på nettavisa ReAvisa.no.
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VIVESTAD HØSTMARKED
Re skal “giftes bort”:
”Hvem byr mest for brura”?
VIVESTAD: Hvilken vei velger Re? Og hva kan de gode naboer friste med,
- hvem ”byr mest for brura”?
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Onsdag 21. september bestemmer kommunestyret i Re hvor
bryllupet skal stå, i nye Holmestrand, Horten eller Tønsberg.
Nei-generalen kommer også
Leder i markedsstyret, Vidar
Vallumrød, forteller til ReAvisa
at de ikke kunne la en slik anledning gå fra seg, og inviterte
derfor Re-ordfører Thorvald
Hillestad og naboordførerne
Mette Måge Olsen (Hof), Are
Karlsen (Horten), Alf Johan
Svele (Holmestrand) og Petter
Berg (Tønsberg) til debatt.
Debatten starter klokka 12.00
på markedslørdagen. Den iherdige ”nei-generalen” Heming

Olaussen (SV), kommunstyrerepresentant i Re som hele tida
har kjempet imot en slik ”Reexit”, vil også delta i panelet.
Tilhørerne må regne med å få
høre hva de gode naboer kan
friste med, hvem ”byr mest for
brura”.
Alle ordførerne stiller opp
Tidligere Ramnes-ordfører
Johan Christian Haugan fra
Vivestad vil lede debatten som
bør bli interessant, ikke bare for
reinger, men også for tilhørere
fra nabokommunene.
- Apropos ordførere og Vivestad
Høstmarked; jeg må gi ros til
ordførerne rundt oss for positiv
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holdning når de blir invitert.
Både vår egen Thorvald og
naboordførere har vært her flere
ganger.
Ikke første ordfører-sprell
- Det mest minnerike besøket er
nok fra 2013 og sanginnslaget
fra de såkalte 6K-ordførerne
(Andebu, Hof, Holmestrand,
Lardal, Re og Stokke). 6K
fikk en kort historie, jeg tror
det beste samarbeidsprosjektet må ha vært framføringa av
Hillestads muntre tekst her i
Vivestad, mener Vallumrød.
Sanginnslaget ledsaget av Ramnes Trekkspillklubb kan fortsatt
sees på markedets nettside.

TRE FRIERE: Ordfører i Re Thorvald Hillestad (SP) har
tre friere som alle er interessert i en sammenslåing med Re:
Nye Holmestrand sammen med Hof, eller Horten - eller
Tønsberg. Hvem av de tre valget faller på for Re, blir klart
allerede i løpet av denne høsten - 21. september 2016 skal
valget tas av kommunestyret i Re. Ingenting er avgjort i
skrivende stund, der forskjellige folkevalgte framholder
fordeler med med alle tre alternativene.
Foto:
Stian Ormestad.
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Vivestad Høstmarked - noe for hele familien
VIVESTAD: Hest, Trolleboller, leikarring og Ila Auto. Ja, dette er bare noe av det årets marked kan by på.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Barna vil finne mange av sine
kjente favoritter, blant annet
hest med både ridning og vogn,
hopp i høyet eller ansiktsmaling. Bygdas 4H-forening Hjelpsom er ansvarlig for sistnevnte.
Bygdas barnehage pynter opp
Den faste leikeplassen med
blant annet sjørøverskuta er
populær for de minste. Leikeplassen vil også i år bli flott
pyntet av bygdas barnehage.
Ellers kan både store og små
glede seg til et gjensyn med

Trollebollene på markedsscenen, der de har opptrådt med
stor suksess flere ganger.
På lørdag samles flere av
distriktets ordførere til debatt.
Temaet er kommunesammenslåing og Re kommunes valg
av retning, les mer om det
på de neste sidene. På lørdag
møter vi også Blågjengen fra
Ramnes som byr på gladmusikk
fra tallrike blåseinstrumenter.
Seinere på lørdag gjentas
fjorårets suksess med Ila Auto
med Vivestads egen Are Fevang

og fetter Kay Sulutvedt fra
Høyjord i spissen.
– Veldig hyggelig at Ila Auto
også i år har funnet plass for
oss, vi gleder oss. Stemningen
foran scenen i fjor var høy blant
både store og små, meldes det
fra markedsstyret.
Søndag blir det leikarring.
Tunsberg Leikarring har egen
stand på markedet og vil
også glede publikum med en
danseoppvisning. Selvfølgelig
folkedans med egen spellemann, men også linedanse og

swing vil bli vist. Holmestrand
Petanqueklubb har gjestet
markedet tidligere og vil også
i år demonstrere kulespillet
petanque. De inviterer alle til
ikke bare å se på, men også sjøl
prøve spillet.
Gratis inngang og aktiviteterSiden vi befinner oss på landet
må vi vise fram gamle traktorer,
dette har vært en tradisjon i
mange år, sier utstillerkontakt
Tore Fevang. – I tillegg til
traktorer blir det også utstill-

ing med militærkjøretøyer, det
er populært. - I ethvert marked
er utstillere og salgsboder de
sentrale, her blir det cirka 150
å velge mellom. Men, vi veit at
publikum også setter pris på en
del aktiviteter og underholdning. Alt er gratis, så bortsett fra
en parkeringsavgift kan familiene hygge seg gratis hele helga
gjennom, sier markedsstyrets
leder Vidar Vallumrød. Les mer
om markedet, bygda og ildsjelene bak på de neste sidene,
der så å si hele bygda trår til
på dugnad. Se også video fra i
fjor, etter hvert i år, og noen av
ildsjelene i bygda på nettavisa
ReAvisa.no.
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FAMILIEVENNLIG ARRANGEMENT:
Alle generasjoner finner noe interessant på
Vivestad høstmarked - med 150 boder inne
og ute og underholdning fra scenen. På
det store bildet ser vi Ila Auto underholde
barn og voksne - og kosebamser - under
fjorårets marked. På det lille bilde ser vi
Trollebollene. Begge innslagene kommer på
scenen også i år. På det minste bildet ser vi
leder i markedsstyre Vidar Vallumrød.
Foto:
Stian Ormestad/ Håkon Westby

Lager
for hverdag og fest
Velkommen til verkstedutsalget!

Åpningstider:
�rsdag �l fredag: 10-16
lørdag: 11-15
www.akglass.no og facebook

Knatten fruktgård kommer med rikt
utvalg av lokalt dyrket frukt, grønnsaker
og bær! I tillegg har vi også med vår
egenproduserte eplemost.
Tlf: 909 67 773 / 411 05 791 E-post: meknatt@sfjbb.net

Med kløkt og kjærlighet...

Tlf 330 62 655

KYLLING

Vi tilbyr velsmakende ande- og kyllingkjøtt.

Bygdehuset Sagatun
- utleie til alle anledninger
Tlf 333 97 781

www.g aardsand.no
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Vivestad-dagen - en “bli kjent-dag”
VIVESTAD: - Det har kommet mange nye familier til bygda de siste åra, det
var derfor ønske om et arrangement som kunne ”riste sammen” nye og gamle
Vivestadinger. Og ”rista” ble det. Godt over 150 personer møtte fram, unge som
gamle, og gledelig også mange av bygdas nye familier, forteller arrangørene.

GODT BYGDEMILJØ: Med både norske og utenlandske
aktiviteter ble et allerede godt bygdemiljø enda bedre med
Vivestad-dagen 2016. Hele 150 mennesker møtte opp.
Foto: Privat

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Søndag 12. juni arrangerte
Vivestad Bygderåd sammen
med andre foreninger Vivestaddagen for aller første gang.
Kjent og ukjent mat
Dagen starta med en ”bli kjentlek”, der folk måtte knytte
kontakter rundt om.
– Dette var nytt, men trivelig,
hørte vi fra flere, forteller Vidar
Vallumrød, en av initiativtakerne til bygdetreffet. I tillegg til

arrangørens egen servering var
det smaksprøver fra andre lands
kjøkken, alt lokalt tilberedt. Arian fra Iran hadde laget biryani
(Indisk/Midt-Østen), Hanna fra
Polen serverte agurksuppe og
Hind hadde med basbosa, en
iransk kake. Folk kosa seg med
kjent og ukjent mat.
Blir kjent med flyktningene
Vivestad har en kort tid vært
hjemstedet for unge, enslige

Vi støtter Vivestad høstmarked!

asylsøkere, de fleste fra Afghanistan. Disse stilte villig opp og
demonstrerte sitt lands nasjonalsport, cricket.
- Et nytt innslag for folk som
normalt sverger til fotball og
ski!
Tøff konkurranse
i traktortrekking
Foreningene bidro ellers med
forskjellige aktiviteter. Tida var
faktisk for knapp til å rekke alt

som var planlagt, men en kraftprøve til slutt måtte til: Traktortrekking. Forskjellige bygdelag
stilte opp for å trekke Helge
Skjeggestad røde Ferguson.
Vinner ble laget fra Bårnesfeltet, som med små marginer
trakk ”Rødtass” på kortest tid.
Gjentas til neste år?
Arrangørene vil nå se på om
Vivestad-dagen bør gjentas
neste år. Ut ifra oppslutning og

engasjement er nok mye av
svaret gitt, meldes det fra
bygderådsstyret.
Løsten på
traktortrekking-revansje
Det vises blant annet til
konkurransen med traktortrekking; - Bårnesfeltet skal
passe seg, vi lover solid
revansje neste år, melder de
tapende lag fra nord-, sør- og
vestbygda.
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FRA VERKSTEDTIDA: På det store bilde ser vi nevøen Vidar Vallumrød, beboerne Odd Roar Sulutvedt og glassblåser Anne Ka Munkejord med Shell-symbolet, sønnen Anton Vallumrød med to Shell-bokser og nevøen Hans Wallumrød med et batterireklameskilt. På bakken står gamle bokser og en fettpresse, måleboksen for knott
og en radiomottaker fra krigens dager. På de neste to bildene ser vi en hemmelig dør i bygget. Flyet landa på et jorde i Vivestad på 1950-tallet, da Nils Bøhle fikk flyet
sitt lakkert på verkstedet til Anders Vallumrød. Etterpå letta det fra Vivestadlinna. På det siste bildet ser vi hele familien Vallumrød utenfor verkstedet på sekstitallet.
Fra venstre Anders Vallumrød, sønnen Anton, datter Signe og kona Sissel.
Foto: Håkon Westby/privat

Gamle møteplasser i Re: ”Værste” i Vivestad
VIVESTAD: Der Glasshytta i Vivestad er nå, ble det før drevet bensinstasjon, verksted og smie ved Anders Vallumrød. Blant Vivestadfolk går enda stedet under navnet ”værste”, og historiene om alt Anders fant på går fortsatt i bygda.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Anders Vallumrød (1914-1996)
dreiv verksted og bensinstasjon
i Vivestad - i tillegg til å konstruere mye rart. Mangla han
noe redskap, så laga han det rett
og slett sjøl. I Vestfoldarkivet
er det lagra 1,6 hyllemeter med
regnskaper og arbeidstegninger
etter Anders Vallumrød og virksomheten hans.
Landa med fly
på Vivestadlinna
Anders Vallumrød kjøpte
eiendommen i 1939 og bygde
bensinstasjon og verksted med
to leiligheter i andre etasje.
Anders var nevenyttig og
oppfinnsom, og under krigen
produserte han knott til generatorbilene. Han laga en knottkuttemaskin som inntil nylig lå
lagret i et vognskjul hos Hans
Wallumrød, nevø av Anders.

Der var også anvisningstavla
for hopplengder som han lagde
til KM i Krøgli-bakken i 1946.
Nå er den på Bygdetunet Brår.
Sønnen Anton har tatt vare på
mye og tok med seg noe av det
til den gamle bensinstasjonen
da ReAvisa kom på besøk. I
kjelleren hadde Anders smie,
knott-tørke og et eget rom for
sykkel- og gummistøvelreparasjoner. Der har det også vært
en oljefyr som varma opp hele
bygget med varmluft. En tidlig
sentralvarme-løsning, helt etter
eget hode. Flere av luftekanalene er i bygget enda. Det er
også hemmelige dører du neppe
ser før du blir vist hvor de er.
Bensinstasjonen ble drivi til
1976, men verkstedet fortsatte
han med - også etter han egentlig hadde slutta å jobbe hjalp
han folk som trang det. Et av

de mer spesielle oppdraga kom
fra Nils Bøhle, som landa med
flyet sitt i Vivestad for at Anders
skulle lakkere det med en
spesiallakk. Det var på
begynnelsen av 1950-tallet.
Motstandsmann under krigen
Anders Vallumrød var lagersjef
i Milorg under krigen. Noen
tror det kanskje er grunnen
til at knottproduksjonen ikke
ble ramma av sabotasje, slik
det ble mange andre steder i
Vestfold. Anton har tatt vare
på en radiomottaker fra krigen.
Etter krigen var Anders lagfører
i luftforsvaret. Fra ei hytte på
Lønnskollen ble flytrafikken
overvåket og observasjonen
meldt inn til myndighetene
i Oslo. Under krigen kjørte
Anders drosje – en 1933-modell
Chevrolet. Men det tok tid å

varme opp generatoren før turen
kunne starte, forteller nevøen
Hans Wallumrød som den gang
bodde i leiligheten ved siden av
onkelen. Hans husker også at
da han kom fra skolen var det
flere lastebilsjåfører fra Lardal
som satt og drakk kaffe. De var
på vei til Tønsberg med ved og
venta på at knottgeneratoren
skulle bli så varm at de kunne
kjøre. - Jeg blei ofte sendt ut for
å åpne for gassen til motoren,
forteller Hans Wallumrød.
I verkstedet var det mest
reparasjoner av hesteredskap
under krigen. Etter krigen ble
det mer traktorer. Ofte kom de
ryggende til verkstedet for å
få giret ut av reversen, når det
låste seg. Anders solgte også
traktorer for Eik og Hausken og
forsikringer for Sigyn.
Anders lagde stansemaski-

ner og stubbebrytere som ble
brukt både til stubbebryting og
til geologiske undersøkelser
(jordprøver). Anders konstruerte
fire maskiner som laga festekroker til siporexvegger. Han
reparerte sykler og gummistøvler i kjelleren. Nevøen Vidar
Vallumrød forteller at onkelen
begynte tidlig å interessere seg
for mekanikk og oppfinnelser.
Han bygde jernbane som liten,
og en gang rappa han batteriene
fra telefonen for å bruke til noe
han dreiv og laga. - Noe som
ikke ble så populært da de andre
i husstanden skjønte hvorfor
telefonen ikke virka lenger!
Anders døde i 1996 og året etter
kjøpte Anne Ka Munkejord
eiendommen hvor hun har bygd
opp glassblåseri og produserer
nydelige kunstglass i Glasshytta
i Vivestad.
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Smått
og stort
fra Re:

PAPIR - PLAST - EMBALLASJE
SESONGARTIKLER - TRYKKSAKER
CATERINGEMBALLASE - MED MER

Sunn og jordnær
handelsvirksomhet fra 1947.
- Velkommen til en hyggelig handel!
Telefon 33 74 40 10
Åpningstider 08:00 - 16:00 man- fre
(lørdag/søndag stengt)
Besøksadresse: Kaigt 1, 3112 Tønsberg
www.arnebrekke.no

Stor komplett Marina!
Drivstoff, opplag, utstyr, vedlikehold og service på båt og motorer.
Autorisert Mercrueser-forhandler.
Volvo Penta og Mercrueser-verksted.
Lagring av båten din innendørs og utendørs.
Reparasjoner og vedlikehold.
Tlf 33 32 88 00 / 33 37 53 70
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Utstillere på Vivestad Høstmarked 2016:
Annas Angora, Kodal
Arild Heiene AS, Aurdal
Arntsen, Lisbeth, Tønsberg
Autocenteret Fjellstad, Holmestrand
Berntsen, Jane Aa.,Ramnes
Bjørnsen, Ingrid, Larvik
Bodils Hjemmebakeri, Fon
Boyar, Minnie, Svarstad
Brandal, Selma, Sande
Brann & Førstehjelpsspesialisten AS, Kongsberg
Bøhli, Bjørn, Eina
Børve, Ragnhild og Oddvar, Sandefjord
Bångunrød, Birgitt, Andebu
Calvia AS, Lier
Carlsen, Arnhild, Stokke
Caspersen, Torodd, Kråkerøy
Dahl, Eli, Hvittingfoss
Dance, Vaira, Sandefjord
Delicate Cakes / Erika Sandgren, Sande
Digre, Bjørn Olav, Larvik
Drewsen, Kirsti, Øvrebø
Egeli, Grethe, Skoppum
Egestad, Ellen Haugan, Revetal
Embla Vevstue/Laila Sogn, Våle
Energetix Magnetsmykker, Stord
Enhjørningen, Tolvsrød
Eriksen, Heidi - Snella design, Lierskogen
Evensen, Hans Petter, Kodal
Fadum, Ingeborg, Andebu
Fasadeprodukter, v/ HD-Solskjerming AS, Molde
Fevang, Kristian, Revetal
Finnerud, Inger-Lise, Stokke
Fjeldahl, Lee- Anne, Porsgrunn
Forlaget SK Granum AS, Vikersund
Foss, Else og Ivar, Ualand
Foss, Helge, Stokke
Frellumstad, Torill T., Hvittingfoss
Frøyland, Trond - Husflidprodukter, Kvelde
Førsund, Wenche, Sem
Grethes sport og fritid, Sandefjord
Gulbrandsen, Anstein, Sagstua
Haakenstadbråten, Arne, Roa
Hagen, Ingrid, Skien
Halvorsen, Reidun, Porsgrunn
Hanko, Stefan, Algermissen, Tyskland
Hansen, Nils - Smed, Andebu
Hem, Ailin, Stavern
Hengere AS, Revetal
Henriksen, Marianne, Ramnes
Hjelpsom 4H, Ramnes
Holmen, Gerd, Askim
Holth, Maria Magdalena, Tjøme
Industriverktøy IDG TOOLS AS, Magnor
Jacobsen, Hilde, Tønsberg
Jel music, Nøtterøy
Jentekroken, Horten
Jernmannen, Sarpsborg
Johansen, Alfhild, Våle
Johansen, Bente, Stokke
Johnsrud, Anne-Britt, Trøgstad
Kjele-Per, Åsgårdstrand
Kleinheyer, Frank, Drøbak
Knatten Fruktgård, Sandefjord
Knudsen, Britt, Porsgrunn
Kollen Brygg og Nydelsæsforening, Ramnes
Kolstad, Inger, Eidsfoss
Kongsvold, Vivian, Sandefjord
Kuhlmann, Holger, Andebu
Laksekjøn, Roger, Tønsberg
Larsen, Freddy - Steinmannen, Grålum
Larsen, Gunn, Porsgrunn
Leif og Kjell, Holmestrand
Lindstrøm, Kent, Sandefjord

Lusi smykker, Horten
Lærum's Hengersalg DA, Skoppum
Løkkemyhr, Unni, Vestskogen
Marisøm Lager, Sannidal
Matgaver AS (pølsemannen.no), Oslo
Maya, Strømmen
Mental Helse Andebu, Andebu
MIALVI, Sandefjord
Molvik, Kjell-Tore, Sande
Museumsforeningen Vestfold Privatbaner, Ramnes
Myren, Solfrid, Porsgrunn
Mælum, Aud, Oslo
Nielsen, Lars og Kitty Aulum, Danmark
Nyberg, Roger, Andebu
Paulsen, Mette, Hvittingfoss
Pettersen, Linda, Jessheim
Pineda, Ana, London, UK
Pipebrød, Andebu
PTM Takbehandling, Sem
Randi og Fanny, Sandefjord
Re Rotary, Revetal
Re Røde kors, Undrumsdal
Re trafikkskole, Revetal
Re Varmeteknikk AS, Revetal
Rett Fra Enga, Svarstad
Revetal kolonial AS, Revetal
Roligheten, Kari Helberg, Larvik
Rosenvold, Ragnhild, Andebu
Rubina, Sandefjord
NY PÅ MARKEDET: Kristine Mathilde Formo er ny på
Rudi, Annette og Helge, Kristiansand
Vivestad Høstmarked. Hun åpnet Revetal kolonial tidligere i år,
Saga, Ann Kristin, Hvittingfoss
og tar med seg deler av butikken til Vivestad til helga.
Simic, Miro, Nykvarn Sverige
Foto:
Skallist, Linda Maureen, Tjodalyng
Stian Ormestad
Skau, Wenche, Holmestrand
Skistad, Ingebjørg, Mjøndalen
Skomsøy Trafikkskole AS, Andebu
Slekt og Data Vestfold, Tolvsrød
Snadder A/S, Strømmen
Solberg, Eva Irene, Gardvik
Solberg, Marianne, Borre
Solrike Eiendom AS, Hof
Sport 1 Revetal, Revetal
Staudegården, Våle
Stenmo, Per Arvid, Kongsberg
Stilige støvler, Våle
Stokke, Mathias, Ramnes
"Heidi"s helse og velvære", Våle
Svenning, Beathe, Sandefjord
Svinsholt, Ole Anton, Andebu
Sønsterud Hjemmebakst, Sande
Sørensen Spekemat (Torgbilen AS), Vestfossen
Sørensen, Bente Lill, Ramnes
Telestrikk, Kragerø
Thon, Grethe, Svarstad
Thorbjørnsen, Erik, Svarstad
Thorsen, Liv Elinor, Svarstad
VETERANER PÅ MARKEDET: Knatten Fruktgård i SandefThyberg, Brit Inger, Drammen
jord er presentert på Vivestad Høstmarked hvert eneste år, så
Tinnsmie - Terje Ellefsen, Drammen
også til helga.
Trommestad, Ole, Kolbjørnsvik
Foto:
Trygg-Stiger, Våle
Stian Ormestad
Tunsberg Leikarring, Hof
Tønsberg Hjelpesendinger, Tønsberg
UllNorge, Hokksund
Ullveig A/S, Kodal
Urteshop.no, Sylling
Verdens minste bokhandel, Larvik
Veseth, Berit P., Larvik
Vi vil takke for godt samarbeid med alle utstillere,
Vestfold Nei til EU, Stokke
leverandører, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter
Vivestad Bygdekvinnelag, Ramnes
og naboer! Takk også til alle de som jobber dugnad og
Voksenkollen Andebu AS, Andebu
bidrar til at dette store arrangementet kan gjennomføres
Vold, Margrethe, Tolvsrød
Wang, Kari, Tolvsrød
til beste for Sagatun!
Markedsstyret
Wright, Linda, Andebu

Vivestad høstmarked takker!
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i Re:Vivestad høstmarked!
Vi støtter

Kontakt oss på
tlf 33 06 46 40 eller
revetal@sagarr.no

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01
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ALT I SPRENGNING
HARALD TUFTE, TLF. 98401610

Velkommen til gartner'n
på Hvittingfoss!
Hageland Hvittingfoss
Rønneberg Gartneri og Hagesenter
Tlf: 32 76 81 37
Godt utvalg i helårs potteplanter, hagesenteret, egenproduserte sommerblomster og julestjerner, hagemøbler, interiøravdeligen, snitt & sorgbinderi

VI HJELPER
DEG Å FÅ
T
R
O
J
G
N
E
JOBB

xl-bygg.no

Haslestadlinna 30, 3090 Hof
Tlf. 33 09 55 50 Fax 33 09 55 15
Man-fre 7-1630, lør 8-13

Bandagist, helsekost,
massasje/behandlinger
klær, gave/intr, m.m.!
Hofslundveien 1, 3090 HOF
hekser@goheksene.no
Du finner oss også på
Facebook og Instagram

Tlf 413 87 372
www.retrafikkskole.no

Kom innom vår stand for en Boligprat om vestvendte leiligheter på
toppen av rødsåsen, 11,6 km fra
Tønsberg brygge.

Stålprofil AS - lndustriveien 9 - 3174 Revetal
Tel: 33 06 53 00 - Fax: 33 06 53 09 - post@staalprofil.no - www.staalprofil.no
Ann_185x55.indd 1

29.04.2015 13:29:20
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Man - fre 07.30 - 16.00
Tlf 40 00 33 20
Tor 07.30 - 18.00
revetal@comfort.as
Lør 10.00 - 14.00
www.granvvs.no
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Vi støtter Vivestad høstmarked!

Ideell
Enhver bolig har noe unikt ved seg. Vi kaller det for det gylne kvadrat,
og vår jobb er å ﬁnne de som vet å sette pris på akkurat ditt.

Tlf. 40 00 23 25 • tonsberg@privatmegleren.no • Storgaten 24, 3126 Tønsberg
www.privatmegleren.no
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ReAvisa august 2016
Kultur i Re:

Feiende flott festivalsommer
REVETAL/RAMNES/FON/TØNSBERG: Det rike kulturlivet i Re viser seg hver
sommer, med flere lokale festivaler og Re-artister på andre festivaler landet over.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Her hjemme i Re har vi hatt
Bekkefare musikkfestival,
Revårocken og Re minifestival.
Rett utenfor kommunegrensa
har vi hatt Slottsfjellfestivalen
og Eidsfossfestivalen, blant
andre - med flere Re-artister på
scenen; Ila Auto på Slottsfjell,
Ila Auto og Roger Bergan og
hans løse kanoner på Eidsfossfestivalen, med flere.
Re-band laga lyd på Slottsfjell
– Helt rått med så mye liv, mener frontfigur Marthine Huseby
Simonsen i The Last 24 etter
å ha spilt for stinn brakke på
gamle Total scene, som en oppladning til årets Slottsfjellfestival. I fjor spilte de på fjellet, i år
var de blant de første bandene
ut på Gamle Total scene. Med
seg på scenen hadde Våle-jenta,
nå bosatt i Undrumsdal, som
vanlig samboer Fredrik Bertelsen på gitar og Thomas Toft på
gitar og koring. For anledningen
steppa Ole Kristian Langedrag
fra Ramnes inn på trommer.
Før The Last 24 spilte et annet
band med Re-tilknytning på
samme scene; Dead Egners,
med Kjell Håkon Vallumrød,
opprinnelig fra Vivestad – som
også har spilt på fjellet tidligere.
Punk-bandet spiller sine helt
egne versjoner av kjente og

kjære barnesanger. Sånt blir
det liv av! Ila Auto spilte for
tiende gang på fjellet – de har
vært med hvert eneste år siden
den spede starten av Slottsfjellfestivalen. Bortsett fra i fjor,
da blåste hele giggen bort på
grunn av et skikkelig ruskevær
– men i år gikk alt etter planen.
Det blir alltid godstemning av
bluegrasstonene fra bandet med
Ramnes-lærer Stein Are Fevang
fra Vivestad på dobro og Kay
Arne Sulutvedt fra Høyjord
på banjo. Ila Auto skal også
spille på Vivestad Høstmarked
i august, som i fjor. Orango
med bandmedlemmer bosatt i
Vivestad sto også på scenen i
løpet av Slottsfjellhelga.
650 revårocka sommernatta
Revårocken er en festivaltradisjon siste helga i juli. – Veldig
vellykka! Cirka 650 innbetalte
– ikke verst, forteller Vilde Eia
Holtung i Fon ungdomslag.
Barnearrangmentet “Dagen før”
samla i underkant av 100 personer, mens Revårock-lørdagen
ble besøkt av rundt 650.
– God stemning, ikke noe bråk,
masse blide folk! Mange flinke
musikere i ulike sjangere, forteller ungdomslagsleder i Fon
Vilde Eia Holtung til ReAvisa.
– Det var nok flest foran på

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg
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dansegulvet da Revåjammer
spilte, og da Wrong Direction velfortjent avslutta årets
festival, selvfølgelig. Ellers sto
også The Dix, Diesel Gorilla,
Kickback circus og Glutenfree
Mama på plakaten – eller på
stolpen. Ungdomslagslederen
forteller at dugnadsgjengen
består stort sett av de samme
folka hvert eneste år: – Drevne
folk som veit hva de skal gjøre,
så årets forberedelser har gått på
skinner.
Stor stemning på liten festival
Re minifestival samla 500
mennesker over to dager første
helga i august, i tillegg til familieunderholdning med Dragen
Per og show med unge talenter
på dagtid. Det er et godt stykke
unna rekorden med det dobbelte
billettsalget. Restauranten-sjef
Roger Noren er likevel godt
fornøyd: – Kjempebra band hele
helga og utrolig mye fornøyde
gjester, oppsummerer han til
ReAvisa – som fikk det samme
inntrykket: Stor stemning på en
liten festival. Fredag spilte Last
24 og Wrong Direction, lørdag
Kickback Circus og Brokeback
Mountain Countryband.
– Fredag er desverre en vanskelig dag, og værvarselet var ikke
av det beste slaget før helga.
Lørdagskvelden ble likevel bra,
med varmt og fint vær og god
oppslutning.
Et veldig ustabilt vær på dagtid
lørdag kan ha ødelagt noe for
oppslutningen om familie- og
ungdomsarrangementet på
dagtid. – Men alt i alt en flott
helg, forteller Restaurant-sjef
Roger Noren.

BROKEBACK IS BACK: Det lokale partybandet Brokback
mountain countryband feirer 10-årsjubileum med konsert på
Re minifestival (over). Headlineren på årets Bekkefare
musikkfestival var Steff Nevers. På det nederste bildet ser vi
noen av 650 festivalgjengere på Revårocken 2016.
Foto:
Stian Ormestad.

Mange frivillige fra
Re på Slottsfjell

Rustikk sangfestival i Re

TØNSBERG: Som i alle
år jobber SOS Barnebyer
Vestfold som frivillige under
Slottsfjellfestivalen, med
mange medlemmer fra Re. –
Vi skal hjelpe til med cirka
60 personer hver dag, fortalte
formann Bernhard Marti fra
Valleåsen før festivalen. –
Mange av disse er unge med et
herlig engasjement for andre
barn, og flere av våre voksne
hjelpere kommer igjen år etter
år. Faktisk er vi i den situasjonen at vi har flere reserver.
Etter årets festival har samarbeidet med Slottsfjellfestivalen
gitt i underkant av 2 millioner
kroner til SOS-barnebyer.

HOLT GÅRD: Lørdag 27.
august startes opp en Sangfestival på Holt gård i Undrumsdal. - Fullbooket med
venteliste er et fantastisk utgangs-punkt! Unge og eldre
fra fjærn og nær, bevende
eller mer erfarne musikere
i ulike sjangre skal opptre
på løpende bånd en hel dag.
Med det nyreiste grindebygget på Holt gård som
utescene, åpen kafé og gård
ønsker kunstnerisk leder Eli
Helland og koordinator Siri
Eriksen alle velkommen te
gards.
Foto: Privat

ReAvisa august 2016

MediYoga kurs
Yoga i låven

Ny Sensommerfestival på Våle
Prestegård første helga i september
VÅLE PRESTEGÅRD: Lørdag 3. og søndag 4. september
braker det løs igjen: Sensommerfestival på Våle prestegård.
Arrangementet byr på historisk gårdsdrift, marked, kafe,
håndverk, husflid, musikk, PUB, Åpen Gård, veterankjøretøy,
friluftsgudstjeneste – og mere til! - Vi har gleden av å invitere
til vår tradisjonelle Sensommerfestival denne helga, sier festivalsjef Unni Bu, som håper på storinnrykk på Våle prestegård.
Festivalen går over to dager og inneholder marked med flere
utstillere innenfor håndverk og husflid, det selges mat fra
både boder og kafe - og det blir historisk gårdsdrift med mye
spennende å se på. Det blir omvisning på gården både lørdag
og søndag. - Vi har også aktiviteter for barna med blant annet
snekring av fuglekasser, støping av tinn og potetopptaking.
Og det blir mulighet å sitte på med hest og kjerre. Et lite Åpen
Gård-innslag blir det også disse dagene, med både dyr og
muligheter til å hoppe i høyet. Det blir trekkspillmusikk på
tunet begge dager og pub på lørdagskvelden. I forkant av pubkvelden, arrangeres det et øl- og akevitt-foredrag med smaking. Senere på kvelden spiller de to lokale musikerne Bengt
Kenneth Ivarsson og Fredrik Bertelsen. - Treskelaget kommer
til gårds på lørdagen, og det gjør også en rekke Tempo-entusiaster med gamle motorsykler og mopeder (bilde). Søndag
starter med friluftsgudstjeneste ved sogneprest Dittmann. Her
spiller GlaGjengen Janitsjar til gudstjenesten. Senere på dagen
blir det både omvisning på gården og T-Ford-kortesje. Her er
det mulig å sitte på med de gamle bilene, forteller Bu. Også i
år blir det brødbakekonkurranse med innlevering og prisutdeling på søndag. Nå satser prestegårdsentusiastene bare på godt
vær denne september-helga, til glede for store og små på Våle
prestegård.
Foto: Privat

Oppstart nye kurs høsten 2016
Medisinsk yoga er en helhetlig og terapeutisk
yogaform som består av enkle, rolige
bevegelser med fokus på pust, avspenning og
meditasjon.!
Det er enkle men kraftfulle øvelser som er
gunstig for deg med ryggplager, høyt
blodtrykk, migrene, utbrenthet, stressrelaterte
plager, fibromyalgi eller om du rett og slett
bare vil finne ro og balanse i ditt liv.

Når:

Tirsdag kl 18.00 FULT!
Tirsdag kl 20.00- For menn!
Onsdag kl 18.00 og 19.30 !
Torsdag kl 18.00 og 19.30

Hvor:

Manumveien 12,!
3170 SEM

Tid:

Oppstart uke 33!
8 uker(ca 75 min. pr gang) !
Pris kr 1300,-

Øvelsene tilrettelegges etter behov og utøves
på matte eller sittende på stol.

Nivå:

Egnet for alle

Påmelding:

Ved henv til!
Tlf: 412 47 887!
mail: post@yogailaaven.no

Ønsker du å skape balanse i ditt liv og er
nysgjerrig på om MediYoga er noe for deg?!
Ta kontakt på Tlf 412 47 887 eller mail:
post@yogailaaven.no

Lørdag 30. og søndag 31. august 2014 kl. 12.00 - 16.00
27. og
søndag
28. august
2016
påLørdag
Bygdetunet
Brår,
Brårveien
38 i Ramnes
kl. 12.00 – 16.00 på Bygdetunet Brår, Brårveien 38

Velkommen til et hyggelig program og møte med gamle kjente!
Velkommen til et hyggelig program og møte med gamle kjente!
Årets utstillinger

Se video på ReAvisa.no

Maler kommunale bygg på dugnad
KRAKKEN: De kommunale leilighetene på Krakken har fått
seg et etterlengta strøk i sommer – på dugnad. Akkurat som
de nymalte veggene, er også samholdet mellom naboene blitt
strøkent. Jan Severinsen (64) er en av to som maler mest, men
han andre karen vil ikke ha navn eller bilde i avisa.
– Alle kommer ut og prater når vi maler, det er veldig sosialt,
forteller Jan. – Det så så ille ut. Malinga hang ikke på veggene. Noe måtte gjørras, forteller Jan. Da de vaska veggene
rant sølevannet. – Det er jo greit at det kan se litt trivelig ut.
Vi har valgt å bruke sommeren på dette av egen fri vilje, forteller han - les mer og se flere bilder på ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad

I framhuset Tove Sparvath
Holmøy,
kunstsalg. Tema: «Hønene på Kåpe»
Årets
utstillinger
I skjulet
HåkonNy-åpning
Westby viser
anleggskartene
annetredskaper.
fra Eidsfosbanen.
I stabburet:
av våre
samlinger avog
gamle
I
aulaen:
Ramnesiana
og
Re-minne.
37
årsskrifter
som
nå
er digitalisert.
Visninger og demonstrasjoner
Tresking med treskemaskin og Aktiviteter
hestevandring.
Maling av
korn
bekkekverna.
Hopping
i høy.
Vi ihar
mange dyr: Kalv, gris, geiter, kaniner, høner og kalkuner.
Smia er i bruk.
Spinning.
Tipping av vekta
til ei purke. Kjøring med hest. Ridning.
Veteranbiler.
Gamle
traktorer.
Tresking
med treskemaskin
og hestevandring.
Maling av korn i bekkekverna.
Bruk
av motorsag.
Trening
med gravemaskin.
Smia
er i bruk. Spinning.
Tredreiing.
Gamle traktorer og veteranbiler.
AktiviteterNatursti ved 4H. Bygdeungdomslaget kommer med gravemaskin.
Tjærebrenning
Hopping i høy.
Natursti ved Østre Ramnes Tjærelag søndag.
Vi har mange dyr: Ku, gris, geiter,
kaniner,
høner, kalkuner, ender.
Salg fra
utstillere
Tipping på vekta til en gris. Gevinst begge dager.
Smykker. Ullsaker. Kaker. Honning. Kniver. Dekorerte glass. Tekstilarbeider.
Salg fra utstillere
Salg fra oss. Vi har bankterminal
Smykker. Ullsaker.
Kaker og honning.
.
Grønnsaker,
bakerovnsbrød, rømmegrøt,
suppe, vafler,
pølser, kaffe og saft.
Kniver.
Dekorerte glass. Tekstilarbeider.
Kom gjerne på sykkel og bli med i loddtrekning med gevinster (begge dager).
Salg fra oss
Gratis adgang
Bakerovnsbrød, rømmegrøt, suppe,
vafler, pølser, kaffe, saft.
Vi har
bankterminal
Ramnes Bygdekvinnelag, Ramnes Bondelag og Ramnes Historielag.

Kom gjerne på sykkel og bli med i loddtrekning med gevinster . (Begge dager)
Gratis adgang
Ramnes Bygdekvinnelag, Ramnes Bondelag og Ramnes Historielag
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Personalia
i Re:
Smått
og stort
fra Re:

Slekters gang:
Døpte
Fon kirke
26.06 Eirik Andreas Blixt Kolbrek
26.06 Julie Liland
10.07 Vilde Marie Danielsen-Johansen,
døpt i Løvøy kapell
Ramnes kirke
12.06 Fabian Alfheim Sanner, døpt på bygdetunet Brår
12.06 Kamilla Mørken, døpt på bygdetunet Brår
12.06 Theodor Henriksen Husebø,
døpt på bygdetunet Brår
Undrumsdal kirke
10.07 Benjamin Aas
10.07 Enya Mørdre Tjore
07.08 Maren Kristine Brekke-Eriksen
07.08 Oline Ness, døpt i Søndre Slagen kirke

Plutselig innså Frode at det neppe var tre kilo skjørt
han ble bedt om å ta med på grillfesten

Vivestad kirke
19.06 Leah Ektvedt
31.07 Emilie Main Jacobsen
31.07 Signe Stokke Ekenberg
Våle kirke
03.07 Leah Elizabeth Bergan Meier
03.07 Niklas Konstantin Tveitan
31.07 Andreas Richard Strand, døpt i Botne kirke
Vigde
Ramnes kirke
25.06 Liv Hotvedt og Roar Ree Kirkevold
Våle kirke
25.06 Iuliana Maria Salajan og Tom Alex Fabricius
Døde
Ramnes kirke
15.06 Anna Marghareta Majic Modahl
29.06 Margit Dahl
27.07 Elena Auen
Våle kirke
06.07 Arne Hunsrød
08.07 Peder Kristian Lærum
13.07 Arnt Kristian Hvidsten
03.08 Vidar Kirkeberg Holm

Ramnes-elever ga 20.000 kroner til barneavdelingen

Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Send inn
til ReAvisa!

Þ

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

Tlf: 33 38 47 00
ǤǤǦƤǤ

Post@ReAvisa.no
MMS 488 69 444

Ǩ

RAMNES/TØNSBERG: Barneavdelingen ved Sentralsykehuset i Vestfold (SIV) fikk overrakt
20.000 kroner fra som elevene på 5. 6 og 7. trinn ved Ramnes skole rett før sommerferien. 5. trinn
har jobbet hjemme, 6. trinn har gått rundt med bøsser og 7. trinn har solgt vafler på Re-torvet. På
bildet ser vi leder og nestleder i elevrådet Elin Katrin Knotten og Sebastian Joberg Horn overrekke
gaven til barneavdelingen ved Sidsel Meinich.
Foto: Privat
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ReAvisa for 5 år siden: Gulrot-tjuver i barnehagen
BRÅR: Noen har røska opp gulrøttene i kjøkkenhagen i Brår barnehage, mens alle var på ferie.
- Vi ble litt skuffa. Ungene hadde gleda seg til å høste gulrøttene, sa fagarbeider Beate Solerød.
Den som har gjort ugang i beddet kan ikke ha vært veldig sulten. Mye av gulrotrestene lå nemlig
strødd utover. Avdelingene Snusmumriken og Mummitrollet gikk sammen om en kjøkkenhage
med jordbær, squash, solsikker og gulrøtter. Jordbærene rakk de å spise før sommerferien, og
heldigvis var det noen få hele gulrøtter som de har fått smake på. Enrik Reiten (4) hadde en klar
mening om hva resten av gulrøttene skal brukes til: Gulrotkake! Vi skal lage den i slutten av uka.
Jeg liker gulrotkake!
Faksimile: ReAvisa august 2011.

LEGATVINNERE: Tre Re-elever fikk legatet før sommerferien: Malvin Stordalen, Mariann Høibraaten Lunde og Hannah Emilie Hjelle Høydal
Foto: Privat

Legat til evnerik ungdom i Re kommune
BERGSÅSEN: Lizzy og Erling
Sæbø levde sitt liv på en gård
ved Linnestad. De fikk ingen
barn og derfor ville de samle
sine midler i et legat til ungdom
bosatt i Re kommune; Lizzy og
Erling Sæbøs utdanningslegat.
Per i dag er legatet et av Norges
største utdanningslegater. Utdanningslegatets formål er å utdele midler til evnerik ungdom
i Re kommune, til støtte for
videre utdanning på universitet,
høgskole og lignende. Hver
ungdom får 50.000 kroner til
fordeling over tre år. Tre elever
fikk legatet før sommerferien:
Malvin Stordalen, Mariann Høibraaten Lunde og Hannah Emilie Hjelle Høydal. Mariann er
motivert for skolearbeid og oppnår gode faglige prestasjoner.
Hun er glad i barn og planleg-

ger utdanning innen dette feltet,
med ønske om å drive egen
gårdsbarnehage. Framheves
som ansvarlig, gode lederegenskaper, ærlig, høflig og arbeidsom. Hun er også kaptein på
damelaget i fotball. - Jeg vil bli
den første til å ta høyere utdanning i min familie og denne
økonomiske støtten vil komme
svært godt med, skriver hun i
sin søknad. Malvin Stordalen
har vært med i elevrådet på
ungdomsskolen, og leder av
Re barne- og ungdomsråd. Har
også deltatt i elevrådet på Re
VGS og vært fast representant
inn i skolemiljøutvalget. Han
planlegger en master i økonomi
og ledelse. Malvin er over gjennomsnittlig samfunnsengasjert
og er Re kommunes yngste
kommunestyremedlem noen

gang. Framheves som ærlig,
rettferdig, høflig, særdeles
hyggelig og ikke minst pliktoppfyllende. Hannah Emilie er en
særdeles engasjert realfagselev
– har deltatt på jentedager og
fremtidscamp på NTNU. Hun
planlegger en ingeniørutdanning
innen teknologi og realfag og
har allerede fått studieplass. Har
tilbrakt mange timer i Ramneshallen med håndballen, både
som spiller og dommer for de
yngste. Hannah Emilie har vært
engasjert i elevrådet både på ungdomsskolen og her på Re, samt
vært en del av Hei-uke komiteen. Framheves som ærlig,
gode skoleprestasjoner (kanskje
også strålende akademiske
resultater), arbeidsom, høflig og
ikke minst har hun bidratt svært
positivt inn i klassemiljøet.

Vi har take away!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

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