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

lastesikringskurs, med mer.

Huseby Kjøkkensenter Våle Gjelstadveien 38B, 3178 Våle. Tlf 33 06 12 40

Velkommen til kampanjedager* 
hos din lokale Huseby-forhandler:

20 % rabatt på alle Signatur kjøkkenmodeller 
Tilbehør til en verdi av kr. 5 000,-**
Gode tilbud på hvitevarer fra Miele

Se hele Signatur-serien på huseby.no

*Tilbudet gjelder fram til 11. november. **Forutsetter bestillinger av komplette Signatur-kjøkken.

20% 
på Huseby-

kjøkken

– ekte kjøkkenglede!

Fastpris på salg av bolig
kr 25.000 + faste kostn.

“Veien ut” har overtatt 
Kjønnerød gård
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- Ingen kan overgå naturen, ingen mennesker kan gjenskape det naturen skaper. Alt vi kan gjøre er å be-
arbeide det naturen gir oss så alt det flotte kommer fram, mener Vidar Flåteteigen (67). Han skaper de fineste krea-
sjoner av tre, og restaurerer slitne tremøbler tilbake til gammel prakt. Mange familieklenodier er blitt redda her.

Det Vidar fikser i snekkerverkstedet sitt på Horn, er det ikke mange andre som får til. Nå bruker han mer av 
tida si til å lære bort og fortelle om et gammelt fag han er redd for at skal dø ut. - Når jeg er rundt på skolene spør 
jeg ofte: Åssen står det til med sløydsalen? Da får jeg som regel et skuffende svar. Det er for gæli, veitu.

- Det skjer mye spen-
nende på Svinevoll!
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Neste ReAvisa har 
frist 2. november,
utg. 9. november

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilans journaliststudent

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

Gårder i Re:

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Stiftelsen “Veien ut” bruker 
naturens positive effekt sammen 
med profesjonelle terapeuter for 
å hjelpe rusavhengige til å leve 
et varig rusfritt liv, heter det på 
stiftelsens nettside.

Avhengig av hjelp fra
frivillige og sponsorer
Ekteparet Katrine Chi og Jan 
Schøyen driver ”Veien ut”. De 
har kjøpt Kjønnerød gård av 
Alfa kurs og behandlingssenter 
A/S. Overtakelsen var 15. juni, 
men ”Veien ut” har leid stedet 
siden 15. september i fjor. Nå 
ser de fram til å sette stedet i 
stand slik det var den gang det 
var vernehjem på Kjønnerød. 
- Men vi er avhengig av hjelp 
og støtte fra sponsorer, sier 
Schøyen. Det er ikke alle 

kommuner som gir bidrag til 
behandlingen. Vi ønsker å bli 
kjent med lokalmiljøet i Re. 
Han berømmer godt samarbeid 
med Rema 1000 på Revetal. 
Noe de har fortalt om på sin 
Facebookside. Der ligger det 
forøvrig videoer og linker til 
tidligere turer og intervju med 
Lindmo på NRK. Tiltaket har 
også vært omtalt på TV2-
nyhetene, i A-magasinet, pluss 
mye mer.
”Veien ut” har i tillegg til 
sine ansatte hjelp av folk som 
har blitt hjulpet av opplegget 
tidligere med hele ni frivillige 
årsverk. Torsdag 15. september 
kom åtte deltakere i sommerens 
”Veien ut”-ekspedisjon gående 
inn på tunet på Kjønnerød gård 
til stor jubel fra velkomstkomi-

“Veien ut” har overtatt Kjønnerød gård
KJØNNERØD: Naturen i Re blir en viktig del av medisinen når rusavhengige finner veien ut av misbruket.

teen som tok i mot dem med 
flagg, heiarop og plakater. 
De hadde vært på en tre 
måneder lang tur som startet 
med kanopadling på Femunden. 
Deretter gikk de fra Namsvann i 
Nord Trøndelag over Børgefjell 
til Sverige og nordover til 
Svartisen i Nordland. Så gikk 
turen videre i en 73 fot stål-
seiler fra Halsa via Bjørnøya 
til Svalbard, deretter sørover 
til Færøyene og til Haugesund. 
Siste etappe gikk til fots i regn-
vått terreng fra Nordagutu til 
Kjønnerød, forteller Jan Scøyen 
som ledet ekspedisjonen sam-
men med to medhjelpere og to 
frivillige. Vel inne på tunet ble 
deltakerne plassert i hver sin 
stol før Jan Schøyen holdt en 
liten tale for deltakerne hvor 

han sa: ”Jeg har blitt glad i 
dere alle, og dere har blitt 
glad i hverandre. Ta vare 
på det!”, sa en rørt Schøyen 
som delte ut klem til hver 
og en av deltakerne, før han 
hadde en del praktiske op-
plysninger om tøy, dusjing 
og innkvartering. Men først 
var det servering av kaker og 
kaffe. 

- Folk er forskjellig
Nå venter åtte måneder med 
ettervern på Kjønnerød. Nå 
skal deltakerne begynne å ta 
tak i ting, bestemme seg for 
videre skolegang, rydde opp 
i økonomien. Folk er ulike 
og trenger ulik tid, forteller 
Katrine Chi og Jan Schøyen 
på Kjønnerød gård. 
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Nettavisa ReAvisa.no - cirka 14.700 lesere sist måned!

Mest lest sist måned:
1. Ny butikk på Re-torvet: Suser i Sivet
2. Ny Revetal-utbygging: Rema 1000
3. Se bilder fra Re-mila 2016
4. Leserinnlegg: Vær så snill, ikke Tønsberg!
5. Jarlsberg som kommunenavn: -Historieløst!

Mest lest så langt i år:
1. Innbruddstjuver raserte Revetal u-skole
2. Barnedåp ble plutselig til bryllup
3. Amalie følges av tusenvis i sosiale medier
4. Ny butikk på Re-torvet: Suser i Sivet
5. Sammenslåing: - Jeg skjønner ikke at dere tør!

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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Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt:

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
Stengt 18. juli-1. august

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

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

Kom til Revetal!

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

Styrk immun-
forsvaret før 
influensaen

kommer!  

VEIEN UT: På det store bildet ser vi ekteparet Jan Schøyen 
og Katrine Chi som driver ”Veien ut”, og har overtatt Kjøn-
nerød gård. På det øverste bildet ser vi deltakere komme hjem 
etter tre måneder med padling, seiling og vandring i fjell og 
skog. Velkomstkomiteen på Kjønnerød gård består av familie, 
venner og tidligere deltakere i ”Veien ut”, som alle ønsker 
velkommen med plakater og heiarop. Deltakerne fikk alle 
hver sin klem av ekspedisjonsleder Jan Schøyen for vel gjen-
nomført tur.

Foto: Håkon Westby

Velkommen til verkstedutsalget! 
 

                  Åpningstider:   
    �rsdag �l fredag: 10-16 
    lørdag: 11-15 

www.akglass.no og facebook 

Lager 
for hverdag og festI toppsjiktet av 

økologiske melke-
bønder i landet
TUFTE GÅRD: Tufte Gård 
produserer like mye – og ofte 
mer – enn en ordinær gård, sjøl 
om drifta er heløkologisk.
Harald Lie (39) driver Tufte 
gård sammen med kona 
Gunvor (35). Sammen har de 
fem barn i alderen 2 til 12 år. 
Allerede i 1997 la gården om 
til økologisk melkeproduksjon, 
og i 2004 overtok Harald og 
Gunvor gården som står for en 
melkeproduksjon på 220.000 
liter i året. Mange mener at hvis 
du driver økologisk får du ikke 
like stor produksjon. Men Tufte 
Gård produserer like mye – og 
ofte mer – enn en ordinær gård, 
sjøl om drifta er heløkologisk.
– Her på gården ligger vi på en 
melkeytelse per årsku på 9.150 
liter, forteller Harald. Det er 
mye i forhold til snittet på cirka 
8.000 liter her på Østlandet.
– Det bare viser at det er fullt 
mulig å drive en relativt sett 
stor og lønnsom økologisk 
produksjon, sier Harald. At 
Tufte gård ligger helt i toppsjik-
tet blant økologiske melke-
bønder, kommer av at kuene 
får høykvalitets, egendyrka 
økologisk for. – I fjor var det 
spesielt gode avlinger, og det er 
like stor avling i år – men av litt 
dårligere kvalitet.
Det veit Harald alt om. Alt fra A 
til Å blir testa og analysert.
– Det første som skjer, er å ta 
jordprøver. Da kan du se hva 
jorda har bruk for av gjødsel, 
kalk og næringstilgang ellers. Et 
jorde er ikke et jorde, og jord er 
ikke bare jord – det avhenger av 
hva du skal dyrke.
I samarbeid med nabo Rolf Her-
man Askjer, som driver økolo-
gisk kornproduksjon, sørger de 
to gårdene for vekstskifte på til 
sammen 800 mål. På 380 mål 
gror det grass. Vekstskifte betyr 
at de bytter på med cirka tre 
år med grass, for så tre år med 
korn. År etter år med det samme 
kan gi sjukdommer og skrin 
jord. Det unngår man på denne 
måten. Etter at foret er høstet 
inn, analyseres kvaliteten helt 
ned til detaljert næringsinnhold. 
Og selvfølgelig analyseres det 
endelige produktet – melka – 
helt ned til den minste detalj.
Les mer om Tufte Gård på 
nettavisa ReAvisa.no.
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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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Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Med bakgrunn i Regjeringens og Stortingets mål for kommunerefor-
men, sentrale dokumenter, lokalt gjennomførte utredninger og rapporter, 
folkeavstemming 14.09.15 og spørreundersøkelse i månedsskiftet august 
– september 2016 fatter Re kommune følgende vedtak: 
Re kommune gjennomfører en sammenslåing med Tønsberg kommune.

2. Det nedsettes et politisk arbeidsutvalg bestående av ordfører, varaordfører 
og opposisjonsleder til å representere Re i arbeidet med å utarbeide en politisk 
plattform for den nye kommunen. Rådmann tiltrer utvalget administrativt.  
Plattformen bør inneholde forslag til de krav som stilles i inndelingsloven 
knyttet til en søknad om sammenslåing. Plattformen legges fram for de res-
pektive kommunestyrene til behandling i løpet av 2016.

3. Det nedsettes en styringsgruppe bestående av formannskapet. Arbeidsutval-
get handler på vegne av styringsgruppa, og rapporterer fortløpende tilbake til 
denne. Prinsipielle spørsmål avklares med styringsgruppa. Det forutsettes at 
gruppeledere og tillitsvalgte orienteres underveis.

4. Før forhandlingene iverksettes skal det gjennomføres en en grundig diskus-
jon om våre prinsipper for sammenslåing. Disse skal føres mest mulig åpent 
og inkluderende. Prosessen starter med et politisk verksted i kommunestyret. 
Denne muligheten må brukes til å få et prosjekt som virker samlende i be-
folkningen. Derfor bør blant annet lag og foreninger og representanter for de 
ulike grendene, samt tillitsvalgte i Re tas med på råd i denne viktige jobben 
for reingers og de ansattes framtid.

5. Re kommunestyre vil fremheve lokaldemokratiet som viktig i en sam-
menslått kommune. Vi ber at "Bygderåd" etter modell fra Eldreråd og Råd 
for personer med nedsatt funksjonsevne konkret vurderes som modell for den 
sammenslåtte kommunen.

Kilde: 
Re kommune

Her blir Tønsberg valgt

RE ALEINE: Tre stemmer for et sjølstendig Re: Ulf Lund Halvorsen (MDG), 
Heming Olaussen (SV) og Daniel Ims (AP). Flertallet på 22 sitter og stemmer i 
mot et sjølstendig Re.

RE+HORTEN: To stemmer for en sammenslåing med Horten: Daniel Ims (AP) 
og Karl Anders Bråten (AP). Flertallet på 23 sitter og stemmer i mot.

Foto:
Stian Ormestad

RE+HOLMESTRAND: Fem stemmer for en sammenslåing med Holmestrand: 
Trygve Ånestad (SP), Heidi Myhre (SP), Ragnar Kirkevold (SP), Lise Firing (SP) 
og Bente Torun Brekke (FrP). Flertallet på 20 sitter og stemmer for Tønsberg. 

Lokalpolitikk i Re:
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- Re-identiteten vil alltid ligge i bakhue 
  på folk. Den vil aldri forsvinne, trur jeg.

REVETAL: Ordfører Thorvald Hillestad (64) innså allerede i 2007 - bare fem år etter at Re kommune var slått sammen av Ramnes og 
Våle - at også Re var for liten for å kunne klare seg aleine i framtida. Derfor ble 3K-samarbeidet starta med Hof og Holmestrand, med 
tanke på sammenslåing på sikt. - Det ble kanskje ikke uttalt så mye da. Det ble egentlig sagt det stikk motsatte - at det IKKE var med 
tanke på sammenslåing, innrømmer Hillestad i dag. I sommer helte han mot Horten - og nå går han “all in for Tønsberg”.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Valget har falt, og det ble 
Tønsberg. Det er Re-ordfører 
Thorvald Hillestad (SP) fornøyd 
med, sjøl om han har vært 
innom både Holmestrand og 
Horten på veien, før han gikk 
helhjerta inn for Tønsberg. 

Populær ordfører
Noen kaller det vingling, andre 
mener det viser at ordføreren 
har evne til å ta inn informasjon 
underveis og ta et velfundert 
valg. - Det må folk få lov å 
mene hva de vil om, enten de 
mener det er vingling eller ikke. 
Men for meg var Holmestrand 
det beste alternativet i utgangs-
punktet, fordi like barn leker 
best. Jeg mener vi er mest like 
våre naboer i nord. Men jeg 
trur det å dra inn Sande i siste 
lita ødela mye, og med et nei i 
folkeavstemningen var ikke det 
veien å gå. Nå er Sande en del 
av pakka, og da er det liksom 
det vi må forholde oss til, mener 
Thorvald. - Horten seila opp 
som et godt alternativ med flere 
spennende fellesprosjekter i 
grenseland: Togstasjon, gods-
terminal og næringsområde. 
Men til sjuende og sist var 
ikke valget så vanskelig, når 
både den eksterne rapporten og 
innbyggerundersøkelsen pekte 
så klart mot Tønsberg, ifølge 
Thorvald. - Det ville blitt helt 
feil å overse dette, uttalte han 

til nettavisa ReAvisa.no da 
resultatet fra innbyggerunder-
søkelsen forelå. Som ordfører 
blir Thorvald historisk ved å 
være den eneste ordføreren 
som regjerer en hel kommunes 
levetid. Han har blitt gjenvalgt 
gang på gang, ingen andre ord-
førere har vinni direkte ordfør-
ervalg fire ganger på rad. Hele 
64 prosent stemte på Thorvald 
som ordfører i rekordvalget i 
2007. Da ordningen med direkte 
ordførervalg ikke ble videreført 
i 2011, fikk likevel Senterpartiet 
en betydelig større oppslutning 
i lokalvalget enn i stortingsvalg. 
“Thorvald-effekten” viste seg 
også i lokalvalget i 2015, der 
han nok en gang ble kandidaten 
med flest personstemmer av 
alle - og valgt til ordfører for 
sjuende gang.

“Nye store Re”?
En av kjepphestene til Thorvald 
gjennom alle disse åra har vært 
omdømmebygging. 
- Vi skal være stolte av hvor vi 
kommer fra, vi kan slå oss på 
brøstet når vi er uttaskjærs og si 
at “vi er fra Re!” 
Re-identiteten tror ikke ordfør-
eren forsvinner i en ny og større 
kommune. - Den vil nok være 
der og ligge i bakhue på folk. 
Det blir vel sånn at vi sier vi 
kommer fra Re, som nå er blitt 
en del av en større kommune?

Identitet ligger lag på lag. 
Sterkest tilhørighet har de fleste 
til stedet en bor, deretter til 
kommunen og fylket. Reinger 
skiller seg ut med en rekord-
sterk tilhørighet til Re kom-
mune, hele 68 prosent svarte 
i innbyggerundersøkelsen fra 
2014 at de har stor tilhørighet 
til egen kommune. Det er et så 
høyt tall at fagfolka stussa på 
akkurat det. Vi må ha gjort mye 
riktig her i Re, når det gjelder 
felles identitetsbygging i en ny 
kommune. Spesielt tre ting kan 
gjøre det lettere for oss reinger 
å få en interkommunal identitet 
på toppen av Re-identiteten 
i den nye kommunen, mener 
Thorvald: For det første har vi 
en overveiende stor tilhørighet 
til Tønsberg, sammenliknet 
med alle de andre byene rundt 
Re. For det andre er pendlingen 
mellom Re og Tønsberg stor, 
der 22 prosent av arbeidsstok-
ken i Re jobber i Tønsberg. Og 
til sist: Felles middelalderhisto-
rie. - Vi hadde jo disse slagene 
på Re. De kom fra Tønsberg 
hver gang de skulle slåss. Det er 
historiske linker mellom oss. Vi 
har flere felles strenger å spille 
på, som gjør at vi kan føle sam-
hørighet i en ny kommune med 
Tønsberg, mener Thorvald.
- Tør du å være visjonær på 
vegne av den nye kommunen?
- Vi må heie fram de tinga vi 

allerede er gode på her i Re. Fri-
luftslivet vårt. Kanskje vi skal 
bli en foregangskommune ved 
å vise at vi passer på den dyrka 
marka vår, for eksempel? Den 
måten vi er på, den måten vi 
oppfører oss på, det samholdet 
vi har her, og den kulturen vi 
har her i Re - alt dette skal vi 
nå putte inn i den nye kommu-
nen. Da håper jeg vi heier fram 
hverandre i den nye kommunen  
- at vi er med på å sørge for at 
Tønsberg befester sin posisjon 
som fylkeshovedstad. Vi blir jo 
en del av den pakka. Samtidig 
som vi skal passe på “vår” del 
av den nye kommunen, det 
gamle Re, må vi også være en 
medspiller for det som skjer i 
resten av den nye kommunen. 
Den blir jo en del av oss. Syns 
du ikke du ser for deg “nye 
store Re”, da? Navnet kan bli 
Jarlsberg, Tønsberg, eller noe 
annet - men det vil i mine øyne 
være et “stor-Re” som jeg håper 
det virkelig skinner av, som blir 
sett til, det samme som vi har 
hørt i alle år her i Re: “Her får 
dere det jammen til!”
Og det vi har fått til, har vi fått 
til i en kommune som var for 
liten allerede ved fødselen - 
eller hvert fall ikke så veldig 
lenge etter, etter ordførerens 
mening. Det innrømmer han 
først i dag: - Det var vel i 
2007 at jeg skjønte at vi måtte 

ut og samarbeide for å klare 
utfordringene som lå foran 
oss. Derfor tok jeg en prat med 
ordførerne i Holmestrand og 
Hof. Vi var vel egentlig ikke 
større noen av oss annet enn at 
vi hadde bruk for et samarbeid. 
Samtidig sa begge de største 
partiene her i landet at det var 
behov for en kommunereform. 
Vi visste jo at dette ville bli 
tema en gang i framtida. Da 
tenkte jeg at det hvert fall ikke 
var direkte dumt å trene litt 
på samarbeid over kommune-
grensene, som kunne bli til en 
sammenslåing på sikt. Jeg må 
innrømme at jeg var der - uten 
at det ble uttalt så mye. Det ble 
egentlig sagt det stikk motsatte, 
innrømmer Hillestad nå i etter-
kant. 

- Måtte gjøre Re best mulig
Første gang ordføreren uttalte 
seg til ReAvisa at 3K-samar-
beidet på sikt kunne bli en sam-
menslåing mot nord var i forb-
indelse med lokalvalgkampen 
i 2011. Det var fire år etter at 
ordføreren på mange måter 
hadde innsett at Re kommune 
ville bli for liten i framtida.
- Hvordan var det å gå med 
den tanken, samtidig som Re 
fortsatt ble feira en ny og varm 
kommune som skulle bygges for 
framtida? 
- Nei, jeg synes ikke det var så 

Lokalpolitikk i Re:

Se video på ReAvisa.no
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vanskelig. Vi måtte gjøre Re 
best mulig, primært for at vi 
skulle klare å gjøre oppgavene 
våre for de som bor her, men 
også for at vi skulle være en 
attraktiv partner i framtida. 
Helsehuset er et eksempel. 
Det er jeg kjempestolt over at 
vi hadde guts nok til å gå for. 
Også er jeg veldig stolt over at 
vi bygger en ny ungdomsskole. 
Det var viktig å få dette på plass 
før vi skulle inn i en ny konstel-
lasjon. Det er ikke like enkelt 
å få “smækka” ned en bygning 
til flere hundre millioner kroner 
her oppå bygda, den avgjørelsen 
er nok tyngre å få gjennom når 
man skal skaffe kronene i en 
større kommune. 

Utkant av en by - uansett?
- Var Re en allianse mellom to 
landkommuner for å få på plass 
mest mulig før vi ble utkant av 
en by - uansett? 
- Jeg vil ikke si det, men jeg trur 
nok det gjorde sitt til at ballen 
rulla fortere og fortere. Nå går 
vi inn i en ny kommune med 
større pondus, nå som vi har en 
felles Re-identitet og faktisk 
slår oss litt på brøstet. Vi veit 
at vi kan få til ting og vi går 
til samarbeidet med en sterk 
overbevisning om at her skal vi 
få til noe bra - sammen står vi 
sterkere. Det har jeg skikkelig 
trua på, rett og slett.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re-ordfører Thorvald Hillestad 
(SP) fyller 65 år i november. 
Innen Re+Tønsberg er en 
realitet har han nådd pensjons-
alder.

Ikke aktuell toppkandidat
- Jeg gleder meg til å bygge en 
ny kommune, og jeg kan love 
at jeg skal stå på i den tida som 
er fram til vi har fått denne nye 
kommunen vår på plass. Jeg 
håper jo at jeg skal være den 
gode Re-stemmen. Men det er 
flere enn meg som er med på 
å gjøre denne jobben, som er 
utrulig dyktige. Det er ikke bare 
deg sjøl du skal stole på, men 

også folka rundt deg.
- I 2019 skal det i lokalvalget 
velges et nytt bystyre - eller 
kommunestyre som Re-politik-
erne gjerne vil kalle det - vil du 
stille til valg og bli med i det 
nye styre og stell?
- Det har jeg ikke.... jeg er hvert 
fall ikke aktuell som en topp-
kandidat, slik jeg ser det per i 
dag. Det har jeg også sagt til 
Senterpartiets leder, at du får 
se etter en ny toppkandidat. Jeg 
begynner jo å bli voksen og må 
vel begynne å tenke på pen-
sjonisttilværelsen. Men om jeg 
havner på ei liste en eller annen 
gang, ett eller annet sted nedi 

der, det har jeg egentlig ikke tatt 
helt opp med meg sjøl.

SP-dominansen forsvinner
Dessuten er Thorvald realist og 
innser at Senterpartiet, som har 
vært enerådende i alle Re-åra, 
neppe blir like dominerende i 
en ny kommune sammen med 
Tønsberg. 
- Vi får se da, hvordan det 
går med Senterpartiet i den 
nye kommunen, og hvor stor 
oppslutning vi får der. Sånn sett 
kan du jo si at den jobben jeg 
har vært med på å gjøre er å 
undergrave partiets 
posisjon.

REVETAL: Nå gleder ordføreren seg til å snekre en ny kommune sammen med 
Tønsberg - men han blir neppe med videre inn i den nye kommunen ved valget i 
2019. - Da begynner jeg å bli voksen og må vel tenke på pensjonisttilværelsen.

Tror Horten kan 
komme med på sikt
REVETAL: På spørsmål 
om Horten kan bli en del av 
Re+Tønsberg-kommunen på 
sikt, svarer Thorvald Hillestad: 
- Det trur jeg. Og jeg trur det er 
neste skritt, hvis denne ballen 
skal fortsette å rulle.
Ordføreren er krass i kritik-
ken mot Fylkesmannen, som 
anbefaler at hele kyststripa med 
Langøya i Re går til Holme-
strand. - Der trur jeg Fylkes-
mannen gjør en stor feil. Hvis 
du ser på kartet, ser du den 
stripa med land som plutselig 
skal være en tynn stripe av 
Holmestrand inn i en eventuell 
ny kommune med Re, Tønsberg 
og Horten på sikt? Jeg tenker 
som så at dersom Fylkesman-
nen ikke hadde gjort det, hadde 
Horten blitt en inneklemt en-
klave i Re+ Tønsberg. Da kunne 
det kanskje gått enda kortere tid 
til man sa “shit au, dette her er 
kanskje naturlig å slå sammen 
til en kommune”, som en slags 
drahjelp for å få Horten med.
Både Re og Tønsberg som nå 
slår seg sammen er positive til 
en utvidelse med Horten. Flere 
i Re har tatt til orde for at Re 
ville blitt limet i en slik konstel-
lasjon, her har vi tilhørighet til 
begge byene.
- Tror du vi vil se sterkere sen-
trale føringer ovenfor Horten?
- Jeg tviler på det nå, i denne 
omgang. Men på sikt trur jeg at 
det kan være naturlig. Nå trur 
jeg vi skal la det være som det 
er, hvert fall i denne omgang, 
sier ordfører Hillestad.

Stiller neppe til gjenvalg i den nye kommunen

ALL IN FOR TØNSBERG: 
Re-ordfører Thorvald 
Hillestad (SP).

Foto: 
Stian Ormestad.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
  
Daniel Ims (AP) er en av våre 
ferskeste folkevalgte, som 
ble valgt inn for første gang i 
kommunestyret i fjor. I siste 
kommunestyremøte stemte han 
mot flertallet i eget parti og sa 
ja til Re som sjølstendig kom-
mune - og nei til sammenslåing. 
Sjøl mener han det ikke var en 
snuoperasjon i siste sekund: 

Stort sprik i befolkningen
- Nei, jeg mener ikke det. 
Jeg kom inn i lokalpolitik-
ken i et valg samtidig som en 
folkeavstemning. Vi skulle følge 
resultatet av folkeavstemningen, 
og jeg tenkte ikke på det som en 
komplisert sak - siden vi skulle 
få et ja eller nei fra velgerne. 
Vi fikk et nei, fulgt opp med et 
vedtak om å bygge Re som sjøl-
stendig kommune. Da det i mars 
ble snakk om å se på saken på 
nytt, stemte Re AP for å bruke 
lenger tid, men vi var enig i at 
såpass vesentlige økonomiske 
kutt måtte tas på alvor. I juni 
viste det seg at det ikke var en 
så alvorlig inntektssvikt som 
vi først frykta. Da ble mye av 
grunnlaget for en så rask sam-
menslåing borte, etter mitt syn. 
For all del, det finnes mange an-
dre gode argumenter, som større 
og mindre sårbare fagmiljø - et 
argument som kan være lettere 
å se for politikere og fagmiljøa 
sjøl enn for folk flest. Økonomi 
kan være et argument, en større 
kommune vil være mindre sår-

bar for svingninger. Men det 
avgjørende for meg til sjuende 
og sist var den demokratiske 
forankringen. Den mangler helt. 
- Innbyggerundersøkelsen viser 
et stort sprik i befolkningen, 
og store forskjeller fra sogn til 
sogn. Da mener jeg gevinsten 
ikke er større enn kostnaden ved 
sammenslåing. 
En av kostnadene kan bli en 
rekke med grensejusteringer 
- en oppsplitting av Re. Daniel 
vil ikke agitere for oppsplitting, 
men er oppriktig bekymra for 
Re-bygda og grendene her hvis 
det skulle skje. For han skjønner 
folk som tar til orde for grense-
justeringer rundt om i Re: 
- Det sies at det er et klart 
flertall for Tønsberg? Jeg er 
uenig i at vi kan lese innbyg-
gerundersøkelsen sånn. Det 
er et simpelt flertall, det vil si 
størst, men under 50 prosent 
- nærmere bestemt 41 prosent 
- for Tønsberg i Re som en 
helhet, men da har flertallet 
hatt andre ønsker. Det er bare 
i Ramnes og på Revetal at det 
er et alminnelig flertall - mer 
enn 50 prosent - for Tønsberg. 
Det er et like klart flertall imot 
Tønsberg i Fon og Våle, der det 
samtidig er et simpelt flertall 
for Holmestrand. Og talla for 
Undrumsdal viser et alminnelig 
flertall for Horten. Daniel er 
uenig i anbefalingen fra Fylkes-
mannen om å la Mulvika grunn-
krets gå fra Re til Holmestrand, 

men mener det viser hva som er 
i ferd med å skje: I Grettebygd 
er det et initiativ for å gå fra 
Re til Holmestrand, sammen 
med Mulvika. To nabogrender 
med samhold gjennom alle 
tider, som helst vil tilhøre felles 
kommune. Hvis dette initiativet 
går gjennom, og Grettebygd 
med omegn kanskje helt opp 
til Meskumski flyttes over til 
Holmestrand, vil den nye kom-
munegrensa gå 500 meter fra 
det gamle kommunesenteret i 
Våle på Sørby. Næringsområ-
det Bentsrud vil gå til Holme-
strand, og den planlagte gods-
terminalen på grensa mellom 
Re og Horten vil heller ligge 
mellom Holmestrand og Horten. 
Dette vil ha negativ økonomisk 
betydning for Re, og i framtida 
Re+Tønsberg. Haugan kan 
risikere å ligge igjen nærmest 
som en enklave mellom Horten 
og Holmestrand - en ny kom-
munegrense som kan betegnes 
som “uhensiktsmessig” og bli 
gjenstand for enda en grense-
justering? Sånn kan det spre 
seg fra grend til grend, frykter 
Daniel. 

Sammenslåing på 
sprikende grunnlag
Re-bygdene vil tape på å være 
en enda mindre utkant i hver sin 
by, enn om vi står samla. - For 
de fleste tror jeg det viktigste 
er å være en del av bygda vår 
- Re. Men det er også viktig å 

være i samme kommune som 
nabogrenda, gå på samme 
barnehage, samme skole, være 
medlem i samme idrettslag, 
bondelag, og så videre. Jeg 
tror samholdet i Re er sterkt, 
men jeg er redd for at det å gå 
inn i en sammenslåing på et så 
sprikende grunnlag som dette 
kan rive ned mye av det som er 
blitt bygd opp i Re. 

Stemte i mot sitt eget parti
Å bryte med flertallet i eget par-
ti var ikke dramatisk, forteller 
Daniel. - Vi har åpenbart ulike 
syn på saken - men vi er enig 
om at både økonomi, demokrati 
og bedre fagmiljø er tre hensyn 
å ta. Dette blir plusser og mi-
nuser for alle. Så har vi vektlagt 
de ulike punktene forskjel-
lig. For meg er demokrati og 
da demokratisk forankring 
i befolkningen viktigst, sier 
Daniel, som forteller at det er et 
stort sprik i hva medlemsmas-
sen i Re AP mener, akkurat som 
medlemsmassen i de aller fleste 
lokallagene i Re. 
Daniel flytta tilbake til hjem-
gården Oppsal innafor Haugan 
i 2010 med kone og barn. Da 
han reiste ut i verden som ung-
dom var han fra Våle, da han 
kom hjem skjønte han kjapt at 
han hadde blitt en reing. - Jeg 
ble positivt overraska over at 
det var skapt et sterk samhold 
mellom gamle Ramnes og Våle 
i nye Re kommune. Jeg ser en 

viss fare for at gamle skillelinjer 
kommer fram igjen nå. Tøns-
berg-alternativet virker mest 
splittende, mener Daniel. - Jeg 
ser ikke for meg at Tønsberg 
vil oss i Re vondt. Men akku-
rat som et befolkningsmessig 
flertall rundt Revetal nå over-
kjører resten av kommunen med 
sitt ønske om Tønsberg, kan 
et befolkningsmessig flertall i 
Tønsberg gjøre det samme i den 
nye kommunen. I det store og 
hele vil vi hverandre vel, men 
så vil det dukke opp saker der 
ulike interesser kan ha årsak i 
geografi. Da kommer Re i et 
klart mindretall. Sånn er det 
bare. 

Sier gjerne ja til gjenvalg
Sjøl har Daniel få betenkelig-
heter med å henge med videre i 
lokalpolitikken, også i en større 
kommune med Tønsberg. - Jeg 
kan godt tenke meg å være med 
videre. Men jeg ser faren ved 
at det blir mer profesjonaliserte 
folkevalgte i en større kommune 
med flere saker som tar mer tid. 
Hvis jeg får tilliten, vil jeg job-
be for hele den nye kommunen, 
men jeg mener det er viktig at 
folk fra alle deler av kommunen 
engasjerer seg. Det betyr ikke 
at jeg vil representere Haugan 
AP, Våle AP, eller Re AP - men 
jeg vil nok uansett ha den lokale 
dimensjonen med meg. Det 
er også viktig å ha med folk i 
forskjellige livssituasjoner. Det 

HAUGAN: Daniel Ims (40) vil ikke svartmale situasjonen, heller ikke agitere for en oppsplitting av Re - men AP-utbryteren mener at 
faresignalene er så mange at det bør belyses. I mange grender snakkes det om grensejusteringer, og blir dette en dominoeffekt fra grend 
til grend kan vi risikere å ende opp akkurat som vi ikke ønska da Ramnes og Våle ble til Re: Hver vår lille utkant i hver vår by.

Redd for en oppsplitting av Re: 
- Risikerer å bli hver vår lille utkant i hver vår by

Lokalpolitikk i Re:



JA TIL RE ALEINE: 
Daniel Ims (AP) gikk 
i mot flertallet i sitt 
eget parti og stemte 
for Re aleine i siste 
kommunestyremøtet, 
sekundært en sammen-
slåing med Horten. Tøns-
berg ble valgt, og det 
mener Daniel er det mest 
splittende alternativet. På 
det lille bildet ser vi ham 
i prat med Horten-ordfør-
er Are Karlsen (AP).

Foto: 
Stian Ormestad.
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VESTFOLDKARTET FRA 2020? Dette er Vestfold-kartet 
slik kommunene sjøl har tegnet det, men med Fylkesmannens 
anbefaling om at Mulvika krets, inkludert Langøya, overføres 
fra Re til Holmestrand - det vil si hele kystlinja i dagens Re. 

Faksimile: Fylkesmannen i Vestfold

VESTFOLD: “Etter kommune-
reformen vil Vestfold ha seks 
kommuner, samtlige med over 
20.000 innbyggere. Fylkesman-
nen vil derfor ikke anbefale 
endringer i det kommunekartet 
Vestfold-kommunene sjøl har 
tegnet”, heter det på Fylkes-
mannen i Vestfold sine nettsider.
Likevel anbefaler Fylkesman-
nen at “Mulvika grunnkrets i Re 
kommune overføres til Holme-
strand kommune fra 1. januar 
2020”. “Bentsrud næringsom-
råde overføres ikke fra Re 
til Holmestrand kommune”. 
“Henvendelser fra Re kommune 
om grensejustering mot Holme-
strand og Horten kommune om 

grensejustering mot Re tas ikke 
opp til behandling før høsten 
2017”. Videre er anbefalingen 
at “Re kommune slås sammen 
med Tønsberg kommune fra 1. 
januar 2020”.  
Dette blir innbyggertallet i de 
framtidige Vestfold-kommunene 
(korrigert for overføringen av 
Vear til Tønsberg - ikke kor-
rigert for foreslåtte grense-
justeringer fra Re til Holme-
strand):
* Nye Sandefjord: 62.000
* Tønsberg+Re: 54.000
* Nye Larvik: 46.000
* Færder: 27.000
* Horten: 27.000
* Nye Holmestrand: 23.000

Fylkesmannen om grensejustering: 
Hele kyststripa i Re til Holmestrand

JULEBORDS-WEEKEND 
til Bardøla 
9.-11. desember

Påmelding tlf. 90 82 70 13
mail: johansturbuss@online.no

Pris: 
3250,- pr pers 

for halvpensjon 
med buss tur/retur

er ikke mange arenaer i livet du 
føler deg så veldig ung som 40-
åring, men i lokalpolitikken gjør 
du det. Der drar du faktisk ned 
snittalderen. Derfor er det viktig 
at det fortsatt er rom for vanlige 
folk i lokalpolitikken, også i en 
større kommune. Det er viktig 
for demokratiet. 
- Kanskje er det fortsatt plass 
til en måneskinnsbonde fra 
Haugan-grenda i den nye 
kommunen, sier Daniel og ler. 

- Bør beholde Re 
som sjølstendig kommune
Han understreker at han ikke 
vil svartmale situasjonen, heller 
ikke agitere for en oppsplitting 
av Re - men at faresignalene er 
så mange at det bør belyses.
- Det er korte avstander i 
Vestfold. Vi vil ha kort vei til 
kommunesenteret, uansett. 
Det har mer med følelsen av 
hvor du hører til. Men mest av 
alt går det på felleskapet med 
nabogrenda - at det er greit å 
tilhøre den samme kommunen. 
Blir dette en dominoeffekt fra 
grend til grend, kan vi risikere 
å ende opp akkurat som vi ikke 
ønska da Ramnes og Våle ble til 
Re: Hver vår lille utkant i hver 
vår by. 
- Jeg håper på en Re-vurdering. 
Det er aldri for seint å gjøre om 
på en dårlig avgjørelse, talte 
Daniel fra kommunestyrets 
talerstol. - Derfor bør vi gå inn 
for å beholde Re.

Ved til salgs
på Tufte gård

Bokved i 1000-liter sekker.

Tufte Gård, tlf 909 29 117

Jord ønskes leid 
til grass- og kornproduksjon i Re

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

REVETAL: Første onsdag i 
oktober møttes våre folkevalgte 
til et politisk verksted, der de i 
grupper diskuterte hva som er 
viktig for Re i forhandlinger 
med Tønsberg. Les hele refera-
tet på nettavisa ReAvisa.no, her 
er et utdrag av konklusjonen: 
“Det politiske miljøet nevnes 
av de fleste gruppene, altså en 
organisering der det er en god 
tverrpolitisk tone og nærhet til 
politikere. Nærhet til tjenester 
er viktig for de fleste grup-
pene, det samme er jordvern/
landbruk. Flere peker også på 
frivillighetens vilkår, og lokalt 
engasjement. SMART nevnes.
Flere ønsker at det skal hete 
kommunestyre, ikke bystyre.
Jarlsberg foreslås som kommu-
nenavn av flere av gruppene”.
Akkurat det forslaget har fått 
hard medfart på nettavisa.no:
– Det er historieløst!, mener 
tidligere prosjektleder for 
Slaget på Re: “Kjære politik-
ere i Re. Jeg trodde dere var 
opptatt av historie og i hvert 
fall middelalderhistorie….”, 
innleder Kjersti Jacobsen. Etter 
innledningen er det ikke mer 
kjære mor – eller kjære politik-
ere: “Dere valgte en gang det 
“sterke” navnet RE til den nye 
og varme kommunen i 2002. Re 
er et meget gammelt navn på 
et større, diffust område, men 
også navnet på en konkret gård 
i gamle Ramnes (og selvsagt 
navnet for de to slagene i 1163 
og 1177). Et slikt, kort og 
“merkelig” stedsnavn indikerer 
som oftest at navnet stammer 
fra tidlig i jernalderen, fra den 
gang da hovedandelen av de 
gårdene kommunen har i dag 
ble ryddet… Dette gjelder 
IKKE for det “moderne” og 
oppkonstruerte navnet Jarls-
berg…….. Jarlsberg hovedgård 
het tidligere Seheim (gården 
ved havet), og var en kongsgård 
med masse spennende historie. 
Navnet Seheim er opphavet 
til navnet Sem som senere blir 

navnet på kommunen som i dag 
er innlemmet i Tønsberg. Det 
var så sent som i 1678 at Sem 
gård ble omdøpt til Jarlsberg. 
Det var den nye eieren Ul-
rik Fredrik Gyldenløve som 
bestemte dette og som sannsyn-
ligvis laget dette “storslagne” 
navnet Jarlsberg……. Der-
som dere virkelig mener at 
det gamle, ærverdige navnet 
Tønsberg, som også selvsagt 
stammer fra jernalderen, og 
lever videre gjennom hele mid-
delalderen og inn i vår mod-
erne tid, skal byttes ut med et 
oppkonstruert stedsnavn, så er 
DERE HISTORIELØSE……”, 
skriver Jacobsen. “Såvidt meg 
bekjent har ingen tatt til orde 
for å forandre navnet på byen, 
Tønsberg vil fremdeles være 
bynavn uansett hva kommunen 
skulle hete…”, svarer Frode 
Hestnes (FrP). Konklusjonen 
fra en av deltakerne i en til dels 
opphetet debatt er til å humre 
av: “Jeg tror dere har misforstått 
litt. Hovedsetet til den nye 
storkommunen skal selvsagt 
ligge på Revetal. Vi har gratis 
parkering og pol”. Så blir det 
spennende å se hva Tønsberg 
er villig til å innfri av ønsker 
fra Re. Kort oppsummert virker 
det som om de folke-valgte i 
Re vil ha den samme nærheten 
som i dag. Både til kommunale 
tjenester, skoler, mellom folk og 
folkevalgte, og så videre. “Nær-
demokrati” er nevnt som et 
ønske for en ny kommune, der 
vi i Re går fra rett under 10.000 
innbyggere til godt over 50.000 
innbyggere i Re+Tønsberg. Det 
som skal endres på, er at vi får 
større og bedre fagmiljø, mindre 
sårbarhet for sjukdom, med mer 
– og kommunenavnet? Kanskje 
må Tønsberg finne seg i å bytte 
navn på sitt øverste folkevalgte 
organ, bystyret. På det politiske 
verkstedet foreslo flere at det 
skal hete kommunestyre, som 
i Re – et styre for hele den nye 
kommunen, ikke bare byen.

Politisk verksted: Hva er viktig 
for Re i forhandlinger med Tønsberg?
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Se hele debatten via link på ReAvisa.no

Ingen protester, plakater eller 
fakler da Tønsberg ble valgt
TILHØRERE: Mange reinger hadde møtt opp på det historiske kommunestyremøtet 21. september 
2016, der Tønsberg ble valgt som sammenslåingspartner for Re. Men det var ingen protester, ingen 
støtteerklæringer, ingen plakater, ingen fakkeltog - kun interesserte tilhørere.

Foto: Stian Ormestad.

PLUTSELIG TØNSBERG? Bente Torun Brekke (FrP) 
stemte i mot Tønsberg: - Her har vi blitt fraråda å gå i den 
retningen i alle år, og på et halvt år forandrer alt seg, spør 
hun retorisk fra talerstolen. 

FÅTT OVERRASKENDE LITE KJEFT: Svein Holmøy 
(SP) stemte for Tønsberg sammen med ordfører Thorvald 
Hillestad (SP), mens resten av SP-representantene stemte 
for Holmestrand. Holmøy forteller at de folkevalgte har fått 
“overraskende lite kjeft”  i prosessen som har vært.

Foto: 
Stian Ormestad

Lokalpolitikk i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Da kommunestyre møttes 
21. september var det ingen 
protester eller støtteerklæringer 
- kun interesserte tilhørere. Det 
hele gikk pent og rolig for seg, 
sjøl om ordvekslingen fra kom-
munestyrets talerstol ble krass i 
sjebnemøtet for Re kommune. 

Klare på Tønsberg hele veien
Varaordfører Frode Hestnes 
(FrP) tok ordet først. - For meg 
så hadde jeg håpa at jeg skulle 
stå her og si at vi skulle stemme 
for Horten. Det var det jeg 
ville, det var det jeg svarte på 
telefonundersøkelsen, forteller 
Hestnes. - Men så sa jeg noe 
annet som folkevalgt, og det 
var å respektere resultatet av 
innbyggerundersøkelsen. Og 
det er bakgrunnen for at jeg i 
dag kommer til å stemme for 
Tønsberg, sier Hestnes.
Flere hadde som Hestnes om-
bestemt seg i siste lita, mens an-
dre har stått støtt på Tønsberg-
alternativet hele veien:
- Re Høyre har ønska Tønsberg 
lenge, taler Tove Øygarden 
(H). Det var Tønsberg hun 
tenkte på da Høyre åpna for en 
sammenslåing i andre retninger 
enn nordover etter nei-et i 

folkeavstemningen i fjor. Det 
var Tønsberg hun tenkte på da 
Re Høyre stemte for regjerin-
gens forslag til nytt inntekts-
system, som ville straffe Re 
kommune og belønne en større 
kommune - som Re+Tønsberg. 
Et samla Høyre stemte selvsagt 
også for Tønsberg i kommune-
styremøtet 21. september. Det 
gjorde også KrF og Venstre. SV 
og MDG stemte sekundært for 
Tønsberg, etter at forslaget om 
et sjølstendig Re hadde falt.
Resten av partiene var splitta; 
AP, FrP og SP.

Ønsker fortsatt Holmestrand
Bente Torun Brekke (FrP)
brøyt med flertallet i sitt eget 
parti: - Vi har fått nok av 
advarsler om at Tønsberg ikke 
er veien å gå, mener Brekke. 
- Anbefalinger tidligere var at 
vi ikke måtte gå mot en større 
by: Det ville ikke være posi-
tivt for Re kommune, vi ville 
bli en utkant, vi ville ikke få 
nok innflytelse, det er for store 
forskjeller på drift og løsninger 
på oppgaver, viser Brekke til. 
- Vi har fått nok av advarsler 
om at Tønsberg ikke er det rette 
for Re. Per i dag har vi mange 

LOKALPOLITIKK I RE: Ingen innbyggere valgte å vise verken motstand eller 
støtte da kommunestyret møttes for å ta det endelige retningsvalget for Re. 
Hele den historiske debatten kan ses via link på nettavisa ReAvisa.no.

samarbeid med 3K, et godt 
samarbeid der vi løser mange 
kommunale oppgaver sammen 
med Holmestrand og Hof. Jeg 
går mot Holmestrand.
Også fire av seks SP-represen-
tanter stemte for Holmestrand. 

Kjapp kuvending
Trude Viola Antonsen (AP) 
snakker på vegne av fire av seks 
AP-representanter: - Jeg mener 
vi kan lage en god kommune 
sammen med Tønsberg. Vi er 
ikke redde for å bli slukt av 
en by. Jeg har klokketro på at 
vi sammen med kloke hoder i 
Tønsberg skaper en flott kom-
mune sammen. Og tro meg, vi 
skal ikke la en stor kommune 
overkjøre oss i Re, sier en en-
gasjert AP-gruppeleder. 
Heming Olaussen (SV) mener 
at dette har vært den kjappeste 
kuvendinga i Res historie, også 
for Re Arbeiderparti. - Kom-
munestyret har lagt Re ut på 
billigsalg. Vi må kanskje minne 
oss sjøl på at vi folkevalgte er 
folkets tjenere, ikke herskere. 
Denne saken skaper mye splid i 
bygda, mener Olaussen.
Se hele debatten via link på 
nettavisa ReAvisa.no!

UNDERSKUDD: Øyvind Jonassen (H) mener Re er vel-
dig sårbar; - Vi har gått i underskudd hvert eneste år jeg 
har vært med i lokalpolitikken. Tønsberg er det alterna-
tivet som skiller seg ut som det beste økonomisk:  - Vi er 
sikre på at man har bedre styring på økonomien når man 
er på vei ut av Robek, enn når man er på vei inn.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I statsbudsjettet har Høyre/
FrP-regjerninga satt av rundt 
350 millioner kroner til tiltak 
for å forebygge flom og skred. 
Sikringstiltak i Vestfold vil bli 
prioritert, og stortingsrepresen-
tant fra Re, Morten Stordalen 
(FrP), forteller at han har fått 
bekrefta at fra olje- og energi-
departementet at sikring mot 
kvikkleireskred i Ramnes står 
på prioriteringslista. - Dette vil 
uten tvil bety mye for utbyg-
ging og det med å kunne trygge 
veien ved å på sikt  kunne 
etablere gang- sykkelsti.

- Innfrir til gangs i Vestfold
- Dette er gode nyheter, opp-
summerer Morten Stordalen 
med et smil. Re-ordfører Thor-
vald Hillestad (SP) forteller 
at bygge- og deleforbudet i 
Ramnes er opphevet, men at det 
uansett ikke kan settes i gang 
noe uten forebyggende tiltak. 
Han har fått nevnt et tall på 1,7 
millioner som kan gå til disse 
helt nødvendige forebyggende 
tiltakene i Ramnes. - Det er 
kjempemessig. Det er en mu-
lighet til å komme litt videre, et-
ter å ha stått og stampa i åresvis 
med utviklingen i Ramnes, sier 
Thorvald Hillestad til ReAvisa.
I tillegg mener Svein Flåtten 
(H) på Vestfold-benken på 
Stortinget at det blir et generelt 
samferdselsløft i fylket vårt med 
dette statsbudsjettet: - Regjerin-
ga har lagt frem et statsbudsjett 
for flere jobber, bedre velferd 
og en tryggere hverdag for alle. 
Det sikres gjennom blant annet 
en styrka satsing på samferd-
sel. Fra regjeringa tiltrådte er 
budsjettet løfta med 20 mil-
liarder kroner til rekordhøye 62 
milliarder kroner i 2017. Sånt 

blir det arbeid og aktivitet av. 
For Vestfold betyr det blant 
annet at nesten en milliard 
skal brukes på å ferdigstille 
E18 forbi Larvik. Med det vil 
E18 gjennom Vestfold være 
ferdig, og 24 års utbygging er 
kommet til en slutt. I slutten 
av dette året vil dobbeltsporet 
forbi Holmestrand kunne åpne, 
samt dobbeltsporet fra Larvik til 
Porsgrunn. Resten av Intercity 
planlegges for fullt, slik at vi 
om bare åtte år kan ha full fart 
på dobbeltspor fra Tønsberg til 
Oslo. Vi mener at årets stats-
budsjett innfrir dette til gagns i 
Vestfold, forteller Svein Flåtten 
(H).

- En fordelingspolitikk 
i feil retning
På den andre siden mangler 
det ikke på kritikk av statsbud-
sjettet: De fire ekstra lærerstill-
ingene ved Revetal ungdoms-
skole, som den rød-grønne 
regjeringa innførte, blir fjerna 
til sterke reaksjoner fra politiske 
motstandere og staben på ung-
domsskolen. LO mener det er et 
statsbudsjett som legger opp til 
mer arbeidsledighet. 
- På tross av rekordhøy penge-
bruk og en svært gunstig 
kronekurs, er det ikke utsikt 
til redusert arbeidsløshet, sier 
LOs nestleder Hans Christian 
Gabrielsen. Han peker på at 
andelen voksne uten jobb 
vokser hvert eneste år. Blant 
unge menn i alderen 30 - 34 år 
er andelen uten jobb snart oppe 
i 20 prosent. - Det blir ikke 
flere jobber av at regjeringen 
prater omstilling. Til det trengs 
et løft for kompetanse og reell 
prioritering av aktivitet fram-
for passive pengeoverføringer, 

enten vi snakker skattekutt for 
de som ikke trenger det eller 
passiv trygd uten oppfølging. 
En fordelingspolitikk i feil ret-
ning videreføres ved at usosiale 
skattekutt til de rike videreføres 
i 2017. Samtidig videreføres 
merkbare innstramninger over-
for arbeidsløse.

- Et angrep på landbruket
Fra Senterpartiets side mener 
man at statsbudsjettet er nok et 
angrep på landbruket og norsk 
matproduksjon: - På punkt et-
ter punkt angriper regjeringen 
norske bønder, sier stortingsrep-
resentant Geir Pollestad (Sp). 
- Regjeringa har ingen ambis-
joner for norsk matproduksjon. 
Det mest overraskende er 
likevel at norske bønder har fått 
stadige skjerpelser av skatter og 
avgifter, sier Pollestad. 
- Familielandbruket er taperen.
Fagforbundet mener at regjerin-
gen  smører pengene tynt utover 
uten å ta de store grepene. - Det 
bidrar ikke nok til å øke sys-
selsettingen, og det er dårlig 
nytt for klimaet. Regjeringen 
viderefører skattekuttene til de 
rikeste, sier fagforbundets leder, 
som er bekymra for regjeringas 
oljepengebruk. 
- I en situasjon hvor Norge går 
i underskudd for første gang på 
mer enn 25 år, fortsetter man å 
bruke av sparepengene våre og 
tar fra neste generasjon.
Frivillighet Norge mener at 
dette er det dårligste budsjettet 
på mange år for frivilligheten i 
Norge. - Budsjettforslaget betyr 
dårligere økonomi i den lokale 
frivilligheten. Det viktigste 
regjeringa kunne gjort for 
frivilligheten er å gi full moms-
kompensasjon til frivilligheten. 

I stedet går an-
delen moms som 
blir kompensert 
ned, sier gener-
alsekretær Stian 
Slotterøy Johnsen 
i Frivillighet 
Norge. – Det 
er over 20.000 

LOKALPOLITIKK I RE: Statsbudsjettet sørger for 1,7 millioner kroner til utbedring av kvik-
kleireforholdene i Ramnes, pluss en styrking av samferdselsbudsjettene generelt i Vestfold. På den 
andre siden fjerner Høyre/FrP-regjeringa fire ekstra lærerstillinger ved Revetal ungdomsskole, og 
Frivillighet Norge mener regjeringa gjør det vanskeligere for frivillig arbeid for lag og foreninger.

PENGER TIL RAMNES: I november 
2009 protesterte små og store langs 
Ramnesveien for en tryggere skolevei. 
Planer om gang- og sykkelvei og 
utbygging i Ramnes sentrum har latt 
vente på seg på grunn av usikre 
grunnforhold. Nå er det satt av penger 
i statsbudsjettet til sikring av kvik-
kleire i Ramnes. Sommeren 2012 måtte 
deler av kirkegården ved Ramnes kirke 
sperres av med politibånd etter ras ned 
mot elveløpet. Det er bare en av flere 
påminnelser om den ustabile grun-
nen i Ramnes. Forholdene er allerede 
kartlagt, nå skal tiltak settes inn for 1,7 
millioner kroner, ifølge tall Re-ordfører 
Thorvald Hillestad har fått.

Foto:
Stian Ormestad / Frida Holmkvist

Plusser og minuser for Re
i statsbudsjettet for 2017

Lokalpolitikk i Re:

REVETAL: Ifølge politimester 
i Sør-Øst politidistrikt, Chris-
tine Fossen, er det sannsynlig 
at Vestfold mister sitt eneste 
lensmannskontor - lensmannsk-
ontoret på Revetal. Kontoret 
står på lista over forslag til 
kuttliste. Tidligere har ordfører 
Thorvald Hillestad understreket 
hvor viktig lensmannskontoret 
er for Re. Det har også flere 
lensmenn oppigjennom tidene, 
som har hatt en tett oppfølging 
av lokalmiljøet - noe som også 
virker preventivt. Redaktør i 
Politiforum, Ole Martin Mort-
vedt, skriver om akkurat dette: 
“Lensmannsetaten har en over 
800 år lang historie. En etat 
som har vært eksponenten for 
den sivile og folkelige måten å 

frivillige organisasjonsledd som 
mottar momskompensasjon. 
Dette er en av de ordningene 
som treffer bredest av alle 
statlige overføringer til frivil-
ligheten. Dette er et brudd med 
løfter i regjeringserklæringen. 
– Dette var regjeringens siste 
sjanse til å innfri løftet sitt. Vi er 
skuffa over at det ikke skjer. Vi 
setter nå vår lit til forhandlin-
gene på Sortinget. Både Frem-

skrittspartiet og KrF har i sine 
nye programforslag at de ønsker 
en full momskompensasjon, så 
vi forventer at det blir et tema i 
budsjettprosessen framover.
– Regjeringen har mange fine 
ord om frivillighetens betydning 
i Norge. Likevel viser de ikke 
vilje til å satse på frivilligheten 
når det virkelig gjelder. Dette 
er det dårligste frivillighets-
budsjettet på mange år.

håndheve politimyndigheten på. 
God kontakt og interaksjon med 
lokalbefolkningen har vært et 
særkjenne. Lensmannsetaten har 
vært selve nærpolitiet. Nå hører 
vi argumenter som at det ikke er 
mye politikraft i tomme lokaler, 
og at lensmannskontorene er så 
tynt bemannet. Dette er histo-
rieløst. Lensmannskontorene 
var tidligere vesentlig bedre 
bemannet enn i dag. Stilling 
for stilling er plukket inn til 
sentrale posisjoner i politidis-
triktet, og videre til Politidirek-
toratet”, skriver redaktøren. Den 
endelige beslutningen antas å 
komme i midten av januar. Da 
har de berørte kommuner åtte 
uker på seg til å klage til Justis- 
og beredskapsdepartementet.

Stor sannsynlighet for at lens-
mannskontoret på Revetal legges ned
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Se video på ReAvisa.no

Vidar Flåteteigen (67) har laga Kongehytte til kongeparet, utsmykking av Hålogaland teater, vært med på verdensrekorder, med 
mye mer. I disse dager monteres utsmykkingen av en ny skole på Nanset i Larvik - produsert i snekkerverkstedet på Horn.

På de neste sidene kan du lese om reingen som gjennom et helt yrkesliv har laga et levebrød av et gammelt fag. 
På nettavisa ReAvisa.no kan du se video fra snekkerverkstedet.

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Folk i Re:

- Jeg blir aldri lei av å jobbe med tre.
  Det er hele tida noen nye utfordringer.
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EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Tre har vært viktig for folk i 
alle tider. Vi har lagd redskaper, 
skåler, kopper og bestikk, vi har 
lagd pyntegjenstander, kunst og 
vakre utsmykninger både inne 
og ute. Vi bygger fortsatt våre 
hus i tre. Og vi har brukt ved 
som energi. 

200 år gammel redskap
Det siste skjer med mesteparten 
av virket som blir tatt ut av 
den norske skauen i dag - det 
går i ovnen. Dette engasjerer 
Vidar Flåteteigen (67). En ellers 
rolig, hyggelig og tvers igjen-
nom likandes kar blir eitrende 
forbanna bare av å tenke på at 
3.000 kubikk med lauvtøm-
mer som ligger på Torp går 
til spille. - Ingenting går til 
møbelvirke. Der kan det være 
flammebjørk og bevegelse i 

asken som er så unikt, at det 
aldri skulle vært brukt til energi. 
Noe må selvfølgelig det, vi har 
alltid hatt ved i ovnen, men 
ikke absolutt alt! Ti prosent av 
det virket som blir hogd burde 
vært på ei sag, mener Vidar, 
som velger å være optimist på 
vegne av naturen og framtida. 
- Kan hende at tida forandrer 
seg, roer han seg sjøl ned med. 
I 40 år har han drivi Horn 
tredreierverksted langs Fos-
sanveien. Han har skaffa seg 
et levebrød av et gammelt fag, 
med eldgamle maskiner. Her 
er nåløyet ekstremt trangt for 
nymotens maskiner. Ei bandsag 
fra 1800-tallet gjør nytta si. 
- Du finner ikke bedre, mener 
Vidar om saga som er en av de 
aller første i smijern. Dreiben-
ken er også antikvarisk, og det 

er det eneste som nytter for å 
gjøre en god jobb, med en benk 
som er stødig nok. - Det viktig-
ste er tyngde. De fleste dreiben-
ker i dag er for lette og det blir 
vibrasjoner, enten ned i gulvet 
og opp i benken, eller hele ben-
ken står å rister. Ikke blir det et 
bra resultat, og i verste fall river 
emnet seg løs fra heile dritten. 
Denna er tung og solid, sier 
Vidar om klenodiet. En diger 
jerndreibenk fra 1920-tallet tar 
opp nesten hele plassen på tvers 
av snekkerverkstedet. Den fik-
ser oppgaver få andre dreiben-
ker er i nærheten av. Prislappen 
var en tusenlapp på en auksjon 
for mange år siden. Den har 
kosta mer i arbeid med å sette 
den opp og hjelp til å lage nye 
deler som passer til de gamle. 
På veggene er det tett i tett med 

redskap. Det meste er ment for 
manuelt arbeid. Her gjøres det 
aller meste på gamlemåten - og 
det gjøres skikkelig.

- Må like det jeg sjøl lager
Det er guttedrømmen som har 
gått i oppfyllelse for 67-åringen. 
Et komplett verksted med alt ut-
styr han kan ønske seg. Her gjør 
han alt fra å pusse opp gamle 
møbler og dreie flotte bruks-
gjenstander, til å produsere ut-
smykking til både teater, skoler 
og kommunehus. Vidar har laga 
Kongehytte til kongeparet, ut-
smykking av Hålogaland teater, 
vært med på verdensrekorder, 
med mye mer. I disse dager 
monteres utsmykkingen på en 
ny skole på Nanset i Larvik - 
produsert i snekkerverkstedet 
på Horn. Vidar har også vinni 

Norgesmesterskap i tredreiing - 
de sjeldne gangene han tar seg 
tid til å bli med på sånt. - Jeg 
trenger egentlig ikke konkurrere 
med andre. Jeg konkurrerer med 
meg sjøl. Første bud er at jeg 
liker det jeg lager. Jeg er veldig 
kritisk.
Historiene er mange og fas-
cinerende. Han har hilst på 
kongelige, og han har redda 
gjenstander som betyr uendelig 
mye for folk. Dette verkstedet 
har romma mange følelser opp-
igjennom åra. Noe av det verste 
Vidar gjør, er å dreie bittesmå 
urner til begravelsesbyråene. 
De brukes til kremering av 
barn. Urnene er utrolig vakre. 
Det er også ei gravstøtte i tre på 
Ramnes kirkegård, produsert av 
Vidar. På den andre enden av 
følelesskalaen: Mange kunder 

HORN: Vidar Flåteteigen (67) brenner for å bruke ressursene vi har rett utenfor døra vår. - Mye av det jeg lager, er hogd på min egen 
tomt. Mer kortreist får du det ikke!

Her gjøres det aller meste 
på gamlemåten - og det gjøres skikkelig

Se video på ReAvisa.no

Folk i Re:
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Revetal

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

har tørka en gledeståre eller to. 
En familie kom med rester av 
en gyngestol etter tyskernes 
brente jord-taktikk i Nord-
Norge på slutten av 2. verdens-
krig. Den var gåen, etter Vidars 
beskrivelse, men likevel hadde 
den stått stua vekk i åresvis, 
uten at noen hadde hjerte til å 
kaste den. Siste forsøk var å 
kontakte Horn tredreierverk-
sted. Vidar er en tryllekunstner 
med tre og klarte å gjenskape 
gyngestolen til sin gamle prakt.

Ingen kan overgå naturen
- Gyngestolen var noe av det 
eneste familien hadde igjen etter 
sine gamle. Å se gleden er fan-
tastisk flott. Det kommer folk 
hit med gamle valnøttmøbler 
som ser for ille ut, med sprek-
ker og merker, nest før de kaster 
det. Det å klare og pusse opp 
det opp så det blir helt strøkent, 
så du kan speile deg i overflata 
igjen, det er stort. Spesielt når 
det er arvegods med masse 
familiehistorie og følelser.
Vidar blir som en liten guttunge 
igjen når han får kaste seg over 
gamle klenodier, men også et 
stort emne "som det kan bo mye 
i". - En ask for eksempel, som 
har fått lov til å stå der og bli 
til en diger kjempe. Å få lov å 

dreie noe sånt er som julaften 
og 17. mai på en gang! Det kan 
bo så mange mønster og struk-
turer i gammel ved at en veit 
sjelden hva en ender opp med. 
Mulighetene er utrolig mange, 
og det er om å gjøre å se dem 
underveis i bearbeidelsen.
Det Vidar gjør er å få fram det 
fine naturen har skapt. - Ingen 
kan overgå naturen, ingen kan 
gjenskape det naturen skaper. 
Alt vi kan gjøre er å bearbeide 
det så det kommer til syne. 
Noe av det som er finni i skauen 
blir aldri behandlet. Røtter, 
kåter og rare formasjoner forblir 
akkurat som de er, til stor fas-
cinasjon for Vidar og alle som 
er innom snekkerverkstedet. 
Eikeplanker øverst på hylla blir 
brukt ved helt spesielle anled-
ninger. Eika ble finni i ei myr, 
og antakelig har den liggi der 
i 7.000 år. Å jobbe med disse 
emnene er helt spesielt, forteller 
Vidar. - Tenk det; 7.000 år gam-
melt. Jeg sparer på det, men jeg 
må vel få brukt litt mer av det 
snart, skal jeg få brukt det opp i 
mi tid. Men rekker jeg det ikke, 
blir det verdifult for nye gen-
erasjoner også detta. Håper jeg.

Alt skal ikke være plastikk
Mye av møbelproduksjonen 

i dag er å lage bord, vasker, 
badekar med mye mer av hele 
emner som dreies, pusses og 
oljes. Mange kunder her i lan-
dlige Re har med seg emne fra 
egen skau, som Vidar så bear-
beider etter alle kunstens regler. 
Mens ReAvisa er på besøk 
ringer telefonen hele tida. 
- Det er mer enn nok å finne på, 
konkluderer Vidar. Et levebrød 
med et fag han er redd dør ut. 
- Det har vært et privilegium, 
mener Vidar om yrkesvalget 
sitt. Han har aldri angra, og det 
har gitt en grei inntekt, - sålenge 
du er allsidig, understreker han. 
Framtida for faget er usikkert, 
men behovet er der. Vidar er på 
messer, åpne gårder og kunst-
tilstelninger. Alt for å fortelle 
om faget. Rundt om på yrkes-
messer får Vidar mye oppmerk-
somhet. Flere ungdommer er i 
verkstedet for å lære av mes-
teren. Flere av dem har 
oppnådd stor suksess på egen-
hånd, blant annet har mannen 
som designet OL-fakkelen til 
London-OL hatt mange timer 
gjennom flere ungdomsår i 
treverkstedet på Horn. 
- Du trenger en god porsjon 
formsans. Være litt kreativ. 
Ikke alle er skapt til å sitte på 
skolebenken. Ikke alt skal være 

plastikk. Det er noe helt spesielt 
med tre, sier Vidar. Engasje-
mentet for faget går hånd i hånd 
med et brennende ønske om en 
mer praktisk retta skolehverdag. 
- Når jeg er rundt på skolene, 
spør jeg ofte: Åssen står det til 
med sløydsalen? Da får jeg som 
regel et skuffende svar. Det er 
for gæli, veitu. 
Sjøl fikk Vidar dilla på å spikke 
og skape ting i tre på sløydsalen 
på Brårskolen med Arnt Orme-
stad som lærer. - Arnt må du få 
med. I tillegg må Øyvind Skjeg-
gerød på Bakke Mølle nevnes, 
som har vært med rundt og leite 
opp gamle maskiner, få dem på 
plass her i verkstedet, og ikke 
minst fikse og reparere, lage nye 
deler som passer til de gamle, 
og så videre. Han har vært helt 
rå til å hjelpe til, rett og slett.

En eneste ulempe ved faget
Vidar ofrer mye av tida si til å 
fortelle om faget til ungdom, og 
lære bort håndtverket hjemme 
på Horn. Det eneste negative 
med yrkesvalget er ifølge han 
sjøl: - Det hender jeg sitter og 
blunker til langt utpå natt. Det 
støver fælt, veitu, sier Vidar og 
ler med sitt sedvanlige glimt i 
øyet. Så ringer telefonen 
- igjen.

KONGELIGE PÅ KUNDELISTA: Hos Vidar Flåteteigen (67) på Horn Tredreierverksted står både menigmann og kongelige på kunde-
lista. Vidar har stått for utsmykking av teater, skoler og kommunehus. 67-åringen blir som en liten guttunge igjen når han får kaste seg 
over gamle klenodier som skal pusses opp, men også når han kan sette et stort emne "som det kan bo mye i" i dreibenken.

Foto: 
Stian Ormestad 

Bondelaget skuffa 
over regjeringas 
skogmelding
RE: Det ble ikke lagt fram noen 
nye tiltak for å styrke skog-
næringens muligheter for grønn 
verdiskaping da landbruksmin-
isteren la fram stortings-
meldingen om norsk skog- og 
trenæring forrige uke, skriver 
Vestfold Bondelag på sine 
nettsider. - Vi deler statsrådens 
ønske om mer grønn verdiskap-
ing gjennom økt avvirkning 
og bruk av norsk skog, men 
det er besynderlig at statsråden 
ikke benytter anledningen til å 
fremme noen tiltak for at dette 
skal bli en realitet, sier Per Sko-
rge, generalsekretær i Norges 
Bondelag. Landbruksminister 
Dale (FrP) sa i forbindelse med 
presentasjonen at han ønsker en 
sterkere treforedlingsindustri 
her i Norge, som en viktig del 
av det grønne skiftet. - I meld-
inga var det imidlertid ingen 
ytterligere tiltak for å styrke tre-
foredlingsindustrien. Vi hadde 
håpet dette i større grad skulle 
være en industrimelding med 
verktøy for å skape flere grønne 
arbeidsplasser basert på norske 
bioressurser, sier Skorge. Dale 
pekte under pressekonferansen 
på den pågående prosessen for 
endring av konsesjonsloven. 
Statsråden håper at det endelige 
resultatet vil være et regelverk 
som i større grad tilrettelegger 
for flere større skogeiendom-
mer, fordi avvirkningen går opp 
på større eiendommer. En un-
dersøkelse utført av Glommen 
Skog viser imidlertid at denne 
påstanden er feil. - Her feilin-
formerer Dale. Dersom man 
ser på hele Norge, er det ikke 
signifikant forskjell på avvirkn-
ing per dekar mellom små og 
store eiendommer. I flere fylker 
som Hedmark og Østfold er 
faktisk avvirkningen på de små 
eiendommene høyere enn på de 
store, sier Skorge. - Dette er kun 
et vikarierende argument for 
de som ønsker å ensrette norsk 
landbruk mot mer stordrift. Å 
tilrettelegge for oppdeling av 
jord- og skogeiendommer, vil 
resultere i at verdier føres ut 
av bygda i stedet for å bidra til 
lokal og regional virksomhet, 
sier Skorge. Han satser på at 
Stortinget slår ring om mang-
foldet i norsk landbruk og lokalt 
eierskap, når endringsforslagene 
til konsesjonsloven skal be-
handles. 
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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

ÅPENT TEMAMØTE:

DET PAPAIRLØSE REGNSKAPET

* Kort om regelverket

* Presentasjon og smaksprøver for 
  elektroniske løsninger

Tid:   27/10 kl. 19.00- ca.21.00
Påmelding:  post@sagarr.no eller tlf.330 64 640 
  innen kl. 12.00 29/09
Sted:   SAGA Regnskap og Rådgivning Revetal
  2.etg Gamleveien 1, Revetal
Pris:  Gratis

VELKOMMEN!

Sport i Re:

LØPEFEST: Kjøpmann Martin Gran på Meny Revetal skaffa en heldig vinner 
kaffe for en god stund, ved å fullføre halvmila på en snau halvtime. Premien for 
å tippe nærmest mulig sluttida var antall minutter i kaffeposer. Blant 13-åringene 
ble det tredobbelt IL Ivrig med Andreas Heierstad (13) fra Revetal helt til topps 
- vi ser ham sammen med løpsgeneral Erling Schjetne. Emily Holt Lona tok 
hjemmeseier i handicapstol-klassen, på bildet ser vi henne sammen med mamma 
og søster. Se mange flere bilder fra Re-mila på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad / privat.
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Foreslå kandi-
dater til Årets 
idrettsnavn i Re
RE: Hver høst invit-
erer ReAvisa til å foreslå 
kandidater til Årets 
idrettsnavn. Alle kan 
foreslå sin favoritt innen 
1. november, husk å 
forklare hvorfor du mener 
akkurat din favoritt bør 
vinne kåringen - dette vil 
utgjøre presentasjonen i 
avstemningen. Tidligere 
kandidater kan foreslås på 
nytt. Begrunnede forslag 
presenteres i november-
avisa. Nytt av året er at 
ReAvisa-leserne skal 
stemme fram vinneren 
i løpet av november, 
det skjer på nettavisa 
ReAvisa.no. Vinneren 
av Årets idrettsnavn i 
Re 2016 vinner heder og 
ære, og vil bli presentert i 
desember-avisa. Begrun-
nede forslag kan sendes til 
Stian@ReAvisa.no - husk 
fristen 1. november 2016. 
Tidligere vinnere er skyt-
tertalentet Jeanette Hegg 
Duestad fra Fon, syk-
keltalentet Torjus Sleen 
fra Fon og fotballtalentet 
Tobias Gran fra Ramnes.

REVETAL: Noen løper mot klokka, andre løper for å slå naboen, sjefen eller en 
treningskompis. Det er mange veddemål i et startfelt på 1.100 deltakere i Re-mi-
la. Kjøpmann Martin Gran sørga for kaffe til langt utpå nyåret til en Re-familie.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Martin Gran løp halvmila, etter 
et veddemål på Meny Revetals 
Facebook-side uka før Re-mila. 
Den som klarte å tippe tida, 
skulle få sluttida til kjøpmannen 
i kaffe: Antall minutter tilsvar-
ende antall kaffeposer i premie.

- Vi får runde opp
Fasit ble tredve kaffeposer. – Ja, 
vi får runde opp, mener Martin 
som kom seg inn på rett under 
halvtimen.
– Hva føler du nå?, må spørres 
av en lokalavisjournalist, mens 
Martin ligger på ryggen i 
målområdet med armer og bein 
i lufta, gispende etter oksygen.
– Nå er jeg bare glad for å være 
i mål!
Etter at pusten er tilbake, for-
teller Martin at han ikke trener. 
– Aldri! Da jeg ble utfordret, 
tok jeg en treningsrunde på 
tirsdag. Jeg var jo støl fortsatt 
da jeg stilte til start her.
– Men du var en racer du, 
Martin?

– Det er 25 år siden, det da.

Mange lokale klasseseiere
Unge, lovende Andreas 
Heierstad (13) fra Revetal er 
et idrettstalent som gjør det 
bra både på fotballbanen, i 
skiløypa, og i løping – han var 
også suveren i sin aldersklasse 
i Re-mila. IL Ivrig okkuperte 
hele pallen i aldersklassen, med 
Andreas på topp foran Viktor 
Jørnsen (13) og Sander Nåtedal 
(13). – Det er gøy å vinne her 
når det er så mange kjente som 
heier langs løypa, forteller den 
suverene vinneren til ReAvisa.
Mens Andreas hang på Axel 
Mender som vant 15 – 16-års-
klassen, dro Viktor og Sander 
hverandre inn til hver sin pall-
plassering i aldersklassen under.
Fjorårets hjemmeseier i kvin-
neklassen ble ikke gjentatt, 
Kristiane Fon Holmøy fra 
Revetal løp derimot inn til en 
flott 2. plass på mila, bak Mari 
Kråkemo Finnerud fra Hvit-

tingfoss. Ole Petter Fjeld fra 
Tønsberg totalvant mila på 
00:32:37. Fredrik Vedvik fra 
Tønsberg vant 5-kilometeren, 
foran Håkon Nordseng fra IL 
Ivrig. 5-kilometer for damer 
tok Gunhild Halle Haugen fra 
Runar friidrett seg av, foran to 
Re-jenter Tanja Svinsholt og 
Anne Sofie Kalager. På 2,5-
kilometeren vant Leona Vedvik, 
foran Re-jenta Ingrid Søyland. 
Beste mann på denne distansen 
ble Jørgen Sukke Hansen. Ellers 
ble det mange lokale 
klasseseiere. 

1.100 påmeldt
Dette var tredje året med Re-
mila, med enda en ny deltak-
errekord med 1.100 påmeldt. 
Det ble en folkefest på Revetal 
søndag 16. oktober 2016.

Kjøpmann Gran gikk med på veddemål:
– Nå er jeg bare glad for å være i mål!

Ramnes slåss seg til enda en seier
RAMNESHALLEN: To hjemmeseiere på rappen i Ramnes-
hallen i seriestarten for sesongen - som du kan se flere bilder 
fra i fotogalleriet på nettavisa ReAvisa.no. Sist helg ble 
gjestene fra Vikersund slått etter en slitekamp med mye slåss-
ing, med mange straffer til gjestene og en god del utvisninger 
på hjemmelaget. Likevel klarte det unge Ramnes-laget nok 
en gang å sikre seieren med sluttresultatet 20 - 17. Beste 
Ramnes-spiller ble Madelen Ulfsten, som vi ser kjempe seg 
vei mot mål på bildet over. Se flere bilder på ReAvisa.no!

Foto:Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Sesongavslutning for Re sykkelklubbs rekrutter
HOLT GÅRD: Sykkelsesongen 2016 ble avslutta for de minste med pizza og saft på Holt gård, et-
ter en 10 kilometer lang terrengtur i Undrumsdal-skauane, sykling i Heierstad teknikkpark og hop-
prenn på sykkel. Heilt til slutt ble det hopping i høyet. - Topp dag med masse aktivitet! Tusen takk 
for en super sesong med så supre syklister! 2017 kommer til å bli helt rå, skriver Henning Larsen 
på vegne av Re SK.

Foto: Privat

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Kurset varte fra 9.00 til 15.00, 
men det var tilbud med tilsyn 
fra 8.00 til 16.00 de fire første 
dagene i uka. 

Flere jenter i år
På årets fotballskole var det 
flere jenter, både på deltaker- 
og instruktørsida. Ramnes IFs 

BERGSÅSEN: Hele 51 barn deltok på Tines fotballskole på idrettsanlegget i 
Bergsåsen i høstferien.

fotballgruppe sto for opplegget 
med instruktører fra Re FK og 
elever på idrettslinja ved Re 
videregående skole. 

Diplom til alle deltakerne
Siste dagen var det avslutnings-
fest og utdeling av diplom og 
trofé til deltakerne. Søstrene 

Ville og Lykke Asdal synes det 
har vært bra, morsomt og gøy 
med fotballskole i høstferien. 

- Blitt litt bedre til å stå i mål
- Vi har lært straffekonk og er 
blitt bedre til å stå i mål, og så 
fikk vi pokaler, forteller de to 
blide fotballspillerne.

FOTBALL I HØSTFERIEN:
Fornøyde deltakere på Tines 
fotballskole er samla på 
tribunen med diplomer og 
trofeer. Bak noen av instruk-
tørene på fotballskolen.
Søstrene Ville og Lykke 
Asdal syntes fotball i høst-
ferien var helt topp.

Foto: 
Håkon Westby

- Moro med fotballskole i høstferien!

Sport i Re:

Tlf: 33 06 00 15  /  www.rehaarstudio.no
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Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)

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

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

eller i nær omkrets!

Voldsomt vindvær 
over Vestfold
VESTFOLD: Politiet i Vest-
fold meldte siste torsdag i 
september om løse takplater 
i flere byer rundt Re, og i 
Horten blåste et stort tre ned 
på kirkegården. Flere veier 
var blokkert av trær som har 
blåst over ende. I Tønsberg ble 
takplater tatt med vinden og 
forårsaket materielle skader 
både på bygg og biler.
Også i Larvik løsna takplater 
i vinden. I Sandefjord og på 
Nøtterøy var det også flere 
meldinger om trær som sperrer 
veier. Det samme vindværet 
herja over Re, men det ble 
ikke loggført noen hendelser 
her i forbindelse med det vold-
somme vindværet. 
Politiet har flere ganger denne 
høsten gått ut og oppfordret 
folk til å sikre alt som kan bli 
tatt av vinden.

KOPSTAD/TØNSBERG: 
– Tusen takk til alle som kom!, 
skriver Vestfold Interkommu-
nale Brannvesen (VIB) på sin 
Facebook-side (ekstern link) 
etter Åpen dag på brannstas-
jonene i Tønsberg og på Kop-
stad siste lørdag i september.
I tillegg til at brannmannskap-
ene viste fram brannbiler og 
utstyr, lærte Norsk Folkehjelp 
bort livreddende hjerte- og 
lungeredning. Politiet i Vest-
fold stakk innom stasjonen i 
Tønsberg, mens ambulansen 
Sykehuset i Vestfold HF var på 
gjestevisitt på Kopstad. Åpen 
dag er en del av brannvern-
uka med fokus på brannfore-

6.000 kom på brannstasjonsbesøk
byggende tiltak. – En formida-
bel suksess, og vi er så glade for 
at så mange er interessert i bran-
nvern. Velkommen tilbake neste 
høst!, oppsummerer Vestfold 
Interkommunale Brannvesen 
(VIB) på sin Facebook-side.
Brannberedskapen i Re kom-
mune er sikra gjennom et 
interkommunalt samarbeid med 
Tønsberg kommune, Horten 
kommune, Nøtterøy kom-
mune, Holmestrand kommune 
og Tjøme kommune; Vest-
fold Interkommunale Bran-
nvesen (VIB). Våre nærmeste 
brannstasjoner til Re er på 
Kopstad i Horten og i Tønsberg, 
pluss Hvittingfoss til Vivestad.

Etterlyste stjålet bil 
– men det viste seg 
å være helt feil...
HOLMESTRAND/RE: 
Politiet ba om tips i forbindelse 
med tjuveri av en Mercedes 
Gälendewagen AMG fra Fjeld-
stad Autocenter i Holmestrand 
siste helga i september. Bilen, 
en dyr millionbil, skulle være 
stjålet i løpet av helga. Flere 
aviser gikk ut med etterlysning 
og en oppfordring om å tipse 
politiet hvis man visste noe. 
Løsningen lå imidlertid i egne 
rekker. Det viste seg at bilen 
slett ikke var stjålet likevel: 
Bilen var sendt til lakkering av 
bilbutikkens egne ansatte. 
– Bilen til rette. Var kjørt til 
lakkering, var den korte 
oppdaterte meldingen fra 
politiet i Vestfold på Twitter.
Bilbutikken Autocenteret Fjeld-
stad  har eiere og flesteparten av 
ansatte fra Re.

Snarrådig nabo 
slokka brann
RAMNES: Nødetatene 
meldte om boligbrann 
i Ramnes siste tirsdag i 
september. – Brannen var 
slokka ved brannvesenets 
ankomst, eier har gjort en 
kjempejobb sammen med 
en god nabo. Brannvesen 
på vei hjem etter en kon-
troll, forteller Vestviken 
110-sentral i en oppdatert 
melding. Den hjelpsomme 
naboen hadde fått i seg 
røyk og ble sjekka av 
ambulansepersonell.
– Her hadde beboer vært 
maks uheldig, da vedk-
ommende tok en sigarett 
på balkongen. Uten at 
personen merka det, 
hadde gloa på sigaretten 
tatt i gardina av kunstst-
off, som blafra i vinden. 
På et blunk sto hele gar-
dina i flammer, forteller 
brannmester Rune Loraas 
på Vestfold Interkommu-
nale Brannvesen (VIB) 
sin Facebook-side. En 
nabo oppdaget dette og 
kom stormende til med 
et seks kilos brannslukn-
ingsapparat med skum 
og fikk slokka brannen. – 
Meget bra gjort!, skryter 
brannmester Rune Loraas.

Foto: VIB

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no

BERGSÅSEN: Bratthenget er 
som navnet tilsier – bratt. Det 
fikk en trailersjåfør på bomtur i 
Bergsåsen erfare. En ReAvisa-
leser i nabolaget forteller:
– Trailersjåføren åla seg fram, 
og cirka ved Bergsåsveien 11 
skjønte han at dette var bomtur, 
forteller Runar Halling. Mest 
sannsynlig hadde lastebilen 
forvilla seg på vei til Re vi-
deregående skole med spennbe-
tong, var teorien i nabolaget.
Uflaksen var ikke over med 
det. – Sjåføren prøvde å rygge 
sånn at tralla ble svingt ned i 
Bratthenget, men der ble han 
stående. Bratthenget er – som 
navnet tilsier – bratt. Mest 
sannsynlig fikk lastebilen 
tekniske problemer av påkjen-
ningen, for en bergningsbil 
måtte komme og taue lastebilen 
derifra. – Det var mildest talt 
kaos da både Brattehenget og 
Bergsåsveien var sperret, for-
teller Halling til ReAvisa. 
– Det er først når du ser bilene 
som hoper seg opp, som ikke 
kommer forbi, at du skjøn-

ner hvor mange som bor nord 
for krysset, samt de som skal 
ned Bratthenget fra toppen. I 
kommentarfeltet til saken lurer 
andre naboer på hva som hadde 
skjedd hvis det var behov for 
akutt helsehjelp mens veien var 
totalt sperra. - Flaks at det ikke 
var behov for utrykning i tid-
srommet, da det ikke finnes noe 
alternativ for oss som bor her. 
En annen ReAvisa-tipser 
forteller om Bergsåsveien som 
går helt i oppløsning. - Det blir 
klatta litt her og der, men det er 
som å kaste penger ut av vindu-
et. Nå må kommunen fikse opp 
Bergsåsveien skikkelig. Veien 
er i en elendig forfatning.
Når det gjelder den uheldige 
lastebilsjåføren på ville veier, 
ble hengeren stående igjen, og 
seinere på kvelden var en ny 
trekkvogn på plass for å frakte 
hengeren dit den skulle. På 
bildet får semitraileren hjelp til 
å komme seg ut av smale veier i 
byggefeltet i Bergsåsen. 

Foto: 
Runar Halling.

Semitrailer sto bom fast i Bergsåsen

Fra ReAvisa.no:
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Promise (5): 
– Jeg ønsker meg 
tyggegummikuler 
og høyhælte sko
RE/KATWE: Katwe-Re Chil-
drens Home ligger i Katwe, Re 
kommunes vennskapskommune 
i Uganda, Afrika. Utvekslingen 
gjennom flere år, der reinger har 
bodd i Katwe og omvendt, har 
gitt flere konkrete samarbeid. 
Som for eksempel barnehjem-
met Katwe-Re Childrens home. 
Øystein Larsen og familien i 
Holtgrenda var i Katwe i regi 
av utvekslingsprogrammet 
i 2008/2009. Den gang ble 
ideen om et barnehjem født, og 
allerede to år etter flytta seks 
barn inn. I dag bor det ti barn 
der. Barnehjemmet følges opp 
med tett kontakt mellom styret 
i Re og styret i Katwe. Det er 
også flere besøk fra Re, og nå 
står et nytt besøk på trappene. 
– Jeg reiser for å følge opp 
barnehjemmet 31. oktober, og 
har masse bagasjeplass, forteller 
Øystein Larsen til ReAvisa. 
– Hvis du vil støtte barnehjem-
met med klær eller andre gaver, 
kan det leveres til Holtgrenda 
og Grøumveien 227. Jeg henter 
også, ring gjerne telefon 468 49 
836, forteller Øystein som reiser 
med en liten gjeng fra Re. “Alt 
arbeid som gjøres er frivillig 
og ulønnet, og alle bidrag går 
direkte til prosjektet. At barne-
hjemmet har blitt en realitet, 
er det mange som skal ha æren 
for”, heter det på Katwe-Re 
Childrens homes Facebook-
side.

Ønskelista fra barnehjemmet:

* Promise Atuhairwe, 5 år: Biscuits (kjeks),   
   ball gums (tyggegummikuler), high 
   healed shoes (høyhælte sko).

* Brain Ivan, 11 år: Sports shoes, sports 
   bicycle (sportssykkel), bag.

* Rose Mary, 13 år: Sweater (genser), 
  Clothes (klær), Shoes for Sunday service 
  (Pensko), black shoes (svarte sko).

* Ninsima Doreen, 12 år: Shoes (sko), 
   Jacket (jakke), Stockings (strømper), 
   Clothes, Bag.

* Robert Twinemastiko, 9 år: Clothes 
   (klær), Sports Shoes (joggesko), Balls 
   (baller), Sports bicycle (sykkel), Bag.

* Katuramu Gabriel, 15 år: Sports Shoes 
   (joggesko), Clothes (klær), Bag.

* Muhindo Lillian, 14 år: Bag, Jacket 
   (jakke), Clothes (klær), Stockings 
   (strømper), Shoes (sko). Bicycle repair 
   (verktøy og utstyr til å reparere sykler).

* Nzangura Moses, 16 år: Sports shoes 
   (joggesko), Canvas shoes (lette sko).

* Augustine, 12 år: Bag, Shoes, Flat shoes 
  (flate sko), clothes.

*  Muhindo John, 18 år: Bag, Sport shoes 
   (joggesko), Open shoes (sandaler). Canvas 
   shoes (lette sko).

KATWE-RE CHILDRENS HOME: I dag 
huser barnehjemmet ti barn. Alle ti har 
skrivi ønskeliste, som du ser under. 

Foto: Privat.

VINDFJELLTUNET: I september var Servicesenteret 
på høsttur til Vindfjelltunet. - 32 stykker var med på 
turen med Johans Turbuss. Før avreise var det kaffe 
og julekake med meierismør. Praten gikk livlig. Før 
vi reiste sang vi “Å leva det er å elska”. Turid Nåtedal 
leste “Krestian Smed” og “Glede”, før alle sang “Vi 
vandrer med freidig mot”. Vi hadde en fin tur. Kjørte 
over Hjerpetjønn, opp til Lønnskollen og over til 
Svarstad. På Vindfjelltunnet ble det servert nydelig 
røkt svinekam, grønnsaker med poteter og bernais-
esaus, karamellpudding og kaffe. Neste tur blir til 
våren 2017, forteller Gerd K. Myhre.

Servicesenteret på høsttur
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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

Ekspressbussen til 
Oslo legges ned 
- igjen
REVETAL: Nettbuss linje 8 fra 
Tjøme til Oslo, Timeekspressen 
på folkemunne, legges ned. Det 
betyr at Re og Revetal igjen står 
uten ekspressbuss til hovedsta-
den. - Etter en grundig vurder-
ing har selskapet kommet til at 
det ikke lenger er grunnlag for 
fortsatt drift på kommersiell ba-
sis, skriver Nettbuss i en presse-
melding. Det har vært en lang 
kamp for å beholde ruta som 
både er blitt lagt ned, omdirigert 
fra Bispeveien til E18 – og 
tilbake til Bispeveien, men pas-
sasjergrunnlaget har ikke vært 
høyt nok. Heller ikke i som-
mer, som egentlig skulle være 
høysesong for bussreisende til 
Oslo. – Trafikktallene for juli 
viste en kraftig nedgang fra i 
fjor, forteller administrerende 
direktør Ståle Nistov i Nettbuss 
Travel. Det var ingen andre valg 
enn å legge ned hele tilbudet – 
nok en gang. – Dette er veldig 
trist, særlig for alle våre trofaste 
kunder gjennom mange år, og 
for sjåførene våre som mister 
en arbeidsplass de er så glad i. 
Vi har vært i kontakt med både 
Vestfold Fylkeskommune og Re 
kommune om situasjonen og 
diskutert ulike alternativer.
– Slik det ser ut nå blir det 
nedleggelse, forteller Nistov.

REVETAL: Ny Rema-butikk 
står klar i mai/juni, sør for 
Monter og Europris. Det er 
Revetal Invest, som eier Re-
torvet og Meny Revetal, som 
eier tomta og står for byggingen 
av en ny Rema 1000-butikk på 
Revetal. Martin Gran innrøm-
mer at “det er litt rart” å bygge 
en butikk for konkurrenten.
– Jeg må jo innrømme det. Men 
Rema-butikken er en viktig del 
av tilbudet på Revetal, som en 
helhet. Da er det bare hyggelig 
å hjelpe – også en konkurrent.
Martin forteller at sjøl om da-
gligvare er den viktigste delen 
av driften, som det har vært 
gjennom mer enn 100 år, så 
har fokuset blitt mer og mer på 
eiendom og sentrumsutvikling 
de seinere åra. – Poenget er 
å gjøre Revetal så bra som 
mulig, sånn at folk kommer 
hit. En større Rema-butikk er 
med på å gjøre Revetal som 
en helhet bedre, mener Mar-
tin. Lukas Ljøterud på Rema 
1000 bekrefter at han flytter 
butikken inn i nye lokaler en 
gang til neste år. Ferdigstillelse 
er anslått til mai/juni 2016. I 
tilllegg til større butikk, blir 
parkering en stor forskjell fra i 
dag. Rema 1000 har begrenset 
med parkering i Revetalgata. 
Med det nye bygget får butik-
ken en parkeringskjeller med 
40 parkeringsplasser, i tillegg til 

parkering på bakkeplan utenfor 
butikken. Hele bygget på 1.200 
kvadratmeter skal leies ut til 
Rema 1000. – Det blir et pent 
bygg, viser Martin fram på kart 
og tegninger. Når det gjelder 
tomta på andre siden av Monter 
og Europris, mot rundkjøringa 
ved skysstasjon, er det spen-
nende planer på gang. Tomta 
som av flere blir kalt “indrefi-
leten” på Revetal har liggi der 
med ugrass, øde og ubebygd, i 
årevis. Også denne er nå i Re-
vetal Invest sitt eie. – Vi man-
gler et signalbygg på Revetal, et 
naturlig stoppested. Derfor har 
vi et ønske om et pent bygg som 
folk ser langs veien, et bygg 
folk legger merke til, med store 
grøntarealer rundt.
Hva bygget skal inneholde, vil 
ikke Martin røpe – annet enn at 
det er flere spennende alterna-
tiver på trappene.
– Vi er i prat med flere aktører. 
Uansett hva som kommer, så 
er dette en såpass viktig og 
sentral tomt på Revetal at det 
kan ikke komme hva som helst 
der, mener Martin som allerede 
har skissene klare for et forslag 
til signalbygg. Håpet er å få 
realisert planene med bygge-
start før neste sommer – hvis 
alt går på skinner. I tillegg til 
disse byggeprosjektene, er det 
oppstart for Torvparken 2 i 
desember.

Konkurrenten bygger ny Rema-butikk

BYGGER FOR 
KONKURRENTEN: 
Revetal Invest ved Martin 
Gran driver Meny Revetal 
og Re-torvet. Nå bygger 
Revetal Invest ny butikk for 
konkurrenten Rema 1000, 
og spaden blir etter planen 
satt i jorda denne uka. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Næringsliv i Re:
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Suser i sivet på Re-torvet
REVETAL: Suser i Sivet har gått så det suser på Tolvsrød 
i 11 år, og denne høsten starta de opp på Revetal også. 
Pernille Lauridsen (31) fra Revetal er nyansatt butik-
ksjef, i tillegg til tre andre ansatte. – Vårt inntrykk er at 
Re-Torvet tenker helhetlig og har stor fokus på kun-
detilfredshet, noe som har gitt senteret lojale kunder og 
en god atmosfære, forteller Suser i Sivet-innehaver Siv 
Heleen Andersen. – Senteret er nærme nok til at vi kan ha 
kontroll, samtidig som vi tror at en butikk på Revetal kan 
favne de som bor nord for Tønsberg i fylket. Siv Heleen 
starta opp klesbutikken i 2005. Her selges klær til kvinner 
i stiler som er trendy og casual, med kjente merkevarer. 
Butikkens uavhengighet til merker og varer de tar inn, 
gir et personlig uttrykk med tilgang på det siste innenfor 
moteverden. – Vi håper at Suser i Sivet kan være med 
på å utfylle Re-Torvet sitt utvalg, slik at det er noe for 
alle. Det vi kan tilby er et utvalg av klær til damer som 
ønsker det lille ekstra, sier Andersen. Åpningen av Suser i 
Sivet var lagt til nattåpent torsdag 29. september. Samme 
dag åpna Traktøren kjøkkenutstyr i kjelleren hos Hovs 
marked.

Foto: Stine Skoli.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Jeg hadde jobben på de nye 
lokalene til Fjøssystemer her 
på Svinevoll. Jeg hadde også 
jobben for Isachsen her på Svi-
nevoll. Det ble til et samarbeid 
oss i mellom, to store aktører 
jeg er veldig glad for å samar-
beide med. Da passa det bra 
å bli naboer her på Svinevoll, 
forteller Ole Petter. 

- Det skjer mye på Svinevoll
- Det skjer mye på Svinevoll, 
veit du. Det er bare ikke alle 
som har fått det med seg!
Ole Petter har med seg Cato 
Christensen (41) fra Stokke, 
som driver CC Rørservice. Han 
leier kontor og lager i samme 
bygning, og de to samarbeider 
om oppdragene. Kristine 
Askestrand (38) holder orden på 
kontoret og butikken. Ole Petter 
har vært rørlegger i 15 år, før 
det sveiser og drevet bilverk-
sted. Cato har vært rørlegger i 
åtte år, før det mekaniker. De 
leier inn flere rørleggere ved 
behov, og samarbeider med 
faste snekkere, flisleggere, 
elektrikere, glassmestere og 
andre håndtverkere som trengs 
på større prosjekter. - Det er 
en gjeng vi veit gjør jobben og 
leverer kvalitet. Det er en tryg-
ghet for oss, og ikke minst en 
stor trygghet for kunden.
Som medlemsbedrift i “VVS-
eksperten” har Aske Rør fått en 
proff nettside, der kunder kan 
søke seg fram og se på produk-
ter. - Dette er en uavhengig 

kjede, vi er ikke bindi opp til 
å kjøpe noe bestemt produkt. 
Vi kan velge og vrake - helt 
etter kundens ønske og våre 
anbefalinger utifra hva kunden 
trenger - ikke bli tredd nedover 
øra et merke eller et spesielt 
produkt fordi det er det kjeden 
vil selge eller har en kampanje 
på. Det er en stor fordel, mener 
Ole Petter.

- Det er viktig å møte kunden
I løpet av 2016 har en butikk 
med showroom kommet på 
plass på Svinevoll. - Vi ser 
at folk vil se og ta på ting før 
de bestemmer seg. Derfor har 
vi laga et flott showrom her 
på Svinevoll. Alt skjer ikke 
på internett, sjøl i våre dager. 
Det er viktig å møte kunden, 
mener Ole Petter. - Vi er veldig 
serviceinnstilt. Det er viktig. 
Vi løser alt - alltid. Når det 
gjelder service, strekker vi oss 
etter det gode navn og ryktet 
næringslivet i Re har. Det skal 
vi være med på å opprettholde, 
forteller Ole Petter - som mener 
det er en fordel å bo og drive 
butikk i egen kommune. - Det 
er en ekstra tillit for kundene. 
De kjenner oss, og vi kjenner 
dem. Dessuten har vi korte 
avstander her i Re og Vestfold. 
Fra Svinevoll har kort vei i alle 
retninger. Sjøl om vi primært 
sikter oss inn på det lokale 
markedet her i Re og omegn, så 
har vi en god del oppdrag rundt 
om på større deler av Østlandet.

- Det skjer mye på 
Svinevoll, veit du!

SVINEVOLL: Ole Petter Askestrand (42) starta opp 
Aske Rør hjemme i Brekkåsen, men den lille bed-
riften vokste seg kjapt for stor til hjemmekontor og 
lager i garasjen.

ASKE RØR: Rørlegger Ole Petter Askestrand (42) fra 
Brekkeåsen har med seg rørlegger Cato Christensen (41) 
fra Stokke. Kristine Askestrand (38) holder orden på bu-
tikken og kontoret på Svinevoll. 

Foto: Stian Ormestad

Vil du bli 
kiropraktor?
REVETAL: 360 kiropraktor-
gruppen har lagt hovedkontoret 
sitt til Revetal. Fra først å holde 
til i et kott i Næringsbygget, til 
nå å drive i helt nyoppussede, 
flotte, lyse og store lokaler i 
samme bygg. Michael B. Dib-
ley er mannen bak satsingen, 
sammen med kona Cathrine 
S. Walle. I tillegg er det også 
akupunktur og muskelterrapi 
i samme lokaler. Dibley vil 
inspirere folk til å bli kiroprak-
tor. Denne kvelden var en annen 
amerikaner, Life University 
President Dr. Guy Riekeman, 
henta inn som foredragsholder. 
Han forteller at hensikten med 
kiropraktikk er å hjelpe kroppen 
til å fungere best mulig. 360 
kiropraktor spør på veggene 
i lokalene: Hva er ditt poten-
sial? – Kroppen gjør ikke bare 
dumme ting. Kroppen gjør det 
den gjør for en grunn. Derfor 
er det viktig å se bak diag-
nosen – og heller se på årsaken, 
taler Riekman. – Helse er å ha 
en kropp som virker. Helse er 
ikke nødvendigvis det mange 
svarer: “Å føle seg bra”, mener 
Riekman, og kommer med et 
eksempel som får salen til å 
humre: – Si du spiser dårlig 
fisk en kveld. Da føler du deg 
dårlig i løpet av natta, men det 
er bare en frisk kropp som gjør 
jobben sin for at du skal bli bra 
igjen. Hadde du tatt en pille for 
å ikke føle deg dårlig, ville du 
undertrykt de sunne reaksjonene 
– og kroppen kunne ikke klart 
å rydde opp i problemene. – Så 
en frisk kropp kan føles dårlig, 
akkurat som en sjuk kropp kan 
føles bra. Mens vi står her og 
prater, går det kvinner rundt og 
føler seg bra – men har bryst-
kreft, for eksempel.
Det store spørsmålet er med an-
dre ord: “Hva er helse?”. Kiro-
praktikk vil hjelpe folk til bedre 
helse – ikke som en erstatning, 
men som et tillegg til skole-
medisinen, forteller Riekman.
Ble det tent noen kiropraktor-
spirer i løpet av kvelden, kunne 
Riekman lokke med god lønn, 
arbeidsmuligheter over hele 
verden, og glade kunder som får 
et bedre liv.

Foto:
Stian Ormestad
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Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Lars Feyling har jobba som 
fastlege på Sem og i Stokke 
tidligere, og den siste tida som 
sjukehuslege i Tønsberg.
- Jeg trivdes som sjukehuslege, 
men lengta overraskende mye 
tilbake til det å være fastlege. 
Da det ble oppretta en ny hjem-
mel her i Re, var det ingen tvil 
- den ville jeg søke på.
Han forteller at han har hørt 
mye bra om Re kommune. 
- Jeg har en søster som jobber 
her i kommunen, og jeg har 
alltid hatt mange kollegaer som 
skryter av Re.
Det gode inntrykket har 
bekrefta seg etter at 49-åringen 
har satt seg til rette i legestolen 
på Våle legekontor. Også sjuke 
reinger er hyggelige reinger, 
svarer han ReAvisa med et smil.
Fra å være helt fulle lister 
hos fastlegene i Re, er det nå 
mye ledig og god kapasitet. 
Legegruppens erfaringer er at 
en del utenfor Re bruker leger i 
Re. Lars har vært ute i felten for 

VÅLE LEGEKONTOR: Alle fastleger i Re har fulle 
lister. Derfor har Lars Feyling (49) fra Nøtterøy 
kommet til Våle legekontor for å styrke laget.

Leger uten grenser, foreløpig 
et halvår høsten 2014. Da hjalp 
han flyktninger fra Syria, helt 
på grensa nord i Jordan. Her 
hjemme holder han foredrag om 
verdens mange glemte kriser.
- Det er godt å bidra. Men nå 
må jeg fokusere på fastlege-
oppgaven her i Våle og komme 
skikkelig på plass. Lysten er 
der til å dra ut igjen, men enn 
så lenge er det greit å bidra med 
foredrag her hjemme.
Totalt vil det virke ti fastleger i 
Re kommune, i tillegg til Lars 
Feyling (49) sin nyopprettede 
hjemmel. Våle legekontor huser 
allerede Kari Helene Bugge 
(58), Ketil Fagerheim (61) og 
Vibeke Mørken Stuestøl (36). 
Revetal legekontor huser Stei-
nar Krauss (59) og Kjell Ugland 
(44). Gamle Brår legekontor, nå 
Re legegruppe på Re helsehus, 
huser Trygve Skonnord (48), 
Vibeke Svanevik (41), Cath-
rine Halle Christensen (44) og 
Erlend Viken (37).

Ny fastlege i Re

NY FASTLEGE I RE: Lars Feyling (49) har starta som fast-
lege på Våle legekontor. 

Foto: Stian Ormestad.

En viktig gave 
til Re helsehus
REVETAL: Ei avansert 
dokke skal brukes til å trene 
opp pleiepersonell på Re 
Helsehus. Virksomhetsleder 
Ingjerd Saasen Backe takka 
for gaven fra Våle sanitets-
forening, med en verdi på 
70.000 kroner: Det er helt 
nødvendig for at helsehuset 
skal kunne trene på å ta 
imot svært syke mennesker. 
Dokka har bevegelige deler 
i munn og svelg, og kan 
brukes til trening på tra-
kostomi-behandling (åpen 
hals). Dokkas nedre del kan 
gi trening på urostomi og 
kolostomi (pose på magen). 
På armen kan man trene 
på å ta blodprøver og sette 
intravenøst. Dokka er et 
godt supplement til utstyret 
Re Helsehus allerede har. 
Våle sanitetsforening har 
fra før gitt en blærescanner, 
som er i flittig bruk. Med 
godt utstyr blir Re Helsehus 
en bedre og sikrere plass 
for syke og gamle, oppsum-
merer Våle sanitetsforening 
sitt referat fra møtet på Re 
Helsehus mandag 3. okto-
ber 2016. 

Foto: Privat.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På bildet ser vi 1. klassingene 
på Røråstoppen skole med 
refleksvestene som Våle sani-
tetsforening gir til elever ved 
Røråstoppen og Kirkevoll skole 
årlig, forteller Kirsten Ormestad 
på vegne av Våle sanitetsforen-

Sanitetsforeningene gir refleks-
vester til alle 1. klassinger i Re

REFLEKSVESTER: 1. klassingene ved Røråstoppen skole 
har her fått refleksvester av Anne Helene Lund og Grethe 
Larsen fra Våle sanitetsforening.

Foto: Privat

ing. Sanitetsforeningene gir 
også refleksvester til Ramnes 
skole, det står Hjerpetjønn sani-
tetsforening for,  og Solerød op-
pvekstsenter og Bjerkely skole 
i Undrumsdal, det står Grette 
santitesforening for.

REVETAL/RAMNES/VÅLE/UNDRUMSDAL: 
Sanitetsforeningene i Re har vært runden på alle 
skolene i Re for å sikre 1. klassingene med refleks-
vester i høstmørket.

Frivillighet i Re:

Kirkekonserter hele denne uka

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
 
- Hver av konsertdagene vil pre-
sentere sin mester, en eller flere 
som har «det lille ekstra». Vi 
er stolte og takknemlige for at 
så mange dyktige musikere vil 
komme og berike oss med gode 
opplevelser, og vi håper mange 
vil ta del i arrangementene, sier 
kantorene Truls Gran og Bjørn 
Vidar Ulvedalen, som arrang-
erer festuka. I kveld onsdag 

19. oktober er det salmekveld 
med forfatter Eyvind Skeie i 
Våle kirke, i morgen blir det 
familiekonsert i Ramnes kirke 
med barnekoret Gla’Vox fra 
Skien. Fredag kan du oppleve 
musikk-dramatisk konsert 
basert på bibelfortellinger i 
Vivestad kirke. Uka avsluttes 
med festgudstjeneste i Ramnes 
kirke 23. oktober.

RE: I en hel uke, fra mandagen som var til og med 
søndagen som kommer, er det konserter, allsang, 
musikkeventyr, panfløyte, orgel, gospel, kort sagt: 
Noe for enhver smak!
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Din totalleverandør av varmepumper og AC
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www.revarmeteknikk.no

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Tiltaket er myntet på kreftram-
mede i Re. Frivillig leder er 
Anne Karin Wilhelmsen. Hun 
ble sjøl rammet av kreft i 2010. 
Hun fikk lyst til å starte et 
lavterskeltilbud med trim for 
kreftrammede hvor alle kunne 
delta. 

- Viktig å komme seg ut
Hver torsdag formiddag møtes 
en liten gruppe for en gåtur. Et-
ter en runde på Revetal, samles 
deltakerne til en kaffekopp og 
noe å spise på Helsehuset. Hvis 
man ikke orker spaserturen så 
kan man komme rett til kaffe-
praten, sier Wilhelmsen. Målet 
er fysisk aktivitet og hyggelig 

Trim for kreftrammede hver torsdag
RE HELSEHUS: - Turgåingen er bare en del av tilbudet, vi har gode samtaler et-
terpå. Her kan vi dele erfaringer og diskutere alt mulig. Det er mye galgenhumor 
og mange gode historier, forteller to av deltakerne til ReAvisa. 

samvær.
Da ReAvisa var på besøk var 
det bare to deltakere, pluss 
Wilhelmsen og Ingvill Stordal,  
kreftkoordinator i Re kommune. 
De andre var forhindret fra å 
komme. - Vi har gått turer på 
opp til en time, men tilpasser 
det etter deltakerne slik at vi går 
i tempoet til den svakeste, slik 
at alle kan være med, forteller 
Wilhelmsen. - Det er et fint 
tilbud i nærmiljøet. Turgåingen 
er bare en del av tilbudet, vi har 
gode samtaler etterpå. Her kan 
vi dele erfaringer og diskutere 
alt mulig. Det er mye galgen-
humor og mange gode historier, 
forteller deltakerne Mariann 

Westvang og Andreas Horn. 
- Det viktigste er praten og at 
vi kommer ut og er sosiale.
Wilhelmsen forteller at koor-
dinator Stordal og en fysiot-
erapeut er tilgjengelige ved 
behov. 

- Vi har plass til flere
- Vi har plass til flere, forteller 
Wilhelmsen. - Er det noe du 
lurer på så ta kontakt med 
meg eller Ingvill Stordal. 
Telefonnummer er 922 93 440 
(Wilhelmsen) eller 409 11 989 
(Stordal). Tiltaket har blitt 
støttet av Meny Revetal med et 
gavekort som brukes til bevert-
ningen, forteller Wilhelmsen.

TRIMGRUPPE FOR 
KREFTRAMMEDE: 
Rundt bordet på Re 
Helsehus, fra venstre: 
Deltaker Mariann West-
vang, frivillig trimleder 
Anne Karin Wilhelmsen, 
kreftkoordinator Ingvill 
Stordal og deltaker An-
dreas Horn. 

Foto: 
Håkon Westby.

Kjenner du vår 
neste ridder av Re?
RE: Hedersutmerkelsen Ridder 
av Re er en tittel tilsvarende 
æresborger i byene rundt oss. 
Prisen deles ut fredag 10. 
februar 2017, under åpn-
ing av Re middelalderdager 
10-årsjubileum, og består av 
diplom, ridderkappe, heder og 
ære. - I vår kommune finnes det 
mange riddere, både mannlige 
og kvinnelige, som bruker mye 
tid og krefter på å arbeide for 
frivillighet, for barn og unge, 
og for omdømmet til Re, alt for 
at Re kommune skal være en 
fin kommune å bo i, og for å gi 
barna en trygg og fin oppvekst. 
Kriteriene for å bli vår neste rid-
der er blant annet: Engasjement 
for barn og unge, positiv og 
kreativ, god ambassadør utover 
kommunegrensene, modig og 
uredd. Kandidatene må bo eller 
ha sitt virke i Re kommune. Vår 
neste ridder vil være den femte i 
rekken av engasjerte mennesker 
som har gjort en forskjell for 
innbyggerene i Re og kanskje 
vet akkurat du hvem som bør 
bli vår neste ridder? Vi tar i mot 
forslag på kvinner og menn, 
unge som gamle – frem til og 
med fredag 16. desember 2016, 
melder kulturkontoret i Re 
kommune på Re kommunes net-
tsider. Alle innbyggere i Re kan 
fremme sitt forslag på e-post: 
post@re.kommune.no, eller pr. 
post til: Re kommune/kultur
Pb. 123, 3164 Revetal.

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

Erik Bye ville fylt 90 år i år 
- og det må markeres!

I den anledning inviterer 
Fon, Hjerpetjønn, Våle sanitetsforeninger

til forestilling på Vonheim i Fon 
søndag 13. november kl. 17.00.

Leif Blix og Lars Nygaard skildrer 
Erik Byes liv i ord og toner. 

Gratis inngang, enkel bevertning, loddsalg. 
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Flere skoleklasser har allerede 
besøkt utstillingen for å se og 
lære. Lag og foreninger legger 
møtene sine til Bakke Mølle, 
og får påfyll av lokalhistorie på 
kjøpet. Den aller eldste histo-
rien står en ny geologi-utstilling 
for, med flere millioner år 
gamle steiner som isen har tatt 
med seg til Bakke Mølle.

Tropisk klima i Re
Rett etter skolestart i høst fikk 
8. klassinger ved Revetal ung-
domsskole innføring i gammel 
mølledrift og bruk av vannkraft. 
I tillegg fikk de male mjøl på 
håndkvern, rotur på Storelva og 
innføring i geologi. Geolog Rolf 
Sørensen viste elevene stein-
prøver og fortalte om det. Han 
har tatt for seg de forskjellige 
steinene i elva som har kommet 
hit med isen, og laga en utstill-
ing ved mølla. Utstillingen er 
pent montert i glassmonter med 
innlagt lys og teksting. Her er 
det steiner som har kommet fra 
Kongsberg, Åmot, Drammen 
(drammensgrannit), sandstein 
fra Sande og basalt. Utstillingen 
har en egen avdeling med ber-
garter fra Ramnes-vulkanen og 
med rombeporfyrer fra Vestfold.  

BAKKE MØLLE: Hva har isen brakt med seg? Geolog Rolf Sørensen har laget 
en utstilling på Bakke Mølle med steiner som er blitt gravd fram i Storelva. 
Steinene er delt og utstilt med opplysninger om steinene og hvilke gruppe den 
tilhører og hvor de har kommet fra. 

Geologi-utstilling på Bakke Mølle

I september la Ramnes Historie-
lag medlemsmøtet sitt til Bakke 
Mølle. Leder Kåre Holtung 
ønsket velkommen ute ved 
utstillingen og ga ordet til Rolf 
Sørensen som orienterte om 
utstillingen før han tok med seg 
forsamlingen opp i tredje etasje 
på mølla, hvor Sørensen tok 
forsamlingen gjennom jordas 
geologiske historie, og la vekt 
på hvor kort del av tiden men-
neskene har vært med. 
- Vi har hatt minst 40 istider, og 
i den siste var det minst en og 
en halv kilometer med is over 
Bakke mølle. 

Det skjer mye på Bakke Mølle
Sørensen fortalte om kontinen-
talplater som flytter seg. Island 
ligger midt mellom to plater 
som går fra hverandre med 
over en centimeter i året. For 
450 millioner år siden var det 
tropisk klima med koralrev der 
Langøya er i dag. 30 millioner 
år senere ble området dekket 
med sand og den finner vi igjen 
i Sande som sandstein, ofte med 
bølgeslagsmerker i steinen. For 
66 millioner år siden dukka de 
første pattedyrene opp og startet 
utviklingen til den vi ser i dag. 

GEOLOGI-UTSILLING: Geolog Rolf Sørensen forteller om Vestfolds geologiske historie. Steiner 
som er kommet med isen gjennom millioner av år er stilt ut i glassmonter på Bakke Mølle. Både 
skoleklasser, lag og foreninger har vært på besøk og fått høre geologen fortelle om lokal geologihis-
torie i høst. På bildene ser vi en 8. klasse fra Revetal ungdomsskole og Ramnes Historielag.

Foto: 
Håkon Westby

Bakke Mølle-ildsjel Øivind 
Skjeggerød orienterte om hva 
som hadde skjedd på Bakke 
Mølle siden sist: Låvebru inn til 
andre-etasje er montert. Stabbur 
er på plass, det samme er ei 
laftet bekkekvern. Toalettanleg-
get er ferdig og steinutstillingen 
er snart ferdig. Øivind ønsker 
enda mer som går rundt, sånn at 
folk kan se hvordan vannkraft 
virker. De frammøtte fikk deilig 
småsuppe og kaffe, og inntekten 
av utlodningen gikk denne gang 
til Bakke Mølle. Kåre Holtung 
overrakte blomster til Sørensen 
og Skjeggrød til stor applaus. 
Neste møte er på Brår hvor Karl 
Haglund vil fortelle om ”Faulær 
og folketru”.

Omvisning i Ramnesvulkanen
Lørdag 8. oktober fortalte Sø-
rensen mer om geologien rundt 
Ramnesvulkanen på et 
historielagsmøte på Bygdetunet 
Brår. Her ble rundt 30 oppmøtte 
med på en rundtur hvor de fikk 
se bergartene som ble dannet 
den gang. Rundturen starta på 
Freste, gikk videre til Jarberg, 
Solberg, Tinghaugveien over til 
Kjønnerød og slutta 
på Firing.

Veteranmotorsyklister trossa været 
BAKKE MØLLE: I august arrangerte Norsk Veteranmotor-
cykkel Club avd. Vestfold (NVMCV) sitt årlige Vestfoldtreff 
med utgangspunk fra Larvik. Hans Torvald Haugo som er 
med i arrangementskomiteen, forteller at turen i år var på 
12,4 mil gjennom kulturlandskapet i Vestfold. Fra Larvik 
hadde veteranene kjørt gamle E18 til Sandefjord, derfra over 
Kodal, Andebu, Gravdal, Sjuve og over Kjønnerød til Fossan 
og Bakke Mølle. Der fikk de 25 deltakerne en rast med mat 
og omvisning av Øivind Skjeggrød. Haugo forteller at som 
medlemmer i en forening som tar vare på gammel motorhis-
torie er det flott å se hvordan man på Bakke Mølle tar vare på 
den gamle møllehistorien. Deltakerne var imponert over det 
arbeidet som er gjort og gjøres på Bakke Mølle. Etter pausen 
dro veteranmotorsykkelkortesjen videre til Svinevoll, Myre, 
Holtung, derfra over Gregershullet og Vivestadåsen til Saga-
tun og Vestbygdveien til Høyjord, forbi Vidaråsen, Kodal, 
Hedrum og tilbake til Larvik. Med på treffet var det deltakere 
fra Vestfold, Østfold, Telemark og Buskerud. Lengst hadde 
Tove Irene Isaksen og Geir Johnsen fra Hønefoss kjørt. De 
kom på hver sin DKW, han på en 1937-modell, hun på en 
1939-modell med vannavkjøling og 600 kubikk. De hadde 
kjørt gjennom styrtregn for å bli med på treffet. På bildet ser 
vi fra venstre publikummer Arne Kolstad, Nøtterøy, Hans 
Torvald Haugo, medlem av arrangementskomiteen, Øivind 
Skjeggerød, primus motor på Bakke Mølle, og videre de to 
med lengst kjørevei: Tove Irene Isaksen og Geir Johnsen, 
begge fra Hønefoss. Foran ser vi Isaksens vannavkjølte 600-
kubikk DKW 1939-modell.

Foto: Håkon Westby

Foreningsliv i Re:
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Siste mandag i september var 
Teater Ibsen-forestillingen ”Erik 
Bye - mannen med det store 
hjertet” med Leif Blix og Lars 
Nygaard på Grette skole. 

Sanger og fortellinger
Arrangør var Grette Sanitets-
forening. Erik Bye ville ha fylt 
90 år i år. Han viste en stor 
kjærlighet til ordet, til viser og 
vers. Han gjorde “Vandrings-
vise”, “Vise fra tømmerskogen” 
og “Jørgen Hattemaker” til sine 
egne, fordi han ydmykt beun-
dret diktere som Einar Skjæraa-
sen, Hans Børli og Alf Prøysen. 
Forestillingen var spekket med 
fakta og historier fra Erik Byes 
liv og virke som journalist og 
kunstner. Forestillingen er laga 
av Leif Blix og er bygget på 
Arvid Brynes biografi om Erik 
Bye, ”Hildingstimer”. Leif Blix 
fortalte om Erik Bye og livets 
hans, og sang sangene mens 
Lars Nygaard akkompagnerte 
på trekkspill. Erik Bye ga ut en 
LP med Skjæråsenviser, med 
blant andre ”Vandringsvisa”. 
Han sang gjerne Hans Bør-
lis ”Tømmerhuggervise” og 

Erik Bye-forestilling på Grette skole

Prøysens vise om Kong Salomo 
og Jørgen Hattemaker - ei vise 
som Erik fikk i presang av 
Prøysen. Da Prøysen gikk bort i 
1970 skreiv Erik Bye en sang til 
minne om Prøysen: ”Det gikk 
en kjempe gjennom landet”. 

Forsvarte den lille mann
Erik Bye er sammenlignet med 
Bjørnson. Han forsvarte den 
lille mann. Han er kjent fra 
”Vi går om bord”, innsamling 
til krigsseilerne og Rednings-
selskapet. Publikum fikk høre 
de kjente sangene: ”Skum-
værsvalsen”,” Anna Lovinda”, 
”Vår Herres klinkekule” og 
”Vår beste dag”, før det ble 
avsluttet med ”Hildringsti-
men”. En melodi som for øvrig 
ble spilt da Erik Bye ble båret 
ut av kirken under hans egen 
begravelse i 2004. De nesten 30 
frammøtte koste seg til san-
gene og kunne synge med i de 
kjente melodiene. Leder i Grette 
Sanitetsforening, Inger Johanne 
Mykland, takka Leif Blix og 
Lars Nygård for forestillingen 
til vel fortjent applaus før det 
var kaffe og loddsalg.

GRETTE: Teater Ibsen kom til Grette skole i september. Det ble en flott 
forestilling til minne om en stor mann: Erik Bye, som ville fylt 90 år i år.

ERIK BYE-FORESTILL-
ING: Leif Blix sang og 
fortalte om Erik Bye mens 
Lars Nygaard akkompag-
nerte på trekkspill. Leder i 
Grette Sanitetsforening, In-
ger Johanne Mykland, takka 
Leif Blix og Lars Nygård for 
forestillingen til vel fortjent 
applaus før det var kaffe og 
loddsalg.

Foto: 
Håkon Westby. 

Fant uoppdagede 
ølhemmeligheter i 
bygde-Norge
 
PRESSEMELDING: Lars 
Marius Garshol la ut på en 
eksotisk ølreise, i jakten på 
det norske ur-ølet. – Det jeg 
oppdaget var at i bygde-Norge 
brygget folk etter urgamle 
metoder som fikk profesjo-
nelle bryggere til å måpe, sier 
forfatter Lars Marius Garshol, 
aktuell med boka “Gårdsøl - det 
norske ølet”. Hver region hadde 
sine egne smaker og sine egne 
bryggeteknikker. Etter moderne 
bryggeteori skulle mye av dette 
ølet vært udrikkelig. Men det 
var det ikke. De beste var fullt 
på høyde med det beste som 
har vært brygget kommersielt i 
Norge, mener Garshol. – Hele 
den norske mikrobrygg-revolus-
jonen er egentlig en utenlandsk 
import, der norske bryggere 
kopierer det som har skjedd i 
utlandet. Malt, gjær og humle 
kommer alle fra utlandet. Men 
vi har faktisk en ølkultur med 
egne særnorske øltyper. Vi har 
bare glemt den. Sjøl norske 
ølentusiaster og bryggere vet 
knapt at den eksisterer, sier for-
fatteren. Fortsatt brygges det øl 
på tradisjonelt vis mange steder 
i landet. En gløtt inn i denne 
verden er spennende og gir et 
innblikk av hvordan øl påvirket 
oss både før og nå. Boka Gård-
søl er en reise fylt med undring 
og glede over alt det som putrer 
og gjærer i kjellere og bryg-
gerhus. Øl som smaker helt 
annerledes enn det som du kan 
kjøpe. Einerkvister, lokale urter, 
malt – alt dette er med på å gi 
drikken særpreg og karakter, 
heter det i en pressemelding.

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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Slekters gang:
Døpte

Ramnes kirke
25.09 Even Fossnes Sæther
25.09 Olivia Cazon Mørken-Ingebretsen
25.09 Mathea Fadum
25.09 Mathias Hov Klausen
25.09 Adrian Skahjem Stensnes 
 - døpt i Botne kirke

Våle kirke
11.09 Mio Alexander Pettersen 
 - døpt i Sem kirke
25.09 Skage Danielsen
09.10 Matheo Styrvold

Døde

Ramnes kirke
09.09 Jon Olav Knotten
23.09 Ingegerd Christiane Mender-Falck

Undrumsdal kirke
05.10 Arne Ragnar Døvik

Våle kirke
07.09 Lill Karin Ellingsen
23.09 Eli Anne Urberg Stange
30.09 Erik David Stagsted
07.10 Rolf Harry Nilsen
07.10 Magnar Eugen Vegger
14.10 Thorbjørn Flugund

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

MINNEORD: Jon Olav Knotten 
gikk bort 25. august 2016, 70 
år gammel. Vestfoldsamfun-
net har mistet en engasjert 
stemme og politiker, og for 
mange av oss en god venn.  
Jon Olav brant for skiidretten 
og frivilligheten. Han var 
leder av Langrennskomiteen og 
styremedlem i Norges Ski-
forbund fra 1989 til 1995, og 
det var under hans ledelse at 
norsk langrenn ble løftet til det 
nivået vi har i dag. Jon Olav 
tok med seg den kompetansen 
tilbake til Vestfold. Der mange 
lokale klubber og arrangører 
fikk nyte godt av hans erfaring 
og kunnskap. Han arbeidet i 
en årrekke som gårdbruker, og 
næringen lå han nær. Han var 
innovativ og fremtidsrettet, og 
mente at man måtte tenke nytt 
om man skulle henge med i 
utviklingen, også innen land-
bruksnæringen. Jon Olav viste 
et oppriktig samfunnsengasje-
ment gjennom er rekke politiske 
verv både i hjemkommunen 
Re, i Vestfold Høyre og i 
fylkeskommunen. Han var nå 
inne i sin tredje periode som 
fylkespolitiker, og var gruppe-

Minneord om
Jon Olav Knotten (1945 – 2016)

leder for Høyre. I tillegg til å 
være fast medlem av Fylkes-
tinget, var han også medlem av 
Fylkesutvalget, Hovedutvalg for 
klima energi og næring, samt 
innehaver av en rekke andre 
verv i fylket og i partiet Høyre. 
Jon Olav var spesielt opptatt av 
arealforvaltning, samferdsels-
politikk og primærnæringenes 
rammevilkår. Han var en prak-
tisk mann også innen politik-
ken, der han søkte samarbeid på 
tvers av partigrensene, isteden-
for å ri ideologiske skillelinjer.
For de som kom nye i Re 
Høyre, var han en bauta og en 
stor støtte. Når ting ble klarert 
av Jon Olav, ga det trygghet for 
valgene som ble tatt. Vi vil spe-
sielt minnes Jon Olav for den 
han var som menneske. Varm, 
lyttende, inkluderende og han 
hadde alltid et smil på lur. Hans 
lune og positive personlighet er 
allerede savnet. Våre tanker går 
til den nærmeste familie. I takk 
og respekt minnes vi Jon Olav 
Knotten. 

For Vestfold Høyre 
Rune Hogsnes, fylkesordfører 

Alf Johan Svele, fylkesleder

TV-aksjonen:
Blir Re best igjen?
RE: I år går TV-aksjonen, som 
har fått navnet “Sammen får 
vi hjelpen helt frem”, til Røde 
Kors helsehjelp. Aksjonen går 
av stabelen 23. oktober. - Som 
ordfører i Re kommune er jeg 
stolt over å kunne fortelle at Re 
kommune i 2015 igjen var best i 
Vestfold i kategorien bidrag per 
innbygger, og klart best i kat-
egorien bidrag fra næringslivet 
per innbygger, forteller ordfører 
Thorvald Hillestad. - Jeg håper 
at næringslivet i Re ved årets 
aksjon igjen vil gå foran som et 
godt eksempel. Det er i tillegg 
mulig å melde seg som bøsse-
bærere, meld det i så fall inn 
via www.blimed.no og dette 
vil registreres hos oss, forteller 
Thorvald som er kontaktperson 
for TV-aksjonen i Re sammen 
med Marianne Nordby. Nytt av 
året, etter at banken på Revetal 
er lagt ned, er at opptellingen 
legges til banken i Tønsberg.
Årets TV-aksjon skal redde liv 
og gi omfattende helsehjelp 
til noen av de mest sårbare i 
verden – mennesker rammet av 
krig og konflikt. Gjennom TV-
aksjonen skal mer enn to mil-
lioner mennesker få livsviktig 
hjelp. Årets TV-aksjonsmidler 
går til Røde Kors sitt arbeid 
i ti land: Syria, Libanon, Sør 
Sudan, Afghanistan, Somalia, 
Myanmar, El Salvador, Gua-
temala og Honduras. Pengene 
går også til å hjelpe flyktninger 
som har kommet til Norge. 
TV-aksjonen er verdens største 
dugnad og innsamling. Vel 
3.000 bøssebærere skal besøke 
alle husstander i Vestfold fylke.

Annonse i ReAvisa?

Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt:
Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
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Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Vi har take away!

ReAvisa for 5 år siden: 
Maleri med miks fra to tidsaldere på Revetal
REVETAL: For fem år siden skreiv ReAvis om det spesielle maleriet på Revetal gamle stasjon, 
der to tidsaldere er blandet i ett og samme bilde: Høyresida er fra datidens Revetal, mens ven-
stresida viser Revetal i forrige århundre. Kunstneren er Arve Engerønningen, og han har plas-
sert folk og motiver i bildet uavhengig av tid. På jernbaneovergangen med bok i handa går for-
fatter Kåre Holt. Gamlesmeden Georg Gran har handla på Meny. Alvhilde Andersen, med hvit 
kjole, står ved sin mann Gustav Andersens bil. Foran butikken til Arve Gran sitter Adolf Gran 
i baksetet på sin bil kjørt av privatsjåfør. Ved siden av lokomotivet står jernbaneentusiasten 
Arne N. Jacobsen og snakker med lokføreren. Tidligere taxikusk John Harry Rødje står utenfor 
stasjonen med sin Ramnes-taxi, og tidligere driver av Revetal gamle stasjon Per Wilhelmsen 
Knight har fått reklame bakpå Timeekspressen, som er på vei sørover gjennom rundkjøringa.

Faksimile: ReAvisa oktober 2011.

Lokalmat
Kortreist

Økologisk
 - åpent mandag til lørdag

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!

Savnet bilnøkkel
 
BREKKEÅSEN: - Har noen 
funnet bilnøkkelen min, spør 
en fortvila ReAvisa-leser. - Jeg 
mista den dessverre i Brekkeås-
veien i Våle fredag 7. oktober 
om kvelden. Den som har finni 
nøkkelen og leverer den tilbake 
skal få dusør, lover den uheldige 
bileieren. Ta kontakt på epost 
Post@ReAvisa.no og avisa kan 
formidle kontakten. Fullt hus og godt resultat 

etter loppemarked på Elverhøy
RAMNES: - Vi er fornøyde med årets loppemarked, forteller 
Ingegerd Holt Brattestå i Våra-koret. - Det ble et kjempegodt 
økonomisk resultat, men vi er litt slitne etter en ukes intensiv job-
bing! Vi vil takke alle som har gitt oss "lopper" og alle som har 
hjelpa oss med arrangementet sjøl om de ikke er med i koret. Og 
selvfølgelig takker vi alle koristene for fantastisk innsats! Neste år 
er loppemarkedet også i uke 38, og vi må begynne å samle lop-
per igjen - det er bare å ta kontakt, vi tar imot det meste, forteller 
Ingegerd til ReAvisa.

Foto: Privat

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no
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