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Om ReAvisa:

ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og 
omegn på papir og nett.

Nettavisa ReAvisa.no 
har en oppdatering daglig 
i snitt, med rundt 5.000 
lesere hver uke.

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

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

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

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

Tips ReAvisa:

Tips@ReAvisa.no
eller tlf 488 69 444.
Du kan også besøke 
ReAvisa i Revetalgata 8.

Får du ikke 
ReAvisa?

Send navn, postadresse 
og telefonnummer til 
Post@ReAvisa.

Stian Ormestad
Redaktør og journalist

Epost: Stian@ReAvisa.no
Telefon: 488 69 444

Håkon Westby
Seniorfrilanser

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

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

behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Neste ReAvisa har 
frist 23. november,
utg. 1. desember

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilans journaliststudent

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

Skolene i Re:

Kort om Barnometeret:

Barnefattigdom øker - gult kort: Regjeringen har gjort noe 
bra, som at de betaler for at alle barn skal få tilbud om fritidsak-
tiviteter, uansett hva foreldrene tjener. Men, vi syns det er dumt 
at antall barn i familier med for dårlig råd går opp. En annen 
ting er at Barnetrygden ikke er endret siden 1996 – altså ikke 
endret på 20 år. Det burde den vært.

Det skal være trygt å gå på skolen, barn skal få delta og bli 
hørt - gult kort: Det er for mange barn som mobbes på skolen 
Vi mener alle bør ha «klassens time» - denne timen gjør det let-
tere å påvirke og passe på at elevene blir hørt. Mange barn sier i 
undersøkelser at de har liten innflytelse på egen skolehverdag

Det må gjøres mer for å forebygge seksuelle overgrep mot 
barn - gult kort: Regjeringen har gjort noe bra, som å passe på 
at alle som skal bli lærere får kunnskap om vold og seksuelle 
overgrep. De vil lage en plan for å forebygge overgrep, og har 
også sagt at kommunene bør gjøre det samme. Men vi synes det 
er dumt at det er for lite oppmerksomhet rettet mot internett. 

Omsorg og ivaretakelse av enslige mindreårige - rødt kort:
Det er mange flere barn som får midlertidig opphold. Regjerin-
gen ønsker å ha dårligere standard for omsorgssentre for barn 
som er på flukt alene og er under 15 år. Regjeringen vil lage om-
sorgssenter i Afghanistan for enslige mindreårige uten beskyt-
telsesbehov.

Barns adgang til å klage ved brudd på sine rettigheter - rødt 
kort: Norske barn har ikke mulighet til å klage på brudd på 
egne rettigheter internasjonalt. Det er også vanskelig for barn å 
klage på brudd på deres rettigheter her i Norge. De ordningene 
som finnes er for vanskelige for barn. Barn har et eget ombud, 
Barneombudet, men de får ikke behandle klager fra barn. Det 
er også vanskelig for barn å fremme en sak for domstolene. 
Det er med andre ord nesten umulig for barn å klage på brudd 
på deres egne rettigheter i Norge. Regjeringen har ikke jobbet 
for å gi barn klagerett ved å skrive under på tilleggsdel av FNs 
barnekonvensjon som handler om barns rett til å klage. De har 
sagt at det skal komme en klageordning for barn i barnevernet, 
men det har ikke skjedd enda.

Det regjeringen gjør bidrar til god utvikling i verden - rødt 
kort: Norge har en stor jobb å gjøre på mange områder for å 
bidra til at verden blir bedre for alle barn og voksne. For eksem-
pel må Norge gjøre alt vi kan for å stoppe klimaendringene, og 
vi må handle rettferdig med andre land. Norge må også bidra til 
at bærekraftsmålene, som ble vedtatt i FN i 2015, blir oppfylt. 
Norge har ikke en egen utviklingsminister. Det trenger vi, for 
han eller hun kunne passet på at alt henger bedre sammen. 
Norge selger krigsutstyr som brukes av land som er med på å 
krige i Jemen.

Finansiering for utvikling - gult kort: Regjeringen burde si at 
FN skal passe på at penger ikke forsvinner på en ulovlig eller 
urettferdig måte. Norge har ikke gjort nok for at fattige land skal 
få mindre gjeld.

Nødhjelp til alle barn som trenger det - gult kort: Det er bra 
at Norge sier til andre land at vi må ta vare på barn og mennesk-
er som flykter. Det er bra at Norge sier at vi må passe godt på 
elever og lærere og skoler og at ingen må angripe dem selv om 
det er krig, det er ikke lov. Det er bra at Norge gir mange penger 
til nødhjelp til mennesker som lever i krig og kriser. Norge 
burde være bedre på å stoppe klimautslipp og gi mer penger til 
fattige land som trenger å tilpasse seg klimaendringene. Norge 
må høre mer på barn, for eksempel på Miljøagentene som har et 
eget barnas klimapanel.

Jobbe for bedre helse til barn og mødre - gult kort: Norge er 
flinke til å jobbe for bedre helse til alle. Men Norge gjør nesten 
ikke noe for at alle skal få nok mat. Norge kan jobbe mer for at 
det skal være nok helsearbeidere til alle.

Jobbe for at alle barn skal gå på en god skole - grønt kort: 
Det er flere barn i verden som går på skole nå enn før. Men det 
er mange som ikke lærer det de skal på skolen, og det er mange 
barn som lever i krig eller er på flukt som ikke får gå på skole. 
Norge har gitt masse penger til at alle barn i verden skal få 
gå på skole, og har snakket med andre land om at de også må 
jobbe for en bedre skole for alle. Norge har jobbet mye for at 
barn som lever i krig skal få gå på skole, og statsminister Erna 
Solberg har jobbet for at jenter også skal få gå på skole. Vi øn-
sker at Norge jobber enda hardere for at alle barn i verden skal 
ha en god lærer. Det er viktig at Norge jobber enda mer for at 
de barna som blir holdt utenfor (for eksempel fordi de er fattige, 
har en funksjonsnedsettelse eller en annen hudfarge) også skal 
få gå på en god skole.

Kilde: Redd Barna

MØTTE MINISTEREN: Amalie Bu Skjeggestad (12) fra 
Revetal ga finansminister og partileder Siv Jensen (FrP) 
ett grønt, seks gule og tre røde kort forrige uke.

Foto: 
Mai Simonsen
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Nettavisa ReAvisa.no - cirka 11.600 lesere sist måned

Mest lest sist måned:
1. Ny Revetal-utbygging: Rema 1000
2. Se bilder fra Re-mila 2016
3. Brann på Linnestad næringsområde
4. Snorklipping for nye Spar Brekkeåsen
5. Front mot front-kollisjon ved Bibo

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

ReAvisa november 2016

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

Re-jente delte ut røde, gule 
og grønne kort til regjeringen

Åpnings�der:   
tirdag til fredag: 11-16 
lørdag: 11-15 
søndager i advent: 12-16 

www.akglass.no og facebook 

Kunsthåndverk, 
en unik gave! 

SOUL og LATIN
Vokal: Line Knudsen og  Erik Salminen.  

Konferansier: Stein Fallang Larsen. 

 Støperiet  Scene ,  Tønsberg   
Søndag 20 .  nov.  kl .  18 .00   

Billetter  ved inngangen. Pris kr. 200. 
Barn under 12 år gratis.  Varer i ca. 2 timer. 

Kiosk med alle rettigheter og  
 

       så er det slutt. 
 

 

2016 Swing-Time 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hvert år kommer Redd Barna
med sin gjennomgang av 
regjeringens politikk, et såkalt 
“Barnometer”. Regjeringen får 
røde, gule og grønne kort på 
ti forskjellige områder som er 
viktige for barn. I år deles ut tre 
røde kort, seks gule og bare ett 
grønt - men det er også på det 
viktigste området, mener Redd 
Barna-ambassadøren Amalie Bu 
Skjeggestad (12) fra Revetal.

- Skole og utdanning for alle 
barn i verden er viktigst
- Alle punktene er veldig viktig, 
egentlig. Men litt ekstra viktig 
er det at alle barn i krig og 
konflikt skal få gå på skole. 
Der har regjeringen gjort det 
bra og fått grønt kort, forklarer 
Amalie til ReAvisa. Kortene er 
litt som fotballkort: Grønt kort 
betyr bra, fortsett med dette 
arbeidet. Gult kort betyr at her 
må regjeringen skjerpe seg. 
Rødt kort betyr at regjeringen 

svikter barna. Amalie overrakte 
attesten fra Redd Barnas barne- 
og ungdomsambassadørgruppe 
til finansminister og partileder 
Siv Jensen (FrP) forrige uke. 
- Det var veldig hyggelig, for-
teller Amalie. Sjøl om hun var 
veldig nervøs, klarte 12-åringen 
å si alt hun skulle si - og minis-
teren svarte godt for seg. Da var 
det ikke så mye å være nervøs 
for likevel. Minst like hyggelig 
har det vært å møte de andre 
Redd Barna-ambassadørene. 
Det er barn fra hele landet som 
har søkt om å få bli ambassadør. 
Amalie har vært med siden 
august i år. - Jeg søkte fordi det 
hørtes gøy ut. Og det ble veldig 
gøy, sier Amalie som gleder seg 
til en ny workshop på nyåret.

Barnefattigdommen øker
12-åringen går på Røråstoppen 
skole. Hun forteller at elevene 
der er opptatt av spørsmålene 
Redd Barna setter fokus på. - Ja, 

det er mange som er engasjerte, 
og hvert fall bryr seg om barn i 
krig og konflikt. Det er jo bra!
Amalie snakka med Siv Jensen 
også om problemene som står i 
kø for mange barn her hjemme i 
Norge. For eksempel at barne-
fattigdommen øker. Det kan 
bety at man ikke får være med 
på ting som klassekameratene 
får være med på, man kan bli 
trist og lei og føle seg utenfor. 
Det kan også være negativt for 
helsa, man får ikke sunn mat, 
det kan gå dårlig på skolen. 

- Vi er strenge, altså!
I en pressemelding fra Redd 
Barna understrekes det at lista 
er lagt høyt for regjeringen: 
- Husk at vi i Redd Barna er 
ganske strenge, for vi mener 
alle barn i verden skal få alle 
sine rettigheter oppfylt, og så 
lenge det ikke er sånn må vi 
være strenge og si fra om det. 
Vi tror det hjelper å si ifra!

OSLO/REVETAL: Amalie Bu Skjeggestad (12) fra Revetal har vurdert regjerin-
gens innsats for barn i Norge og i verden. Amalie er mest opptatt av at barn i 
krig og konflikt skal få gå på skole. Her gjør regjeringen mye bra, forteller hun.
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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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ReAvisa
ReAvisa vil fortsatt være gratis, men flere har spurt om å få gi et 
bidrag til lokalavisa. Bruk i såfall konto 1594.47.87167, merk “Gave”.

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Kultur i Re:

Fokus-swingtime 
på Støperiet
BERGSÅSEN/TØNSBERG: 
Storbandet Fokus inviterer til 
Swingtime-konsert søndag 20. 
november. Tema for konserten 
er latino/soul/funk, forteller 
Gunnar Gjellan i storbandet 
Fokus. - Hvis du vil kjenne 
blodet pumpe og føle de tidløse 
rytmene som bringer tankene 
bort fra mørke og kulde, er det 
bare å sette av kvelden. Her vil 
du kjenne palmesuset og høre 
bølgenes skvulp og fornemme 
silhuetten av «The girl from 
Ipanema». Eller du kan lukke 
øynene til musikken «Fever», 
og tenke tilbake på den første 
forelskelsen, eller blunke til 
en annen blant publikum, eller 
simpelthen knipse med. Om du 
tar med deg din livsledsager er 
det mulig å sparke på leggen til 
rytmene av «I wish». Eller kan-
skje du nøyer deg med å sende 
et kjærlig blikk mens bandet 
spiller «You are the sunshine of 
my life». Og for de som skulle 
være litt skeptisk til all denne 
sjelelige soul-musikken, vil 
det være mulig å kjøpe noe i 
baren å styrke seg på. Her blir 
det garantert noe for en hver 
smak, lover Gjellan. Når Re 
og Tønsberg velger å slå seg 
sammen har også Fokus valgt 
å se mot Tønsberg med Stø-
periet som ny konsert arena for 
Swingtime 2016. Både bandet 
og de faste vokalistene Line 
Knutsen og Erik Salminen øver 
litt ekstra om dagen. For en uke 
siden hadde Fokus seminarhelg 
med den profesjonelle musik-
eren Tarjei Grimsby fra Oslo. 
Bandet fikk da kjørt seg med 
rytmelære og underdeling, slik 
at alle detaljer skal sitte der de 
skal på konserten. De forskjel-
lige instrumentgruppene har nå 
ekstra gruppeøvelser for å hente 
ut det lille ekstra i ukene fram 
mot konserten. - Sett av kvelden 
- og del musikkens gleder med 
Storbandet Fokus!

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Søndag 30. oktober arrang-
erte Ramnes og Rørostoppen 
skolekorps Halloweenkonsert 
med fullsatt sal på Elverhøy i 
Ramnes. 

Aspirantene imponerte
Konserten var avslutningen på 
ei skikkelig korpshelg med 
seminar for musikerne og 
drillen, mens foreldrene solgte 
lodd og vafler på Revetal. 
Hovedkorpset starta med en 
melodi fra en Harry Potter-film 
og fortsatte med en Pirats of 
Caribien-låt.
Dirigent Ingebjørg Klovholt 
leder korpset, som viste fram 
hva de hadde øvd på i helga.
Også juniororkesteret og 
aspirantene viste hva de kunne.   
Aspirantene imponerte med sine 

ferdigheter etter å ha øvd i bare 
to måneder. Drillen viste også 
sine ferdigheter, alene og sam-
men med korpset. I pausa var 
det servering av kaker og kaffe 
og loddsalg. Etter pausa startet 
drill og korps med en melodi fra 
Gost busters - passende låtvalg 
på Halloween.

Vil du spille i korps?
Korpsleder Anne Sofie Rønnin-
gen takka dirigent og drillleder 
Martine Ramberg for innsatsen 
og takka også publikum for 
godt loddsalg – noe som 
kommer godt med til drift av 
korpset. Rønningen forteller at 
korpset har øvelse på torsdager 
og at det fortsatt er mulig å 
melde seg som aspirant både i 
drill og korps.

HALLOWEEN: Ramnes og 
Rørostoppen skolekorp blir 
ledet av dirigent Ingebjørg 
Klovholt. Drillen hadde 
egne halloweenkostymer 
denne kvelden, og til og med 
serveringen var skummel.

Foto: 
Håkon Westby

Skummelt god 
Halloween-konsert

RAMNES: Stemningen var skummel med hekse-
brygg og hekser svinsende rundt. Både korps, drill 
og dirigent var utkledde i anledning konserten.

Lyst til å være med på kirkekonsert?
VÅLE: - Drømmer du om å 
synge i et stort kor til jul? Da 
har du sjansen nå! Julekonsert 
blir det i Våle kirke 18. desem-
ber, men øvelsene er allerede i 
dag. Vi øver på menighetshuset 

i Våle hver mandag framover, 
forteller Randi Gunhildstad på 
Facebook-gruppa ReAvisa - 
oppslagstavla. - Det er gratis å 
være med! Velkommen, ønsker 
Randi Gunhildstad.

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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Folk i Re:

- Best å være ny i Norge på mindre steder

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hvert år arrangerer Fylkesman-
nen i Vestfold en høytidelig 
statsborgerseremoni for nye 
norske statsborgere. Det er 
alltid en flott markering, og om 
mulig enda flottere ble den med 
en gullstrupe fra Re på scenen. 
Randi Gunhildstad fra Våle 
åpnet med å synge den vakre 
“Sommerfugl i vinterland” 
sammen med Kari Bergaplass 
på klaver.

Tidenes største stats-
borgerseremoni i Vestfold
- Dette er den største stats-
borgerseremonien vi har hatt 
i Vestfold, med 141 påmeldte 
nye nordmenn. Vi har tidligere 
arrangert seremonier to ganger 
i året. Fra nå av blir det bare en 
årlig seremoni, og den blir der-
for større. Med nye statsborg-
ere, gjester og arrangører er det 
nærmere 350 personer tilstede, 

forteller Reidun Mangrud,
kommunikasjonssjef hos
Fylkesmannen i Vestfold.
Årets gjestetaler var Faten 
Mahdi al-Husseini, ansatt i 
organisasjonen Just Unity 
som arbeider for å forebygge 
radikalisering og ekstremisme. 
Hennes hovedpoeng var at det 
er lettere for innvandrere å bo 
på små steder, enn blant alle 
sine egne i storbyen.

Lær språket - bruk språket
- Min familie boddde først på 
Gulset utenfor Skien, men så 
ville mamma og pappa flytte til 
Oslo, der det var flere irakere 
og arabere som snakka samme 
språk som dem. Det var sikkert 
fint for dem, men ikke for oss 
barna. En ting er å lære språket, 
en annen ting er å bruke det. 
Det siste er minst like viktig 
som det første, hvis ikke mye 

viktigere. For det å bruke 
språket fører til integrering. 
Bruker du ikke språket, blir du 
ikke integrert. Holder du deg 
bare med dine egne landsmenn, 
blir du ikke integrert. Så enkelt 
er det, mener Faten.

Lær deg å like brunost
- Er det en ting jeg skulle ønske, 
så var det at vi ikke hadde flytta 
til Oslo, men heller holdt på de 
mulighetene som lå der på et 
mindre sted som Gulset. Det 
er best å være ny i Norge på 
mindre steder. Vi som er nye i 
Norge må få en ny norsk kultur 
på toppen av vår gamle kultur. 
Det er det som gjør Norge så 
bra! Jeg elsker at jeg kan be 
hvor som helst - mens min 
ateistisk venninne finner seg i å 
vente litt mens jeg gjør det. 
Så la Faten fram sine 10 bud for 
nye landsmenn, til stor latter fra 

salen. For her var det mer enn 
en sterk anbefaling om å lære 
norsk, det var også anbefaling 
om å skaffe seg vaffeljern først 
som sist, lære seg å like brunost, 
heise det norske flagget på 17. 
mai og finne fram julepynten til 
jul. - Pass på å møte til skole-
forestilling, og send barna på 
leirskole, anbefaler Faten. Og 
mer alvorlig: - Lær deg å forstå 
dine plikter som norsk stats-
borger, men lær deg også dine 
rettigheter, oppfordrer hun til 
slutt. 

Ikke la barna leve et ufritt liv
For hele poenget er å integrere 
seg i det norske samfunnet:
- Hvis du ikke lar deg integrere, 
blir Norge det landet som gjorde 
deg fri fra krig og elendighet, 
Men det vil bli et fengsel for 
dine barn. Da vil barna komme 
i skvis mellom foreldre i en 

kultur - mens de vokse opp i 
en annen kultur på skolen, med 
venner og så videre. Resultatet 
er at barna dine vil leve et ufritt 
liv i Norge.

Troskapsløfte til Norge
Under seremonien kommer en 
og en av de nye norske stats-
borgerne fram og får hver sin 
gavebok. Så ble “Ja vi elsker” 
sunget, med Randi Gunhild-
stad som forsanger. Under 
seremonien avlegger de nye 
statsborgerne et troskapsløfte til 
den norske stat. Fylkesmann Per 
Arne Olsen synes det er flott at 
så mange velger Vestfold 
- “verdens beste sted å bo”. 
- Dere har mange en oppriv-
ende historie bak dere - men 
nå er dette hjemme. Nordmenn 
er kanskje ikke så enkle å bli 
kjent med. Men vi trenger dere. 
Norge er et rikt land - men det 

TØNSBERG/RE: - Lær deg språket, og bruk språket, er Faten Mahdi al-Husseini sin klare oppfordring til 141 nye Vestfold-borgere. 
- Hvis du ikke lar deg integrere, blir Norge det landet som gjorde deg fri fra krig og elendighet - men det vil bli et fengsel for dine barn.
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STATSBORGERSKAP-
SEREMONI: Nest siste 
søndag i oktober inviterte 
Fylkesmannen i Vestfold 
til en høytidelig statsborg-
erskapseremoni på Hotell 
Klubben i Tønsberg. Randi 
Gunhildstad fra Våle åpnet 
seremonien med å synge 
“Sommerfugl i vinterland”, 
før Fylkesmann Per Arne 
Olsen ønsket alle velkom-
men. Kveldens gjestetaler 
var Faten Mahdi al-Hussei-
ni, ansatt i organisasjonen 
Just Unity som arbeider 
for å forebygge radikali-
sering og ekstremisme. 
Under seremonien avleg-
ger de nye statsborgerne et 
troskapsløfte til den norske 
stat. De 141 nye statsborg-
erne kommer fra følgende 
opprinnelsesland: Marokko, 
Brasil, Filippinene, Thai-
land, Litauen, Latvia, Gha-
na, Irak, Russland, India, 
Kuwait, Eritrea, Afghani-
stan, Vietnam, Moldova, 
Etiopia, Peru, Polen, Det 
Palestinske Området, Iran, 
USA, Kongo, Hviterus-
sland, Bangladesh, Tyrkia, 
Somalia, Mexico, Burundi, 
Libanon, Tyskland, Co-
lombia, Pakistan, Syria, 
Cuba, Sør-Korea, Ungarn, 
Sverige, Venezuela og 
Paraguay. Blant gjenstene 
var Re-ordfører Thorvald 
Hillestad. To av de 141 nye 
vestfoldingene har bosatt 
seg her i Re.

Foto:
Stian Ormestad

har ikke kommet av seg sjøl. 
Ja, vi er heldige som har olje. 
Men det viktigste er historien 
om menneskene - alle kvinner 
og menn som jobber hardt. De 
har bygd opp dette landet vi 
har i dag. Og det gjør seg ikke 
sjøl heller å beholde det vi har. 
Alle de norske verdiene er ikke 
en selvfølge, talte Fylkesman-
nen, og oppfordret alle de nye 
statsborgerne til å være med på 
å gjøre Norge enda bedre. 
- På vegne av den norske stat; 
velkommen til det norske fel-
lesskapet - og verdens beste 
fylke: Vestfold!

To har bosatt seg her i Re
Blant 350 gjester på Hotell 
Klubben i Tønsberg søndag 
23. oktober var Re-ordfører 
Thorvald Hillestad. Av de 141 
nye nordmenene, har to bosatt 
seg her i Re.

“Dere har mange en opprivende historie 
bak dere - men nå er dette hjemme”

Per Arne Olsen, Fylkesmann i Vestfold
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Hvem blir Årets idrettsnavn i Re 2016?
- Stem på nettavisa ReAvisa.no!

Sakset fra ReAvisa-lesernes forslag:

Iver Johan Knotten (17), Bjune - sykkel
“Iver Johan Knotten er helt i norgestoppen i juniorklassen i 
sykkelsporten. Han er norgesmester og har stort sett vunnet 
alle temporitt i Norge. Han har vunnet store internasjonale ritt 
i Europa, og tok bronse i Europamesterskapet. Han kjempa 
også i toppen i VM i Dubai, tross varmen som vi nordmenn 
ikke er vant til. Her ble det en fantastisk 6. plass blant ver-
dens beste juniorryttere. Iver er etter min mening en av de 
største idrettstalenter, uansett hvilken gren”.

Erling Schjetne (49), Ramnes - Re-mila
“Erling Schjetne er grunnlegger og arrangør av Re-mila, som 
er retta mot alle i Re og omegn, hvor hovedmålet er å skape 
aktivitet og idrettsglede for store og små. I tillegg er han 
initiativtaker til Løpegruppa i Re, som samles hver søndag 
klokka 08.00 hele året, der minst 70 - 80 forskjellige personer 
har vært til og fra de to åra den har eksistert”.

Olaf Solberg (29), Fon - Re FK og
Kurt Schjølberg (51), Bergsåsen - Re FK 
“Det blir urettferdig å skille dem, så jeg nominerer både Kurt 
Schjølberg og Olaf Solberg, som er oppmenn/materialforval-
tere/sosial støtte/gledesspredere i A-lagsgruppa. De nomi-
neres for den utrolige innsatsen de gjør for Re FKs A-lag. De 
legger ned utallige dugnadstimer og stiller opp på omtrent 
hver eneste kamp og trening, pumper baller, rydder garder-
ober, skjærer frukt, trakter kaffe, henger opp drakter, fyller 
flasker, skriver dommerkort og mye annet. I tillegg kommer 
de med nøkkel til ballrommet på kort varsel dersom noen vil 
trene utenom oppsatt treningstid. Alt for at gutta på banen 
skal kunne konsentrere oss om det som skjer der. Det er så 
enormt viktig for oss å ha de rundt oss, og de får ikke rosen 
de fortjener, selv om alle setter pris på det de gjør”.

RE: Fire sterke kandidater, som representerer både elite- og breddeidrett - og støtteapparat.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ReAvisa-leserne har foreslått 
fire veldig forskjellige kandidat-
er til tittelen Årets idrettsnavn 
i Re 2016 innen fristen gikk ut 
1. november. Sjekk hvordan de 
sjøl reagerer på nominasjonen 
på nettavisa ReAvisa.no - der 
kan du også stemme på dine fa-
voritter. En selvsagt kandidat er 
av mange regnet som et av våre 
største idrettstalent gjennom 
tidene, uansett idrettsgren: Syk-
keltalentet Iver Johan Knotten 
(17) fra Bjune. Norgesmester, 
bronse i EM, og 6. plass i 
VM  - samt seier i flere inter-
nasjonale ritt i juniorklassen. 
Iver er foreslått av mange. Det 
er også Erling Schjetne (49), 
Re-mila-generalen som hver 
høst arrangerer et mosjonsløp 
for absolutt alle. Årets Re-
mila var den tredje i rekken, og 
samla over 1.000 deltakere. De 
to siste kandidatene går ifølge 
forslagsstiller ikke an å skille, 
så de ble nominert sammen:
Kurt Shcjølberg (51) og Olaf 
Solberg (29), oppmenn/ma-
terialforvaltere/sosial støtte/
gledesspredere i A-lagsgruppa 
til Re FK. Avstemningen er i 
gang på ReAvisa.no parallelt 
med denne avisutgivelsen, og 
vil løpe fram til 20. november. 
Da vil resultatet bestemme 
hvem som blir presentert i 
ReAvisas desember-utgave som 
Årets idrettsnavn i Re 2016.

Kort om Årets idrettsnavn i Re:
Hver høst inviterer ReAvisa til å foreslå kandidater til Årets idrettsnavn i Re. Alle kan foreslå sin favoritt. Begrunnede forslag pre-
senteres i ReAvisas november-utgave. Årets kandidater er Iver Johan Knotten (17), Erling Schjetne (49), Olaf Solberg (29) og Kurt 
Schjølberg (51). Du kan stemme på din favoritt på nettavisa ReAvisa.no fram til 20. november. Årets idrettsnavn i Re 2016 vinner 
heder og ære, og vil bli presentert i ReAvisas desember-utgave. Tidligere vinnere er skyttertalentet Jeanette Hegg Duestad fra Fon, 
sykkeltalentet Torjus Sleen fra Fon og fotballtalentet Tobias Gran fra Ramnes.

ÅRETS IDRETTSNAVN 
I RE? Iver Johan Knotten 
(17) er nominert som et 
av våre største idrettstal-
ent noensinne. Sykkeltal-
entet har imponert denne 
sesongen, både nasjonalt 
og internasjonalt. Iver har 
vært god til alt han har 
divi med, men fokuserer 
nå på verdensidretten 
sykling. Det har resultert 
i NM-gull, EM-bronse og 
en sterk 6. plass i VM i år.

Foto: 
Stian Ormestad.

ÅRETS IDRETTSNAVN 
I RE? Olaf Solberg (29) er 
nominert for hans innsats i 
støtteapparatet til Re FK.

Foto: Re FK

ÅRETS IDRETTSNAVN 
I RE? Kurt Schjølberg 
(51) er nominert for hans 
innsats i støtteapparatet til 
Re FK.

Foto: Re FK

ÅRETS IDRETTSNAVN 
I RE? Erling Schjetne 
(49) er nominert for hans 
innsats for mosjonsløpet 
for alle, Re-mila. Her som 
deltaker sjøl.

Foto: 
Stian Ormestad

Stem på ReAvisa.no

Sport i Re:
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Re-mila kåra til årets arrangement 
på Idrettsgallaen i Tønsberg
TØNSBERG/REVETAL: Lørdag 22. oktober ble tidenes 
andre utgave av idrettsgallaen for Tønsberg-regionen arrang-
ert. Rundt 300 hadde møtt i finstasen på Oseberg kulturhus i 
Tønsberg. Re-talenter underholdt med sang og musikk.
I år som i fjor skulle det rike idrettslivet i Re bli tilgodesett 
med priser – i år to i tallet: Sykkeltalentet Iver Knotten ble 
årets unge idrettsutøver. – Det er ikke hver dag man vinner 
en slik pris. Det er mange som driver med idrett på høyt nivå 
i Tønsberg-regionen, så dette setter jeg veldig pris på, sier 
Iver til Tønsbergs Blad. Iver sykla seinest VM i Quatar, der 
varmen stakk kjepper i hjula for seier, men det ble en sterk 
sjetteplass. Han har også mange andre gode plasseringer fra 
årets sykkelsesong, les mer om Iver på nettavisa ReAvisa.no.
Re-mila ble årets arrangement. Enda en grunn til å være en 
stolt reing for oss som bor her, mener løpsgeneral Erling 
Schjetne fra Ramnes. – Det er veldig gøy at vi har klart å 
skape dette i Re, forteller Erling til ReAvisa. – Det er mange 
som har kommet til meg og sagt at arrangementet gjør dem 
litt ekstra stolte av å komme fra Re. Det er veldig hyggelig 
å høre. Og så viser det at Re-mila har bidratt til å skape noe 
som flere er stolte av og identifiserer seg med! Schjetne 
forteller at prisen gir en skikkelig vitamin-innsprøytning til å 
fortsette arbeidet med Re-mila. – Det har stor verdi også rent 
markedsføringsmessig. Å få en sånn anerkjennelse gjør det 
lettere å markedsføre løpet til folk som ikke kjenner oss eller 
løpet fra før. Se bilder fra Re-mila på nettavisa ReAvisa.no. 
På det øverste bildet ser vi noen av de mest ivrige i gjengen 
bak Re-mila: Henning Larsen, Hege Aasen, Erling Schjetne, 
Cornelia Mender, Therese Andersen og Mona Frellumstad. 
På bildet under ser vi tre av artistene fra Re: Michael Heum 
Fanøy, Suzanne Jacobsen og Erlend Bae.

Foto: Privat

Se bilder på ReAvisa.no

Sport i Re:

Re SK trekker inn-
endørs for vinteren
REVETAL: Utesesongen er 
over for i år, dermed har vi nå 
kun trening hver torsdag på 
Pepper sport. Organisert trening 
ute starter opp cirka ved pås-
ketider. Ellers inviteres det til 
turer ute via vår Facebook-side 
"Venner av Re sykkelklubb”, 
informerer Henning Larsen i Re 
SK til ReAvisa.

Volleyballkamper 
i Vålehallen
VÅLEHALLEN: Lørdag 19. 
november spiller Ivrig-damene 
i  2. divisjon hjemmekamper i 
Vålehallen. De tar i mot Lier 
og Asker. - Lier er det desiderte 
topplaget, mens Asker er et 
lag vi håper Ivrig-jentene kan 
kjempe jevnt med, forteller Jan 
Gunhildstad i IL Ivrigs volley-
ballgruppe.

Re Golf stenger 
for vinteren 
REINE: Det har vært en lang og 
god golf-sesong, men nå ser den 
ut til å være over. - Men banen 
er oppe for spill hvis det ikke 
er rim, tele eller snø på banen, 
forteller Jan Gunhildstad i Re 
Golfklubb. Han minner også 
om årsmøtet for Re Golfklubb i 
klubblokalene på Reine torsdag 
24. november.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

IL Ivrigs skiskyttergruppe ar-
rangerer skiskytterskole over 
fire kvelder på Bibo idrettspark.
Første kurskveld er onsdag til 
uka 16. november, forteller Alf 
Christian Horn i IL Ivrig.

Må gjennomføre et kurs
- Alle barn fra 10 år - det vil si 
4.klasse og eldre, og som er 
interessert i ski og skyting, 
ønskes velkommen, forteller Alf 
Christian. Han treffes på telefon 

Vil du starte på skiskyting?
BIBO: Alle barn fra 10 år og oppover kan bli med 
på skiskytterskole neste uke. Etter kurset kan du bli 
med på vanlige skiskyttertreninger og -renn.

915 81 690 for mer info og 
påmelding. IL Ivrig har våpen 
som kan leies for en billig 
penge, men klubben 
dekker ikke skudd.  

Treninger hele året
- Etter gjennomført skiskytter-
skole kan du delta på ordinære 
treninger, som er onsdags-
kvelder på Bibo. Disse trenin-
gene pågår hele året, bare 
avbrutt av skoleferier.

GODT MILJØ: Skiskyt-
termiljøet i IL Ivrig vok-
ser, og dette bildet er fra 
det eneste skiskytterrennet 
forrige sesong i Vestfold - 
på Bibo. Lovise Horn (9) 
sikter seg inn på blinkene 
og gjennomfører i fin stil. 
Det er plass til flere gutter 
og jenter på treningene får 
ReAvisa opplyst. Her i Re 
har vi et topp anlegg for 
ski og skiskyting på Bibo 
idrettsanlegg i Våle. Se 
flere bilder fra skiskyting 
i Re på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad

Seier i siste hjem-
mekamp for seson-
gen – som vanlig
BERGSÅSEN: Re-gutta lar 
aldri Re-supporterne gå en 
vinter i møte uten seier i siste 
kamp. Så også i seriefinalen på 
hjemmebane mot Husøy som 
endte med 3-2-seier. Les mer 
og se bilder fra kampen og fot-
ballsesongen 2016 på nettavisa 
ReAvisa.no.

Skiløyper er kjørt 
opp i Re allerede
RE: Både på Bibo i Våle og 
i Re-løypene i Ramnes er det 
allerede kjørt opp skiløyper. 
Etter snøværet sist helg ble det 
kjørt opp løyper mandag flere 
steder i kommunen vår. For 
oppdatert info om løypene 
anbefales nettsida 
skisporet.no, eller idretts-
lagenes egne nettsider.
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Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Lokalt i Re er det mange 
talenter i denne aldersgruppa, 
og det nye laget har vist seg å 
være et slagkraftig lag, skriver 
Re FKs G13-lag i en epost til 
ReAvisa. Vintertreningen i 
innendørshallen Meny Arena i 
Bergsåsen og sommerspill på 
nytt kunstgress på Bibo i Våle 
har raskt gitt resultater. 

Spiller på høyeste nivå 
i Vestfold neste sesong
En våt og mørk torsdagskveld 
i oktober viste førstelaget stor-
spill, og sikret en god topplas-
sering i en meget jevn og god 
2. divisjonsliga for 13-åringer. 
Den avgjørende kampen mot 
Store Bergan 2 på Virik ble vun-
net med god margin. Re FK er 
jevnt besatt med gode spillere, 
og klare for å spille på høyeste 
nivå i Vestfold etter bare ett 
års samspill! Målprotokollen i 

SAMMENSLÅINGS-
SUKSESS FOR RE FK: 
Før denne sesongen ble 13-
åringene på Ramnes og Ivrig 
samla til to felles fotballag. 
Det var veldig vellykka, 
både sportslig og sosialt. Fra 
venstre på lagbildet ser vi 
Henrik Heierstad, Andreas 
Gjersøe, Adrian Grønberg, 
Adrian Kjærnes, Ansgar 
Fremstad, Daniel Palm, 
Niklas Årøy, Kevin Linde-
stad, Sander Nåtedal, Oscar 
Langslet, Andreas Heier-
stad, August Horn, Viktor 
Jørnsen og Michael Pedersen 
(liggende). Trenerne Knut 
Nåtedal og Terje Gjersøe står 
bakerst.

Foto: Privat

høst viser hele 48 plussmål på 
ni kamper. Totalt har første-
laget gjennom denne sesongen 
vunnet 15 av 17 seriekamper. 
Laget har ved siden av sterke 
sportslige prestasjoner klart 
å videreføre gode idealer for 
barne-og ungdomsfotball fra 
moderklubbene Ramnes og 
Ivrig, og beholdt nesten 30 
spillere i lille Re, fordelt på to 
lag. Andrelaget har også hatt en 
fin stigning gjennom sesongen, 
og bitt godt fra seg i 5. divisjon 
i høst. 

Klare for tøffere sportslige 
utfordringer i åra som kom-
mer
Alt tyder på at disse ungdom-
mene, som går sammen på 
Revetal ungdomsskole, vil 
beholde det gode miljøet og 
være klare for tøffere sportslige 
utfordringer i åra som kommer!

Sammenslåingssuksess 
for Re FKs G13-lag
BERGSÅSEN/BIBO: Før årets fotballsesong slo G13-lagene til Ramnes og Ivrig 
seg sammen til Re FK G13. Det skulle raskt vise seg å være en suksess!

Cirka 60 lag med i Ramnes Cup 2016
 
BERGSÅSEN: Ramnes fotballgruppe arrangerte Ramnes 
Cup 2016 helgene 22. – 23. oktober og 29. – 30. oktober på 
kunstgrasset inne i Meny Arene. Lørdag 22. oktober var det 
cup for jenter og gutter født i 2009 og 2010. Det deltok 38 
guttelag og 24 jentelag som spilte 3’er fotball på små baner 
med vandt og minimål. Alle lag spilte 5 kamper a 10 minut-
ter og innsatsen var stor. Søndag 23., lørdag 29. og søndag 
30. oktober var det cup for G09 - G10 og J08  -  J10/J11. Det 
deltok 38 guttelag og 20 jentelag som spilte 5’er fotball. Alle 
lagene spilte minimum 3 kamper a 18 minutter, og også her 
var innsatsen stor. Alle dagene var det også mange foreldre 
og besteforeldre til stede som lagde stor stemning i hallen. 
Etter lagenes siste kamp var det premieutdeling med lik 
premiering til alle spillerne. For å prøve å få med flest mulig 
jentelag  hadde Ramnes fotballgruppe besluttet å dele ut et 
gavekort på 5.000 kroner til en av klubbene som deltok med 
jentelag. Ønsket var at dette ble benyttet til å rekrutere og å 
holde på jenter i klubben. Den heldige vinner ble Ivrig IL, 
forteller Knut Svendsen i Ramnes IF fotballgruppe. Bildene 
er fra 3’erkampene lørdag 22. oktober og premieutdelingen i 
J10/J11-klassen.

Foto: Privat

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På trenermøte 31. oktober var 
alle trenerne samla for en opp-
summering av 2016-sesongen 
og planlegging av oppkjørin-
gen til 2017-sesongen. - Det 
er gledelig å se at vi får med 
oss samtlige trenere fra 2016-
sesongen videre inn i neste 
sesong. På G13-nivået har vi 
et helt nytt team med Mads 
Ole Wold, Stian Ødegård og 
Per Arne Tveiten, også ny av 
året er Aksel G. Røhmen som 
går inn i G16- og G19-teamet. 
Aksel er en tidligere Re-spiller 
som nå som 20-åring kom-
mer tilbake til klubben for å 
delta på trenersiden. Hans Arne 

BERGSÅSEN: Før vi så november på kalenderen hadde Re Fotballklubb signert 
alle treneravtalene for 2017 sesongen, forteller Øystein Strøm, leder i Re FK.

Tveiten fortsetter som sportslig 
leder i klubben, samt at han er 
hovedtrener på G19 og vil bidra 
til G13-teamet. Treneroversik-
ten ser slik ut: A-lag: Henrik S 
Arnesen (hovedtrener) og Kim 
Skåningsrud. G19: Hans Arne 
Tveiten(hovedtrener) og Aksel 
G. Røhmen. G16: Olav André 
Næs (hovedtrener) og Aksel G. 
Røhmen. G14: Terje Gjærsøe 
og Knut Nåtedal. G13: Mads 
Ole Wold (hovedtrener), Stian 
Ødegård, Per Arne Tveiten. J16: 
Kjetil Edvardsen (hovedtrener). 
Kvinner, samarbeid med Hol-
mestrand der Nina Yggeseth 
er med i teamet. - Re FK har 

i år revidert sportsplanen for 
å bygge videre på ”den røde 
tråden” som vi har definert. Vi 
vil ha en klubb der vi ser sam-
menheng i det arbeidet som leg-
ges ned på feltet fra G13 og opp 
til A-lag. På treningssamlingene 
i klubben presenteres øvelser og 
struktur på treninger som kan 
brukes på alle alderstrinn. Dette 
samarbeidet i klubben er viktig 
for å skape enn klubb med sin 
egen identitet, forteller Strøm. 
Sammenslåingen av Ramnes 
og Ivrig G12 til neste sesongs 
Re FK G13 er i full gang, fra 1. 
november så er de i gang som 
Re spillere.  Foto: Privat

Re FK er allerede klare for 2017 sesongen

KLARE FOR 2017: Re FKs trenergruppe er allerede på plass for 2017-sesongen.
Foto: Privat
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Pressemelding
Post@ReAvisa.no 
 
I 2014 oppretta IL Ivrig ei 
undergruppe i skigruppa med 
ansvar for merking av eksister-
ende og nye turstier/løypenett i 
Re kommune. I den anledning 
ble det søkt om og tildelt midler 
fra Vestfold Fylkeskommune og 
Gjensidigestiftelsen.

Skiltene lages på Huseby 
- Med dette får vi lik merking 
av løyper i hele kommunen - og 
i Vestfold. Tilsvarende ordning 
er oppretta i samtlige fylker, 
forteller Hallgeir Bækken. Han 
har stått i spissen for arbeidet, 
sammen med Henning Røed, 
Svein Førsund og Lars Frel-
lumstad. De vil tilrettelegge for 
gode naturopplevelser og økt 
trivsel. Og det er spesielt trivsel 
Henning Røed vektlegger. Han 
bor i Åsgårdstrand, men har 
valgt å engasjere seg i 
merkegruppa til IL Ivrig. 
- Det er så godt miljø her, og 
jeg er ikke alene om å komme 
fra en nabokommune. Lars 
Frellumstad bor i Holmestrand, 
og har også valgt å ta del i dette 
arbeidet. Jobben blir gjort i et 
fireårsperspektiv, der komiteen 
skal merke turløyper i store 
deler av Re, øst for Bispeveien. 
Det er sammenhengende helårs 
turløyper fra Rykåsen i nord til 
Linnestad i sør. Bibo idrettspark 
med helårs lysløype ligger 
mellom disse ytterpunktene og 
er utgangspunktet for mange 
turgåere og aktive utøvere. 
- Vi merker løypene med 
piktogrammer med symboler 

for forskjellig bruk; ski, sykkel, 
tur og så videre.  I tillegg skal 
piktogrammene ha forskjellig 
bunnfarge avhengig av hvor 
krevende løypa er.  Grønn bun-
nfarge er enklest, og vanske-
lighetsgraden videre er blå, rød 
og svart som er mest krevende. 
Det betyr blant annet at skiltene 
er like de som Den Norske Tur-
istforening bruker, sier Hallgeir 
Bækken. Det er Huseby i Våle 
som lager skiltene til løypene 
her i Re. Turskiltene suppleres 
med blåturkis farge på trær 
og stolper slik at de er mer 
tilrettelagt for fargeblinde og 
svaksynte.

Mer skal merkes
Det er satt opp ei stor infor-
masjonstavle ved kiosken på 
Bibo idrettspark. Det gjenstår 
noe merking i form av sup-
plerende maling på trær mellom 
turskiltene. - Hvis budsjettet til-
later det har vi planer om å sette 
opp mindre informasjonstavler 
på Skjerpe, Svinevoll og Berg.
Flere løyper fra Revetal og 
sørover skal etter planen merkes 
i 2017, og ei større informas-
jonstavle på parkeringsplassen 
nedenfor Røråstoppen skole er 
også på planen. Før årsskiftet 
2017 har vi intensjoner om å 
få meldt inn alle oppdaterte 
løyper på www.rettikart.no 
(kartverket) og UT.no. Arbeidet 
med turløyper berører mange 
grunneiere og vi er heldig som 
møter mye velvilje hos de aller 
fleste. Det er viktig med grunn-

eieravtaler, og det i seg selv er 
en stor jobb, forteller Hallgeir 
Bækken.

Bli løypevenn!
- Hvordan kan de som benytter 
seg av turløypene være med å 
støtte dette arbeidet?
- IL Ivrig arbeider med opp-
arbeidelse og vedlikehold av 
sommer og vinterløyper. Du kan 
tegne deg som «Superløype-
venn». Da får du en giro på 
500 kroner årlig, og du og din 
familie er sikra fine turløyper 
hele året, sier Hallgeir Bækken. 
Han forteller også at alle som 
ønsker å bidra i dugnadsarbeidet 
er viktig ressurser. Det annon-
seres på klubben sin nettside og 
facebookside. - Vi er spesielt 
interessert i å komme i kon-
takt med personer som kunne 
tenke seg å stå ansvarlig for å 
rydde løyper i Skjeggestadåsen 
og Linnestad-området. De må 
gjerne ta kontakt med under-
tegnede på telefon 975 52 488, 
forteller Hallgeir Bækken. 
- Vi har så mye arbeid med å 
planlegge å sette ut skilt og 
stolper, at vår lille gruppe ikke 
har kapasitet til også rydde 
løyper.

Lavterskeltilbud
Målet er å få folk ut i løypene, 
og at flere bruker minst 30 
minutter til fysisk aktivitet hver 
dag – hele året. Et lavterskel-
tilbud med helse i hvert steg, 
tråkk på sykkelen eller stavtak. 
God tur!, ønsker merkegruppa.

BIBO: - Målet er å få folk ut på tur i løypene, forteller ildsjelene i IL Ivrig-
gruppa som merker turløypene i Re.

Turløypene får felles merking

MERKER TURLØYPENE I RE: Skiltene lages på 
Huseby-fabrikken i Våle, og settes opp av dugnadsfolk. 
På bildet øverst ser vi to av merkegruppas medlemmer; 
Hallgeir Bækken og Henning Røed.

Foto: Privat

Høyjord og Ramnes skytterlag
Årsmøte 2016

Styret innkaller til årsmøte på Stange Gjestegård 
onsdag 16.11. 2016, kl. 19.00. Til behandling er 

årsmøtesaker i hht vedtektene. Bevertning.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
sendes lagets leder Jan Bøhle (bohlejan@live.no) 

innen 15. november 2016. Vel møtt!

Sport i Re:

ÅRSMØTE
RE GOLFKLUBB

Torsdag 24. november kl 1800, kafeteriaen på Re Golf.
Åpent møte for klubbens medlemmer.

Vanlige årsmøtesaker. For mer detaljer, se
www.regolf.no.

Hilsen styret

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

For mer informasjon og påmelding, 
se vår nettside www.regolf .no, eller
besøk vår stand på Revetaldagen 
lørdag 28. juni!lørdag 28. juni!
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www.re-torvet.no
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg

FREDAG 25.NOV 2016

07:00

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• Princess Interiør 
• Restauranten 
• Suser i sivet

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 
• Expert Revetal

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Life Revetal
• Meny  

• Skoringen 
• Wivis parfymeri 
  og veskebutikk    
• Boots Apotek
• Chic Frisør 

• Synsam 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  
• Helt Perfekt
• Mix

• Varemagasinet HOVS
• Yes vi leker!
• Traktøren
• Dinas Hus
• Fotohjørnet
 

 
 



Neste ReAvisa kommer 1. desember
Annonsefrist 23. november

Treff midt i blinken med ReAvisa - på papir og nett

Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

ReAvisa kan lage annonsen billig og greit
- send over logo, bilder og fargeønsker på epost Annonse@ReAvisa.no
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Se video på ReAvisa.no

Jul i Re:

- Bli med på førjulsmoro i Re!
REVETAL: I år blir det julebord både i øst og i vest - på begge sidene av Bispe-
veien på Revetal. Nok en gang blir det god, lokal underholdning over hele linja.

Se bilder på ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På østsida er det en lang tradis-
jon for julebord på Restau-
ranten, mens på vestsida ble det 
gjort et forsiktig forsøk på Re-
vetal Gamle Stasjon i fjor. Det 
var så vellykka at det utvides 
med to julebordkvelder i år.

Treretters, show og trubadur
Humortrioen “Sønner av mø-
dre” kommer tilbake til Restau-
ranten i år, med undrumsdølen 
Harald Bjerkesti Løken i spis-
sen. Det har vært veldig moro 
tidligere år, så Restauranten-sjef 
Roger Noren gleder seg til å få 
besøk av Løken og hans menn 

nok en gang. Showet “Sterk 
kost” er en del av den kjente 
pakka med treretters julemat, 
show og livemusikk uti de små 
timer med lokal pianomann 
Dagfinn Ellingsen. Premieren 
blir lørdag 19. november.

Svinge seg på stasjon
På vestsida blir det to julebords-
kvelder. - Vi håper å gjenta 
suksessen fra i fjor, hvor vi 
hadde julebord med dans med 
Convoy. I år utvider vi med 
en kveld til, med Cosmic på 
scenen. Det første julebordet 
blir 26. november med Convoy, 

og det andre blir 10. desember 
med Cosmic, forteller Patri-
cia Knight på Revetal Gamle 
Stasjon. - Begge kveldene setter 
vi opp buffet med pinnekjøtt og 
ribbe, med tilhørende tilbehør 
og dessert og kaffe. Alle kan 
spise så mye de vil og kose seg. 
Etterpå blir det dans, og da vil 
det være åpent for andre gjester 
å komme og svinge seg.

- Bare å velge i øst og vest!
- Bli med på julemoro på 
Revetal, oppfordrer både Noren 
og Knight via ReAvisas spalter. 
Det er bare å velge i øst og vest.

SPRELL OG MORO: Cosmic spiller på julebord på Re-
vetal Gamle Stasjon, og Harald Bjerkesti Løken shower 
for julebordsgjestene på Restauranten.

Foto:
Stian Ormestad

Se video på ReAvisa.no
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EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Jul i Re:

PÅ EPLESLANG: Anniken Thuve Ivarsson 
har hatt med seg et flott eple-plukker-lag, 
blant dem Siv Måge Olsen, Ingeborg Hvale 
og Dag Apenes. “Eplekjekk” er et av flere 
produkter i Asvo Revetals julekasse. Kassa 
er laga på Olgars på Brår og inneholder Res 
egen eplemost, filtermalt kaffe fra De dype 
skoger i Andebu, julemarsipan fra Eiker 
Vekst i Mjøndalen, og tennbriketter som 
lages hos Asvo Revetal. 

Foto: 
Stian Ormestad / Asvo

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bortimot ett tonn med epler er høsta i 
hager i Re – og blitt til den hellokale 
eplemosten «Eplekjekk». Asvo Revetal 
hadde ideen: – Mange i Re har flere 
epler enn de klarer å bruke sjøl. Det 
står mange epletrær uten at eplene blir 
plukka. Det kan kanskje vi gjøre noe 
med? Rundt ti fra Asvo har vært ute på 
“epleslang”. Da det dukka opp et kjem-
pestort tre i Tinghaugveien, som aleine 
sto for over 300 kilo epler, måtte teksti-
lavdelingen legge ned produksjonen for 
en dag og bli med ut. Det hadde ingen 
noe i mot. – En kjempefin jobb, mener 
tre av de som har plukka mest epler; Siv 
Måge Olsen, Ingeborg Hvale og Dag 

Dette må jo være den perfekte jule-
gave - hvem liker ikke eplemost?

Apenes. De er stolte av Eplekjekk, 
og har lina opp produksjonen som er 
klar med esker, trekasser og vanlige 
plastikkasser for leveranser mot jul. 
Eplekjekk-flaskene selges på Asvos 
butikk på Brår, Olgars, og på Revetal 
kolonial. – En kjempefin julegave – 
hvem liker ikke eplemost? Eplekjekk 
blir også en del av julekassa du kan 
kjøpe på Olgars, med flere produkter 
fra vekstbedrifter i omegn, forteller An-
niken Thuve Ivarsson. – Vi må takke 
alle gavmilde reinger som har latt oss 
gå på epleslang i hagene deres, hilser 
Anniken via ReAvisa. Les hele denne 
saken på nettavisa ReAvisa.no.

REVETAL: Asvo Revetal har tappet smaken av eplehager i Re 
på flaske - og det smaker fantastisk godt!

ØVER TIL NY KIRKE-
KONSERT: Christina Hoff 
Bøe (11) og Lovise Horn 
(9), begge fra Undrumsdal, 
spiller her i Ramnes kirke 
under fjorårets julekonsert 
i regi av Nord-Jarlsberg 
kulturskole. De var begge 
rykende ferske på sine 
instrumenter etter bare åtte 
kvelder på kulturskolen før 
konserten. Det låt likevel 
vakkert! I år spiller de igjen 
julekonserter i Re-kirkene. 
Se flere bilder fra fjorårets 
konserter på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad. 

Trener til juleshow: - Meg på trenings-
senter er som ei ku på travbanen!
REVETAL: Med undrumsdølingen 
Harald Bjerkesti Løken i spissen går 
“Sønner av mødre” på scenen med nye 
og selvproduserte nummer, med pre-
miere lørdag 19. november. Dette blir 
fjerde julebordssesongen for trioen, 
som foruten Harald Bjerkesti Løken 
(33) også har med seg Andre Klausen 
(30) fra Høyjord og Tommy Anderson 
(39) fra Stokke. - Nå gjør vi unna siste 
innspurt, og det er som alltid veldig 
hektisk. Vi har i år et par nye element-
er som vi gleder oss veldig til å vise 
fram, sier Tommy. ReAvisa var med 
humorgruppa da de for første gang ble 
koreografert i dans. Det skjedde med 
proff koreograf Dorina Eldhøy-Iversen 
på treningsstudio i Sandefjord. - Meg 

på treningssenter er som ei ku på 
travbanen, forteller Tommy i video-
snutten på nettavisa ReAvisa.no.
Der kan du også lese mer om showet.
- Vi har i år, som tidligere, skrivi alle 
nummer sjøl. Og vi håper folk har 
lyst til å se showet vårt også i år. Det 
blir mange nye karaktertyper, og et 
par gjensyn, forteller Andre. - Lyd 
blir gjort på en helt annen måte i år, 
forteller Harald. - I år har vi med lyd- 
og studioteknikker Terje Stangeland fra 
Revetal på laget. Vi har vært i studio 
sammen med Terje og støpt bakgrunns-
musikk på en mye proffere måte i år. 
Men vi skal synge live!
Sønner av mødres kraftige kost spilles 
fredager og lørdager fram mot jul. 

Første forestilling er lørdag 19. 
november, og siste sjanse er 
lørdag 17. desember.
Roger Noren på Restauranten 
forteller at noen kvelder 
allerede er utsolgt, og at folk 
bør bestille kjapt for å være 
sikra plass. Dette ser ut til å bli 
nok en bra julebordsesong på 
Restauranten på Revetal.
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Revetal

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I uke 49 blir det julekonserter 
med elever fra Nord-Jarlsberg 
kulturskole i kirkene i Re, Hof 
og Holmestrand, informerer 
kulturskolen. 

Variert program
Det blir hele fem konserter, og 
konsertene foregår følgende 
steder og datoer: Hillestad kirke 
mandag 5. desember, Ramnes 

Førjulsstemning 
på Holt Gård
HOLT GÅRD: Søndag 20. no-
vember lokkes fjøsnissen fram 
med nissegrøt og barnesang på 
låven på Holt gård i Undrums-
dal. Det blir et lite marked, 
kafeen holder åpent med salg av 
nissegrøt og gårdens egen saft, 
forteller Holt-bonene sjøl Roar 
Lefsaker.

Kulturskole-elever øver til julekonsert

kirke mandag 5. desember, 
Våle kirke tirsdag 6. desember, 
Y-kirken onsdag 7. desember, 
og Eidsfoss kirke torsdag 8. 
desember. 
- Konsertene vil presentere et 
bredt utvalg av kulturskolens 
tilbud, og man vil få høre både 
piano og sang, gitar og slagverk, 
orgel og strykeinstrumenter, 
samt tre- og messingblåsere, 

informerer Thomas Sigernes-
Moshaug, kulturskolekonsulent
Nord-Jarlsberg kulturskole. 
- Det vil bli et variert program 
satt sammen av både kjente og 
kjære julesanger og mer ukjent 
repertoar. 

Gratis inngang
I år som i fjor vil noen ha spilt 
på sine instrumenter lenge, an-

RE/HOF/HOLMESTRAND: Det blir julekonsert i begynnelsen av desember i Ramnes kirke og Våle kirke.

dre ikke like lenge. I fjor hadde 
noen av de yngste spilt så lite 
som bare ett par måneder. 
- Det låt vakkert, tross en kort 
karriere så langt, skrev ReAvisa 
om fjorårets julekonsert i 
Ramnes kirke. Se bilder fra 
konserten på ReAvisa.no. 
- Det er gratis inngang på 
alle julekonsertene, minner 
Sigernes-Moshaug om.

Julerock på Re-
vetal gamle stasjon
REVETAL: Det hellokale party-
bandet Za-Zaa rocker Revetal 
2. juledag med stinn brakke 
på Revetal gamle stasjon. For 
mange blir det ikke skikkelig jul 
uten julerocken som har trekt 
fullt hus i 12 år. Billettslipp 
er planlagt til Åpen Scene på 
stasjon fredag 2. desember.

Goosberry Crum-
ble er tilbake
REVETAL: - Etter juleferie 
i fjor knaller vi igjen til med 
lystige irske triller i romjulen!, 
informeres det fra det lokale 
bandet med irske toner. Det 
skjer femtedag jul, på Restau-
ranten på Revetal. - Inviter 
med alle hyggelige folk du 
kjenner!

Se video på ReAvisa.no

Se bilder på ReAvisa.no

Salgsmesse på 
Hjerpetjønn Vel
HJERPETJØNN: -Sanitets-
kvinnene på Hjerpetjønn ønsker
velkommen til salgsmesse 
lørdag 19. november. Mange 
flinke utstillere i år også.
Gammeldags tombola, kafè, 
loddsalg - vi har bankterminal, 
forteller Anne-Lise Skaug på 
vegne av sanitetskvinnene.

PÅ TRENINGSSENTER: 
Gutta i humortrioen “Søn-
ner av mødre” trimmes av 
koreograf Dorina Eldøy-
Iversen på treningssenter i 
Sandefjord. Det er for å få 
stega til å sitte til åpning-
snummeret.

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

Re Røde Kors samler også i år 
inn julegaver, som Re kommune 
gir videre til familier med barn 
og unge mellom 0 - 20 år som 
trenger det, forteller Geir 
Varholm, leder i Re Røde Kors. 

Helt, rent og pent
- Res innbyggere er veldig 
omsorgsfulle og gavmilde, noe 
som gjorde at vi i fjor fikk inn 
mange flotte gaver. Vi håper 
at omsorgen og givergleden 
fortsatt lever og at det kom-
mer inn mange julepresanger 
også i år. Det som gis bort må 
være helt og rent, husk at det 
er forventningsfulle barn og 
unge som skal pakke opp. Alle 

gavene merkes med kjønn og 
hvilken aldersgruppe gaven 
passer til. Gavene som samles 
inn vil bli kontrollert før det gis 
videre til kommunens avdeling 
for barn og unge. Det er bare 
for å forsikre oss om at det som 
gis bort er helt og rent, forteller 
Varholm. 

Står på stand på Re-torvet
- I år har vi fått en ny samar-
beidspartner på Re-torvet. 
Barneklesbutikken Helt Perfekt 
har sagt seg villig til å videre-
føre innsamlingen av gaver 
etter at I vinden-butikken ble 
lagt ned. Der kan man levere 
gaver i butikkens åpningstider.  

Re Røde Kors er i gang med en ny 
julegave-innsamling
REVETAL: Like sikkert som at det lakker og lir mot jul, setter dugnadsfolka i 
Re Røde Kors i gang en ny julegaveinnsamling.

Røde Kors vil også ha stand på 
Re-torvet, slik de pleier. I år blir 
det fredagene 2. og 9. desember 
fra klokka 16 - 18 ved utgangen 
til parkeringshuset. Aller siste 
frist for innlevering av gaver 
blir lørdag 17. desember, slik 
at kommunen får tid til å levere 
gavene. 

Sjette året med innsamling
- En hjertelig tusen takk til alle 
som bidrar med gaver og til 
alle som legger til rette for at 
innsamlingen skal gå bra, hilser 
Re Røde Kors via ReAvisa. 
Dette blir det sjette året på rad 
med julegaveinnsamling i regi 
Re Røde Kors.

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

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

Vil du arrangere 
julaften for alle?
REVETAL: I fjor dro Cath-
rine Bøhle og Roger Noren 
i gang “Julaften for alle” på 
Restauranten på Revetal. - Vi 
har dessverre ikke anledning 
til å stå for dette i år, men vi 
vil gjerne at foreningen “Jul-
aften i Re” skal opprettholdes. 
Vi hadde en veldig hyggelig 
julaften i fjor, det var en god og 
meningsfylt kveld. Vi opplevde 
at tilbudet betydde mye, så det 
vil nok glede mange om det blir 
et tilbud i år også. Ta kontakt 
dersom du ønsker å bidra, opp-
fordrer Cathrine og Roger. 
- Kanskje er det flere som kan 
samarbeide om arrangementet? 
Det kan være muligheter for at 
Restauranten kan disponeres 
som lokale i år også.

Jul i Re:

Julemarked 
på Sagatun
VIVESTAD: - Nok en gang 
kan vi ønske velkommen til 
marked i Vivestad – denne 
gangen til årets julemarked som 
arrangeres den første helga i 
advent, 26. og 27. november, 
sier Karin Fevang på vegne av 
dugnadsgjengen i Vivestad. Alt 
overskudd går til Bygdehuset 
Sagatun. - Som vanlig stiller 
markedet med et stort antall 
utstillere, og dermed et bredt 
utvalg av godt håndverk. Vare-
utvalget spenner vidt fra søm, 
strikk, vev og andre tekstiler til 
glass, porselen og keramikk 
- og smykker i ulike utførelser. 
Selvsagt finnes et rikt og 
variert utvalg av juleprodukter. 
Mange kommer for å sikre seg 
årets julebakst, julesylte eller 
julesnop. Eller hva med baker-
ovnsbakte brød og honning? 
Ute finnes julenek og ulike 
juledekorasjoner. Julemiddag 
fra Bents Viltkjøkken serveres 
begge dager, det selges også 
kaffe og vafler. Det blir utlodn-
ing med flotte gevinster gitt av 
utstillerne og sponsorer. Bok-
markedet med godt utvalg har 
også åpent. - Velkommen til ei 
trivelig førjulshelg i Vivestad!

JULEGAVER: Re Røde 
Kors samler inn - og Re 
kommune deler ut til de 
som trenger det mest. På 
bildet ser vi representan-
ter for Re Røde Kors og 
Re kommune mens de 
sorterer og får orden på 
alle gavene som kom inn 
fra gavmilde reinger i 
fjor; Lise Skotte, Elisa-
beth S. Paulsen, Trude 
Ellingsen, Geir Varholm, 
Jennifer Tinnion-Varholm 
og Monica Holtan Fjell.

Foto: 
Stian Ormestad.

Julemarked på 
Våle prestegård
VÅLE: Lørdag 3. desember blir 
det julemarked på Våle preste-
gård, med salg av bakevarer, 
blant annet. Det blir som vanlig 
kjøring med hest, informerer 
arrangementsgruppa - som lover 
mer info på sin Facebook-side 
etter hvert.



19ReAvisa november 2016

Påmelding til Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

Tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle
Påmelding innen: 30/11-2016

JULESTEMNING PÅ BÆRUMS VERK
TORSDAG 15.12.2016
                                      

Turen går først til Restaurant Caspar som har kapret den 
gjeve prisen for "Årets restaurant" i Sandvika by to år på rad.

Etter en utsøkt lunsj så går turen til julegaten på Bærums verk 
hvor man går på egen hånd og nyter julemarkedet. hvor man går på egen hånd og nyter julemarkedet. 

Avreise: ca kl 10:00 - påstigning etter avtale.
Pris for hele turen med buss og lunsj kr: 600,-

- Også bamser må 
passe på helsa si
BRÅR: Også bamser må til legen inni-
mellom. Da er det godt at vi har vår 
egen bamselege her i Re. Noen bamser 
var sjuke, andre ville bare komme 
innom for den årlige helsesjekken. 
For tredje året på rad var bamselege 
Siv Ellen Kristiansen på plass på Re 
bibliotek i anledning «Den Internas-
jonale Teddybjørndagen» den siste 
lørdagen i oktober. – Det kom bamser, 
pingviner, enhjørninger, marihøner 
med flere. Det er snakk om lomme-
betennelse, vattbetennelse, hjertesorg 
og vanlig influensa, forteller bamse-
legen til ReAvisa. Les hele saken, 
se flere bilder og video på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad.

Se video på ReAvisa.no
- Finnes nissen på 
Ramnes søndre?
RAMNES: - I år som i fjor blir 
det jul på Ramnes søndre gård, 
forteller Ingunn Skjeggestad. 
- Det blir fjøsnissehistorie, 
og det blir oppdagelsetur på 
leit etter spor som kan vise at 
fjøsnissen finnes hos oss. Det 
blir julegrøt, hestekjøring med 
bjelleklang, bålkos og gårds-
butikk med julegodis, pynt og 
håndarbeid, med mer. Det skjer 
søndag 4. desember på Ramnes 
søndre gård.

- Garantert jule-
stemning på 
Buggegården!
BUGGEGÅRDEN: På 
Buggegården skal Rottenikken 
hjelpe Bonden med alt som 
skal gjøres før jul. Det går ikke 
helt etter planen når juletreet 
skal pyntes og julekakene skal 
bakes. På låven bor det også en 
rampete fjøsnisse, og plutselig 
begynner julepynten å fors-
vinne, forteller Hanneli Bugge-
Hansen på Buggegården, som 
inviterer til juleforestilling på 
låven fra og med 1. desember til 
og med søndag 18. desember.
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Tlf: 33 06 00 15  /  www.rehaarstudio.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Butikken har eksistert i over 30 
år, og den er blitt utvida og opp-
gradert ved flere anledninger 
– men aldri før har det skjedd 
en så stor forandring som nå.

Høytidelig snorklipp
Butikksjef Steinar Hansen (32) 
forteller at det er investert et 
sted mellom 3,5 og 4 millioner 
kroner. – Alt er nytt, oppsum-
merer Steinar kjapt. Han står 
som eier sammen med pappa 
Svein Erik Hansen (59). – Nå 
har vi fått gjort alt det vi har 
drømt om, ommøblert og fått på 
plass alt det vi trenger av topp 
utstyr, forteller Steinar – som 
til og med har fått fjerna det 
karakteristiske kontoret som 
lå midt i butikken. Elever fra 
Kirkevoll skole, barnehagebarn 
fra Knerten familiebarnehage, 
Ole Brum barnehage og Brek-
keåsen barnehage var invitert. 
To heldige skulle få æren av å 

klippe snora. Det ble Erik (11) 
fra Kirkevoll skole og Emma 
(5) fra Knerten familiebarne-
hage som fikk hver sin saks, 
men før åpningstalen var over 
gjorde 5-åringen kort prosess – 
og klipte snora tvers av til latter 
fra forsamlingen. Siden Emma 
hadde bursdag på mandag, fikk 
hun lov å klippe snora. Det var 
stort, synes hun.

God drift med godt resultat
Så var butikken åpnet, og kun-
dene strømmet til over en rød 
løper. Her var det ansiktsmal-
ing, boller, pølser, kake og kaffe 
til alle som ville ha. Spar Brek-
keåsen har nå et areal på 1.250 
kvadratmeter totalt med butikk, 
kontor og lager. Butikkarealet er 
700 kvadratmeter. Totalt er det 
22 ansatte, både deltid og heltid. 
I fjor var netto omsetting 41 
millioner kroner, med et resultat 
før skatt på 1,7 millioner kroner.

BREKKEÅSEN: Snora føyk til værs da en total-
renovert Spar-butikk åpnet dørene i Brekkeåsen.

KLIPPER SNORA: Emma (5) synes det var moro å klippe 
snora sammen med Erik (11). 

Foto: Stian Ormestad.

Stor åpningsfest for 
nye Spar Brekkeåsen

Åpningsfest på 
Cirkle K Revetal
REVETAL: Nå endrer alle Sta-
toil-stasjonene i Vestfold navn 
til Circle K. Dermed er Statoil-
stasjonene snart historie og blir 
erstattet med Circle K sine røde, 
hvite og oransje farger, meldes 
det i en pressemelding. Circle K 
Revetal avdukes offisielt fredag 
11. november. Nærmere 150 
stasjoner har til nå blitt ompro-
filert, og nå står Vestfold for tur. 
Totalt skal 18 stasjoner ompro-
fileres her i fylket. 

Kritikerrost øl-bok
HAUGAN: Ingunn Larsen, 
opprinnelig fra Haugan, har 
skrivi en ølbok sammen med 
Inger Lise Uhlen og Hilde 
Hummelvoll. Den kritikerroste 
boka “Damer og øl” innledes 
slik: “Det beste i livet, mener 
mange menn. Vi krangler ikke 
på det. Denne boken handler om 
begge deler. Spennende, smaks-
rikt øl - og alle de bra damene 
som kjenner bryggets hemme-
lighet”. Boka kom i bokhande-
len i oktober, og var forlagets 
hovedbok ved boklanseringen.

Næringsliv i Re:

JOBBKLÆR AS: Trude Skau 
(45) starter opp butikk på Re-
vetal sammen med Jarl Espen 
Skau (48), Robin Alexander 
Skau (20) og Andreas Tvei 
Andersen (26) - og maskoten 
Emma.

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

- Enda en grunn for å ikke 
dra til byen, sier Trude Skau 
(45) som starter opp den aller 
første spesialbutikken for 
arbeidstøy på Revetal. Butik-
ken blir liggende i det gamle 
Cederoth-bygget, sammen med 
flere nyinnflyttere som Revetal 
Kolonial, Atenti, med flere. Alt 
som kommer til av butikker og 
utvalg på Revetal er et gode for 
Revetal som en helhet.
Trude har jobba med arbeidstøy 
i 20 år, og nå realiserer hun 
drømmen om å starte opp for 
seg sjøl - godt backa opp av 
mannen Jarl Espen Skau (48) og 
sønnene Robin Alexander Skau 
(20) og Andreas Tvei Andersen 
(26). Alle tre gutta skal hjelpe til 
i butikken på kvelder og helger, 
utenom egen jobb og studier. 
Jarl Espen og Andreas er kjente 
fjes fra Expert-butikken på Re-
vetal, og skal fortsatt jobbe der, 

Skal selge skikkelige  
arbeidsklær på Revetal

REVETAL: Jobbklær AS blir enda en ekte familiebedrift på Revetal. Trude Skau har jobba 20 år i 
bransjen, og tar nå skrittet for å starte for seg sjøl - med hjelp av både mann og barn.

men hjelpe til i familiebedriften 
ved siden av. Familiehunden 
Emma får bli maskot, mener 
de. Den firbeinte medhjelperen 
svinser rundt i de kommende 

“Det er mange damer som jobber og sjauer her på 
bygda, så det er viktig med et godt utvalg også til 
dem”

Trude Skau, Jobbklær AS

PRESSEMELDING: Ny 
teknologi gjør at beitedyr i 
framtida kan ferdes fritt uten 
fysiske gjerder. Sammen med 
underleverandørene Lillebakk 
Engineering, Axbit, Minoko og 
Partnerplast har Com4 bidratt 
til å utvikle Nofence AS sitt 
lydgjerde for beitedyr, heter 
det i en pressemelding. Det 
hele begynte når gründeren av 
Nofence for mange år siden 
fikk en idé om å gjerde inn dyr 
– bare uten gjerder. Først ut i 
verden testet i sommer hele 80 
pilotkunder ut beiteteknologien, 
og teknologien er patentert i 
Norge og USA mens det ligger 
inne en søknad for Europa. En-

kelt forklart går teknologien ut 
på at beitedyra bærer en klave 
som inneholder en GPS-mot-
taker og et simkort fra Com4. 
Fra klaven sendes og mottas 
det signaler via mobilnettet til 
et datasenter. Når et dyr er på 
vei ut av et forhåndsdefinert 
område gir klaven et varsel 
i form av en vibrasjon og en 
pipelyd som gradvis øker opp til 
en definert tone, forklarer Stein 
André Larner, administrerende 
direktør i Com4. – Erfaring 
viser at dyrene bruker kort tid 
på lære dette. Dyreholderen kan 
enkelt definere beiteområdet via 
en app eller nettportal. Behov 
for gjerder og vedlikehold er 

Ny teknologi gir “lydgjerde” for beitedyr

med andre ord en saga blott. Til 
det beste for beitedyr, ville dyr 
og mennesker, sier han. Bare i 
Norge er det cirka 1,4 millioner 
beitedyr i form av sau, geit og 
storfe. På verdensbasis mer enn 
én milliard. – Nå kan norskut-
viklet beiteteknologi sørge for 
at disse dyra i framtida kan 
ferdes fritt, uten noen som helst 

butikklokalene og stortrives 
med det. Her er vegger rivi ned, 
gulvet skal støpes opp på nytt, 
vegger er malt, og snart kom-
mer leverandørene med hyller 
og utstyr - og ikke minst salgs-
varene. Hovedleverandøren blir 
Blåkläder, et kvalitetsmerke 
Trude ønska seg i butikken.
- For det første er det kvalitet, 
og for det andre er det et godt 

utvalg - også til damer. Vi sikter 
oss inn mot bønder og håndt-
verkere som trenger skikkelige 
arbeidsklær, men også andre 
yrkesgrupper og mannen - og 

dama  - i gata.
- Det er mange damer som 
jobber og sjauer her på bygda, 
så det er viktig med et godt 
utvalg også til dem, mener 
Trude. Utvalget vil også bestå 
av fritidstøy, sokker og boxere, i 
tillegg til tradisjonelt arbeidstøy 
og vernesko. Trude er opptatt 
av å opprettholde Revetals 
gode navn og rykte, så servicen 

vil være i fokus også i denne 
Revetal-butikken. - Vi vil legge 
opp bukser hvis det er behov for 
det. Vi vil gjøre det lille ekstra, 
akkurat som det flotte næring-
slivet på Revetal er så godt 
kjent for, forteller Trude.
Sjøl om flere butikker på 
Revetal allerede fører varer 
som går inn under arbeidstøy-
kategorien, finnes det ikke en 
egen spesialbutikk. - Vi håper 
folk vil bruke butikken, og ser 
det som en stor fordel å ha en 
butikk som satser bare på dette. 
Ekspertisen etter å ha jobba i 
20 år med dette gjør at jeg kan 
sørge for at kunden får det han 
eller hun trenger, hverken mer 
eller mindre. Vi tror det er et 
marked for en spesialbutikk 
for arbeidstøy på Revetal, sier 
Trude med støtte fra resten av 
familien. De håper på oppstart-
fra og med 1. desember.

Menn favoriseres 
fortsatt i jobbjakten
 
PRESSEMELDING: Sju av 
ti nordmenn i en ny, global 
undersøkelse mener menn 
favoriseres foran kvinner når 
begge kandidatene er like kvali-
fisert for en jobb. I Randstad 
Workmonitor, som er gjennom-
ført i 34 land svarer 58 prosent 
at de foretrekker en mann som 
sin nærmeste leder. Randstad 
Workmonitor er verdens mest 
omfattende arbeidsmarkeds-
analyse, og gjennomføres fire 
ganger i året, blant mer enn 
25.000 arbeidstakere i privat 
sektor. Den ferske kvartalsrap-
porten viser at kvinner og menn 
i all hovedsak behandles likt 
på arbeidsplassene: 81 prosent 
(Norge: 82 prosent) svarer at 
menn og kvinner behandles likt 
i deres organisasjon. 64 prosent 
(Norge: 64 prosent) tror menn 
og kvinner får samme støtte 
når de søker en jobb eller ber 
om forfremmelse. 65 prosent 
(Norge: 58 prosent) foretrekker 
en mannlig fremfor en kvinnelig 
leder å rapportere til, mens 56 
prosent i dag oppgir å rapport-
ere til en mannlig leder.
- Undersøkelsen viser positiv 
status for likestilling. Det ser 
ikke ut til å være veldig store 
kjønnsforskjeller i bedriftenes 
generelle behandling av kvin-
ner og menn i organisasjonen, 
eller når de søker ny jobb eller 
forfremmelse. På global basis 
rapporterer 81 prosent at begge 
kjønn behandles likt, forteller 
administrerende direktør Ca-
milla Grana i Randstad. Likevel 
avdekker Randstad Workmoni-
tor fortsatt èn stor skjevhet i 
behandlingen av kvinner og 
menn: 70 prosent av responden-
tene på verdensbasis – like stor 
andel i Norge – mener at menn 
favoriseres framfor kvinner i 
ansettelsesprosessen, dersom 
begge er like godt kvalifisert 
for jobben. Undersøkelsen 
avdekker også store forskjeller i 
hva slags kjønn menn og kvin-
ner foretrekker: 71 prosent av 
mennene og 58 prosent av kvin-
nene foretrekker en mannlig 
leder. Mens 29 prosent av men-
nene og 42 prosent av kvinnene 
vil ha en kvinnelig leder.
- Andelen menn som foretrekker 
menn har økt ganske betydelig 
fra 2013, da 47 prosent av dem 
svarte at de ønsket en mann-
lig leder. Undersøkelsen sier 
ingenting om årsaken til denne 
økningen, men en forklaring 
kan være at de ansatte søker 
mot de tradisjonelle mønstrene 
i urolige tider, sier Grana. - Helt 
i toppen over landene med flest 
kvinnelige ledere, ligger Sver-
ige med 48 prosent. Tett 
etterfulgt av Norge og Canada.

form for fysiske gjerder, sier 
Larner. Teknologien åpner for 
nye inntektskilder for bønder. 
For eksempel har noen begynt å 
tilby landskapspleie - det vil si 
beitetjenester med geit for å 
hindre gjengroing.

Foto: 
Pressemelding
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ALLE

YTTERPLAGG -20%

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

www.revetalglasservice.no 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Den gamle Buggegården i Våle hadde 
stått tom lenge, da Jarlsberg Bolig AS 
kjøpte gården og la planen for 20 nye 
leiligheter på den 6,3 mål store tomta. 
Prosjektet fikk navnet Brekkeåstunet. 

Riving og nybygg på ett år
Tidlig på vårparten starta rivingen 
av det gamle gårdsbruket, og i løpet 
av våren kom tomta fram fra busk 
og kratt. Den ligger fint på høyden 
mellom forsamlingslokalet Fjellborg, 
Våle samfunnshus, og med Kirkevoll 
skole og Våle kirke på andre siden av 
Kopstadveien. Rett borti gata har du 
butikk, idrettsanlegg og flotte turløyper 
som binder Våle sammen med resten av 
Re. Alt dette veit Kjellrun Aasheim (68) 
å sette pris på. Men mest av alt lokker 
barnebarna rett borti gata. Der bor sønn, 
svigerdatter og tre gutter som gleder 

seg veldig til å få bestemor i nabolaget.

Feirer jul i splitter ny leilighet
– Han mellomste mener at han skal 
komme hver dag etter skolen, og jeg skal 
steike pannekaker til ham, sier Kjellrun 
og ler. Akkurat sånn blir det neppe, men 
hun gleder seg til barnebarna kommer 
løpende tidlig og seint, og hun gleder seg 
til å feire julaften sammen med familien 
i den splitter nye leiligheten. – Jeg kjente 
med en gang at «dette her blir bra», sier 
Kjellrun og smiler godt. 
Av 20 leiligheter er halvparten solgt på 
Brekkeåstunet. I tillegg til Kjellrun har 
tre andre overtatt sin nye leilighet, og 
15. november venter 2 nye leiligheter på 
sine eiere, forteller Truls Bøhle, DNB 
Eiendom Revetal. Les hele denne saken 
og se video av den store forandringen på 
et drøyt halvår på nettavisa ReAvisa.no.

Brekkeåstunet tar form, og
første kjøper flytta inn sist helg

BREKKEÅSTUNET: Kjellrun Aasheim (68) har satt nøkkelen i døra til sin 
nye leilighet på Brekkeåstunet. Her gleder hun seg til å feire jul med barn og 
barnebarn. Totalt blir det 20 leiligheter på Brekkeåstunet. 

Foto: Stian Ormestad.

BREKKEÅSTUNET: Mye har skjedd på et drøyt halvår på Brek-
keåstunet, fra riving av det gamle småbruket til første innflytting i 
de nye leilighetene sist helg. Se video på nettavisa ReAvisa.no.

Boligbygging i Re:

Se video på ReAvisa.no
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I hele fjor ble det solgt 107 
brukte boliger i Re. Så langt i 
år er det blitt solgt 110. I tillegg 
kommer gårdsbruk, tomter og 
nybygg. DNB Eiendom Revetal 
er markedets største aktør, og 
har stått for godt over halv-
parten av salgene.

Eiendomsgutta holder koken
Det lokale eiendomskontoret 
ble værende da banken la ned. 
Men de har ikke merka noen 
nedgang i boligmarkedet etter 
at banktjenestene forsvant fra 
samme plass: - Resultatene 
viser enda bedre tall i år enn i 
fjor, oppsummerer Thor Fredrik 
Hanssen Solberg (37) og Truls 
Bøhle (30). Når det gjelder 
prisutviklingen i Re, er det to 
trender som gjelder - en for 
sentrale strøk, og en annen for 
mindre sentrale strøk. 
- I mindre sentrale strøk ser vi 
en sunn prisøkning. Småbruk, 
for eksempel, er blitt ekstremt 

REVETAL: Mens boligprisene begynner å stabilisere seg i sentrale strøk av Re, 
fortsetter prisene å stige i mer landlige deler av kommunen vår.

populært. Folk som flytter til Re 
vil ofte bo landlig og litt for seg 
sjøl. Dette er en trend som starta 
for ett par år siden, og som 
har dratt seg til enda mer dette 
året. Prisen er blitt "mer riktig" 
for småbruk, for eksempel i 
Vivestad. Kvadratmeterprisen 
sett over ett for Re er ganske lik 
snittprisen fra i fjor, fra 21.818 
kroner i 2015 til 22.108 kroner 
sålangt i 2016. - En prosent 
prisvekst, det er mer et sunnhet-
stegn - at det stabiliserer seg litt 
her i Re, mener Thor Fredrik. 
- Men, det er fortsatt en høy 
prisklasse i sentrale strøk av Re.
I fjor tok det godt over en 
måned å selge bolig, i år godt 
under en måned. Spesielt et 
rush på vårparten dro årets snitt 
veldig ned. Da var omsetning-
shastigheten nede i ei uke.
Tallenes tale er en omsetnings-
hastighet på 37 dager i snitt 
i fjor, sammenliknet med 24 
dager i snitt i år. - Dette året har 

det vært gjennomsnittlig flere 
folk på visninger og boligene 
går kjappere, forteller Truls.
- Fortsatt er det flere folk på 
visning i byen, men der er det 
ofte flere nysgjerrige som en 
veit ikke kommer til å handle. 
Her på landet er de aller fleste 
som kommer på visning som 
regel også veldig interesserte i 
en handel.

- Stort trøkk på tomtesalget
Når det gjelder nye boliger, er 
ti av tjue leiligheter på Brekke-
åstunet i Våle solgt. Også på 
Revetal er halvparten av leil-
ighetene solgt i Torvparken 2. 
I Skjeggestadåsen er 13 tomter 
solgt så langt i år. - Da delfelt 
B5 ble lagt ut på vårparten i 
år ble alle eneboligtomtene 
solgt på ei uke. Det er alltid stor 
interesse når nytt delfelt slippes 
i Skjeggestadåsen, forteller 
Truls. Les hele denne saken på 
nettavisa i ReAvisa.no.

Fortsatt høy prisklasse i sentrale strøk av 
Re - men nå øker prisen på småbruk mest

REVETAL: Torsdag 1. desem-
ber inviteres det til infomøte 
på Restauranten om en etter-
lengtet utbygging på Revetal, 
der planen er å legge lokk på 
parkeringsplassen bak gamle 
post- og bankbygget og bygge 
i høyden, fem etasjer opp. 
Dette er den siste gjenværende 
«gamle» delen av Revetal 
sentrum som ikke er bebygd 
med et moderne nærings- og 
leilighetsbygg. Prosjektet er 

et samarbeid mellom Revetal 
Invest og Revetal Park, der 
førstnevnte eier næringsarealet 
og parkeringsarealet, minus 
private parkeringsplasser som 
følger med leiligheter, som 
Revetal Park selger. Megler er 
Truls Bøhle ved DNB Eiendom 
Revetal. Rammetillatelsen er 
i boks, hovedentreprenør står 
klar, og Revetal park ved Svein 
Olsen anslår ferdigstillelse til 1. 
kvartal 2018.

Inviterer til infomøte om Torvparken 2

EIENDOMSGUTTA: Sjøl om DNB la ned banken på Revetal, 
holder DNB Eiendom koken på Revetal. Det sørger Thor 
Fredrik Hanssen Solberg (37) og Truls Bøhle (30) for. 

Foto: 
Stian Ormestad. 
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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

Lokalpollitikk i Re:

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

Små og store lagerboder til leie.
Åpent hver dag fra 08 - 20, hele året. 
Fra kr 595,- pr. mnd. Tlf. 800 89 005

MØTES I RE: Horten-ordfører Are Karlsen 
og Re-ordfører Thorvald Hillestad møtes på 
sistnevntes gård på Bjerke, nord for Revetal. 

SIKK-SAKK: Ser du på kartet, vil du stusse 
over en krøkkete kommunegrense mellom 
Re og Horten. Det åpner ordførerne i begge 
kommunene for å gjøre noe med. Den svarte 
streken er E18, og den grønne er dagens kom-
munegrense. 

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

Tirsdag 25. oktober hadde 
Re-ordfører Thorvald Hillestad 
invitert pressen hjem til gården 
på Bjerke. Presseoppbudet var 
stort til å være her i Re, med 
både Tønsbergs Blad og Gjen-
gangeren på besøk – i tillegg til 
ReAvisa.

E18 som utgangspunkt
Kommunereformens punkt 2 
er å «ta finsømmen på noen 
av dissa krøkkete kommuneg-
rensene våres», som Re-ordfør-
eren sier det. Punkt 1 var å finne 
ut om en skulle slå seg sammen 
med noen – og hvis ja – hvem. 
Det ble Tønsberg for Re sin 
del. Re-ordføreren forklarer 
sammen med Horten-ordfører 
Are Karlsen hvordan de ser for 
seg en grensejustering mellom 
sine respektive kommuner. – 
Vi vil jobbe sammen for gode 
løsninger, sier de i kor. 
– Alt vi kan bli enig om, er 
hvert fall en god start. 
Det er et godt utgangspunkt 
fra høyeste hold mellom Re 
og Horten. Det er ikke et like 
hjertelig forhold til en gam-
mel 3K-kamerat i nord. – Et 
useriøst «takk for sist», mente 
Holmestrand-ordfører Alf Johan 
Svele i byens lokalavis Jarls-
berg, om forslaget fra Re:
Hva om E18 grovt sett danner 
grunnlaget for ei ny kommune-
grense? Ideen kom som et 
benkeforslag fra Frode Hestnes 
(FrP) i kommunestyrets septem-
ber-møte, og fikk tilslutning.
Mens forslaget ble slakta i 
Holmestrand, blir det tatt langt 
bedre i mot i Horten. Såpass 
godt at ordførerne velger å 
fronte det sammen, i håp om 
å skape en debatt. Og da aller 
helst i de berørte områdene. 
Dagens kommunegrense 
slynger seg i sikk-sakk på hver 
sin side av E18. Flere krøller 
gjør at noen gårder og grender 

- Ny kommune-
grense langs E18?

ligger som små enklaver inn i 
nabokommunen. Totalt blir det 
fem områder som peker seg ut, 
der dagens kommunegrense 
slynger seg et stykke unna E18 
inn i Re eller Horten: Helland, 
områdene vest for Kopstad mot 
Haugan, området øst for E18 
ved Brekke, Skoppum vest – 
der den nye togstasjonen kom-
mer, og grenseområdet mellom 
Re og Horten i Undrumsdal. 
Noen av områdene er befolket, 
men i ett par av områdene er det 
mest snakk om næring. Der det 
bor folk, skal de spørres – og 
innbyggerne skal høres, lover 
begge ordførerne. Der det er 
næringsområder, blir det mer 
snakk om å gi og ta i forhan-
dlinger kommunene imellom.
For Re er Haugan næringsom-
råde viktig. I dag går kommune-
grensa tvers gjennom industri-
området. Det kan være naturlig 
at hele blir liggende i Re, mener 
ordfører Hillestad. – Det er 
kanskje viktigst for oss.
For Horten er den nye togstas-
jonen Skoppum vest viktig – 
faktisk det aller viktigste, ifølge 
Horten-ordføreren. – Det har vi 
en stor forståelse for fra Re sin 
side, svarer Hillestad.

Opp til Fylkesmannen 
å ta initiativet videre
Begge ordførerne understreker 
at dette må gjøres skikkelig, 
med en indirekte og dårlig 
skjult kritikk til grensejustering-
prosessen i Re mot Holme-
strand. For eksempel kunne det 
være lurt å spørre folk også om 
Horten, ikke bare ha Holme-
strand som det eneste alterna-
tivet, mener Horten-ordføreren. 
Re-ordfører Hillestad er enig. 
Mange på Helland har tilknyt-
ning til Nykirke i Horten, men 
det er de ikke blitt spurt om.
Les hele denne saken på 
nettavisa ReAvisa.no.

BJERKE: Noen steder kan fasiten bli store jafs av 
nabokommunen, andre steder vil kanskje folk ha det 
som i dag. Når det gjelder næringsområder der det 
ikke bor folk som kan spørres, blir det snakk om å gi 
og ta i forhandlinger. Re og Horten er enig - Holme-
strand er ikke med på ideen fra Re.

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– For oss er det naturlig at skat-
teoppkreverfunksjonen samles 
på Revetal sammen med Re, 
sier Tønsberg-ordfører Petter 
Berg (H). Han mener kom-
munehuset på Revetal er godt 
egnet for kommunal tjeneste-
produksjon, også i framtida. 
Og dersom nye Holmestrand og 
andre nabokommuner ønsker å 
henge med videre, er de hjerte-
lig velkomne til det.

Revetal ligger sentralt
– For all del. Jeg har trua 

på store fagmiljø. Hvis nye 
Holme-strand ønsker å fortsette 
samarbeidet, er det bare fint. 
Sånn sett ligger Re og Revetal 
veldig sentralt, rett og slett. 
Vi kommer nå til å ta for oss 
tjenesteområde etter tjenesteom-
råde, helt til vi har gått gjennom 
alle og ethvert. Det ligger i 
korta at det vil bli flere tjenester 
på Revetal. Det er et klart mål at 
det blir fortsatt aktivitet i kom-
munehuset i Re. Sånn sett kan 
alle som var bekymra for at lysa 
slokkes på Revetal ta det helt 

med ro, mener Berg. – Det blir 
mye aktivitet på Revetal også 
i framtida. Det var ikke bare 
fagre ord og luftige løfter. Dette 
viser at det er hold i det vi sa i 
sammenslåingsdebatten.

Skatte-suksess i Re
Felles skatteoppkreverkontor 
var det aller første samarbeidet i 
3K, og blir også det aller første 
samarbeidet i nye Re+Tønsberg.  
Les hele saken om skatte-
suksessen på Revetal på 
nettavisa ReAvisa.no.

– Det blir mye aktivitet på Revetal  
   også i framtida. Det var ikke 
   bare fagre ord og luftige løfter.

REVETAL: I kveld skal rådmannens forslag om å flytte skattekontoret fra 
Tønsberg til kommunehuset på Revetal opp i bystyret. – Det ligger i korta at det 
vil bli flere tjenester på Revetal. Det er et klart mål at det blir fortsatt aktivitet i 
kommunehuset i Re, sier Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) til ReAvisa.

POSITIV TIL KOMMUNALE ARBEIDSPLASSER PÅ REVETAL: Tønsberg-ordfører Petter 
Berg (H) har ikke forandra mening siden i sommer. 

Foto: Stian Ormestad
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Mange flere døds-
fall i trafikken i år
i forhold til i fjor
PRESSEMELDING: Hittil i år 
har 122 personer omkommet 
i trafikken. Det er en økning 
på nesten 30 prosent fra i fjor. 
Frost, snø og mørke gjør kjøre-
forholdene vanskelige mange 
steder og Trygg Trafikk ber folk 
om å sjekke vær- og føreforhold 
før de legger ut på tur. I oktober 
omkom 11 personer på norske 
veier. Blant de omkomne er det 
10 menn og en  kvinne. - Det 
betyr dessverre at vi har lagt 
bak oss enda en måned med 
flere trafikkdrepte enn i samme 
periode i fjor. Ved utgangen 
av oktober i 2015 hadde 94 
personer omkommet i trafikken, 
mens hele 122 har omkommet 
så langt i år. Vi er urolige over 
utviklingen, sier direktør Jan 
Johansen i Trygg Trafikk.
Erfaringsmessig er det ut-
forkjøringer og møteulykker 
som preger de alvorligste 
ulykkene i trafikken, og Trygg 
Trafikk-direktøren ber folk om 
å ta det rolig på veien. - Vi er 
inne i en tid der kjøreforholdene 
er svært krevende. Frost, snø 
og glatte veier skaper uforutsig-
barhet og kjøreforholdene kan 
endre seg voldsomt på bare kort 
tid. Ta derfor forhåndsregler 
og sjekk vær- og føreforhold-
ene før du skal ut, ber han. For 
mange kommer snø og glatte 
som en overraskelse og det 
kan skape store utfordringer 
hvis du ikke er riktig skodd. - 
Vi oppfordrer folk til å bruke 
fornuften og planlegge nøye før 
de skal ut på tur. Vet du at du 
skal passere områder hvor det er 
glatte veier og fare for snøføre 
anbefaler vi at du legger om til 
vinterdekk før du kjører. Selv 
om regelverket gir gode retning-
slinjer, er det først og fremst 
kjøreforholdene som bør være 
veiviseren for når du skal skifte 
dekk, understreker Johansen. 
Han oppfordrer folk til å sjekke 
vinterdekkene nøye før de leg-
ger om. - Gjør det til en vane at 
du alltid går over dekkene før 
du skifter for sesongen. Å bruke 
slitte eller gamle dekk kan få 
katastrofale følger. Gamle og 
slitte dekk påvirker både grep 
og bremselengde, sier han. Også 
syklister og fotgjengere bør ta 
forhåndsregler når mørket siger 
på. Trygg Trafikk oppfordrer 
folk til å huske både lys og re-
fleks. - Bare litt over 30 prosent 
av den voksne befolkningen 
bruker refleks og det er for 
dårlig. Husk at hvis det er lyst 
når du går ut, kan det være bek-
mørkt når du skal hjem. Husk 
derfor alltid å ha en refleks i 
lommen på jakken.

Bil havna på jordet
på gamle E18
UNDRUMSDAL: En bil rasa 
ut på jordet langs gamle E18 i 
Undrumsdal mandag morgen 
31. oktober. Det var ikke snakk 
om personskader, ifølge poli-
tiets operasjonssentral. – Det 
var en enslig bil som kjørte ut 
av veien. Ingen annen trafikk 
skal være hindret, får ReAvisa 
opplyst fra Vestfold-politiets 
operasjonssentral rett 
før klokka 09.00.

Mann siktet 
for vold mot kona
REVETAL: En mann i 20-åra 
er siktet for mishandling i nære 
relasjoner. Han ble pågrepet på 
Revetal natt til søndag 30. okto-
ber og ble avhørt dagen derpå. 
Det endte med en siktelse. Han 
erkjenner delvis straffskyld. 
– Kvinnen ble slått flere ganger 
av mannen sin, og hun hadde 
tydelige merker i ansiktet. 
Ambulanse ble tilkalt til stedet, 
ifølge politiloggen fra natta.

Hard smell i krysset 
Bispeveien - Heianveien
BISPEVEIEN: Både politi og ambulanse rykket ut etter melding 
om ulykke på Bispeveien ved Linnestad rett over klokka 20.00 
søndag kveld 30. oktober. – Ingen alvorlige personskader, kun 
materielle skader, melder operasjonssentralen i Vestfold-politiet til 
ReAvisa. Bilvrakene måtte begge taues fra stedet. De involverte ble 
sendt til legevakta for sjekk. En snau halvtimes tid etter ulykken er 
veien rydda og trafikken gikk som normalt igjen. Politiet opplyser 
at bilen som ble truffet i siden ikke hadde overholdt vikeplikten. 
Krysset der Heianveien kommer ut på Bispeveien er en av de mest 
ulykkesbelastede punktene langs Bispeveien.

Foto: Stian Ormestad

Front mot front ved Bibo
KOPSTADVEIEN: - Melding om trafikkulykke ved Bibomyra, 
skriver politiet i  Vestfold på Twitter fredag morgen 21. oktober. 
Bilene hadde kollidert front mot front og var prega av smellen. De 
sto begge med snuta i grøfta og sperra veien delvis. Det var sjåfør 
og en passasjer i den ene bilen, og bare sjåfør i den andre. Brann-
mannskapene fra Kopstad kom først av nødetatene til ulykken. 
– En person fikk førstehjelp av brannmannskapene inntil ambu-
lansene var på stedet, to andre personer var oppegående. Vi fikk 
også god hjelp av militært personell som tilfeldig kom til stedet, de 
bidro med å dirigere trafikken, sier brannmester Tore Dahl. To av 
de tre involverte ble kjørt med ambulanse til sjukehus i Tønsberg 
for sjekk. - Kun lettere personskader, forteller politiet i en oppdatert 
melding.

Foto: Stian Ormestad

To biler havna på jordet på Hengsrød
HENGSRØD: Trafikkulykke i Hengsrødkrysset, der Sørbyveien 
krysser Hengsrødveien. – Revetal/Hengserudveien/Sørbyven: 
Nødetatene er på vei til en trafikkulykke, melder politiet i Vestfold 
på Twitter klokka 0800 tirsdag 18. oktober. – Ikke alvorlig person-
skade, skriver politiet i en oppdatert melding. – Kvinne i 50-åra har 
ikke overholdt vikeplikten. Førerkort beslaglagt. Kvinne i 40-åra 
kjøres til sjukehus i Tønsberg for sjekk. Begge bilene ble stående 
godt ute på jordet etter ulykken.

Foto: 
Ernst Eggum Myrvang/Selma Eggum Myrvang.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Klokka 14:16 siste lørdag i 
oktober sto en eldre Saab i full 
fyr langs Bispeveien på Holme-
strand-sida av kommunegrensa. 
– En ung bileier hadde skikkelig 
uflaks da det oppsto brann mens 
vedkommende mekka i bagasje-
rommet på bilen. Han prøvde 
å slukke med et pulverapparat, 

Mekking endte med bilbrann

TOTALSKADET: Bilen var overtent før brannvesenet kom. 

Foto: VIB.

men fikk ikke has på brannen, 
melder Vestfold interkommu-
nale brannvesen (VIB) på sine 
Facebook-sider. – Da vi ankom 
var det brann i hele kupeen, det 
var ingen spredningsfare og vi 
slokka brannen raskt. Eksakt 
hvorfor brannen oppsto vet ikke 
vi, sier brannmester Tore Dahl.

BISPEVEIEN: Brannmannskaper måtte redde rest-
ene etter at en ung bileier mekka til det tok fyr.

Politiloggen i Re:
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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!

Peis på Revetal: - Brannfelle!
REVETAL: Denne peisen i et bolighus på Revetal ser både 
flott og fin ut – men er livsfarlig. Det ble først avdekket da 
feieren kom på tilsyn i høst. – Dessverre tror fagpersonene i 
VIB at mange hjem og fritidsboliger har brannfarlige ildsteder, 
som først avdekkes ved tilsyn eller i verste fall når det opp-
står brann. Et ferskt eksempel er fra Re og Revetalåsen, der 
feiersvenn Anders Solum Høivik var på tilsyn og avdekket at 
alt over peishyllen var utført i brennbart materiale. Sponplater 
og gips utgjorde omramningen og ”brannmuren” som utsettes 
for kraftig strålevarme fra peisinnsatsen. Omramningen hadde 
heller ikke tilstrekkelig utlufting. – Ildstedet så fint ut fra 
utsiden og nåværende huseier hadde heldigvis kun kosefyrt i 
peisen. Hadde det vært mer intens fyring for å dekke oppvarm-
ingsbehov ville det garantert oppstått brann. Inne i omramnin-
gen av brennbart materiale var det svimerker, forteller Anders 
Solum Høivik. Les hele denne saken på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: VIB.
Havna i grøfta 
med sommerdekk
BISPEVEIEN: En bil havna i 
grøfta i vinterens første snøvær. 
Politiet likte dårlig at bilen 
var skodd med sommerdekk. 
Politiet rykket til utforkjøringen 
på Bispeveien ved Barkost rett 
før klokka 19.00 fredag kveld 
4. november. – Enslig kjøretøy 
i grøfta. Ikke personskade, 
melder politiet i Vestfold på 
Twitter. Patruljen som kom til 
stedet så kjapt at bilen ikke var 
riktig skodd for føret. – Pa-
truljen skriver gebyr grunnet 
sommerdekk.

Brått ble det vinter, gitt!
RE: Snøen kom - strømmen og vannet forsvant.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sist fredag starta snøværet, 
og det fortsatte stort sett hele 
helga. Som alltid var det duka 
for kaos ved vinterens første 
snøfall, men i år ble det ekstra 
kaotisk med såpass mye tung og 
våt snø.

Mange trær i veien
Trær ga etter og la seg over 
både veier og strømledninger, 
så strømmen forsvant og veiene 
ble til dels uframkommelige. 
Flere biler havna i grøfta, 
noen av dem på sommerdekk. 
Det resulterte i bøter. Lørdag 
formiddag la et tre seg over 
veien i Askjerdalen, men det ble 
kjapt slept til siden av bilister 
som kom til stedet. ReAvisa 
fikk liknende meldinger fra flere 
steder i Re og omegn. De fleste 
stedene fikk folk ordna opp i 
problemene på egenhånd. Flere 
trær la seg over Høyjordveien 
lørdag ettermiddag, meldte poli-
tiet i Vestfold: – Fylkesvei 312: 
Flere meldinger om trær ligger 

i veien/henger ut i veien på 
strekningen mot Vivestad, står 
det skrevet i politiloggen klokka 
16.38. Også brannvesenet 
meldte om flere oppdrag om å 
fjerne trær, som for eksempel i 
Vassåsveien rett før klokka 17 
lørdag. Slike meldinger og 
oppdrag ble det så mange av 
utover helga, at politiet opp-
fordret folk til å melde ifra 
direkte til Vegtrafikksentralen 
på telefon 175, ikke ringe dem.

Brøyteskader tok vannet
Brøyteskader førte til at mange 
husstander i Våle ble uten 
vann store deler av helga. Både 
Brekkeåsen, Kirkevollfeltet og 
omegn opplevde lavt vanntrykk 
og mange hadde ikke vann i det 
hele tatt. Mange tok kontakt 
med både kommune og lokal-
avis for å si ifra.– Vi jobber 
på spreng med saken, fortalte 
vaktmester-sjef i Re kommune 
Kurt Schjølberg til ReAvisa 
søndag formiddag. Han antok 

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

VINTER: Her på landet 
fikser vi opp i problemene 
sjøl. Her reiser en brøytet-
raktor opp et tre som lå 
over veien.

Foto: 
Stian Ormestad.

at det var en brøyteskade som 
har forårsaket et lekk rør. – Det 
kan se ut som at et kumlokk har 
ramla ned og knust et vannrør. 
Vi prøver nå alt vi kan for å få 
dette fiksa så fort som mulig.

Skolebusser på piggfrie dekk mandag morgen:
Foreldre er bekymra for ny bussulykke denne vinteren
FON/VÅLE: Mandag morgen, 
etter vinterens første snøfall, 
kom en god del elever for seint 
med bussen til Kirkevoll skole. 
En ting er å komme for seint på 
skolen, noe mye mer alvorlig 
er hvis det går som det gikk i 
fjor. Da ramla en buss utenfor 
Hvitsteinveien i Fon og velta 
ned i grøfta med 35 skoleelver 
i ombord. Heldigvis ble ingen 
alvorlig skadet. – Skolebuss 
forsinket til skolen på grunn av 
glatte veier, ikke strødd. Samme 
som i fjor – ikke piggdekk, 
ikke kjetting. En vinter til med 
dette!?, skriver en fortvila 
pappa fra Krakken i Fon. Han 
forteller at en av hans barn var 
blant de lettere skadde da skole-

bussen velta i grøfta forrige 
vinter. Skrekken sitter fortsatt i, 
og det er langt ifra beroligende 
at akkurat samme problemer 
dukker opp allerede ved første 
møte med vinteren, i år igjen.
Siden sist har skolen hatt møte 
med Unibuss og VKT, med 
fokus på trafikksikkerhet. 
Spesielt etter ulykken var det 
viktig å møtes, forteller Ina 
Helen Østby, pressekontakt i 
Unibuss AS. – Vi informerte om 
at sikkerheten alltid går først. Er 
det uforsvarlig å kjøre, har våre 
sjåfører fått streng beskjed om 
å stoppe bussen og vente til det 
er strødd, eller å legge på kjet-
ting, forteller Østby. – Blir det 
forsinkelser skal Unibuss varsle 

skolen, så skoleledelsen er 
oppdatert på hva som skjer. 
Det er bedre å komme trygt 
fram, sjøl om man kommer 
for seint. Det kan også bli 
snakk om flere busser på 
piggdekk i år, sammenliknet 
med i fjor. Kirkevoll-rektor 
Nina Henriksen blir oppgitt 
over nyhetene hjemmefra, 
på jobbreise i Canada: – Vi 
hadde en del tull og tøys med 
dette i fjor, vi hadde det. – Jeg 
må følge opp denne saken, 
også med FAU. Det er ikke 
bra at foreldre er bekymra for 
å sende barna sine med skole-
bussen. Sånn skal det ikke 
være. Les hele denne saken 
på nettavisa ReAvisa.no.
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110 i Gran-
familien samla 
til slektsstevne
VIKA: Siste helga i au-
gust var det folksomt på 
gården hos Anne Gran 
i Vika i Fon. Over 110 
store og små etterkom-
mere av Granslekta var 
samla. Tre var passert 90 
år. På grunn av et heller 
ustabilt vær ble selskapet 
trukket innendørs. I red-
skapshuset nøt gjestene 
medbrakt mat, og fikk 
servert gode historier. 
Vertskapet hadde laga 
natursti på gårdstunet. 
På bildet over ser vi 
alle etterkommerne av 
Gransslekta samla på 
tunet i duskregnet.

Foto: 
Håkon Westby

Folk i Re:

ønsker velkommen til
førjulsmøte på prestegården

onsdag 16. november kl. 18.00
Kåre Holtung forteller om «Kranstad-brevene»

Rømmegrøt og julekaker!

Hilsen styret

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Salgsmesse på Hjerpetjønn Vel
Sanitetskvinnene ønsker velkommen 

til salgsmesse 
lørdag 19. november kl 11.00 - 16.00.

Mange flinke utstillere i år også. Gammeldags tombola, 
kafè, loddsalg. Vi har bankterminal.

Hjerpetjønn sanitetsforening
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Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

På menyen sto ekte hval-
fangerkost: Ertesuppe, salt kjøtt 
og flesk. Lederen i klubben Ar-
nold Ueland ønsket velkommen.

Rundt 50 medlemmer
Nordre Vestfold Hvalfangerk-
lubb ble stifta 30. oktober 1996 
på Botne Eldresenter. Da hadde 
en aksjonskomite bestående 
av Ole Kristian Korsgården, 
Johnny Hillervik, Hans Brekke, 
Gunnar Johansen og Ivar 
Rønningen jobba i et halvt år 
med forberedelsene. Klubbens 
første styre besto av formann 
Ivar Rønningen, styremedlem-
mer Ragnar Olsen, Hans 
Brekke, William Solberg og 
Birger Lønn, og varamenn John 
Rosenborg og Kjell Bleika. De 
første åra var de 40 medlemmer 
i klubben. I dag er det nesten 50 
betalende medlemmer, forteller 
formannen som overtok før 
tusenårsskiftet og har sittet som 
formann siden, Arnold Ueland. 
De første åra hadde de ofte 
foredrag på møtene. Best husker 
Arnold da Margrethe Kamfjord 
fra Ramnes fortalte om hvordan 

det var å være hvalfangerkone, 
mens mannen var ute på hval-
fangst. Da var det ikke mange 
øyer som var tørre, forteller 
Arnold. 

Gode, gamle historier
I dag er det lite foredrag på 
møtene, for medlemmene er 
mest interessert i å prate med 
hverandre og gjenoppfriske 
gamle minner. Noen histo-
rier blir det gjerne. På jubil-

Hvalfangeklubben feira seg sjøl
REVETAL: Første torsdag i oktober feira Nordre Vestfold Hvalfangerklubb sitt 
20-årsjubileum med en festmiddag på Revetal.

HVALFANGERJUBILEUM:
Styret Norde Vestfold Hval-
fangerklubb i jubileumsåret: 
Fra venstre Kjell Bleika, 
sekretær, John Rosenborg, 
kasserer, Arnold Ueland, 
formann, Kjell Viktorin, 
styremedlem, Kåre Lak-
sekjønn, styremedlem og 
Egil Lofsberg, vara. Under 
ser vi Reidar Smedsrud fra 
Andebu fortelle historier til 
lydhørt publikum. 

Foto: 
Håkon Westby

Penger til lokalhis-
torie i skolesekken
PRESSEMELDING: Lands-
laget for lokalhistorie har fått 
235.000 kroner fra Sparebank-
stiftelsen til et prosjekt som 
skal sørge for at det blir mer 
kulturarv i Den kulturelle 
skolesekken. Prosjektet er et 
samarbeid med Riksantikvaren 
og Museumsforbundet. Pengene 
skal blant annet gå til å arrang-
ere arbeidsverksteder for his-
torielag, museer og kommuner 
og på den måten stimulere til 
gode prosjekter om kulturarv og 
lokalhistorie. - Dette betyr mye 
for oss, forteller styreleder Elin 
Myhre. - Nå kan historielagene 
få sjansen til å samarbeide med 
profesjonelle om opplegg for 
skoleklasser, og mange barn 
og unge vil kunne møte sin 
kulturarv og lokalhistorie på en 
ny måte. Prosjektet starter opp 
på nyåret, og prosjektleder blir 
Louise Brunborg-Næss, som 
nå jobber med historielag som 
ressurs for kulturminnearbeidet 
i kommunene.

eumsmiddagen fortalte den 
gamle hvalskytteren Reidar 
Smedsrud fra Andebu om sine 
opplevelser som ung hvalfanger 
og fra tida i Sør Afrika.

Medlemmer fra hele Østlandet
Sjøl om klubben har navnet 
Nordre Vestfold, så har den 
medlemmer fra Buskerud i 
nord til Stathelle i sør. Dagens 
styre består av formann Arnold 
Ueland, Kongsberg, sekretær 

Kjell Bleika, Re, kasserer 
John Rosenborg, Holmestrand, 
og styremedlemmer Kåre 
Laksekjønn, Tønsberg, Kjell 
Viktorin, Holmestrand og Egil 
Lofsberg, Hof.

“Best husker jeg da Margrethe Kamfjord fra Ramnes fortalte om hvordan 
det var å være hvalfangerkone, mens mannen var ute på hvalfangst. Da var 
det ikke mange øyer som var tørre”

Arnold Ueland, 
formann i Nordre Vestfold Hvalfangerklubb

REVETAL: Re kommune ar-
rangerer informasjonsmøte om 
det å bli fosterhjem i morgen 
torsdag 10. november. Det skjer 

på kommunehuset på Revetal 
fra klokka 18 - 20. Behovet for 
fosterhjem er stort, og mange 
familier i Re har åpnet dørene.

Informasjonsmøte om forsterhjem Krim og opera på 
Re bibliotek i kveld
BRÅR: Litteraturuka i Vest-
fold arrangeres denne uka. På 
programmet står blant annet 
“KRIM OG OPERA” med 
sanger, skuespiller og krim-
forfatter Øystein Wiik. Det skjer 
på Re bibliotek i kveld, onsdag 
9. november. Programleder er 
Fredrik Wandrup. Hele pro-
grammet for denne uka finner 
du på Litteraturuka i Vestfolds 
nettsider, informeres det.
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Personalia i Re:

Bursdagshilsener på veggen var noe herk før Facebook

Tlf: 33 38 47 00 

Send inn 
til ReAvisa!

Gratulasjoner, 
jubilantbilder, 
bryllupsbilder, 

minneord 
og annet 

personalia 
kan sendes til 

ReAvisa:
 

Post@ReAvisa.no 
MMS 488 69 444

Slekters gang:
Døpte

Fon kirke
23.10 Saga Amaya Sannes Løvvold 
 - døpt i Borre kirke

Ramnes kirke
16.10 Elias Hauge - døpt i Sande kirke

Undrumsdal kirke
16.10 Cornelia Sperre Paulsen
16.10 Lea Mailund Olsen

Vivestad kirke
30.10 Nathalie Hammerås Syvertsen

Våle kirke
23.10 Emilie Didriksen Reggestad
23.10 Erlend Kvasnes

Døde

Våle kirke
27.10 Leif Firing

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Re på toppen i TV-
aksjonen – igjen
RE: Nok en gang er vi reinger 
de klart mest gavmilde i hele 
Vestfold. Snittet for Norge er 
rett over 40 kroner per in-
nbygger. Her i Re har vi gitt 
tett oppunder 60 kroner. Det 
er klart mest av alle Vestfold-
kommunene, kan du se av 
denne oversikten på NRK sine 
nettsider for TV-aksjonen. 
Videre har Hof, Lardal, Andebu 
og Sandefjord gitt godt over 
landsnittet, mens Holmestrand 
ligger på landssnittet. Resten 
av Vestfold-kommunene ligger 
under landssnittet. Res sam-
menslåingspartner Tønsberg 
ligger godt under snittet, med 
nærmere halvparten av summen 
per innbygger sammenliknet 
med Re. Årets TV-aksjon går til 
inntekt for Røde Kors sitt arbeid 
i ni land: Syria, Libanon, Sør-
Sudan, Afghanistan, Myanmar, 
Somalia, El Salvador, Guate-
mala og Honduras. Pengene går 
også til å hjelpe flyktninger som 
har kommet til Norge. Som Re 
Røde Kors sine tiltak; Internas-
jonal møteplass sammen med 
bygdekvinnene, flyktningguider, 
med mer. – I Vestfold ble det 
samla inn 9.404.699 kroner, 
noe som er utrolig flott, sier 
fylkesaksjonsleder i Buskerud 
og Vestfold Line Vettestad. 
For Vestfold som helhet gikk 
snittet per innbygger litt opp 
fra i fjor, forteller Vettestad i en 
pressemelding til ReAvisa. På 
bildet over ser vi bøssebærerne 
i Re, som møtte på servicetorget 
på kommunehuset før de gikk 
hver sin søndagstur for et godt 
formål. 

Foto: Stian Ormestad.

Nye hjemmesider for Re kommune
REVETAL: Ordfører Thorvald Hillestad trykte på knappen 
da de nye nettsidene til Re kommune ble lansert. – Tanken 
har vært at folk først og fremst er på kommunens hjemme-
sider for å finne informasjon om kommunale tjenester, derfor 
er ikke de nye nettsidene så fancy med for mange bilder, for-
teller prosjektleder Kristian Øvretveit. Målet har heller vært 
at brukerne raskt skal finne det de leter etter. Alt inneholdet 
fra de gamle sidene er gått gjennom. Ingenting er overført 
«automatisk» fra den gamle til den nye nettløsningen. – Det 
betyr at vi har fått en grundig opprydding, forteller prosjek-
tlederen. – Informasjon som ble vurdert som uinteressant for 
de fleste er fjernet, gammelt stoff er oppdatert og språket er 
forenklet. De nye nettsidene er dessuten tilpassa alle slags 
«dingser», altså mobiler og pad-er, forteller Kristian.

Foto:
Pressemelding

Konfirmantjubilanter i Fon
FON: Søndag 16. oktober var det gudstjeneste i gymnastikk-
salen under barnehagen på Krakken i Fon. To 50-årsjubilanter 
og to 70-årsjubilanter var til stede og ble presentert. Fon 
menighetsråd bød deretter på kirkekaffe og deilig bevertning 
hvor jubilantene mintes konfirmanttiden. 50-årsjubilantene 
hadde gått for Wilhelmsen, mens 70-årsjubilantene hadde 
hatt Frivold som prest. På bildet ser vi fra venstre 50-årsju-
bilantene Solveig Skuggedal (født Kihle) og Trond Solberg. 
Videre 70-årsjubilantene Eva Janssson (Himberg) og Ester 
Wold Hansen (Olsen). 

Foto: Håkon Westby
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Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Vi har take away!

ReAvisa for 5 år siden: 
Åpning av parkeringshuset på Revetal
REVETAL: “Torsdag 3. november 2011 ble enda et kapittel i historien til Re sentrum skrevet 
med parkeringshus på Revetal”, kunne ReAvisa melde for fem år siden: “I mars starta byggin-
ga, og allerede nå står parkeringshuset ferdig før juleshoppinga begynner for fullt. Ole Kristian 
Lima tok i mot de første som ville prøve parkeringshuset på åpningsdagen. Alle fikk en positiv 
parkeringsbot, i form av et gavekort. Butikkene på Revetal hadde åpningstilbud, og bensinstas-
jonen hadde så billig bensin at det ble kø rundt hele stasjonen. Det var liv og røre hele torsda-
gen, med nattåpent til midnatt. Og på Restauranten var det Åpen Scene, denne gangen “Garage 
edition”, i anledning åpninga. Tre standupkomikere prøvde seg på scenen, og de hadde fått med 
seg at det var nytt parkeringshus på Revetal: - Jeg skjønner jo hvorfor dere har bygd så høyt 
under taket og så store parkeringsplasser. Dere må jo få plass til alle traktorene deres!

Faksimile: 
ReAvisa november 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!

“Puser uten trafikkvett” over Vivestadåsen
VIVESTADÅSEN: Denne kreative advarselen henger på et tre ved veien, i håp om at bilistene 
som bruker den kronglete veien mellom Fon og Vivestad bremser ned og kjører forsiktig over 
Vivestadåsen.

Foto: 
Stian Ormestad.
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