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TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

Personbil, automatgear, bil med henger, 
moped, lett og tung motorsykkel, 

lastesikringskurs, med mer.

Tusenvis trekker til Re

En gang i livet -
bør du unne deg et ekte kvalitetskjøkken!

  

Huseby er ikke som andre kjøkkenprodusenter...

Skreddersydde løsninger. Finerte skrog. Ubegrensede 
fargemuligheter. Unike overflateteknikker.
Og en garanti ingen kan måle seg med!             

HUSEBY KJØKKENSENTER VÅLE
Gjeldstadveien 38B
3178  Våle
Tlf 33 06 12 40www.huseby.no

Åpent temamøte for arbeidsgivere
29/9 kl. 19.00 - se annonse side 18

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Fastpris på salg av bolig
kr 25.000 + faste kostn.

Om ei uke spikres 
retningsvalget

7 - 13  

Opp i mot 10.000 totalt har besøkt Re denne seinsommeren, med Åpen gård på Brår, Sensommerfestival på 
Våle Prestegård, Åpen økologisk gård i Undrumsdal, Vivestad Høstmarked, med mer. 

Den landlige idyllen vi er så heldig å ha rett utenfor døra her i Re er det mange som vil ha en smak av. På 
bildet ser vi William Arvesen (11) fra Stokke som fikk en god tone med alle dyra på Åpen gård på Brår.

For over hundre år siden kom også folk i hopetall til Re, med stor dyrsku i Ramnes. Les 
mer og se bilder, plakater og protokoller fra dyrsku’n i 1904 på de historiske sidene.

Full fart i “Cederroth-
bygget” igjen

18 - 19  

September 2016
Gratis lokalavis for Re og 
omegn på papir og nett

9. årgang



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 måneds-
magasin med 5.500/8.800 
i opplag. Avisa sendes til 
husstander i Re og omegn, 
eller til hele Andebu og 
Hof i tillegg ved noen 
utgivelser. I tillegg til 
distribusjon med bud, 
legges ReAvisa også der 
folk møtes i Re - til gratis 
avhenting. 

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

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

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

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.

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

Håkon Westby
Seniorfrilanser

Epost: Hakon@ReAvisa.no
Telefon: 930 89 577

Journalister i ReAvisa:

Video, bilder og nyheter fra Re  www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og 
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. 

Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener 
at du er rammet av urettmessig omtale. PFU 

behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Neste ReAvisa har 
frist 12. oktober,
utg. 19. oktober

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilans journaliststudent

Epost: Stine@ReAvisa.no
Telefon: 971 75 274

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Mange som kom tilfeldig forbi 
under konserten stoppa opp, 
andre hadde planlagt dagen slik 
at arbeidet fikk ligge akkurat 
det kvarteret med minikonsert. 
Barnehager hadde lagt turen 
til Revetal, og noen ungdoms-
skoleklasser hadde fått fri for 
å høre visesangeren Daniel 
Kvammen spille på skysstas-
jon på Revetal. Musikklærerne 
hadde selvfølgelig lagt musikk-
timen ut i friluft.

Revetal slår alle rekorder?
Den populære 28-åringen takka 
for det store oppmøtet med å ta 
en ønskelåt på strak arm, "Klok-
kespel". Den var egentlig ikke 
på reportoaret: - Den har jeg 
ikke spilt på lenge. Hyggelig at 
den er ønska, sa en blid Daniel 
Kvammen. På spørsmål fra 
ReAvisa om Revetal slår alle re-
korder, mener visesangeren sjøl 
at det ikke er langt unna. Da han 
hører at noen skoleelever har 
fått fri for å komme, svarer han: 
- Det er jo hyggelig det, men 
jeg er veldig glad i skoleverket, 

jeg altså.
Vognskuret til Meny Revetal 
fungerte fint som en lite 
backstage før konserten. Etter 
konserten var det full trengsel 
foran bussen, der Daniel Kvam-
men signerte armer og bein, 
T-skjorter og kinn. 

- Det var gøy!
Brår barnehage hadde tatt 
turen til Revetal for å få med 
seg konserten. Ingen av barna 
hadde hørt om Daniel Kvam-
men før, så de hadde søkt ham 
opp på Spotify og spilt sangene 
hans hele morgenen før kon-
serten, forteller Ingrid (5), Thia 
Michelle (5) og Annie (5) - som 
alle fikk T-skjorter av Daniel 
Kvammen. - Det var gøy!
Siste låt var som venta hitten 
“Du fortenar ein som meg”. 
Men etter litt ekstra applaus 
var han ikke vanskelig å be 
om en sang til. Det ble også 
gjort opptak til en kommende 
musikkvideo på skysstasjonen 
på Revetal - med entusiastisk 
Re-ungdom i fokus.

Jammen kom Kvammen!

REVETAL: På en helt vanlig torsdag formiddag ble 
det full konsert på skysstasjonen.

Kultur i Re:
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Nettavisa ReAvisa.no - 13.900 lesere sist måned!

Mest lest sist måned:
1. Innbruddstjuver raserte Revetal u-skole
2. Sammenslåing: -Skjønner ikke at dere tør!
3. Sammenslåing: Ringerunden er i gang
4. Sammenslåing: Snøggaste vei til Gregershølet?
5. Sammenslåing: Folkeaksjon for folkeavstemning

Mest lest så langt i år:
1. Innbruddstjuver raserte Revetal u-skole
2. Barnedåp ble plutselig til bryllup
3. Amalie (17) følges av tusenvis i sosiale medier
4. Bil kjørte av Kileveien i høy fart
5. Revetal kolonial - kortreist og økologisk mat

Torvparken – Revetal

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

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 18.00
Lør 10.00 - 14.00
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Dårlig sommer for 
Timeekspressen
- tross konkurranse
REVETAL: På forsommeren 
gikk ordfører og rådmann i Re 
ut med en kampanje for å få 
folk til å ta bussen. I beste fall 
har kampanjen veid opp for 
enda mer elendige tall – for 
nedgangen var hele 25 prosent 
i sommer. – Ekspressbussene 
bruker å ha høysesong om 
sommeren, men i år viser juli 
en passasjernedgang på over 
25 prosent mot i fjor, forteller 
Ståle Nistov i Nettbuss Travel 
AS. Det til tross for at Re kom-
mune ved ordfører og råd-
mann lanserte en kampanje og 
konkurranse på forsommeren. 
Det ble kjapt kommentert tørt i 
kommentarfeltet til saken: 
- Bussen skal de redde, men 
kommunen er det ikke så farlig 
med. - Vi har en god dialog 
med VKT og lokalpolitikerne i 
Vestfold om utviklingen for ek-
spressbussene, forteller Nistov i 
en pressemelding. Vinnerne av 
den kommunale Timekspressen-
konkurransen ble Johanne Berg 
(bussbillett for 2 personer t/r 
Revetal - Oslo pluss billett for 
2 personer til en forestilling på 
Latter i Oslo), Kathleen Borge 
(bussbillett for 2 personer t/r 
Revetal - Oslo. I Oslo venter 
en omvisning på Stortinget v/
stortingsrepresentant Morten 
Stordalen fra Re og bespisn-
ing i Stortingsrestauranten. 
Reisefølge er ordfører Thorvald 
Hillestad). I tillegg ble det delt 
ut tre trøstepremier til Ragnhild 
Hasle (lunsj på Restauranten 
med ordfører Thorvald Hill-
estad), Roy Markussen (lunsj på 
Restauranten med varaordfører 
Frode Hestnes) og Randi Bak-
ken (lunsj på Restauranten med 
opposisjonsleder Trude Viola 
Antonsen). - Gratulerer til alle 
vinnere og takk til alle som har 
deltatt i konkurransen, skriver 
Re kommune på sine nettsider.

KONSERT PÅ SKYSSTASJON: - Daniel Kvammen er på 
turné og holder miniminikonserter på rundt 50 av våre 1.341 
holdeplasser, informerer Nettbuss. I august var visesangeren 
på Revetal. I tillegg til en ønskelåt som ikke sto på repor-
toaret “Klokkespel” ble det allsang på hitten “Du fortenar ein 
som meg” - som forøvrig er henta fra et album med en tittel 
som også godt kan beskrive kommunesammenslåingsproses-
sen i Re sålangt: “Fremad i alle retninger”.

Foto: 
Stian Ormestad

Se video på ReAvisa.no

- loppemarked!

Stort loppemarked på Elverhøy
Lørdag 24. september 10 - 16
Søndag 25. september 10 - 15

Bøker, klær, plater, møbler, sykler og masse annet.
Auksjon søndag kl 11.30

Kafeteria og loddsalg.
VVi har bankterminal.

Lopper mottas på Elverhøy hele uke 38,
evt. kontakt Ingegerd på tlf. 977 54 879

Re Eldreråd inviterer til å feire eldredagen
30. sept kl. 17.30 på Våle Samfunnshus

Varaordfører Frode Hestnes snakker om veien videre 
for Re. Elvehøy Kultursenter underholder.

Bevertning. Alle velkommen.

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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DNB Eiendom � Hele Norges Eiendomsmegler   �   dnbeiendom.no   �   tlf: �� �� �� ��

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

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

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

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

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

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

kunnskap kombinert med bransjens beste verktøy for boligmarkedsføring gjør oss  

til en sterk samarbeidspartner for deg som vurderer å selge. 

Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering og et godt tilbud.
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Barnehager og skoler i Re:

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Utbygginga er i gang igjen etter konkursen
BERGSÅSEN: Etter at det forrige byggefirma gikk konkurs på vårparten, har 
byggeplassen liggi brakk en stund. I dag ble ny kontrakt med ny hovedentre-
prenør underskrevet og byggingen er i gang igjen. Kontrakt med BackeGrup-
pen ble underskrevet onsdag 31. august, melder Re videregående skole på 
sine nettsider. – Etter en trangbodd periode er det godt å se at byggeprosessen 
starter opp igjen, og jeg ser frem til samarbeidet med BackeGruppen, slik at vi 
kan sluttføre det påbegynte utbyggingsprosjektet, sier rektor Cecilie Langklep 
Bjørnøy. – Vi regner med å bli ferdige innen 17. mars 2017, og da gleder vi oss 
alle til å ta i bruk nytt læringssenter, nye klasserom og arbeidsrom. På bildet ser 
vi foran rektor Cecilie Langklep Bjørnøy og Rolf Christian Andersen, daglig 
leder BackeGruppen. Bak fra venstre: Hanne Jacobsen Lund, prosjektleder 
Vestfold fylkeskommune, Karin Siebenlist, arkitekt for ReArk, Runar Bekkhus, 
Vestfold Fylkeskommune, og Morten Firing, prosjektleder BackeGruppen. 

Foto: Pressemelding.

Bursdagsfest for 
Brår barnehage
BRÅR: – Vi lager bursdag-
skroner, fordi barnehagen er 
mange år gammel. Jeg skal 
pynte hatten min med som-
merfugler og blomster, for 
det synes jeg er fint, sier 
Anni Holm (5) som sitter ved 
hattemakebordet. – Jeg vet 
ikke helt hvor gammel den er, 
kanskje 60?, sier Meda Biliune 
(5 og et halvt) som er vennin-
nen tvers over Anni. Innendørs 
er det storproduksjon av gule 
hatter med navn, dusk og 
klistremerker på. Ute springer 
barn og leker, på fjellet sitter 
en liten gruppe og synger. En 
gutt ligger rolig på benken i 
solskinnet og flere og flere 
kommer løpende ut døren med 
gule hatter på hodet – det er 
bursdagsfest i Brår barnehage.
– 30 år! Når noen har vært gift 
i 30 år, så kaller vi det perle-
bryllup. Derfor synes jeg det er 
passende å kalle barnehagen en 
perlebarnehage. Og når noen 
har bursdag, er det vanlig å gi 
en bursdagspresang. Gratul-
erer, sa ordfører Thorvald Hill-
estad i sin tale til barnehagen, 
før han overrakte en penge-
gave forbeholdt nye leker og 
utstyr til barna.  – Brår barne-
hage er en populær barnehage, 
og det blir den ikke på grunn 
av bygninger eller alder, men 
på grunn av alle som jobber 
her og gjør barnehagen til et 
hyggelig sted å være. Takk 
for den fine jobben dere gjør, 
sa kommunalsjef Unni Bu før 
hun overrakte blomsterbukett 
som takk for god jobb av de 
ansatte. Brår barnehage var fra 
gammelt av en liten barneskole 
som ble lagt ned i 1965, da 
Ramnes skole ble bygd. I 1986 
ble den gamle skolen gjort om 
til barnehage. Det er totalt 68 
barn som går i Brår barnehage 
i dag. Les hele denne saken og 
se flere bilder på ReAvisa.no.

Foto: Stine Skoli

Se flere bilder på ReAvisa.no

Medisinsk Yoga
Hvor: 

Manumveien 12, 3170 SEM

Tid: 
Nye kurs i uke 43. 

Pris: 
Kr 1.300,- for 8 uker

Nivå: 
Egnet for alle

Påmelding:
Henv til Yoga i låven  

Tlf: 412 47 887 
post@yogailaaven.no
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Foreningsliv i Re:

Snakker om “der 
ingen skulle tru at 
nokon kunne bu”
REVETAL: Tirsdag 1. novem-
ber kommer NRK-profil og 
forfatter Oddgeir Bruaset til 
Re Helsehus og snakker om 
steder i Norge der “ingen skulle 
tru at nokon kunne bu”. Det er 
Ramnes Bygdekvinnelag og Re 
Røde Kors som inviterer alle 
som har lyst til å komme til 
arrangementet, som er en del av 
Internasjonal møteplass i Re.
Det blir også møte på Ramnes 
Søndre tirsdag 4. oktober og 
julemøte tirsdag 6. desember 
i Blomstergård sine lokaler 
på Bjune. Alle er velkomne, 
både medlemmer og ikke-
medlemmer, forteller Ramnes 
Bygdekvinnelag og Re Røde 
Kors i epost til ReAvisa.

Hermetisering 
på gamlemåten
REVETAL: Neste møte i Ram-
nes Bygdekvinnelag er lagt til 
Revetal ungdomsskole onsdag 
21. september. Der skal det 
hermetiseres pærer: - Vi 
lærer oss den gamlemåten å 
oppbevare mat på. Vi møtes 
på skolekjøkkenet, forteller 
bygdekvinnene til ReAvisa.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no
 
- Årets TV-aksjon søndag 23. 
oktober skal redde liv og gi om-
fattende helsehjelp til noen av 
de mest sårbare i verden – men-
nesker rammet av krig og konf-
likt. Gjennom TV-aksjonen skal 
mer enn to millioner mennesker 
få livsviktig hjelp, sier fylkesak-
sjonsleder i Buskerud og Vest-
fold Line Vettestad. Pengene 
går til Røde Kors sitt arbeid 
i ti land: Syria, Libanon, Sør 
Sudan, Afghanistan, Somalia, 
Myanmar, El Salvador, Guate-
mala og Honduras. Pengene går 

RE/TØNSBERG: De tre siste åra har Re toppa lista i 
Vestfold. Klarer vi det i år igjen?

også til å hjelpe flyktninger som 
har kommet til Norge. - TV-
aksjonen er verdens største dug-
nad. Det som gjør den så unik 
er det lokale engasjementet. De 
siste åra har vist at givergleden 
i Vestfold-kommunene er stor, 
og vi gleder oss til årets aksjon, 
sier Vettestad. Onsdag forrige 
uke var representanter fra halve 
Vestfold med Re, Horten, Tøns-
berg, Tjøme, Stokke, Svelvik, 
Sandefjord og Larvik samla hos 
Vestfold Røde Kors i Tønsberg 
på inspirasjonssamling. 

Lader opp til årets TV-aksjon - blir Re best igjen?

INSPIRASJONSSAMLING FORAN ÅRETS TV-AKSJON:
Fra venstre, første rad: Amir Kandan (frivillig for Røde Kors 
og flyktning fra Syria), Jan Petter Bergan (Tønsberg kom-
mune), Ellen Kristine Bjørnsen (Tønsberg), Trude Fjeldbo 
(Sandefjord kommune), Camilla Hartmark Aas (Stokke 
Røde Kors) og Mayvor C. Nordgren (Stokke kommune). Fra 
venstre andre rad: Turid Bergene (Larvik kommune), Bente 
K. Bjerke (Tjøme kommune), Marianne Nordby (Re kom-
mune), Annette Bustgaard (Tønsberg), Lisbeth Benserud 
(Stokke kommune), Eli-Anne Stenhaug (Horten kommune), 
Anne Cathrine Koren Larsen (Horten Røde Kors), Lissbeth 
Sundby (Tjøme kommune) og Heidi Smedsrud Hansen 
(Svelvik kommune). Fra venstre tredje rad: Steinar Høybak 
(Tønsberg) Christina Moen (Vestfold Røde Kors), Ole Lars-
en (Larvik Røde Kors), Svein Holmøy (Re kommune), Stein 
B. Holan (Tønberg kommune), Lars-Erik Pettersen (Svelvik 
Røde Kors) og Morten Sjåstad (Svelvik Røde Kors).

Foto: 
Line Vettestad, 

fylkesaksjonsleder Buskerud og Vestfold



VELKOMMEN TIL 
TØNSBERG! Tønsberg-
ordfører Petter Berg (H) 
peker i den retningen flest 
svarer i innbyggerunder-
søkelsen: Tønsberg. Han 
ønsker Re velkommen.

Foto: 
Stian Ormestad.
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En splitta Re-befolkning 
- men flest vil til Tønsberg

Lokalpolitikk i Re:

Hvilken kommune foretrekker du at Re slår seg sammen med?

Horten 22 prosent

Nye Holmestrand

Tønsberg 41 prosent

24 prosent

Er det én eller flere av følgende kommuner du ønsker at Re 
IKKE skal slå seg sammen med?

Horten 32 prosent

Tønsberg

Nye Holmestrand 39 prosent

36 prosent

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Innbyggerundersøkelsen i Re 
er ferdig, og resultatene klare. 
Hele rapporten fra Opinion som 
gjennomførte undersøkelsen 
kan lastes ned på nettavisa 
ReAvisa.no, og der kan du lese 
mer om undersøkelsen og reak-
sjoner på resultatet.

Flest foretrekker Tønsberg
I perioden 29. august til 9. 
september er 1.200 innbyggere 
i alderen 18 år og eldre blitt 
oppringt for å si sin mening 
om retningsvalget for Re i en 
innbyggerundersøkelse. Un-
dersøkelsen er gjennomført av 
Opinion. Mandag 12. september 
var resultatene klare, og en 
pressemelding fra rådmannen i 
Re oppsummerer tallene for Re 
som en helhet. På spørsmål om 
“Hvilken kommune foretrek-
ker du at Re slår seg sammen 
med?” vil flest til Tønsberg, 
deretter nye Holmestrand, og 
færrest vil til Horten. Nok en 
gang er de yngste mest skep-
tiske til sammenslåing. Sjøl om 
alternativet ikke ble lest opp, 
svarer dobbelt så mange under 
30 år “ingen av disse”, sammen-
liknet med alle over 30 år. 
På spørsmålet “Er det en eller 

LOKALPOLITIKK I RE: Av de tre alternativene Holmestrand, Horten og Tønsberg er det bare sistnevnte 
som kommer ut i pluss når man legger sammen pluss- og minus-stemmer - og det er bare såvidt med fem 
prosentpoeng. “Forskjellen er ikke statistisk signifikant (innenfor feilmargin)”, heter det i rapporten fra 
innbygggerundersøkelsen. “Befolkningen synes med andre ord å være relativt delt også i synet på sammen-
slåing med Tønsberg”. Det konkluderes med at “ingen av alternativene har flertall i befolkningen”.

flere av følgende kommuner du 
ønsker at Re ikke skal slå seg 
sammen med?” svarte flest nye 
Holmestrand, så Tønsberg og 
- igjen - til sist Horten. “Mot-
standen mot Hof/Holmestrand/
Sande synes å være størst i 
aldersgruppen 18 – 29 år og 
minst blant de som er over 60 
år”, står det skrevet i rapporten. 
Motstanden mot Tønsberg synes 
å være relativt jevnt fordelt i 
alle aldersgruppene. 

En splitta Re-befolkning 
- uansett hva som blir valgt
Forholdet mellom vil og IKKE 
vil oppsummeres slik: “Det er 
en tendens til at flere svarer at 
de foretrekker at Re slår seg 
sammen med Tønsberg enn 
som svarer at de ikke ønsker 
at kommunen slår seg sammen 
med Tønsberg, men forskjel-
len er ikke statistisk signifikant 
(innenfor feilmargin)”. Det blir 
uansett en splitta Re-befolkning 
som går inn i en kommunesam-
menslåing - uansett hvem som 
blir valgt i kommunestyremøtet 
om ei uke. Les mer om folke-
møtene og meninger om kom-
munesammenslåing i Re på de 
neste sidene - og på ReAvisa.no.

Les mer på ReAvisa.no

Utdrag fra innbyggerundersøkelsen i Re, utført av Opinion 29. august  - 9. september 2016 
Les mer om undersøkelsen og se mer statistikk på ReAvisa.no
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RE GOLFKLUBB
arrangerer kurs for deg som vil lære å spille 
golf, eller bare friske opp gamle kunnskaper.

Vi tilbyr flg. kurs som holdes på kveldstid på hverdager 
og dagtid på lør/søndager:

Kurs nr 3: 
Mandag 12., tirsdag 13., og fredag 16. september 

kl 18.00 - Re Golfbane.

Kurs 4:
Fredag 30. september og lørdag 1. og søndag  

2. oktober kl 11.00 - Re Golfbane

Pris for kurs og fritt spill ut året kr. 995,- for voksne,
og kr. 400,- for juniorer. 

Påmelding pr SMS til Morten  94 28 00 90  
eller Jørn  47 29 72 44. Se også www.regolf.no.

VELKOMMEN TIL GOLF 
I HYGGELIGE OMGIVELSER!

Re GK har nybegynnerkurs 
med knallpriser 20-22 juni, 
og flere kurs utover høsten. 

For mer informasjon og påmelding, 
se vår nettside www.regolf .no, eller
besøk vår stand på Revetaldagen 
lørdag 28. juni!lørdag 28. juni!

Onsdag 21. sept kl 1730, Revetal ungdomsskole:
Hermetisering av pærer. Vi lærer oss den gamle måten 
og oppbevare mat på. Vi møtes på skolekjøkkenet.

Tirsdag 4. oktober kl 1830. Vi besøker gården 
Ramnes Søndre som har åpnet gårdsbutikk og har 
mange forskjellige tilbud på gården til bl.a. mange ulike 
husdyr, aktiviteter for barn etter skoletid mm. Ingunn 
skjeggestad, Ramnesveien 849, 3175 Ramnes - se 
Ramnes Søndre på facebook.

Tirsdag 1. november: Oddgeir Bruaset kommer  til 
Re Helsehus og snakker om steder i Norge der ingen 
skulle tru at nokon kunne bu.

Tirsdag 8. november Re helsehus kl 1830. Årsmøte 
med vanlige årsmøtesaker. Vi  får også informasjon og 
instruksjon i yoga! Servering.

Tirsdag 6. desember kl 1800. Julemøte i Blom-
stergård sine lokaler hos Åse M. Holm, Bjuneveien 
271, 3174 Revetal. Vi lager litt julepynt sammen og 
snakker om norske juletradisjoner. Vi hygger oss over 
et felles måltid i adventstiden!

Styret i Ramnes Bygdekvinnelag består av:
Leder: Åse Marie Holm Tlf 90206807
Nestleder: Hege Bach Tlf.  90068597
Kasserer: Lulli Hjøllo Samnøen, tlf. 92426434,
Sekretær: Mona Røisgård Kirkevold , tlf. 90085331
Varamedlemmer: Unni S. Nilsen tlf. 41607292, Sonja 
Skaug tlf. 41512750 og Ingunn Hansen tlf. 97404329

Velkommen til alle arrangementer både 
medlemmer og ikke medlemmer!

Høstprogrammet for
Ramnes Bygdekvinnelag

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
 
Åpen post er en mulighet 
for alle og enhver å snakke 
direkte til politikerne, før kom-
munestyremøtet settes. Saker 
som har fått det til å koke tidlig-
ere er manglende skolevedlike-
hold og skolenedleggelser. I 
kommunestyremøtet forrige uke 
var det kommunesammenslåing, 
Katwe-utveksling og manglende 
pengestøtte til ungdommelig 
engasjement for Colombia.

Kjører over folket?
Først ut var Villemo Skotnes 
(14) fra Revetal og Halvard 
Brundtland (14) fra Våle som 
snakka om sin tur til Katwe. 
Hvert år skal ungdomsskole-
elever jobbe til inntekt for 
Katwe, og en del av pengene 
som kommer inn går til reise 
for to ungdomsskole-elever. 
Sammen skal elevrådet i Re 
og Katwe finne gode tiltak i 
vennskapskommunen til Re.
Men dette er ikke en enveis-ut-
veksling, der fattige Afrika skal 
lære fra rike Norge. Vi har mye 
å lære den andre veien, forteller 
ungdommene. – Hvordan vi 
deler med hverandre og tar vare 
på hverandre, for eksempel. 
Materielle ting blir mindre vik-
tig. Villemo og Halvard snakker 
varmt om å fortsette utvekslin-
gen. Det samme gjør Mona 
Larsen, rektor ved Revetal 
ungdomsskole.
Neste på talerstolen var Jenny 
Wedde (21) som snakka om 
kommunesammenslåing og 
folkeavstemning. Hun forteller 
at mange i Re er frustrert over 
det som skjer. – Først skal vi få 
lov å si vår mening gjennom en 
folkeavstemning – så skal den 
ikke bety noe likevel? Ved å 
fortelle meg at jeg skal overlate 
store spørsmål som former min 
framtid til de som ”veit hva de 
driver med”, fronter man en 
umyndiggjøring av befolknin-
gen og en total uvilje til å 
fremme direkte lokaldemokrati.
Derfor føler mange unge i Re 

at de ikke har noe de skulle ha 
sagt, at deres mening ikke teller. 
Tidligere innbyggerunder-
søkelser har vist at de unge 
under 30 år er mest negative til 
en sammenslåing. Jenny viser 
til “gjengen sin” og forteller 
at de vil bryte ned unyanserte 
økonomiske tolkninger – og 
snakke om hva dette virkelig 
handler om: – Det Re vi kjenner 
i dag, det Re jeg og andre unge 
gjerne vil flytte hjem igjen til 
etter studiene. Hvor vi faktisk 
har noe å si.
Sist ut i åpen post var Kristine 
Solheim Andresen (17) som 
sitter i Distriktskomiteen for 
Operasjon Dagsverk, der hele 
fire av fem var fra Re i fjor.
– Det er enda et bevis på at det 
finnes mange engasjerte ung-
dom i Re, mener Kristine. Nå er 
hun redd for at engasjementet 
deres blir satt en stopper for, 
fordi de ikke har fått innvilget 
sin pengesøknad til kommunen.
– Økonomien stopper oss: 
Lokaler, mat, og reise for delt-
agerne har vært for dyrt, slik at 
ikke like mange engasjerte ung-
dom får muligheten til å faktisk 
være og vise at de er engasjerte.
– Politikere har en tendens til 
å si at man elsker engasjert 
ungdom, men når vi kommer 
til dere og spør om økonomisk 
støtte for å fortsette engasje-
mentet, så er dere ikke like 
glade i oss. 

Sier en ting, gjør noe annet?
- Vi ser jo at dere politikere kan 
si en ting og gjøre noe annet. 
Men vi gir oss ikke helt enda, 
og håper dere legger merke til 
søknaden vår i år. Avslutningen 
fra den siste av fire engasjerte 
ungdommer på kommunestyrets 
talerstol var det smell over: – Å 
be om 8.000 kroner for å få 
muligheten til å kunne engasjere 
ungdom ikke bare i Re, men i 
hele Vestfold – det er vel ikke 
så jækla mye å be om!
Les hele denne saken på 
nettavisa ReAvisa.no.

– Hvorfor føler mange unge 
   at de ikke har noe å si?

LOKALPOLITIKK I RE: Hele fire ungdommer tok 
ordet i kommunestyret.

- Hvis jeg må velge  
  blir det Horten
VÅLE/FON: Mens det var så 
å si fritt for ungdommer på 
de fleste folkemøtene – og en 
av de ytterst få valgte å gå fra 
folkemøtet på Revetal i protest 
– var det noen flere ungdom-
mer å se på samfunnshuset i 
Våle og i Fon. Kristine Solheim 
Andresen (17) fra Revetal var 
med mamma og bestemor på 
folkemøte i Våle. – Jeg mener 
fortsatt nei til sammenslåing, 
men sånn som dette er blitt 
må jeg jo finne ut hva jeg vil. 
Men det er ikke lett! Tønsberg 
er byen vår, vi tenker ikke 
engang på å dra til Holme-
strand, liksom. Men vi kan jo 
shoppe, gå på kino og bruke 
Tønsberg likevel, uansett om vi 
slår oss sammen med Tønsberg 
eller ikke. Holmestrand er jeg 
kanskje mest skeptisk til, siden 
Sande er kommet med. Da sier 
det seg sjøl at Holmestrand blir 
sentrum i en ny kommune, og 
Re blir en skikkelig utkant.
– Jeg begynner å falle mer og 
mer for Horten. Det hadde 
jeg ikke trodd. Nei på papiret 
har blitt mer og mer til et ja i 
praksis. Horten-ordføreren er 
flink til å prate for seg, og jeg 
tror ham på at Horten priori-
terer kultur og små bygdesa-
mfunn. Dessuten vil Re pluss 
Horten ikke bli så altfor stort. 
Da vil vi kanskje ha litt kontroll 
fortsatt, men jeg tror Re og 
Revetal vil bli nedprioritert i 
en ny kommune uansett. – Det 
beste hadde vært å forbli Re, 
og da snakker jeg på vegne av 
mange ungdommer, forteller 
17-åringen.

Fornuftsekteskap 
med Holmestrand
LESERINNLEGG: - Mange av 
oss hadde ønska at Re kunne 
forbli egen kommune. Men det 
er vedtatt at vi skal slå oss sam-
men. I denne situasjonen mener 
vi at det riktigste er å gå et 
skritt videre fra 3K-samarbeid 
til et fornuftsekteskap i Nor-
dre Vestfold, skriver Trygve 
Ånestad (SP) på vegne av flere 
i Re Senterparti. - Hvilke argu-
menter er egentlig de viktigste 
i dette veivalget? Vi mener at 
hvor du jobber, handler eller 
går ut på byen ikke er vesentlig 
i denne sammenhengen. Hele 
Vestfold er i praksis et felles 
arbeidsmarked, og i forhold til 
handel og kulturtilbud drar vi 
akkurat hvor vi vil, uavhengig 
av kommunegrenser. Derimot er 
medbestemmelse, tjenestetilbud 
og økonomi viktige momenter i 
valg av partner. Felles kulturell 
bakgrunn og samarbeidsevner 
på tvers av kommunegrenser 
teller også. Les hele leserinnleg-
get på nettavisa ReAvisa.no.

ENGASJERT RE-UNGDOM: Jenny Wedde var en av fire ung-
dommer på talerstolen under Åpen post i kommunestyremøtet. 

Foto: Stian Ormestad.

Lokalpolitikk i Re:
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Viktig å være 
herre i eget hus
LESERINNLEGG: - Politik-
ernes viktigste jobb er faktisk å 
lytte til sine innbyggere, og la 
folk få følelsen av at «de betyr 
noe, blir sett og tatt vare på», 
skriver Knut M. Høydal. - Vi 
tror det er svært viktig at det er 
innbyggerne i Re som bestem-
mer i Re – er herre i eget hus 
– og beholder råderetten. Det 
samme mener tydeligvis 271 
kommuner i Norge. De ser det 
som avgjørende at de selv kan 
forme utviklingen i sin kom-
mune. Hva slags demokrati 
er dette?? Vi føler faktisk at i 
denne viktige og svært omfat-
tende saken blir vi tilsidesatt. 
Folket er spurt, men de veit 
dessverre ikke sitt eget beste. 
«Vi veit – og vi må bestemme». 
Dette er provoserende, og 
udemokratisk – og uforståelig 
for folk i Re. Politikerne i Re 
er heldige. Dere har innbyggere 
som engasjerer seg. Les hele 
dette og mange andre leserinn-
legg på ReAvisa.no.

Hvis det lugger - 
kan Re trekke seg?
LOKALPOLITIKK I RE: Odd 
Gjerpe (KrF) løfta et “ hva 
hvis-spørsmål” i siste for-
mannskapsmøte i Re: – Hvis det 
viser seg at dette går ikke bra, vi 
kjenner på at dette bare lugger? 
Hva gjør vi da, spør Gjerpe om 
forhandlingene om sammen-
slåing med den kommunen som 
blir valgt. Trude Viola Antonsen 
(AP) mener at “alt kan skje”. 
– Vi må ta det som kan komme, 
når det eventuelt skulle komme. 
Men, vi må ikke ta sorgene på 
forskudd, mener Antonsen.

Næringsdrivende 
anbefaler Tønsberg
REVETAL: Re Næringsforen-
ing ved et enstemmig styre og 
flere næringsdrivende på eget 
initiativ har gått klart ut og 
anbefalt Tønsberg som retnings-
valg for Re. Både i redaksjo-
nelle saker og flere leserinnlegg. 
Det siste fikk ny fart på debatten 
på ReAvisa.no: - Tønsberg vil 
gi den klart beste økonomien på 
kort og lang sikt. Tønsberg har 
den desidert største skatteinn-
gangen, og Tønsberg vil gjerne 
dele på godene og gi oss bygde-
folk en trygg fremtid med tanke 
på helse og skole, samt nærings-
arealer i skog og fjell, som vil 
blomstre på strekningen Kjelle 
– Svinevoll. Næringsforeningen 
i Tønsberg vil komme i hundre-
tall til Revetal i høst, og vise 
at Tønsbergs næringsliv gjerne 
vil samarbeide med oss i Re. 
Vi ser også av handelstrenden 
innen idrett at veldig mange 
idrettsklubber handler sine varer 
og tjenester på Revetal, mens 
ingen fra Hortensregionen gjør 
det samme. Hortensfolk ønsker 
å handle i Horten. Tønsberg- 
folk handler der hvor tilbudet 
er best, skriver flere nærings-
drivende i Re på ReAvisa.no 
- der du kan lese hele innlegget. 
Hans Edvard Holtung fra Fon 
svarer i kommentarfeltet: - Å 
skrive under med “de nærings-
drivende i Re” uten å snakke 
med bondelaga først, vil jeg vel 
kalle direkte ufint. I underkant 
av 250 næringsdrivende som 
produserer en førstehåndsverdi 
til 300 millioner kroner ikke 
skal taes med er spesielt når det 
i leserbrevet ser ut som “ alle” 
som driver næring i Re vil til 
Tønsberg, skriver Holtung i sitt 
tilsvar på nettavisa ReAvisa.no.

Alt om innbyggerundersøkelsen - sjekk ReAvisa.no
LOKALPOLITIKK I RE: Tidligere denne uka ble de første tallene fra innbyggerundersøkelsen 
offentliggjort. På nettavisa ReAvisa.no kan du lese mer om resultater for Re som helhet, og tal-
lene for de forskjellige sogna - og reaksjoner på resultatene. Dette bildet er en god illustrasjon på 
det som skjer i disse dager, sjøl om det er åtte år gammelt og et av de aller første bildene som sto 
på trykk i ReAvisa. Få saker engasjerer mer enn kommunesammenslåing - og sjelden er menin-
gene så delte - og så sterke.

Foto: 
Stian Ormestad.

Retningsvalget 
fattes på Våle 
samfunnshus 
LOKALPOLITIKK I RE: 
For å sikre plass til alle som 
vil følge kommunestyremøtet 
der retningsvalget skal tas, er 
møtet flytta fra Revetal til Våle 
samfunnshus. - Det er vel grunn 
til å tro at denne saken vil ha 
en viss interesse blant folk, 
så vi har sett på mulighetene 
for å flytte møtet til samfunn-
shuset der det er en del større 
plass til tilhørere. Det lar seg 
gjøre reint praktisk, også med 
kameraoverføring som nor-
malt på nett, forteller ordfører 
Hillestad. Formannskapsmøtet 
avholdes først på Revetal, før 
de folkevalgte turer til Våle for 
kommunestyremøte onsdag 21. 
semteber 2016. ReAvisa dekker 
som vanlig møtet, les mer på 
ReAvisa.no i løpet av kvelden.

Snekra Re kommune 
- avvikler Re kommune
LOKALPOLITIKK I RE: Thorvald Hillestad (SP)
vil være den eneste ordføreren som regjerer i hele en 
kommunes eksistens, fra Re ble oppretta i 2002 til Re 
avvikles 17 eller 18 år etter, i 2019 eller seinest 2020.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Thorvald Hillestad (SP) mener 
vi må bli større for å sikre gode 
kommunale tjenester til innbyg-
gerne i framtida. Det har han 
vært klar på i to - tre år, og det 
har han det store flertallet av 
folkevalgte med seg på. 

Sniksammenslåing?
Men tanken var godt i gang med 
å modnes allerede for sju år 
siden, da 3K-samarbeidet mot 

nord starta opp i 2009. Hille-
stad var en stor pådriver for 3K, 
og etter hvert en sammenslåing 
i den retningen. Det interkom-
munale samarbeidet starta opp 
bare sju år etter at Ramnes og 
Våle ble til Re. Den gangen ble 
ikke ordet “kommunesammen-
slåing” nevnt, men noen mente 
det var starten på en “sniksam-
menslåing” med Holmestrand 
og Hof. Etter at folket sa nei i 

folkeavstemningen i fjor høst, 
har Hillestad avslørt at han hel-
ler mot Horten - som folket ikke 
blir spurt om i folkeavstemning. 
Derimot skal resultatet fra 
innbyggerundersøkelsen der 
1.200 reinger er blitt ringt opp 
”veie tungt” for våre folkevalgte 
som tar retningsvalget onsdag 
om akkurat ei uke, i kom-
munestyremøtet 21. september 
på Våle samfunnshus.

RE-REKORD: Re kom-
mune får norgeshistoriens 
korteste kommunehistorie, 
og Re-ordfører Thorvald 
Hillestad (SP) blir den 
første til å regjere gjen-
nom hele en kommunes 
eksistens.

Foto: 
Stian Ormestad.

Hortensfolk mener 
Re + Horten = sant
HORTEN: Det er et klart flertall 
i hele Horten for sammenslåing 
med Re. Det viser resultatet av 
en fersk innbyggerundersøkelse 
der. Et flertall på 62 prosent sier 
ja. Et mindretall på 22 prosent 
sier nei. Nesten like mange, 17 
prosent, svarer veit ikke. Are 
Karlsen (AP) mener dette er et 
veldig tydelig signal: – Hortens-
folk er positive til en sam-
menslåing med Re. Det gjelder 
alle aldersgrupper, alle kretser, 
og begge kjønn. Det er også 
mitt inntrykk fra folkemøtet i 
Horten, der ingen uttalte seg 
negativt om en sammenslåing 
med Re. Disse tallene bekrefter 
bare inntrykket. Javnt over er 
det nesten tre ganger så mange 
som sier ja, enn de som sier 
nei. Det gir et klart mandat for 
å jobbe mot en sammenslåing 
med Re – hvis Re vil ha Horten.
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L A G E R B O D  T I L  L E I E

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

www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

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

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

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

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

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

Regnskap for landbruk, firmaer og foreninger
Økonomisk veiledning – budsjett – selskapsetablering

gårdsoverdragelser – valg av selskapsform

Skaugvn 2, Postboks 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00 E-post: Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no

Hva mener byfolk om Re? 
Se video på nettavisa ReAvisa.no!
HOLMESTRAND/HORTEN/TØNSBERG: Det har vært mye snakk om vårt 
forhold til byene rundt oss – men hva med byfolks forhold til oss?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det har vært folkemøter, en 
ny innbyggerundersøkelse, og 
ReAvisa pepres med leserinn-
legg om tema: Hva vil Re, hvor 
har vi tilhørighet, hvem er vi 
tjent med å slå oss sammen 
med, hva mener vi i Re?, har 
vært refrenget.

- Re? Der har jeg aldri vært
ReAvisa snudde spørsmålet på 
hodet, og spurte: Hva tenker 
byfolk om Re? I alle tre byene 
Tønsberg, Horten og Holme-
strand har folk sine sterke 
meninger om Re – mens noen 
har ingen mening i det hele tatt.
– Re? Der har jeg aldri vært, 
fikk vi som svar fra minst en, 
gjerne flere, i alle tre byene. 
Flere mente de heller ikke 
hadde noen interesse av å 
sjekke ut Re, sjøl om vi skulle 
bli en felles kommune. 
I alle tre byene tok vi også en 

prat med en reing som jobber i 
by’n – og som er ivrig på at vi i 
Re velger akkurat den byen:
I Tønsberg møtte vi Lena 
Fahre, avdelingsdirektør ved 
Slottsfjellmuseet. Som histo-
riker peker hun på den nesten 
eviglange felles historien Re 
og Tønsberg deler. Lena mener 
ikke det er snakk om by mot 
land, men heller en gjensidig 
nytte av hverandre. I Horten 
møtte vi bibliotekssjef Silje 
Eggum, også fra Re. Hun er 
glad i Horten – spesielt som en 
kulturby, og har ingen forståelse 
for klagingen på dårlige veier 
fra Re til Horten. – Jeg kjører 
hit hver dag og har ingen prob-
lemer med det. Jeg slipper til og 
med kø, sier hun med henvisn-
ing til de trafikale problemene i 
Tønsberg by.
I Holmestrand møtte vi 
næringssjef Inger Christensen, 

også hun fra Re. Inger er over-
bevist om at både innbyggere, 
næringsliv, og administrasjon 
og folkevalgte i Re kommune 
vil møte en mer likeverdig 
partner i Holmestrand, sam-
menliknet med Horten og 
Tønsberg.
– Vi har et skyv i Holmestrand 
nå, som kanskje kan sammen-
liknes med det skyvet vi ser på 
Revetal. En underdog som vil 
vise at “søren heller, dette kan 
vi få til” – og vi får det til!

- Helst Re aleine?
Siste ordet i utenriksrepor-
tasjen fikk torvkona Gunn 
Langeland fra Fon – som vi 
treffer i Horten: – Helst skulle 
vi vel fortsatt vært Re aleine. 
Men hvis vi først må velge, bør 
det vel bli Horten?
Se hele utenriksreportasjen på 
nettavisa ReAvisa.no.

Se video på ReAvisa.no

Lokalpolitikk i Re:
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Meninger om kommunesammenslåing:

Utrolig å ikke respektere folkeavstemming!

Ninnie Berit Reinskau

Folkeavstemming for / i mot samslåing, hvis ja, folkeavstem-
ming rundt rettningen. Så enkelt og så hyggelig det hadde 
vært med litt demokratiske prosesser i et så viktig og stort 
spørsmål.

Frank Wedde

Politikerne har en redningsbøye igjen uten å tape ansikt. Det 
er svært sannsynlig at ingen alternativer får mer enn 50 % 
flertall, og da kan politikerne ta en tenkepause og rett og slett 
utsette avgjørelsen til etter stortingsvalget neste år. Fasiten 
ser kanskje annerledes ut da. Ingen skam å snu.

Jens Ellingsen

Det de som er mest ihuga for å bestå som egen kommune 
glemmer, er at vi skal dekke opp for både inntekstbortfall 
pga inndelingstilskuddet og lavere rammetilskudd. Det betyr 
i klartekst at vi enten må minst doble eiendomsskatten, eller 
kutte i velferdstjenester.

Øyvind Jonassen

Ærlig talt, nå må det snart være bra med spørreundersøkelser 
og andre avstemninger blant oss beboere i Re. Vi har på 
demokratisk vis valgt et komunestyre for 4 år. Nå er det dere 
folkevalgte som må ta en beslutning om kommunesammen-
slåing og hvem vi skal “gifte” oss med. Uansett hva resulta-
tet blir så er det umulig å tilfredsstille alle i Re. Slik er det i 
de fleste beslutninger som tas. Politikere - ta ansvar!!!!!

Reidar Skjeggerød

Hva om ordfører bare tar hatten og drar seg bort fra politik-
ken nå når de har rota seg så langt inn i kålåker’n at de ikke 
finner ut igjen?

Hans Christian Hagmann

Hvis Tb + Re vil bruke 3.554,- pr innbygger, og Re i dag 
bruker 4.439,- Tb har 50.806 innbyggere, og Re har 8.194. 
Det vil si at Re+Tb vil få nøyaktig 59.000 innbyggere og en 
utgift på 209.686.000,- Mens Re i dag har 36.373.166,- Re’s 
innbyggere vil da spare 885,- pr innbygger i året. 73,75,- i 
måneden. Er det virkelig det vi diskuterer??? Det er ei pølse 
på Statoil.

Harald Holm

Det snakkes kun om økonomi, men ingen snakker om vi 
som lever og bor her med den muligheten for å kunne føle et 
eierskap til egen kommune og ikke bare en liten brikke som 
etter hvert gir opp å føle og bry seg om hva som skjer med 
kommunen, fordi det nytter ikke uansett!

Olav Andrè Næs

De siste ukene har jeg sett mer engasjement enn noen gang, 
spesielt blant de unge. Er det dette som skal til for å få unge 
interessert? Må man rokke ved fundamentet i demokratiet før 
vi reagerer?

Jenny Wedde

Er det greit at biter av Re går til andre kommuner? Dette blir 
sannsynligvis tilfelle om vi går til Tønsberg eller Horten. Og 
hvor mange fra resten av Re får være med å bestemme noe 
som helst i hvilken som helst av de nye kommunene ? Det 
bli’kke mange !

Ingegerd Holt Brattestå 

Tull alt sammen!
Veronica Viola Bøe

Mitt fremtidige engasjement vil ikke følge gamle kommune-
grenser, men jeg vil jobbe for det jeg anser som det felles 
beste for hele den nye kommunen.

Øyvind Jonassen

- Hvor er effektivi-
seringsgevinsten?
VÅLE: Arne Nåtedal fra Heng-
srød tok ordet på folkemøtet i 
Våle, og var skeptisk til inn-
sparelser i en enda større kom-
mune enn Re. I info-brosjyra 
som er sendt til alle reinger står 
det: “Vi ser at det er en markant 
sammenheng mellom kostnader 
per innbygger og antall inn-
byggere, som flater ut ved ca. 
30.000 innbyggere”. I samme 
rapport er det også henta inn 
en graf basert på KOSTRA-tall 
fra 2015. – Her er det tydelig at 
det er en stor forskjell på kom-
muner med for eksempel 5.000 
og 10.000 innbyggere, mens 
fra 10.000 flater det ut, ikke fra 
30.000 som PwC skriver i info-
brosjyra, viser Nåtedal til. 
– Tilsvarende graf finnes på side 
104 i Inger Christensens rapport 
om «flersenterkommunen», 
basert på 2013-tall. Også her 
flater grafen ut ved rundt 10.000 
innbyggere. Uansett viser alle 
grafer jeg har sett at det er 
minimalt med besparelse fra 
9-10.000 – der Re er – og 
oppover til en eventuell sam-
menslått kommune på kanskje 
over 50.000, som vi snakker 
om nå? Både representanten 
fra konsulentfirma som laga 
rapporten og flere folkevalgte 
svarte, uten at Nåtedal var 
særlig tilfreds med svarene, 
forteller han til ReAvisa etter 
møtet. Re-ordfører Thorvald 
Hillestad (SP) dro den gode, 
gamle historien om innsparelser 
for Re, etter å ha blitt slått sam-
men av gamle Ramnes og Våle.
– Vi sparte den gangen 10,8 
millioner kroner i årlige 
administrative utgifter, og det 
er da noe, mener ordføreren. 
Uten at det var svar på Nåtedals 
spørsmål, som gjaldt ytterlig-
ere innsparelser med en enda 
større kommune – fra Res 
snart 10.000 innbyggere til en 
storkommune på over 30.000 
eller over 50.000 innbyggere, 
avhengig av hvem av byene vi 
velger å slå oss sammen med. 
Les hele saken på ReAvisa.no.

- Størst gevinst sammen med Tønsberg
VÅLE: - En kan lese statistikk på mange måter, ja naturlig nok flat-
er potensialet for stordriftsfordeler ut, skriver Øyvind Jonassen (H) 
som tilsvar til Nåtedals innlegg på ReAvisa.no: - Inntektssystemet i 
dag premierer de små. Tønsberg og Re vil bruke 3.554 kr / innbyg-
ger, mens Nye Holmestrand (uten Sande) vil bruke 4.848. Det er en 
forskjell på ca 1.300 pr innbygger. For Re og Tønsberg som blir ca 
52.000 innbyggere utgjør det å bruke 1.300 kr mindre pr innbygger, 
cirka 67 millioner. Det viser hvor galt det kan bli å bruke tall som 
er gjennomsnittet for et grisgrendt land som Norge på tettbefolkede 
steder som Vestfold, mener Jonassen. Hele hans tilsvar kan du lese 
som leserinnlegg på nettavisa ReAvisa.no, sammen med mange 
andre innlegg om tema.

Folkeaksjon for 
folkeavstemning
VIVESTAD: – Dette 
handler ikke om ja eller 
nei til sammenslåing. Dette 
handler om å ha en stemme 
i spørsmålet om ja eller nei. 
Det forteller far og datter 
Jenny Wedde (21) og pappa 
Frank Wedde (52) som starta 
en spontan folkeaksjon for 
folkeavstemning under  
Vivestad Høstmarked. 
– Takk for all støtte, gode 
samtaler og positive tilbake-
meldinger - vi snakkes 
sikkert i et fakkeltog om ikke 
så lenge! Les hele saken på 
nettavisa ReAvisa.no.

Foto:
Gerd Wedde

BOR I RE - JOBBER I BY’N:
Inger Christensen fra Våle 
er næringssjef i Holmestrand 
kommune, Silje Eggum fra 
Våle er bibliotekssjef i Horten 
kommune, og Lena Fahre fra 
Revetal er avdelingsdirek-
tør ved Slottsfjellmuseet i 
Tønsberg. ReAvisa stakk 
innom alle tre på “utenriksre-
portasjen” til alle tre byene 
det står om i retningsvalget 
for Re - for å høre hva de tror 
byfolk tenker om oss i Re. Se 
videoen på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad

Ramnes Historielag 
Geologimøte på Bakke Mølle 

Tirsdag 20. september kl. 19.00.
Rolf Sørensen forteller om geologien i området.
Hvis interesse blir det geologikurs og utferder.

Alle er velkommen
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Lokalpolitikk i Re:

Vivestad: - Vi er 
og blir en utkant
VIVESTAD: Det første 
folkemøtet av totalt fem var 
lagt til Bygdehuset Sagatun i 
Vivestad – det eneste sognet 
med et ja-flertall i fjorårets 
folkeavstemning. I ja-bygda 
Vivestad kom det ingen kritiske 
innvendinger fra salen til sam-
menslåing som sådan, men mer 
kritikk til hastverket om å få 
slått seg sammen. Jan Bøhle 
fra Ramnes mener det drives et 
råkjør på nasjonalt nivå. Han er 
redd for at det gjør at folk flest 
vender hele reformen ryggen. 
Det kan skade byggingen av en 
ny og større kommune. – Jeg 
bor i et sentrum som ikke finnes 
lenger, i en kommune som ikke 
finnes lenger. Nemlig Ramnes. 
Jeg tror folk ytrer motstand mot 
hele greia i folkeavstemninger 
og innbyggerundersøkelser 
– fordi prosessen er lagt opp 
helt feil. Han mener alle tre 
alternativene er gode alterna-
tiver for Re, men at Tønsberg 
stiller svakest. – Horten er mer 
fristende, vi er mer javnbyrdige. 
Nye Holmestrand opplever jeg 
at er mest like oss, men det kan 
godt hende det blir litt sprekk i 
laget. Erling Klausen fra Hjer-
petjønn lurte på å ta ordet, men 
benytta heller anledningen til å 
prate med våre folkevalgte i Re 
og ordførerne i nabokommu-
nene etter møtet. – Det er klart 
at vi må ha en sammenslåing. 
Det er nye tider, og vi må ikke 
tviholde på kommunegrensene 
våres, det har ingenting for seg.
– Men hvem vi får mest igjen 
for å gå sammen med, det 
er neimen ikke enkelt å vite, 
sier den spreke 95-åringen til 
ReAvisa. Les mer og diskuter 
saken på nettavisa ReAvisa.no!

Undrumsdal: Re+ 
Horten+Tønsberg?
UNDRUMSDAL: Det andre 
folkemøtet av totalt fem var 
lagt til Dalheim i Undrumsdal. 
Sognet sa et klart nei i fjorårets 
folkeavstemning. Forslaget om 
å lage en stor kommune med 
både Horten og Tønsberg sam-
men med Re fikk den største 
applausen i folkemøtet på 
Dalheim i Undrumsdal. Forsam-
lingslokalet ligger bare noen 
minutters kjøring unna begge 
byene. John Thollef Thollefsen 
tok ordet, og forteller at han 
har bodd i Undrumsdal i 20 år, 
før det 20 år i Horten og 20 år 
i Ramnes. – Horten og Tøns-
berg ville vært det beste for 
Re, ikke at vi må velge en av 
de to. Enten det blir Tønsberg 
eller Horten nå, så vil den andre 
komme diltane etter om litt lik-
kavæl. Hvorfor ikke gjøre detta 
skikkelig, med en gang, spør 
Thollefsen til kveldens største 
applaus fra en ganske så fullsatt 
sal. Svaret veit vi allerede: 
Som Horten-ordføreren har 
sagt tidligere, på spørsmål fra 
ReAvisa – det er ikke aktuelt 
for Horten å slå seg sammen 
med Tønsberg. Det blir en for 
stor kommune, mener han. 
Tønsberg-ordfører Petter Berg 
(H) har derimot understreket 
at Tønsberg er åpen for dette 
alternativet i prat med ReAvisa. 
Bjørn Bergan fra Ramnes vil 
ikke mot Tønsberg, men er hel-
ler svak for Horten-alternativet. 
Ikke fordi han liker noen av 
alternativene spesielt godt, det 
blir heller snakk om hvem han 
misliker minst? – Jeg er fra 
Ramnes, og det er vemodig å 
skulle oppgi kommunen sin for 
andre gang. Men jeg er ingen 
fanatiker – verden går visst 
videre, sies det, sier Bergan til 
latter fra salen. Tønsberg blir 
møtt med skepsis når det gjelder 
spørsmål om jordvern. Javnt 
over er alle partier i Re med på 
et strengt jordvern. – Hva blir 
linja framover på jordvern i en 
ny kommune, lurer Lene Bergan 
på. – Tønsberg er klare på at de 
trenger nye områder å bygge på. 
Jeg blir litt skremt, jeg da.

Revetal: - Spør oss 
ikke om det viktig-
ste spørsmålet!
REVETAL: – Dere inviterer 
oss til å si vår mening, men 
ikke om det viktigste av alt: 
Ja eller nei til sammenslåing, 
tordner Knut Måge Høydal (72) 
fra Ramnes til stor applaus fra 
salen. Svaret fra ordføreren fikk 
en av de ytterst få ungdom-
mene, Jenny Wedde (21), til å 
gå fra folkemøtet i protest. Det 
tredje folkemøtet av totalt fem 
var lagt til gymsalen på Revetal 
ungdomsskole. I Revetal-om-
rådet sammen med Ramnes ble 
det også et klart nei i fjorårets 
folkeavstemning. Nå er det 
ikke lenger et alternativ å stå 
alene. Det provoserer mange 
reinger – og det kom til uttrykk 
på folkemøtet på Revetal. 
Mens folkemøtet i Vivestad og 
Undrumsdal alt overveiende var 
positive i tonen, fikk folkemøtet 
på Revetal et helt annet preg da 
ordet var fritt for tilhørerne.
Hele Re, og spesielt Revetal-
området, scora høyt på 
spørsmålet om tilhørighet 
til egen kommune i innbyg-
gerundersøkelsen fra 2014. 
Så høyt var tallet at forskerne 
måtte gni seg i øya.
I tillegg var Re-stoltheten – og 
motstanden mot sammenslåing 
– størst blant de under 30 år i 
hele kommunen. – Denne al-
dersgruppa føler ikke at de blir 
hørt, forteller Jenny Wedde, en 
av de få i 20-åra på folkemøtet 
på Revetal til ReAvisa. Ung-
dommen har ikke akkurat 
strømma til folkemøtene. På 
Revetal fikk flertallet av de 
folkevalgte passet sitt påskrevet 
umiddelbart. – Jeg skjønner 
ikke at dere tør! Jeg blir rett 
og slett skremt. Det viktigste 
som skal skje for framtida vår 
skal avgjøres mot vår vilje, sier 
Knut Måge Høydal. Det kokte 
etter innlegget fra den gamle 
ungdomsskolelæreren, og nå 
en av ildsjelene på Kulturhuset 
Elverhøy. Han fikk kveldens 
største applaus. – Først spør 
dere oss, så driter dere i svaret.
Les mer og diskuter saken på 
nettavisa ReAvisa.no!

Våle: Var det lurt å 
stjele land fra Re?
VÅLE: Også i Våle ble det 
også et klart nei i fjorårets 
folkeavstemning, som i alle 
sogn unntatt Vivestad. Noen 
mener kanskje det var overrask-
ende at sognet lengst nord ikke 
var mer positive til en sam-
menslåing i den retningen. Men 
også flertallet av Våle-sokninger 
var i mot. Også i Våle kom det 
innspill for og i mot alle tre 
retningsvalgene i denne runden. 
Men her – i sognet nærmest 
Holmestrand reint geografisk 
– kom også det klart krasseste 
innlegget i mot Holmestrand.
Ivar Heum fra Våle er skuffa 
over oppførselen til en tidligere 
god nabo mot nord. – Det ble 
nei i folkeavstemningen i Re, 
og ikke mange dagene etter 
kommer dere for å stjele deler 
av Re? Maner det til videre 
samarbeid? Jeg må si jeg blei så 
skuffa. Holmestrand-ordfører 
Svele er ivrig på å svare. I ord-
vekslinga som følger er det ikke 
så viktig om ordstyreren rekker 
helt fram med mikrofonen før 
man begynner å prate. – Jeg 
har håpa på at det spørsmålet 
skulle komme på tre folkemøter 
allerede – endelig kom det!
Svele viser til at fase to i 
kommunereformen er å se på 
eventuelle grensejusteringer.
En innbyggerundersøkelse viser 
at et stort flertall vil fra Re til 
Holmestrand i Snekkestad- og 
Mulvika-området. – Så er de 
tallene mer Re sitt problem enn 
vårt, sier Svele. Heum mener 
Svele kunne takla dette mer 
elegant enn som så, og ikke lage 
konflikt og dårlig stemning. 
– Tenkte du aldri på å vente litt? 
Kanskje det hadde vært taktisk 
lurt?

Fon: - Å er 
snøggaste vei 
te Gregershølet?
FON: På folkemøte i Fon fikk 
ordførerne fra by’n litt av hvert 
å bryne seg på. For eksempel 
veiforklaring til Gregershølet.
Kåre Holtung presenterte seg 
som innfødt foning. Han liker 
ikke det som skjer, men vil ikke 
skylde på lokalpolitikerne. 
– Det er ikke dere som sitter 
her, men rikspolitikerne som 
har skylda for detta, mener 
han. Holtung har tidligere vært 
politisk aktiv, og satt i kom-
munestyret i gamle Ramnes 
kommune for det partiet som 
først programfesta en sammen-
slåing av Ramnes og Våle.
En ny sammenslåing er han 
ikke like begeistra for – hvert 
fall ikke mot Tønsberg. – Det 
var av den grunn vi i gamle 
Ramnes gikk for en sammen-
slåing med Våle – av frykt for å 
bli slukt av Tønsberg.
Kveldens største respons fikk 
avslutningen på Holtungs lille 
apell: – Jeg lurer jo litt på hvor 
godt byfolka kjenner te oss 
her oppi Re, derfor et ørlite 
kontrollspørsmål til ordfør-
erne: Å er snøggaste veien te 
Gregershølet? Heldigvis for de 
stakkars ordførerne varte lat-
teren og applausen såpass lenge 
at svarene delvis drukna i all 
lyden. For Horten-ordfører Are 
Karlsen (AP) var det kanskje 
flaks i uflaks at han hadde 
forvilla seg over Vivestadåsen 
på vei til det første folkemøtet i 
Vivestad. – Da var jeg tilfel-
digvis forbi der. Hof-ordfører 
Mette Måge Olsen (AP) nøyer 
seg med å bekrefte det Horten-
ordføreren sa, – jeg trur jammen 
meg Are har rett! Tønsberg-
ordfører Petter Berg (H) må 
innrømme at han ikke er helt 
sikker, – men nå har jo de andre 
svart her, så jeg henger meg på 
den. Holmestrand-ordfører Alf 
Johan Svele (H) er født og opp-
vokst i Våle, i Mulvika, og sier 
han gjerne henger med på en 
kviss om Re. – Fyr på med flere 
spørsmål!
Les mer og diskuter saken på 
nettavisa ReAvisa.no!

Les mer på ReAvisa.no

ReAvisa
ReAvisa vil fortsatt være gratis, men setter 

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

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!
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SVELES TRUMFKORT: Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) sitt trumfkort er at en ny 
storkommune med Re, Holmestrand, Hof og Sande vil beholde fire inndelingstilskudd over 15 
år. – Det blir en betydelig sum på 676 millioner kroner over 15 år, poengterer Svele. Så er også 
Svele litt frustrert over det som står i brosjyren som er sendt til alle husstander i Re. – Det står 
at en kommune med Re og Horten vil tilby robuste tjenester, men ikke Re, Holmestrand, Hof 
og Sande. Går skillet på 33.000 innbyggere? Det er nemlig ikke større forskjell enn fra 32.500 i 
nye Holmestrand med Re og 36.500 i Horten med Re. Du skulle ikke tro den differansen er av 
avgjørende betydning. I tillegg trekker Svele fram det allerede gode 3K-samarbeidet på mange 
felt. Re har en tradisjon for å samarbeide tett nordover. 

Foto: Stian Ormestad.

Høstnyhetene er i butikken!

YTTERJAKKER -20%

BÅDE FØLELSER OG FORNUFT PEKER MOT TØNSBERG: Tønsberg-ordfører Petter Berg 
(H) mener alle piler peker fra Re til Tønsberg. – Uansett om det er følelser eller fornuften som 
snakker. – Det bør veie tungt for Re at Tønsberg har den høyeste inntekten og den laveste gjelda 
av alle tre alternativene dere står ovenfor. Det er helt klart at tjenestenivå og økonomi henger 
sammen. Der har Tønsberg langt bedre forutsetninger enn Horten og Holmestrand, mener Berg.
– I tillegg økonomi, handler dette også om nærhet og identitet. Hvis jeg spør reinger “hva tenker 
du hvis du tenker byen min” – da er Tønsberg det første som slår de aller fleste jeg snakker med.
– Vi har et godt integrert arbeidsmarked, der pendlingen er i særklasse størst til Tønsberg, vi er 
byen for kultur og fritid, shopping, med mer.

Foto: Stian Ormestad.

RE + HORTEN BLIR AKKURAT PASSE STOR: Horten sa nei til sam-
menslåing i forrige runde, fordi begge alternativene de - Tønsberg eller 
3K - hadde ville blitt en for stor kommune. Nå sier Horten ja til Re aleine, 
fordi det vil bli en akkurat passe stor kommune for framtida. Både Re og 
Horten er flinke på å bygge og beholde lokalsamfunn, mener Karlsen. Det er 
enklere å fortsette med i en passe stor kommune. – 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. - Re-identiteten og stoltheten for Re vi må greie å bevare i en ny 
og større kommune, mener han. – Vi må bygge videre på stoltheten for Re 
og alle grendene her. Det er jo ikke snakk om å ta bort noe ved en sammen-
slåing, men heller å styrke det positive vi har på hver vår kant.

Foto: 
Stian Ormestad

Les mer på ReAvisa.no

Les mer på ReAvisa.no

Les mer på ReAvisa.no

Meninger om kommunsammenslåing:

Det er blitt holdt avstemning, og folket har gått i en bestemt 
retning, kan jeg ikke forstå at ikke det skal gjelde. Hvis ikke, 
hva er vitsen med folkeavstemning da?

Reidun Gregersen

Rare greier gitt, Nøttleningane og Tjømlingane ville ikke ha 
noe med Tønsberg å gjørra, men mange i Re vil, skjønn det 
dem som kan.

Fred-Olaf Korsgården

Hvor får dere det fra at ungdommen vil ha Tønsberg?? 
Synes dere at den siste aktiviteten i lokalsamfunnet tyder 
på det? Viser til innlegg i åpen post under tirsdagens kom-
munestyremøte og leserinnlegg i ReAvisa. For et år siden sto 
valget mellom “Nye Holmestrand” og å bestå som egen kom-
mune. Flertallet ønsket å bestå som egen kommune, men nå 
som det tilsynelatende ikke lenger er noen mulighet, vil jeg 
si at Holmestrand i aller høyeste grad er et aktuelt alternativ. 
At dere avfeier dette med å si at vi ikke ville for et år siden, 
fremstår som useriøst. 

Martin Sollie Nåtedal

Her blir det spurt om hva vi svarer. Spiller det overhode noen 
rolle hva vi svarer? De politikerne her i bygda bryr seg vel 
døyten om hva noen andre en de selv mener. Jeg har alltid 
trodd at de folkevalgte skulle tale folket sin sak. Men her 
tror de vist at de er smartere en alle andre. (Hva kreves av 
kunnskap for å bli politiker egentlig?) Så til spørsmålet her 
vil jeg svare at “gjør hva pokker dere vil, for det gjør dere 
uansett...!!! 

Harald Holm

Syns det er litt morsomt med kommentarene om retnings-
valg. Enhver er seg selv nærmest. Jeg ble faktisk oppringt, 
og spurt igår, første gang jeg har blitt spurt om noe sånt.. Og 
jeg stemte utfra hva jeg tror er best for RE, JEG har tenkt å 
besøke alle 3 byene framover, uansett hva det endelige valget 
blir.

Lillian Fevang

Mange som legger til grunn at vi har stemt nei til Holme-
strand, men nei, jeg tror de fleste av oss stemte nei til 
sammenslåing. Hadde det vært avstemming mellom de 
alternativene vi har nå hadde jeg definitivt stemt på Holme-
strand-alternativet. Men jeg gidder ikke å engasjere meg på 
folkemøter eller innbyggerundersøkelse fordi denne proses-
sen er det dårligste politiske håndverket som har foregått i 
denne bygda på flere tiår. Eller så er det veldig godt kalkulert 
av de som kjemper for andre alternativer...

Roger Skinnes

Jeg ønsker meg en mulighet til å si min mening om vi skal slå 
oss sammen eller ikke. Det vi sa sist gjelder tydeligvis ikke 
nå = politikerforakt...

Jarl Rehn-Erichsen
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CMYK: 88�0�29�0
PMS: 7466 

CMYK: 48�0�94�0
PMS: 375

GRADIENT FRA 90%
SORT TIL 70% 
I 90 GRADER 

CMYK: 98�10�84�18
PMS: 3415

DAME-HERRE
MOTE

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

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

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

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Life Revetal 

• Skoringen 
• Wivis parfymeri 
  og veskebutikk    
• Boots Apotek 

• Revený 
• Synsam 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  

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

• Expert Revetal 
• Meny 
• Mix 
• Chic Frisør

ALT PÅ 
ETT STED

 
På Retorvet finner du alt du 

trenger, her kan du handle med 
lavere skuldre i ditt eget tempo.  

Vi har over 600 gratis  
parkeringsplasser

Utvalg som i byen 
– service som på 

landet!
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Av Stine Skoli
Stine@ReAvisa.no

Gårdsdrift på gamlemåten ble 
presentert under Sensommerfes-
tivalen på Våle prestegård. 

- Moro å hoppe i høyet!
ReAvisa spør Olivia Ommedal 
(3) om hva som var det mest 
spennende med dagen:
– Å hoppe i høyet! Nei, hus til 
fuglene. Vi gjorde det, men gut-
ten hjalp oss til å banke på plan-
kene med hammer. Vi banka litt 
på utsiden, og litt på den skrua 
der. Jeg var så flink, sier hun. 
Det er mye å se på, finne på og 

Åpne gårder i 
strålende sommervær

BRÅR/VIVESTAD/VÅLE: Vi har vært heldig med seinsommerværet i Re, for 
både Sensommerfestivalen på Våle prestegård, Åpen gård på Brår og Vivestad 
Høstmarked ble arrangert i strålende solskinn - og med et yrende folkeliv.

lære på Våle prestegård denne 
helga: Kjøring med traktor og 
hest, dyr fra lokale bønder, 
tinnstøping, kaffebrenning, øl-
brygging, hjembakst, håndar-
beid og musikk er bare noe av 
alt som møtte de som tok turen 
i løpet av september-helga. I 
tillegg til aktiviteter for barna, 
som å lage fuglekasser, kjøre 
gravemaskin, lage smykker og 
hoppe i høyet. Med strålende 
sommervær tok det ikke lang 
tid før kubeitet var fylt opp 
med familiebiler, pickuper og 

ordfører Hillestads Tesla. Barn, 
foreldre, besteforeldre og til og 
med tippoldeforeldre møtte opp.

Gårdsdrift på gamlemåten
Flere stiller ut og selger egne 
produkter, laga på gamlemåten.
Sensommerfestivalen tar 
gjestene med tilbake i tid, blant 
annet ved å gi et innblikk i 
hvordan kornet ble slått, hesjet 
og etterpå malt på steinkvern til 
sambakt hvetemjøl, før det ble 
bakt både flattbrød og grovbrød 
på vedfyrte ovner. Prosessen 

fra såing av lin til veving av 
linduker vises fram. Ølbrygging 
fra A til Å, og hvordan kaffe-
bønner blir brent til svart kaffe 

eller espresso, og mye mer. Les 
også om Sensommerfestivalen 
og se flere bilder på nettavisa 
ReAvisa.no.

FLATTBRØD: På vedfyrt steinovn med steinkvernet 
mjøl blir flattbrød ferdig, ser vi på det store bildet. På det 
lille bildet ser vi at det var et stort oppmøte på Sensom-
merfestivalen på Våle prestegård første helga i september. 
Nederst ser vi ei linjente gjør om linstrå til lintrå.

Foto: 
Stine Skoli.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Foreningsliv i Re:



16 ReAvisa september 2016

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

YRENDE GÅRDSLIV: Ingunn Skjeggestad 
på Ramnes Søndre spinner garn og selger 
gårds-produkter. Beitemarken 4H ved Elisa-
beth Kroknes (17), Sara Roberg Ghabeli (16) 
og Magnus Revaa (13) har en sykkel du kan 
tråkke deg en smoothie på. På sykkelen ser 
vi en av aspirantene Elise Marie Marti (10), 
med resten av aspirantene rundt. Det var hop-
ping i høyet, og gjetting på vekta på purka. 
Ramnes Bondelag ved Tone Kihle, Andreas 
Bjune, Mads Larsen, Øyvind Bjune og Kaj 
Jack Tohn var i sving allerede fra onsdag-
skvelden med å rigge til Åpen gård. På det 
store bildet ser vi William Arvesen (11) fra 
Stokke, som har et godt dyretekke og kom 
godt overens med alle dyra på Åpen gård. 
Jenny Bruserød (1,5) var mer opptatt av de 
gamle traktorene som sto utstilt, og lillesøster 
var lite glad for at også storesøster Ingrid 
Bruserød (5) ville prøve å sitte bak rattet på 
“hennes” traktor: - MIN tattoj!

Foto: 
Stian Ormestad.

Vivestad femten-dobla innbygger-
tallet med Vivestad Høstmarked
VIVESTAD: Bygda med rett over 400 innbyggere tok godt i 
mot godt over 6.000 besøkende i markedshelga i august. Hele 
150 jobber på dugnad før, under og etter markedet. Gode na-
boer fra bygdene rundt hjelper også til. Vivestad Høstmarked 
oppsummerer markedshelga på sin Facebook-side: – Samla 
har anslagsvis 6.000 – 6.200 vært innom markedet i løpet av 
helga, pluss utstillere, dugnadshjelpere og andre besøkende 
som ikke kom med bil. Blant de mange besøkende var Malin 
Skjærstad Kjellås (5 1/2) fra Holmestrand. Hun blir malt til en 
sommerfulg i ansiktet. – Vi er her hvert år fordi oldefar står 
og selger ting, forteller Malin. – Det er en tradisjon å reise til 
Vivestad Høstmarked, forteller mamma. – Hvorfor vil du bli 
en sommerfugl da? – Fordi sommerfugler er så fine, forteller 
Malin. På bildet ser vi Ila Auto spille - markedets høydepunkt 
for mange. Les også om markedet og se flere bilder på net-
tavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad.

Gravøl for Re?
VIVESTAD: Rett ved 
scenen der Res framtid 
med enten Holmestrand, 
Horten eller Tønsberg ble 
debattert, hadde Vivestad-
bygdas eget ølbryggerlag 
Kollen bryg og nydelses-
foræning stand. Så mens 
debatten om å avvikle Re 
gikk et steinkast unna over 
plenen, var det ikke lange 
veien til tips og triks for å 
brygge en egen gravøl for 
Re kommune. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Foreningsliv i Re:

- Se hva vi kan på 
Våle Prestegård!
VÅLE: Kulturminnedagene 
2016 markeres med arrange-
ment i alle landets fylker 10. – 
18. september. I Vestfold mark-
eres dagene blant annet med 
aktiviteter på Våle Prestegård. 
- Vi viser fram aktivitetene som 
gjøres på prestegården: Baking 
av brød og flatbrød, ølbryg-
ging, linjentene, musikk av 
«husorkesteret», fortelling om 
prestegårdens historie og guidet 
omvisning, informerer Våle 
Historielag. Dette skjer førstk-
ommende lørdag 17. september.

Åpen økologisk 
gård på Holt gård
UNDRUMSDAL: Sist helg var 
det markvandring, fermenter-
ing/melkesyregjæring og salg 
av plommer, sylting av epler, 
safting, hest og vogn-tur, salgs-
boder og informasjon om an-
delslandbruk, med mer på Åpen 
økologisk gård på Holt gård i 
Undrumsdal. Gårdskafeen var 
åpen - med salg av gårdens 
egne, veldig populære youghurt. 
Dette er et årlig arrangement 
som hvert år trekker godt med 
folk til trivelige Holt gård.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Åpen gård på Brår siste 
helga i august trakk mye folk 
til Re, sammen med et stort 
veteranbilløp på Revetal og 
bruktmarked på Olgars brukt 
rett over på andre siden av 
Brårveien. Akkurat hvor mange 
som var innom veit ingen, 
- det er gratis inngang og vi 
teller ikke veitu, forteller Helga 
Bjerkø til ReAvisa. - Men det 
myssa med folk, spesielt lørdag.

- Åpen gård er helt toppers!
Noen reiser litt lenger enn andre 
for å få med seg Åpen gård på 
Brår. Familien Arvesen hadde 
reist fra Stokke til Re. De for-

BRÅR: Du ser det kjapt når noen går godt overens med dyra. 11-åringen Wil-
liam Arvesen har et dyretekke han gjerne vil bruke til å jobbe med dyr når han 
blir stor.

teller at de handler på Revetal 
innimellom, og fikk nyss om at 
det var åpen gård denne helga. 
Sønnen William Arvesen (11) 
koser med dyra, både hest, sau 
og griseungene, og det er helt 
tydelig at gutten har et veldig 
godt dyretekke. - Jeg vil kanskje 
jobbe med dyr når jeg blir stor, 
forteller den blide 11-åringen, 
som synes åpen gård er helt 
toppers! Beitemarken 4H hadde 
som vanlig stand på gården, og 
Elisabeth Kroknes (17), Sara 
Roberg Ghabeli (16) og Magnus 
Revaa (13) forteller om mye 
trafikk. Hos 4H kunne man 
sykle seg en smoothie, og det 

YRENDE GÅRDSLIV: Ingunn Skjeggestad 
på Ramnes Søndre spinner garn og selger 
gårds-produkter. Beitemarken 4H ved Elisa-
beth Kroknes (17), Sara Roberg Ghabeli (16) 
og Magnus Revaa (13) har en sykkel du kan 
tråkke deg en smoothie på. På sykkelen ser 
vi en av aspirantene Elise Marie Marti (10), 
med resten av aspirantene rundt. Det var hop-
ping i høyet, og gjetting på vekta på purka. 
Ramnes Bondelag ved Tone Kihle, Andreas 
Bjune, Mads Larsen, Øyvind Bjune og Kaj 
Jack Tohn var i sving allerede fra onsdag-
skvelden med å rigge til Åpen gård. På det 
store bildet ser vi William Arvesen (11) fra 
Stokke, som har et godt dyretekke og kom 
godt overens med alle dyra på Åpen gård. 
Jenny Bruserød (1,5) var mer opptatt av de 
gamle traktorene som sto utstilt, og lillesøster 
var lite glad for at også storesøster Ingrid 
Bruserød (5) ville prøve å sitte bak rattet på 
“hennes” traktor: - MIN tattoj!

Foto: 
Stian Ormestad.

var populært. Av lokale utstill-
ere var blant annet Ramnes 
Søndre ved Ingunn Skjeggestad, 
som solgte gårdsprodukter mens 
hun spant garn på rokken.

- MIN tattoj!
Flere bønder hadde finni fram 
gamle traktorer, til stor glede 
for barna. To som nesten slåss 
om å sitte bak rattet var søstrene 
Jenny Bruserød (1 1/2) og 
Ingrid Bruserød (5). - MIN tat-
toj!, var den strenge beskjeden 
fra minstejenta til storesøstra 
da hun ville ta over rattet. Flere 
bilder fra Åpen gård på Brår 
finner du på ReAvisa.no.

Godt dyretekke 
på Åpen gård på Brår

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Se flere bilder på ReAvisa.no
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www.revetalglasservice.no 

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

Bistand ved gårdsoverdragelse.
Kundens behov i fokus.

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

VI SØKER ALLSIDIG OG SELVSTENDIG

RØRLEGGER
Se mer informasjon her:

kjaers.no

FYLLER OPP INDUSTRIVEIEN 3: Revetalgata eiendom ved Svein Olsen og 
Georg Gran har kjøpt Industriveien 3. Videre ser vi på det store bildet Kristine 
Mathilde Formo som tidligere i år flytta inn med Revetal kolonial, Alexander 
Meland ved Naprapat og Helse, og snart kommer Thomas V. Langedrag på plass 
med sine totalt 15 ansatte i regnskapsfirma Atenti. I tillegg er Fotterapeuten 
Revetal Johanne Lier og garasjeport-leverandøren Twobi på plass i bygget. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Næringsliv i Re:
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Revetal

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Revetal tlf 976 02 220 
Nøtterøy tlf 918 27 730               www.beautyzone.info

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Etter at Cederroth og Våle 
Bygg bestemte seg for å trekke 
seg ut av Revetal har det vært 
usikkerhet rundt næringsbygget 
i Industriveien 3. For mange 
heter det fortsatt Cederroth-
bygget, som navnet har vært på 
folkemunne i 35 år.

Har husa mye forskjellig
Cederroth har holdt til i bygget 
helt siden det sto ferdig i 1981 
og fram til tidligere i år. I sin tid 
ble bygget reist av Våle Bygg 
ved Svein Olsen, som også har 
holdt til her fram til tidligere i 
år. I våres ble det tomt og stille 
i bygget som har husa mye 
forskjellig opp gjennom åra: 
Alt fra ungdomsklubb, bedrifts-
helsetjeneste, arkitekt, tannlege, 
med mer. Bygget ble lagt ut 
for salg, og ringen er slutta ved 
at Svein Olsen som var med å 
bygge det i sin tid har kjøpt det 
tilbake gjennom sitt selskap 
Revetalgata eiendom, sammen 
med Georg Gran og Sjur Gran. 
Selger var Twobi ved Bjørn 
Sveia og Magne Ueland, som 
fortsatt vil holde til i bygget 
- nå som leietakere i eget bygg. 
Twobi driver med garasjeporter 

og portautomatikk til privat-
kunder og industri. 

25 arbeidsplasser på bygget
Det er mye plass å fylle etter 
at Cederroth og Våle Bygg 
pakka sammen. Den første 
nye leietakeren som kom til, 
var Revetal kolonial. Så kom 
Naprapat og helse Sandefjord, 
som så det som veldig attraktivt 
å åpne en lokal avdeling på Re-
vetal. Vegg i vegg, med samme 
inngang og felles venterom, har 
Fotterapeuten Revetal Johanne 
Lier flytta inn. - Dette blir bra, 
det skjer mye flott på Revetal. 
Mange som kommer hit til meg 
forteller hvordan "alle snakker 
om Revetal", sier Johanne Lier 
som har drivi i andre lokaler på 
Revetal siden 2007. Nå er hun 
veldig fornøyd med nye lokaler 
i Industriveien 3. 
Til uka flytter regnskapskon-
toret Atenti inn med sine 15 
ansatte i 2. etasje. Det meste 
av plassen i Industriveien 3 
er fylt opp i skrivende stund, 
men det er fortsatt 300 kvadrat-
meter ledig i 1. etasje og 130 
kvadratmeter i kjelleren. Etter 
hvert som bygget fylles opp 

igjen, tilsier et kjapt anslag at 
fra og med neste uke har 25 
mennesker sitt daglige virke 
på bygget. Atenti er den klart 
største arbeidsgiveren med sine 
580 kvadratmeter.
Atenti flytter fra lokalene i 
Torvparken, ved siden av 
sportsbutikken. Olsen og Gran 
kan røpe at det i disse dager   
forhandles med en potensiell 
leietaker som eventuelt vil flytte 
inn i disse lokalene allerede i 
løpet av høsten. 

Sørger for vekst på Revetal
Thomas V. Langedrag ved 
Atenti Revetal forteller at det 
først og fremst er muligheter 
for fortsatt vekst som gjør at de 
flytter. - Alt er rivi ned og bygd 
opp igjen til helt tilpassa lokaler 
til vårt behov, så dette bedrer 
arbeidsdagen vår betraktelig. I 
tillegg er det en bedre synlighet 
i lokalene langs Bispeveien, 
peker Langedrag på. - Det er 
mange som ønsker akkurat det, 
forteller Svein Olsen. - De som 
etablerer seg her ser et stort 
potensiale i det å være synlig 
for trafikken på Bispeveien. 
Langedrag skryter av Revetal-

gata eiendom, som eier lokalene 
Atenti flytter fra, og kjøpte 
lokalene de flytter inn i. 
- Takket være et aktivt og 
offensivt eiendomsfirma blir 
markedet tilpassa etter behovet 
fra næringslivet på Revetal. 
Dette er en ommøblering som 
gir enda bedre rammer for oss 
som driver med forskjellig typer 
næring, mener Langedrag. 
- Som igjen sørger for fortsatt 
vekst på Revetal som en helhet.

Stor interesse for 
næringsarealer på Revetal
Det er fortsatt en stor interesse 
for Revetal, forteller Olsen. 
Det vises ved at Atentis gamle 
lokaler ikke sto ledig lenge før 
en annen aktør fattet interesse. 
Ellers er det bestemt at før 
årskiftet er det oppstart for ny-
bygget Torvparken 2, med både 
næring og leiligheter. 
Kristine Mathilde Formo ved 
Revetal kolonial er glad for å 
få selskap i bygget. - Jeg kjente 
til deler av planene da jeg flytta 
inn, så jeg visste det ikke kom 
til å bli så ensomt, sier hun og 
ler. For nå er det full fart i det 
gamle næringsbygget igjen.

REVETAL: På mange måter starta det moderne næringslivseventyret på Revetal med Industriveien 3. 
Tomta var den første næringstomta som i kommunal regi ble utviklet og solgt i gamle Våle kommune 
til kontorer og lager. Bygget sto ferdig for 35 år siden, og i disse dager fylles det opp med nytt (nærings)liv.

Byggestart for 
Torvparken 2
REVETAL: Siste utbygging av 
sentrumskjernen på Revetal har 
latt vente på seg – men nå blir 
det byggestart før årsskiftet. 
Planen er å legge lokk på 
parkeringsplassen bak gamle 
post- og bankbygget og bygge 
i høyden, fem etasjer opp. Slik 
området ser ut i dag, er det ikke 
et særlig pent syn. Dette er 
den siste gjenværende “gamle” 
delen av Revetal sentrum som 
ikke er bebygd med et mod-
erne nærings- og leilighets-
bygg. Etter mange justeringer 
i løpet av de drøyt tre åra som 
er gått siden planene først ble 
presentert er det nå klart at 
Torvparken 2 skal bestå av 700 
kvadratmeter næring i 1. etasje 
og 24 leiligheter fra 2. til og 
med 5. etasje. Parkeringsplas-
sen på 2.000 kvadratmeter som 
ligger der i dag vil bli beholdt 
på bakkeplan, som en parker-
ingskjeller under tak. I tillegg 
vil det bli 1.300 kvadratmeter 
med parkeringsplasser på planet 
over, i 1. etasje. Prosjektet er 
et samarbeid mellom Revetal 
Invest og Revetal Park, der 
førstnevnte firma eier næring-
sarealet og parkeringsarealet, 
minus private parkeringsplasser 
som følger med leiligheter som 
Revetal Park selger. – Alle gode 
ting er tre, mener megler Truls 
Bøhle, DNB Eiendom Revetal. 
Nå blir prosjektet endelig 
realisert, med byggestart før 
jul. Halvparten av prosjektet er 
solgt, som var en forutsetning 
før oppstart. – Flere av de tro-
faste kjøperne fra tidligere faser 
er fortsatt med oss, og flere nye 
interessenter har kjøpt. Så nå 
kan vi med glede si at Torv-
parken 2 blir et faktum. Bygget 
vil ha et utseende som passer 
flott inn til et allerede moderne 
og flott Revetal sentrum.
Rammetillatelsen er i boks, 
hovedentreprenør står klar, og 
Revetal park ved Svein Olsen 
anslår oppstartdato rundt 1. 
desember. Ferdigstillelse er 
anslått til 1. kvartal 2018.

Illustrasjon: 
DNB Eiendom Revetal

Full fart igjen i et av
Revetals eldste næringsbygg
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Kultur i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Leder for Re middelalderdager 
Ida Johre skal ikke synge, men 
har satt i gang gode kor-krefter i 
bygda: Inga Kjærås i Våra-koret 
og Randi Gunhildstad i Våle 
kirkekor. Sjøl om de har rundt 
25 medlemmer hver og utgjør 
et stort kor tilsammen på cirka 
50 menn og kvinner, trengs det 
flere stemmer til oppsetningen.

- Skal ikke spare på noe!
- Jeg spurte Inga og Randi, og 
de tente begge på ideen. Det er 
moro, for dette blir en fantastisk 
flott forestilling med mange 
aktører i sving: Skolebarn i Re 
vil få være med gjennom Den 
kulturelle skolesekken, Stella 
Polaris sørger for kulisser i form 
av lysbilder som binder hele 
forestillingen sammen, det blir 
slåssing, ildshow og fyrverkeri, 
det blir noe så spesielt som en 
metalldetektor-ballett, og det 
blir opplesing av deler av “Jord” 
ved Linda Kvam. Forestillingen 
får navnet “Det stjernene så” og 
blir satt opp ovenfor middel-
alderplassen, sånn at terrenget 

utgjør et naturlig amfi. Alle 
involverte er enig om at her skal 
det ikke spares på noe i innsats, 
kreativitet og humør - dette skal 
bli så stort som mulig, sier en 
entusiastisk Johre. - Det har i 
løpet av alle disse ti åra kverna 
ideer oppi huet på oss som 
driver med middelalderdagene, 
og nå gønner vi på og prøver 
å realisere mest mulig. Vi har 
ikke lagt noe bånd på oss. Målet 
er å skape grøss på ryggen til 
alle som kommer! 
Grøss på ryggen og gåsehus 
over hele kroppen er det som 
driver koristene som skal innta 
scenen. I middelalderen rusa 
man seg på mye rart, men kor-
sjefene Inga og Randi lover en 
ekte kor-rus: - Det å stå sammen 
i et stort kor - det er en helt 
ubeskrivelig følelse. Helt rått! 
Her har alle og enhver sjansen 
til å oppleve det, lokker Randi.
- Ja, det blir en kor-rus. Også 
er dette så tøff musikk! Vi har 
begynt å se litt på sangene, 
og vi ler og synger. Det er så 
mange utradisjonelle lyder, som  

“drrrroit” og masse annet rart. 
Det er ikkeno’ lettvinn musikk, 
så vi har bruk for alle slags 
stemmer og stemmeteknikker 
vi kan sanke sammen, forteller 
Inga. Det blir alt fra krigsrop, 
middelaldersk mørk musikk, til 
fine, lyse voggesanger. 

Første samling til helga
Første samling med hele 
gjengen blir til helga, søndag 
18. september. Da er det bare 
å møte opp for alle som er 
interessert. Våra-koret og Våle 
kirkekor utgjør tilsammen bare 
halvparten av det store målet 
om over 100 korister. Tilbudet 
er gratis, og det blir samling 
en søndag i september, oktober 
og november, så desember-
fri, før det blir samling noe 
oftere i januar-måneden etter 
jul. - Vi vil ha så stort kor som 
bare overhode mulig, er de tre 
middelalderdamene klare på. 
Datoen for Re middelalderd-
ager 2017 er 10 - 12. februar. 
Stykket blir vist både fredag og 
lørdag.

- Bli høy på kor-rus 
under Re middelalderdager!
RE MIDDELALDERDAGER: I 2017 arrangeres Re middelalderdager for 
tiende gang, med en stor oppsetning som involverer alt fra skolebarn til proffe 
skuespillere - og deg?

“Det har i løpet av alle disse ti åra kverna ideer oppi huet på oss som driver med middelalderdagene, 
og nå gønner vi på og prøver å realisere mest mulig. Vi har ikke lagt noe bånd på oss. Målet er å 
skape grøss på ryggen til alle som kommer”

Ida Johre, leder for Re middelalderdager

Kjenner du noen som fortjener 
kulturprisen i Re?
REVETAL: Kulturprisen 
kan tildeles enkeltpersoner, 
foreninger eller institusjoner 
som har eller har hatt tilknyt-
ning til kulturlivet i Re. Kjenner 
du til noen som fortjener en 
honnør, spør Re kommune på 
sine nettsider. Alle kan fremme 
forslag på kandidater til prisen. 

Forslagene må være begrunnet 
og sendes skriftlig til: Re kom-
mune, kulturvirksomheten, PB 
123, 3164 Revetal eller e-post 
postmottak@re.kommune.no.
Sist frist for å foreslå kandidater 
er fredag 16. september. Les om 
fjorårets vinner av kulturprisen 
Re motorsport på ReAvisa.no.

Loppemarked 
på Elverhøy
RAMNES: Våra-koret inviterer 
til stort loppemarked på Elver-
høy lørdag 24. september og
søndag 25. september: Bøker, 
klær, plater, møbler, sykler og 
masse annet, auksjon søndag 
klokka 11.30. Det blir også 
kafeteria og loddsalg, for-
teller Ingegerd Holt Brattestå til 
ReAvisa.

Inviterer til feiring 
av Eldredagen
VÅLE: Re Eldreråd inviterer 
til å feire eldredagen på Våle 
samfunnshus 30. september 
fra klokka 17.30. Varaordfører 
Frode Hestnes (FrP) snakker 
om veien videre for Re. Elve-
høy Kultursenter underholder. 
Det blir bevertning - og alle er 
velkommen, informerer 
Re Eldreråd til ReAvisa.

MUSIKK-MORO: Leder for Re middelalderdager Ida Johre 
har satt i gang kor-krefter i bygda: Inga Kjærås i Våra-koret 
og Randi Gunhildstad i Våle kirkekor. Nå trenger de enda 
flere sangfugler. 

Foto: Stian Ormestad.
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Mange vil komme i gang til Re-mila
REVETAL: Arrangementskomiteen i Re-mila starta siste ons-
dag i august opp ”kom i gang” – treninger, et gratis tilbud for 
de som ønsker hjep av erfarende veiledere til å komme i gang 
med treningen. Therese Andersen er treningsveileder sammen 
med Ellen Aas Svindland. Therese har vært senterleder ved 
flere treningssentere og Ellen er fysioterapeut og veileder ved 
Frisklivssentralen i Re. Sammen skal de veilede, gi tips, råd 
og treningsprogram før Re-mila braker løs 16. oktober 2016. 
Formålet er å få flere i aktivitet og gjennomføre 5 kilometer 
på løpet. – Re-mila skal være et mosjonsløp som favner hele 
bredden. Man trenger ikke være løper for å delta. Man kan 
gjennomføre ved å gå, jogge eller løpe, og vi har også de som 
kjører rullestol, sier Andersen. I år går Re-Mila av stabelen 
for tredje gang, men det er første året med ”kom i gang”-
treninger. Det viste seg å være stor respons på arrangementet, 
hele 23 påmeldte møtte opp i parken på Revetal for å  lære om 
“hvordan komme i gang med trening” og en praktisk gjen-
nomføring av 3-kilometer. På bildet ser vi to av deltakerne 
på den første “kom i gang-timen” Inger Synøve Johansen og 
Linda Holtung. Les hele saken på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stine Skoli

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

Knallsterke på hjemmebane

TO STRAKE SEIERE:
Re FK-gutta er sterke 
på hjemmebane med 
to strake seiere i de to 
første hjemmekampene 
denne høstsesongen. På 
det øverste bildet ser 
vi Re-kaptein Simen 
Wifstad heade ballen 
mot mål. Han trekker 
fram keeper Sebastian 
Schjølberg som banens 
beste så langt i høst-
sesongen – som sørga 
for å holde nullen mot 
topplaget Sandefjord. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sist torsdag ble det storseier 
7 - 1 mot Fevang FK hjemme 
i Bergsåsen. Også topplaget 
Sandefjord 3 ble grusa 3 - 0 i 
første hjemmekamp for høst-
sesongen.

Kladding på perfekt føre
- Litt kladding på perfekt føre 
vil jeg si. Vi kunne fått til så 
veldig mye mer med litt mer 
presisjon og interesse for ball. 
Vi scorer 7 mål og det er veldig 
sterkt. Resultatet lyver ikke i 
dag, sa trener Henrik Solskjær 
Arnesen etter Fevang-kampen. 
Til nettavisa ReAvisa.no sier 
kaptein Simen Wifstad følgende 
om kampen mot Sandefjord 3:
– Når vi scorer tre mål og 
holder nullen mot topplaget, 
viser vi at publikum har mye 
godt i vente av oss på hjemme-
bane i høst.
Kapteinen trekker fram keeper 
Sebastian Schjølberg som 

gjorde en god kamp ved å holde 
nullen mot sterke Sandefjord. 
Målscorere mot Sandefjord var 
Harald Fredrik Heian, Mats Al-
exander Christoffersen og Ken-
neth Kvalheim. Mot Fevang FK 
scora Wifstad, Fretheim og Lian 
et mål hver, mens Strøm og He-
ian scora to mål hver. 16-årin-
gen Sander Antonsen kom inn 
til sin første kamp for A-laget. 
Også keeper Rune Holtung har 
fått sine første A-lagsminutter i 
Bergsåsen denne høsten.

Ny hjemmekamp i morgen
Mens det har gått på skinner 
på hjemmebane, har det vært 
mer trøblete på bortebane. 
Blant annet med et stortap for 
FKT. Allerede i morgen er det 
ny hjemmekamp, torsdag 15. 
september kommer Runar til 
Bergsåsen. Kampstart er som 
vanlig klokka 19.30. Se flere 
fotballbilder på ReAvisa.no.

BERGSÅSEN: Både topplag og bunnlag blir kjørt 
over av Re-gutta på hjemmebane denne høsten.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Sport i Re:

Lokale sykkeltalenter på hjemmebane
UNDRUMSDAL/VIVESTAD: Sist helg ble Roserittet ar-
rangert med start og mål i Re, med flere lokale sykkeltalenter i 
norgestoppen på startlista: Kristian Klevjer (bildet), Iver Johan 
Knotten – han sykler EM denne uka, Torjus Sleen, Vegard 
Børsheim, Henrik Tveitan og Johan Bakken. – I tillegg stilte 
Re SK med minst ti småttinger i rekruttlaget, 10- og 11-12 
årsklassene, fortalte Henning Larsen i Re SK til ReAvisa.

Foto
Stian Ormestad
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Mor Kristins vei 12-14 A/B
Skjeggestadåsen, Revetal
4 moderne leiligheter  BRA: 95 m   med 3 soverom2

Visning etter avtale

2.650.000,-
inkl. garasje
Finnkode:
76536896

Skjeggestadåsen i Revetal har en meget sentral 
beliggenhet i forhold til E18 og ligger i hjertet av Vestfold. 

Det er kort vei til Torp �yplass og Time-expressen går en gang i timen 
og tar deg til Oslo på ca en time. Bare tre minutter unna ligger Revetal 
sentrum med godt utvalg av butikker, kjøpesenter, post, bank, 
vinmonopol og spisesteder. Det er gangavstand til ny �ott 
barnehage og barneskole. Kort vei til golfbaner og 
nydelig turterreng rett  “på utsiden av døren”.

1 solgt!

Leilighetene har gode, praktiske 
planløsninger og inneholder alle 3 store 
soverom. Stuen er lys og åpen, moderne 
peisovn medfølger. Romslig kjøkken med 
integrert komfyr, stekeplater og oppvask-
maskin.  Alle innvendige over�ater er 
ferdigbehandlede i lyse farger, boligene 
leveres med eikeparkett på gulv. 
Baderom med keramiske �iser og varme-
kabel. Garasje / carport samt 5m2 sports-
bod medfølger. Leilighetene har stor 
solrik uteplass mot vest med luftig utsikt 
mot natur og landskap. Tomteområdet 
grenser mot friområde.

Leilighetene  bygges etter seneste 
byggeforskrifter. Dette betyr mer isolasjon 
og varmegjenvinning samt oppgradert 
elektrisk anlegg med �ere punkter. 

Boligene er påbegynt og 
ferdigstilles for inn�ytting 
desember 2016.

Vi har under oppføring 
2 stk horisontaldelte 
2-mannsboliger.

Fra nord

Kirkeveien 213, 3140 Nøtterøy
Tlf. 33 34 57 57 - www.eventyrhus.no
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Sjekk siste nytt på ReAvisa.no!

Bil på taket – en til sjukehus
HOLTUNGVEIEN: Store materielle skader, men 
heldigvis bare lettere skader på føreren i 20-åra. 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

En enslig bil kjørte skikkelig 
galt på Holtungveien torsdag et-
termiddag 8. september. Spor på 
asfalten tyda på en lang reise, 
der en sladd har sendt bilen i 
autovernet på den ene siden 
før bilen har truffet fjellrabben 
på andre siden av veien.  – Vi 
prøver å kartlegge hva som har 
skjedd. Men det er mye som 
tyder på at det har vært høy fart 
inni bildet, forteller Ole Thomas 
Christensen, skadestedsleder, til 
ReAvisa. – Sjøl om det er store 
materielle skader, ser det ut til 
at det har gått bra med sjåføren 
som sendes med ambulanse til 

sjukehus i Tønsberg, forteller 
Christensen. Det er bare flaks 
at ikke det har kommet noen 
trafikanter i møte. En forbi-
passerende forteller til ReAvisa 
at han ofte sykler langs veien 
med barna, og at det vanligvis 
er mange myke trafikanter 
langs Holtungveien. En ReAvi-
sa-leser kommenterer saken 
slik: Kjører Holtungveien hver 
dag. Dette forundrer meg ikke 
- dessverre. Politiet har op-
pretta sak mot føreren i 20-åra, 
uten å opplyse om vedkom-
mende ble tatt fra lappen eller 
ikke på stedet.

TRAFIKKULYKKE: Det så stygt ut for de første som kom til ulykkesstedet, med store materi-
elle skader og uoversiktelig situasjon. - Føreren var ved bevissthet, og kunne gjøre rede for seg, 
forteller vitner til ReAvisa. Her er alle nødetater på plass kort tid etter ulykken, og politiet godt i 
gang med å få oversikt over hendelsesforløpet. 

Foto: Stian Ormestad.

BISPEVEIEN: Første fredag 
i september kjørte en bil med 
henger i grøfta på Bispeveien, 
rett nord for Ås. – Ingen person-
skade, meldte politiet på stedet. 
Bilen og hengeren lå såpass 
krøkkete til at trafikken sto i 

begge retninger. I en opp-datet 
Twitter-melding melder poli-
tiet at ei dame på 56 år fikk sitt 
førerkort beslaglagt. – Mista 
kontrollen på bil med henger  
– med bil på. Noe overlast. 
Sak opprettet.

Kvinne (56) mista lappen på Bispeveien

Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)

Vår mann i Re!  
Skal du ta «lappen» til bil?

Ta kontakt med Ulf Lauridsen på tlf 90 58 75 74
- Jeg møter deg på Re videregående skole

eller i nær omkrets!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Jeg gikk for å trille på minste-
jenta i 10-tida, og dette griset 
ble til mens vi gikk rundt der 
nede, forteller Rikke Sælid fra 
Revetal. – Da vi gikk tilbake 
så jeg plutselig malingspruten 
sto når bilene kjørte forbi! Det 
sto et 10-liters malingspann i 
grøftekanten, så spannet har 
nok falt av en henger ved ett 
uhell. Valleveien inn til Re-
vetal 3 er kommunal vei, mens 

– Plutselig så jeg malingspruten sto!

Kåpeveien, hovedveien ned til 
Revetal sentrum, er fylkesvei. 
Det er mest søl på den kom-
munale veien. Det er mindre søl 
på fylkesveien, men en bil som 
har kutta svingen i krysset har 
fått et hjul i malingspytten og 
dratt med seg et hvit spor helt 
ned til innkjøringen til Revetal 
2. Regninga kan den uheldige 
bilisten som mangler noen liter 
maling få. Både fra kommune, 

fylkeskommune og eventuelt 
privatpersoners opprydnings-
jobb i egne innkjørsler, og 
fra alle bilistene som kan ha 
fått malingskvetter på bilen 
da de kjørte forbi torsdag 
formiddag 11. august. Både 
Re kommune og lensmannen 
på Revetal oppfordrer den 
uheldige bilisten å melde seg. 
Les hele saken på nettavisa 
ReAvisa.no.

REVETAL: En uheldig bilist mista et malingspann, og flere andre uheldige vei-
farende fikk tilsølt bilene sine.

MALINGSSØL I VEIEN: Flere biler ble tilsølt med maling da et malingsspann lå igjen midt i 
veien inn til Revetal 3-feltet.

Foto: Stian Ormestad.

Politiloggen i Re:

Se siste nytt på ReAvisa.no
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Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Tenåringsgutter i politiavhør: – Vi angrer veldig

Nå er det inn-
bruddsalarm på 
ungdomsskolen
REVETAL: Mange er blitt 
overraska over manglende 
alarm på ungdoms-skolen. Både 
brannalarm i forbindelse med 
brannen på sløyden tidligere 
i år, og nå innbruddsalarm. 
For etter raseringen av un-
gdomsskolen kom en over-
raskelse til: Guttene påstår at 
de kom seg inn via en ulåst dør. 
Politiet har sålangt ikke funnet 
noe som kan styrke eller svekke 
den informasjonen. – Dette 
ble registrert som et innbrudd 
med omfattende skadeverk da 
renholderen ringte operasjons-
sentralen lørdag morgen. Da 
låste melder seg inn en annen 
dør, enn den som angivelig skal 
ha stått åpen, forteller lensmann 
Berg. Etter at et lynnedslag 
ødela det eldgamle alarmsys-
temet, ble det ikke prioritert 
å reparere eller sette inn nytt 
før en ny ungdomsskole står 
ferdig. Etter hærverket fikk pipa 
en annen lyd. Vaktmestersjef i 
Re kommune Kurt Schjølberg 
forteller til ReAvisa at det nå 
er alarm over hele bygget. Det 
er et nytt alarmsystem, siden 
det gamle ikke lot seg fikse. – 
Etter et lynnedslag ble det ikke 
prioritert å reparere det. Det var 
et hønngammalt system, der 
nesten alt måtte byttes av sen-
sorer og elektronikk. Systemet 
var gått ut for mange år siden, 
så det er heller ikke lett å få tak 
i deler. I prat med ReAvisa gikk 
rådmann i Re Trond Wifstad 
god for samme uttrykk som da 
vi venta på et nytt helsehus. Da 
gikk det på stumpene løs i de 
gamle sjukehjemmene, spesielt i 
Våle. Den gangen sa rådmannen 
at det var om å gjøre “å holde 
skuta flytende fram til nytt 
helsehus sto klart”. Nå gjelder 
det “å holde skuta flytende fram 
til ny ungdomsskole står klar”.
Nå er det viktig for vakt-
mestersjefen i kommunen å spre 
budskapet om at ungdomssko-
len ikke står helt usikra. – Nå 
er vi sikra i alle ender og bauer, 
forsikrer han via ReAvisa.

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27  

www.reakupunktur.no

Følg oss på 

facebook

Akupunktur  •  Soneterapi

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det var lørdag morgen 20. 
august at samme renholder som 
oppdaga brannen tidligere i år, 
oppdaga det omfattende skade-
verket. Igjen forhindret hun en 
enda større skade, siden pøblene 
hadde latt vannet stå å renne i 
vasker og dusjer der avløpet var 
tetta med papir. Det var bare 
noe av alt som var tilgriset, 
ødelagt og ommøblert på skolen 
i løpet av natta: 

Vil gjøre opp for seg
Bassenget var voldsomt tilgrisa 
med såpe, papir og stoler og 
pulter. Det var lagt papir i avløp 
og vannet var på – risikoen for 
vannskader var stor. Branns-
langen var tatt ut og de hadde 
forsøkt å spyle vann i kor-
ridorene. Speil, lysarmatur og 
andre ting var rivi ned og slengt 
rundt – for eksempel i toalettet. 
Mye var slått i stykker, også 
med spade. Dører var forsøkt 
sparka inn. Allerede lørdag fikk 
politiet flere interessante tips, 
som ble sjekka ut i løpet av hel-
ga. Mandag tilsto fire gutter, en 
16-åring og tre 17-åringer. Det 
forteller lensmann på Revetal 
Trine Berg. Alle fire har tilkny-

tning til Re og har gått på Re-
vetal ungdomsskole. Saken går 
mest sannsynlig over til Konf-
liktrådet, som er en sivil instans. 
Hvis alle parter ønsker det, og 
politijuristen mener det er greit, 
vil guttene mest sannsynlig få 
en straff som skal få dem til 
å lære: – I Konfliktrådet blir 
man enig om hva gjerningsper-
sonene kan gjøre for å gjøre 
opp for seg. Vi har flere gode 
eksempler fra tagge-saker, der 
straffen blir å vaske ned eller 
male over – rett og slett fikse 
opp etter seg, forteller lensmann 
Berg. På ungdomsskolen ble 
det rydda og vaska hele helga 
for å få skolen klar til elevene 
kom mandag morgen. Så her vil 
det ikke være snakk om å rydde 
opp etter seg, men kanskje å få 
en straff som tilsvarer oppryd-
ningsjobben. – Det kan være å 
vaske – for eksempel bassenget, 
som var tilgriset med papir, 
såpe og kjemikalier – og til og 
med stoler og pulter lå oppi 
der, – det finnes mange fine 
jobber som kan vise dem hvor 
mye tid og krefter det har gått 
med til å rydde opp etter dem, 
mener lensmannen. Men hun 

understreker at dette blir opp til 
Konfliktrådet å avgjøre. Politiet 
er ferdig med saken så snart 
den eventuelt blir oversendt dit. 
– Vi hadde en kjempeeffektiv 
patrulje ute som jobba godt. 
De sikra spor, fulgte opp tips, 
og snakka med en og en av de 
vi etter hvert fikk god grunn til 
å mistenke at sto bak. Alle fire 
erkjente etter hvert forholdet, 
og de foresatte er informert og 
snakka med. 

Beklaget direkte til rektor
Guttene kunne risikert en 
straffesak, men likevel mener 
lensmann at Konfliktrådet er en 
bedre løsning: – Hvert fall med 
så unge gjerningspersoner. Ung-
domsskolen ved rektor har også 
samtykket, forteller lensmann 
ut ifra papirene i saken. Der 
står det også at tenåringsguttene 
har angret veldig i avhør. – Ja, 
de angrer noe fryktelig. De er 
angrende syndere alle sammen, 
ifølge avhørene. Familiene har 
fortalt i prat med politiet at 
guttene ønsker å ta kontakt med 
rektor for å uttrykke sin dårlige 
samvittighet. Les mer og se 
flere bilder på ReAvisa.no.

REVETAL: Mandag etter raseringen av Revetal ungdomsskole tilsto fire gutter 
som tidligere har gått på Revetal ungdomsskole. De var ikke høye i hatten.

RASERT: Dette var synet som møtte renholderen som låse seg inn på Revetal ungdomsskole. 
Etter hvert som politiet tok seg gjennom skolen, ble omfanget av raseringen nesten helt ufattelig. 
Les mer og se flere bilder på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad

Åpen dag på 
brannstasjonen
KOPSTAD: Lørdag 24. septem-
ber blir det åpen brannstasjon 
på Kopstad og i Tønsberg. 
Alt er hundre prosent gratis, 
forteller Vestfold Interkommu-
nale Brannvesen i en epost. - I 
tillegg til å få se både nye og 
gamle brannbiler på nært hold, 
kan du ta kunnskapsløype og 
få premie. Vi serverer også saft 
og kjeks. Ikke minst kommer 
instruktører fra Norsk Folke-
hjelp og lærer deg livreddende 
førstehjelp. Åpen Dag er avslut-
ningen på Brannvernuka. Det er 
ikke tilfeldig at Brannvernuka 
arrangeres om høsten, årstiden 
der antall boligbranner van-
ligvis øker kraftig. Folk trenger 
en påminnelse om brannsik-
kerhet før vi skrur på varme og 
belysning, tenner levende lys og 
fyrer i ovnen. Hvis det skulle 
begynne å brenne, gjelder det å 
gjøre de riktige tingene raskt og 
i riktig rekkefølge. Derfor har vi 
brannøvelser som et hovedtema 
for Brannvernuka. All erfaring 
viser at det nytter å øve. Mange 
liv og store verdier har blitt red-
det fra brann fordi de involverte 
var drillet på hvordan de skulle 
opptre. Med Brannvernuka 
håper vi å inspirere til økt hyp-
pighet av og bedre kvalitet på 
brannøvelser på arbeidsplasser, 
i barnehager, skoler, institus-
joner og ute i de tusen hjem.
Velkommen til åpen dag på 
brannstasjonen, og lykke til 
med brannøvelsen, ønsker Vest-
fold Interkommunale 
Brannvesen.

Politiloggen i Re:

Ny runde med 
sandbøtter i Re
RE: Re kommune vil også i 
år dele ut bøtter og/eller sand 
til pensjonister i kommunen. 
Oppstart av prosjektet blir på 
Re helsehus 12. oktober kl. 10. 
Poser med sand deles ut 12. og 
13. oktober, nye pensjonister får 
bøtte samtidig. Går man tom i 
løpet av vinteren kan man hente 
mer sand på Olgars brukt.
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- Velkommen til 
  ungdomsklubb på Elverhøy!

Pedersen: - Be-
hold 1986-bygget!
LESERINNLEGG: 1986-byg-
get inneholder alt en kan ønske 
til en ungdomsklubb: Motor-
rom, musikkrom, øvingsrom, 
to skolekjøkken og stor kjeller 
som blir brukt som skatekjeller. 
John Pedersen, tidligere rektor 
ved Revetal ungdomsskole, ber 
i et leserinnlegget våre folke-
valgte å tenke seg om en gang 
til når de vil rive bygget: “Det 
blir gjort en stor feil hvis bygget 
fra 1986 blir revet. Jeg er i så 
måte veldig enig med de ung-
dommene som har uttalt seg.
Begrunnelsene for å beholde 
bygget er mange, blant annet 
at undervisningstilbudet ser 
ut til å være på vei mot et mer 
praktisk, individuelt tilrettelagt 
opplegg igjen – og takk for det. 
Til det trengs det plass og rom 
til forskjellige praktisk rettede 
aktiviteter. Bygget står for seg 
selv og så vidt jeg vet – ikke i 
konflikt med øvrig utbygging. 
Bygget er en separat enhet både 
hva angår ventilasjon, inngang-
er, utganger, handicaptilretteleg-
ging. Dette bygget er fullt ferdig 
til ungdomsklubb med egen inn-
gang. Det å ha ungdomsklubb 
inni selve skolens arealer er et 
opplegg til å skape konflikt.
Les hele leserinnlegget på 
nettavisa ReAvisa.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ungdomsklubben på Kulturhu-
set Elverhøy ble starta opp rett 
før sommeren, og er godt i gang 
igjen etter sommerferien. Dette 
er ungdom som arrangerer ung-
domsklubb for ungdom - på 
frivillig basis, ledet av 17-
åringene Kaya Rivrud, Marte 
Bjune, Marte Kvaal og Theo 
Aske Holskil.

- Vi trenger en ungdomsklubb
- Vi hadde ganske flott suksess 
før sommerferien og håper vi 
på en god oppslutning også nå 
etter sommerferien, forteller 

ungdommene til ReAvisa. - Vi 
vil arrangere ungdomsklubb i 
all hovedsak annenhver fredag, 
følg med på facebook-arrange-
mentene for mer info, anbefaler 
de. - Vi rigger opp storsalen 
med sofaer, border, stoler, bord-
tennis, dart, mange småspill og 
vi har en prosjektor som spiller 
akkurat det man vil. Vi har også 
en kiosk som serverer enkel 
ungdomsmat, godteri og brus, vi 
selger også popcorn og egen-
laget sukkerspinn. Vi ledere er 
bare rundt og snakker, spiller 
og foreslår leker, samtidig som 

vi har noen organiserte 
aktiviteter som kahoot 
eller andre konkurranser. 

RAMNES: - I lys av alt som skjer akkurat nå, både med hærverk på Re-
vetal ungdomsskole og andre artikler i lokalavisa som snakker om at det 
trengs en ungdomsklubb, håper vi på en god oppslutning også nå etter 
sommerferien, forteller ungdommene bak ungdomsklubben på Elverhøy. 

VELKOMMEN! Marte 
Bjune, Kaya Rivrud og Marte 
Kvaal har allerede starta 
opp barneteater på Elver-
høy, og nå trekker de flittige 
17-åringene i trådene for en 
ungdomsklubb. 

Foto: 
Stian Ormestad.

- Men, vi krever ikke noe av 
noen, vi er der bare for å ha det 
gøy og hyggelig. Vi stiller ingen 
krav om at du er flink til noe, vi 
ønsker bare å ha deg der, sånn 
at vi kan ha en hyggelig fredag 
kveld sammen med hverandre 
og ikke alene, forteller de til 
ReAvisa. - Vår hovedoppgave 
er å prøve å hindre alenekvelder 
foran TV-en. Vi jobber også mot 
mobbing og all form for sosial 
urettferdighet. Alle er velkom-

men, sier ungdommene som har 
tatt initiativ til ungdomsklubben 
helt på egenhånd. I år er det 
fem år siden den kommunale 
ungdomsklubben på Revetal ble 
lagt ned, og ingen ny ungdom-
sklubb er kommet i gang i kom-
munal regi, tross flere politiske 
lovnader om det. Per i dag 
finnes tilbudet ungdommene 
på Elverhøy står bak, og en 
foreldredrevet ungdomsklubb 
på Dalheim i Undrumsdal.
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Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Av Helge Bøe har vi fått låne en 
12 siders katalog fra dyrskuet i 
Ramnes i 1904. Til sammen var 
det 81 utstilte dyr, i tre klasser: 
Avdeling 1 - okser over ett år, 
9 okser, Avdeling 2  - kyr, 57 
utstilte og Avdeling 3 - kvi-
ger over ett år. Dyrskuet var 
på Søndre Ramnes  og dom-
mere var amtsagronom Skaar, 
gaardbruger Haagenrud og 
landbruksskolebestyrer Johan 
Austeen. Katalogen kosta 10 
øre og var trykket i Tunsberg-
erens Trykkeri. Den ble trykket 
i gotisk skrift og forteller at 
førstepremie betegnes med 
”hvid sløife”, annen med rød, 
tredje med blå, og fjerdepremie 
med grønn sløyfe. Seks utstill-
ere mønstret ni okser: Ramnes 
Kvægavlsforening stilte ut tre 
okser: Fager, cirka 7 år og flere 
ganger premiert, hvorav mange 

2. premier. Fjeldman, ikke 
oppgitt alder er også flere 
ganger premiert. Kvit, cirka 
fire og et halvt år hadde også 
innkassert flere premier.
I tillegg stilte Anders Dahl, 
Valle, L. Bache, Solberg, Johan 
N. Bjune, B. M. Bugge, Søndre 
Jahre ut en okse hver, mens J. 
Gjessing, Valle stilte ut to okser.

Nostalgisk liste over utstillere
Av katalogen ser vi at utstillerne 
stilte med dyr av ”bygderase”, 
”smaalensrase”,  ”rødsidet, 
kollet”, ”rødkolle” og ”stedegen 
rase”. Utstillerne ble presenter 
med navn og gården de kom 
fra. Flere av navnene kjenner 
vi igjen som veinavn i Ram-
nes i dag. Vi har prøvd å tyde 
de gotiske bokstavene og satt 
opp en liste over utstillerne: E. 
Flaatten, Lefsrød, Linnestad, 

Stort dyrsku i Ramnes i tidligere tider

Bø, Olgar Dahl, Braar, 
Christen Førum, Hans D. 
Førum, Ole P. Bjune, Samuel 
M. Linnestad, Ludvig Bache, 
Solberg, Ellef P. Skjeggestad, 
Karl Holm, Stange, Hans 
Olsen, Ree, Lars F. Bjune, 
Hans Olsen, Heian, Johan 
N. Bjune, A. Sjuve, Bjune, 
M. Johansen, Fresti, Peder 
O. Jahre, Peder P. Gunhild-
stad, Jørgen T. Heian, Hans 
Linnestad Bjune, Anton A. 
Bjune, Peder O. Bjune, Joh. 
L. Linnestad, S. Svanæs, 
Braar og Olaus O Reine. På 
Slottsfjellsmuseet i Tønsberg 
ligger gamle årganger av 
Tønsbergs Blad. Der fant vi 
både annonsen om dyrskuet 
og resultatlisten etterpå. Det 
ble delt ut seks andrepremier, 
resten tredjepremier og noen 
bevaringspremier.

RAMNES: I dag forbinder de fleste “dysku” med dyrsku’n i Seljord, men det var slike arrangement mange 
steder på landsbygda før i tida. I 1904 kom folk og firbeinte langveisfra til dyrsku i Ramnes, og 50 år etter 
ble det gjentatt med en jubileumsdyrsku i 1954.

Gamle møteplasser i Re:
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GAMLE BILDER, PROTOKOLLER 
OG PLAKATER: Det store bildet er fra 
jubileumsarrangementet på Søndre Jahre 
i 1954. Hit kom det dyr fra hele Vestfold. 
I Ramnes Historielags arkiver står det at 
landbruksminister Thorsten Treholt var til 
stede. Arrangør var Ramnes Bondelag - 
eller Ramnes Landbrukslag som det da het. 
Dagens leder av Ramnes Bondelag, Andreas 
Gran, ser vi på det øverste bildet, med de 
gamle protokollene i handa. Videre ser vi 
Helge Bøe med katalogen fra dyrskuet i 
Ramnes i 1904. Flere plakater fra dyrskuene 
er tatt vare på, den eldste katalogen fra 
1904 er skrivi i gotisk skrift. På bildet til 
venstre ser vi Terje Sviland som var 5 år 
under jubileumsdyrskuen i 1954 og husker 
godt folkelivet på jordene i bakgrunnen på 
Søndre Jahre i Ramnes.

Foto: 
Håkon Westby

Ramnes Historielags samlinger
Erling Gran (bildet fra 1955)

Jubileumsutstillingen på Jahre i 1954

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

Kjørte ”Gråtass” 
fra Sande med ku 
og datter i høyvogn
RAMNES: Terje Sviland (67) 
på Søndre Jahre var fem år un-
der jubileumsstevnet i 1954, og 
han husker godt arrangementet. 
Det var fint vær og masse folk. 
Best husker han at det kom 
en bonde kjørende fra Sande 
med en ”Gråtass”, en Masey 
Ferguson med ei høyvogn bak 
- hvor han hadde dattera si og 
ei ku som skulle stilles ut. Det 
gjorde inntrykk på Terje. - Jeg 
husker at det var masse folk. 
Utstillinga blei holdt på et 14 
mål stort jorde sør for Eiketun, 
der jeg bor nå. Tomta til huset 
var gravd ut den gangen stevnet 
var, og jordet var mellom tomta 
og Åsveien på Jarberg. - Bonde-
kvinnelaget sto for serveringa 
og jeg husker at de kokte erte-
suppe i bryggepanna i brygger-
huset, som de solgte sammen 
med hjemmebakte rundstykker, 
forteller Terje Sviland. Terje 
forteller at mora hans hadde 
satt noen bilder fra dyrskuet 
inn i et fotoalbum, men de gikk 
dessverre tapt under brannen på 
Søndre Jahre nylig.

RAMNES: For å finne ut litt 
mer om jubileumsutstillngen 
som var på Jahre tok vi kon-
takt med lederen i Ramnes 
Bondelag Andreas Gran på 
Stange. Der fikk vi gå gjennom 
bondelagets protokoller fra 
begynnelsen av 1900-tallet og 
fram til 1950-tallet. Det viste 
seg da at det var bestefaren til 
Andreas, Hans Gran, som var 
leder i Ramnes Landbrukslag 
da jubileumsutstillingen ble 
holdt. I årsmeldingen for 1954 
- 1955 skriver formannen, Hans 
Gran, i Ramnes Landbrukslag 
følgende om utstillingen: ”Da 
det i år var 50 år siden siste 
dyrskue ble holt i Ramnes ble 
det arrangert en bygdeutstilling 
på Jahre den 21. august hvor 
det var meget stor tilslutning 
både av folk og fe. Det var 
også utstilling av maskiner 
fra bygda. De aller nyeste og 
mest moderne maskiner innen 
landbruket samt en del av de 
maskiner som ble brukt for 50 
år siden. Hans Flåtten fortalte 
om utviklingen i de siste 50 år 
innen husdyr og jordbruket. I 
forbindelse med utstillingen 
ble det holdt tevlinger i ek-
steriørbedømming av storfe og i 
pløying.” I referatet til Ram-
nes Landbrukslags styremøte 
10. november 1954 står det 

at “overskuddet av jubileum-
sutstillingen 21.august i år ble 
adskillig bedre enn forventet, 
takket være det fine været på 
utstillingsdagen”. Regnskapet 
viste et foreløpig overskudd på 
700 kroner. Overskuddet skyltes 
annonser som formannen hadde 
fått inn i utstillingskatalogen 
og at festen om kvelden hadde 
gitt et lite overskudd. På et 
møte i Ramnes Landbrukslag 
på Kirkeborg 16. november 
1954 refererte formannen Hans 
Gran fra jubileumsutstillingen. 
Etter diskusjon ble det vedtatt 
at overskuddet skal deles likt 
mellom Bondekvinnelaget og 
Landbrukslaget til bruk ved en 
senere utstilling. Diplomene til 
premievinnerne fra utstillingen 
ble delt ut. Laget byttet navn 
til Ramnes Bondelag i 1955. 
I Tønsbergs Blads reportasje 
mandag 23. august 1954 kan vi 
lese at det var utstilt cirka 90 
dyr, hvorav over 70 raukoller. 
Det ble delt ut to 1. premier, 
til Olav L. Linnestad for ”Lyra 
19301” og til Haldor Wold for 
”Lyra”. Dessuten nitten 2. pre-
mier og over tredve 3. premier. 
I tillegg var det noen godkjente 
og noen som fikk vernepremier.
Det var også tevlinger i pløy-
ing, eksteriørbedømmelse og 
blomsteroppsetning.

Har du lyst til å synge i prosjektkoret Bygdekoret? 

Vi øver en gang i måneden, med 18. september som første øvingsdag 
på Revetal ungdomsskole. Koret skal fremføre et arrangement fra 

Ronja Røverdatter under Re Middelalderdager 2017. 

Alle er velkommen med den stemmen de har, vi trenger mange sangere!

DiriDirigent er Inga Kjærås fra VåRa koret.

For mer informasjon, se våre Facebook-sider 
eller ta kontakt på ida.johre@re.kommune.no
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Personalia i Re:

Mange sår tvil om hele kommunesammenslåingsprosessen.

Tlf: 33 38 47 00 

Send inn 
til ReAvisa!

Gratulasjoner, 
jubilantbilder, 
bryllupsbilder, 

minneord 
og annet 

personalia 
kan sendes til 

ReAvisa:
 

Post@ReAvisa.no 
MMS 488 69 444

Slekters gang:
Døpte

Ramnes kirke
14.08 Mina Svenke Miland
14.08 Emil Kyllo
14.08 Michael Hassan-Thorsnes - døpt i Nøtterøy kirke
28.08 Ellinor Sorine Pedersen Horntvedt
11.08 Adrian Skahjem Stensnes

Våle kirke
21.08 Kristine Humstad Andreassen 
 - døpt i Ballangen kirke
28.08 Ingrid Hillestad
28.08 Matilde Soot Frydenlund
28.08 Fredrik Alexander Berg
28.08 Lucas Bråthen-Lund

Undrumsdal kirke
21.08 Maia Bjørnsen Dingstad 
 - døpt i Spydeberg kirke

Vigde

Våle kirke
13.08 Hilde Christiansen og Børge Garder

Ramnes kirke
03.09 Mina Kaasa og Tom-Arne Vollen

Døde

Ramnes
24.08 Leif Oskar Jahre
26.08 Haldor Gjermund Wold
09.09 Jon Olav Knotten

Undrumsdal
17.08 Gunnar Andreas Juvodden
19.08 Kristian Henry Knapstad

Våle kirke
12.08 Liv Viktoria Orud Brundtland
02.09 Lovise Gustava Hansen
07.09 Lill Karin Ellingsen

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

50-årskonfirmanter i Ramnes
RAMNES: Søndag 28. august var 12 konfirmantjubilanter samlet til gudstjeneste i Ramnes kirke. 
Etterpå var de samlet til hyggelig samvær på Stange Gjestegård hvor de gjenoppfrisket gamle 
minner fra konfirmasjonstiden for femti år siden. På bildet ser vi foran fra venstre: Grete Jensrud 
(født Bergene), Solveig Skuggedal (Kihle), Helene Moe (Guthus), Marianne Henriksen (Larsen) 
og Marianne Kjølner (Kristoffersen). Bak: Lars Håkon Skjeggestad, Sverre Gjersøe, Svein Larsen, 
Anders Langedrag, Hans Ragnar Flaatten, Kjell Folkvord og Erik Bergan. 

Foto: Håkon Westby

50-årskonfirmanter i Våle
VÅLE: Søndag 28. august var konfirmantjubilantene først samlet til gudstjeneste i Våle kirke. 
Etterpå var det hyggelig samvær på Stange Gjestegård hvor de gjenoppfrisket gamle minner. På 
bildet ser vi foran fra venstre: Karin Synnøve Lønn (født Langerud), Bente Austad (Aamodt), 
Lisbeth Stordalen Mørck og Signe Helene Vigeland Hauge. Bak: Per Rygg, Jørn Gjersøe, Leiv 
Danielsen, Jan Ivar Huseby, Martin Westbye og Harald Kristian Sanner. 

Foto: Håkon Westby



31ReAvisa september 2016

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

ReAvisa for 5 år siden: 
- Jasså, så dere har forsamlingslokaler her i Re 
REVETAL: Den ene rikspolitikeren etter den andre kom til Re for å kaste glans over sine parti-
feller i lokalvalgkampen 2011. Daværenmde stortingspresident Dag Terje Andersen (AP) kom 
midt i det verste regnværet. Etter en allerede fuktig og sølete omvisning på jordene som skulle 
huse nytt omsorgsbygg på Revetal, rakna regnskyene over stortingspresidenten med lokal AP-
følge. De satte kursen mot første og beste ly for regnet. Vel på plass i et av skura for handlevog-
nene, humrer og ler stortingspresidenten: - Jasså, så dere har forsamlingslokaler her i Re.

Faksimile: ReAvisa september 2011.

Lokalmat
Kortreist

Økologisk
 - åpent mandag til lørdag

Sommerværet oppsummert i ett eneste leser-bilde
DAL SØNDRE: Sommeren er over - en sommer  prega av flere kraftige og veldig lokale torden-
byger, av og på. Njål Kvernland på Dal søndre målte 13 millimeter nedbør på ti minutter rett etter 
at dette bildet ble tatt av hans søster Reidun Kverneland Olsen. Det beskriver godt det kontrast-
fylte været over Re i sommer. – I dag var det meldt fint vær, 20 grader. Slik ble det ikke, oppsum-
merer bonden på Dal Søndre til ReAvisa.

Foto: Reidun Kverneland Olsen.

ReAvisa vil inspirere, informere og sette dagsorden.
ReAvisa vil gjerne dekke det flotte som skjer i Re. Lar deg som leser bli inspirert, komme deg opp av sofaen og 
bli med på sport, kultur, frivillig arbeid og alt det andre folk bruker fritiden sin på i Re. ReAvisa informerer og gjør 
deg gjerne nysgjerrig på mer info om ditt lokalmiljø. Der vil ReAvisa være din kilde til å få vite mer. Også når 
det gjelder å skrive om ting som ikke er like fint og flott. Folk er uenig med hverandre i Re også. Det finnes noe 
kritikkverdig overalt. Uten å ta tak i dette, hvordan kan vi da være stolte av lokalsamfunnet vårt?

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

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!
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Din lokale partner leverer alt på Revetal!

   itt kontor
- vår ekspertise og service

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

33 36 26 00 (Butikk) - 33 30 67 67 (Kontor/Grafisk)

www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no   itt kontor
- vår ekspertise og service

Sport1/Ditt Klubbhus er i familie med

HØSTKAMPANJE

kun  690,- 
eks. mva pr. mnd!

3 mnd. gratis leie!

KAFFE/VANN

       Varm fersk kaffe & kaldt friskt vann!

PRINT/SCAN
Markedets beste driftsgaranti!

Med DITT GULLKORT  får du 

gode tilbud på alle varer hele året!GULLKORT

Åpningstider: 09-20 (18)www.dittklubbhus.no

OLA NORDMANN, NORGE IL

Onsdag 14. - Lørdag 17. sept. -30%
alle sko

-30%
alle sykler (2016)

30%-rabatten gjelder kun lagerførte varer.


