TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

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

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

God jul til alle våre
kunder og kontakter!
Desember 2016
Gratis lokalavis for Re og
omegn på papir og nett
9. årgang

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

ReAvisa
Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Årets idrettsnavn i Re:
Iver Johan Knotten
14 - 15

Lager et nytt levebrød
av et gammel fag
19 - 20 - 21

Klemmer til med sin siste konsert
Nå skal det bli litt mer tid sammen hjemme, forteller Blågjengen-ekteparet Trond og Svanhild Øren Antonsen.
Etter godt over 20 år som dirigent gir Trond seg - årets julekonsert i Ramnes kirke blir den aller siste.
2-3

Fastpris på salg av bolig
kr 25.000 + faste kostn.

En gang i livet bør du unne deg et ekte kvalitetskjøkken!
Huseby er ikke som andre kjøkkenprodusenter...
Skreddersydde løsninger. Finerte skrog. Ubegrensede
fargemuligheter. Unike overﬂateteknikker.
Og en garanti ingen kan måle seg med!

www.huseby.no

HUSEBY KJØKKENSENTER VÅLE
Gjeldstadveien 38B
3178 Våle
Tlf 33 06 12 40
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ReAvisa desember 2016
Folk i Re:

Neste ReAvisa har
frist 1. februar,
utg. 9. februar
Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

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

Siste innspurt som Blågjengen-dirigent
RAMNES: Trond Antonsen har vært dirigent for Blågjengen helt siden oppstarten i 1993, men nå gir han
seg etter årets julekonsert. - Jeg har brukt mye tid på detta - kanskje mer enn sunt er, forteller den avtroppende dirigenten. Det har blitt mange seine kvelder og en god del netter i korpsets tjeneste i godt over 20 år.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Blågjengen ble stiftet i 1993,
etter at Ramnes sto uten korps
på 17. mai. Fram til da hadde
nemlig Sem-korpset trådd til
hver 17. mai i Ramnes. Da Sem
la ned, samlet musikkglade
Ramnes-folk seg og starta et
eget voksenkorps i bygda.
Flere har vært med fra starten
Våren 1993 var rundt 30 med i
oppstarten av korpset, men fra
og med året etter har medlemstallet liggi stabilt på pluss/
minus 20. Det er Ramnes- eller
Revetal-folk, eller hvert fall
folk som har en tilknytning til

området. Voksenkorpset har i
dag fire medlemmer som har
vært med helt siden starten: Tor
Ole Johnsen, Anne Sofie Rønningen, ekteparet Svanhild Øren
Antonsen og dirigent Trond
Antonsen. Nå gir dirigenten seg
etter over 20 år. Trond var dirigent fra oppstarten i 1993, og
har vært dirigent siden - bortsett
fra ett år han var med å spille,
ikke dirigere.
Slutter ikke helt med musikk
- Jeg gir meg ikke helt nå heller,
jeg skal være med og spille,
forteller Trond til ReAvisa. Han

er glad i musikk og har ingen
planer om å slutte å blåse i
trombonen. Det gir mye glede,
men all jobben som følger med
oppgaven som dirigent håper
han å kunne overlate til andre
nå - 23 år etter at han sa ja til
"jobben" første gang.

stykker som skal spilles.
- Jeg har brukt mye tid på det,
kanskje mer enn sunt er. Men
besetningen vår kan være litt
spesiell, og den har flere ganger
variert en god del fra år til år.
Da er det en real utfordring å få
det til å gå opp, reint arrangementsmessig.

Mange seine kvelder og netter
- Alt er ulønna, jeg vil ikke ha
noe penger for dette - men det
hender de truer på meg noen
kroner for utlegg, sier Trond og
ler. Han har sitti mange seine
kvelder og en del netter med
noter og notater for å arrangere

Avslappa (Blå-)gjeng
Trond elsker musikk som
hobby, og hobbyen har fulgt
ham gjennom hele livet, helt
siden han starta å spille som
9 - 10-åring. - Det er utrulig
ålreit. Fellesskapet, det sosiale

Journalister i 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

Video, bilder og nyheter fra Re		

Stine Skoli
Frilans journaliststudent
Epost: Stine@ReAvisa.no
Telefon: 971 75 274

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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Kunsthåndverk,
en unik gave!

Åpnings�der:
tirdag til fredag: 11-16
lørdag: 11-15
søndager i advent: 12-16
www.akglass.no og facebook

I TROFAST TJENESTE: Trond Antonsen (60) er opprinnelig fra Holmestrand, men flytta til
Bergsåsen i 1978. Han driver Våle regnskapskontor og vil ha bedre tid til jobben i travle perioder nå som han slutter som dirigent i Blågjengen. Men han vil fortsatt spille i korpset, sammen
med blant andre kona Svanhild Øren Antonsen. Blågjengen øver mandagskvelder på musikkrommet på Ramnes skole.
Foto:
Stian Ormestad.

- det å ha musikk som binder
oss sammen.
Sjøl om både dirigenten og korpsmedlemmene står på i travle
korpsperioder - typisk til 17.
mai og førjulskonserter, karakteriserer korpset seg sjøl som
en "avslappa gjeng". - Vi har en
lang sommerferie, den starter
etter 17. mai. Så setter vi i gang
igjen etter elgjakta på høsten.
Siste konsert som dirigent
Nå går det slag i slag. Det
telles opp til julegrantenning
og kirkekonsert, en rundt 20
år gammel tradisjon. - Du veit,

150 mennesker tar seg tid i en
travel førjulstid til å komme til
Ramnes kirke en førjulskveld
for å høre Blågjengen spille jula
inn, år etter år, sier Trond med
et bredt smil. Årets dato er 19.
desember. Det blir Tronds siste
konsert som dirigent.
På leit etter en ny dirigent
Elisabeth Westby, formann i
Blågjengen, beskriver Trond
som "en klippe siden oppstarten". Nå er korpset på leit etter
en ny dirigent, som hun håper
kan være på plass allerede fra
og med januar. - Det vil sikre
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videre drift av korpset, for å
være en del av kulturmiljøet i
Re kommune, forteller Elisabeth, som har med seg Nina
Grue og Ida Gulbrandsen i
styret. Det er veldig begrensa
med offentlige midler å hente,
så en liten kontigent får drifta
av korpset til å gå rundt.
- Kjedelig å spelle aleine
Trond fortsetter i korpset, og
han spiller også i Fokus storband. - Det er deilig å komme
seg på øvelse. Det er kjedelig å
tute og spelle aleine i kjelleren
hjemme, veitu.

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

Nettavisa ReAvisa.no - 9.030 lesere sist måned
Mest lest sist måned:
1. Stem på Årets idrettsnavn i Re 2016
2. To biler i grøfta på Bispeveien
3. Bil velta på taket på Ramnesveien
4. Fra BP, Norol og Statoil til Circle K
5. Glatte veier skaper trøbbel i trafikken

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!
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Solgt! Solgt! Solgt! Selge?
Vi ble døpt i Ramnes og Våle kirke, har gått i barnehage på Bibo og i Bergsåsen,
på skole på Kirkevoll, Ramnes, Revetal og Re. Vi har også spilt fotball på alle fotballbanene i kommunen, gått milevis på ski i ﬂotte skiløyper, bada og ﬁska i de ﬂeste
av vannene og vært på Sandsletta mange herlige sommerdager. Inngående lokalkunnskap kombinert med bransjens beste verktøy for boligmarkedsføring gjør oss
til en sterk samarbeidspartner for deg som vurderer å selge.
Ta kontakt for en uforpliktende verdivurdering og et godt tilbud.
DNB Eiendom � Hele Norges Eiendomsmegler � dnbeiendom.no � tlf: �� �� �� ��

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

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

Krigshelten fra Våle forteller
om sine opplevelser i felttoget
REVETAL: Her får Harald Wergeland (101) den første boka "De valgte å kjempe - vestfoldinger i felttoget 1940". Der har han sjøl fortalt om sine opplevelser
til forfatter Thomas Nilsen. - Du sku’kke tru det var sant, det jeg har opplevd.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Harald Wergeland (101) er født
i 1915 på gården Robakk i Våle.
Da krigen kom til Norge, var
han ikke et eneste sekund i tvil
om å kjempe mot nazistene med livet som innsats. I løpet av
vårdagene 1940 befant han seg i
frontlinjen, midt i kuleregnet.
25 år gammel da krigen kom
Dette forteller 101-åringen om
i boka "De valgte å kjempe vestfoldinger i felttoget 1940".
Boka handler om den samme
tidsepoken som skildres i filmen
"Kongens nei". Harald gleder
seg mer over boka til lokalhistoriker Thomas Nilsen og Dag O.
Bruknapp enn den kritikerroste
storfilmen. - Langt tøffere i
virkeligheten, mener Harald om
"Kongens nei". Han var på kino
og så filmen da den kom tidligere i høst. Det han opplevde da
tyskerne invaderte Norge var
sterkere enn det de kunne vise
på kinolerretet.
- En sku'kke tru det var sant, det

jeg har opplevd, sier han med
boka i nevene. - Jeg burde nok
ha vært redd, men jeg var ikke
det.
For Våle-gutten, den gangen 25
år gammel, ble tatt til fange av
nazistene. Men en noenlunde
like ung tysk soldat klarte ikke
å fyre av salven som skulle ta
livet av Harald.
- Jeg sa til tyskerne "jeg er klar
for å dø" og så soldaten rett inn
i øynene. Da trakk han seg.
- Vanskelig å snakke om det
Harald forteller om en stor
kampvilje blant norske motstandsfolk, men det hele var
uorganisert og det kom aldri
noe mobiliseringsordre. Likevel
satte Harald seg på motorsykkelen, tok med seg sitt gevær,
og møtte på andre kampvillige
motstandsmenn på sin ferd
nordover. Da hadde tyskerne
allerede invadert Norge, med
langt bedre krigsutstyr mot den
norske, uorganiserte motstands-

hæren med mer eller mindre
tilfeldig oppsatte avdelinger.
Likevel skulle denne innsatsen
bety alt for å få konge og regjering i trygghet. I en tysk krigsdagbok ble trefningene med
styrkene Harald var en del av
beskrevet som en "innbitt kamp
fra stilling til stilling". Det var
falne på begge sider. Kamphandlingene gikk hardt utover
lokalbefolkningen. Gårder ble
satt i brann, og tyskerne skøyt
mot de som prøvde å slokke
brannene. Hele familier ble
funnet som forbrente lik etter
nazistenes herjinger. Det var
mye forferdelig å se for en ung
mann. Harald var med på å
samle sammen drepte norske og
tyske soldater. - Det er fortsatt
litt vanskelig å snakke om dette,
sier Harald så mange år seinere.
Fikk den aller første boka
Forfatteren og krigshelten har
hatt flere fine samtaler i forbindelse med denne boka. En vik-

KRIGSHELT: Harald Wergeland (101) har levd et langt og
spennende liv. Han var 25 år da krigen brøyt ut. I boka "De
valgte å kjempe - vestfoldinger i felttoget 1940" har han sjøl
fortalt om sine opplevelser til forfatter Thomas Nilsen.
Foto:
Stian Ormestad/privat

tig dokumentasjon for ettertida.
Forfatteren hadde lova at Harald
skulle være den første som fikk
se boka ferdig. Det løftet holdt
han. Harald hadde vært pjusk
og holdt senga noen dager, men
hadde tatt på seg skjorte og slips
og spratt opp da Thomas Nilsen
kom inn. Det var tydelig at de
var glade for å se hverandre.
Fortsatt en ivrig lesehest
Det er til våren 77 år siden
nazistene ville skyte ham. - Da
var det ikke min tur, konstaterer
101-åringen tørt. Nå venter han
på sin tur. Ifølge dattera har han
ment at det er på tide å rusle
flere år nå. 101-åringen er ikke
begeistra over det nye, moderne
helsehuset, men savner det
gamle sjukehjemmet i Våle, der

han hadde en liten terrasse. Der
kunne han sitte ute i frisk luft
og se på bygdelivet, hilse på
folk som gikk forbi, snakke med
naboene. Men han har bøkene
- Harald er en ekte lesehest!
Nå er nok boka han fikk forrige helg allerede lest ut: "De
valgte å kjempe - vestfoldinger
i felttoget 1940". Der har han
sjøl fortalt om sine opplevelser
til forfatter Thomas Nilsen.
Harald Wergeland fikk tildelt
Minnemedaljen for sin innsats
i krigsårene i fjor. En annen
som er omtalt i boka er Kjeld
Graff Hessner fra Ramnes, som
mottok deltakermedaljen med
hilsen fra Kong Haakon. Flere
fra Re er omtalt i boka, som nå
er i salg i bokhandelen, forteller
forfatteren.

NYTTÅRSKONSERTER
Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

14. og 15. JANUAR 2017
Fantastiske lokale og nasjonale artister!
Gled dere - velkommen!
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Jul i Re:

Se flere bilder fra jula i Re på ReAvisa.no

JULEPYNTA HELSEHUS: Her kikker vi inn vinduet på Re
Helsehus, julepynta til ei adventstid med flere lokale kulturinnslag fra egen kommune - her Våle kirkekor.
Foto:
Stian Ormestad.

Våle kirkekor rapper jula inn
REVETAL/VÅLE: I flere år har Våle kirkekor samarbeida med Bastøy fengsel
i Horten. En av gutta fra Bastøy er profesjonell rapper. Dermed har dirigenten
utfordra ham til å lage et rappevers midt i “Marys boychild”.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Den fjerde søndagen i advent
blir det en spennende julekonsert, forteller Randi Gunhildstad
i Våle kirkekor.

Gla’gjengen og SFO barnekor i Våle kirke
VÅLE: Gla’gjengen janitsar teller opp til kirkekonsert i Våle
kirke tirsdag 13. desember. - Vi er så heldig å ha med oss
SFO barnekor, informerer Gla’gjengen som gleder seg til en
flott konsert med mange barnestemmer. Det er gratis inngang. Bildet er fra da voksenkorpset spilte under tenningen
av julegrana i Våle sist helg.
Foto: Stian Ormestad

Det lå an til en hvit advent, men så......
RE: Allerede i midten av november kom kulda og snøen, og
den la seg som et hvitt teppe over Re. Kjapt ble det nok snø til
å kjøre opp skiløyper over mesteparten av kommunen vår. Flere
benytta seg av muligheten og la ut på tur i perfekte skispor,
deriblant Harald Holien Olsen (65) fra Horten. - Re er redningen, mener han, - her er finner jeg de beste løypene i Vestfold.
Men det skulle ikke vare lenge før det ble mildere og regnværet
har skylt bort mesteparten av snøen. En liten snøhaug har
klamra seg fast utenfor Våle samfunnshus, der ungene lekte før
julegrantenningen sist søndag. Søstrene Thea Skinnes (8) og
Therese Skinnes (6) håper på mer snø før jul. Så får tiden vise
om vinterværet kommer tilbake før jula ringes inn - og om det
blir en hvit jul eller ikke i år.
Foto: Stian Ormestad

Profesjonell rapper
- Vi er ekstra heldige i år fordi
vi har så mange flinke solister i egne rekker. Vi kommer
selvfølgelig til å synge julemotetten så kirketaket løfter seg,
"Deilig er jorden" kommer
til slutt, men i tillegg har vi
noen nye innslag i den tradisjonelle julekonserten vår. En
av gutta fra Bastøy fengsel er

profesjonell rapper. Dermed har
dirigenten utfordra ham til å
lage et rappevers midt i "Marys
boychild", som forøvrig skal
synges på Boney-M vis!
Mye som skjer i adventstida
I tillegg til flere egne solister,
kommer ett par gjestesolister
utenfra: Eva Langeland Gjerde,
som studerer sang ved Barrat
Due i Oslo, og Kristian Heian,
som nettopp vant drømmestipendet for sitt orgelspill. Datoen
for konserten i Våle kirke er
18. desember. På bildet ser vi

Våle kirkekor synge vakkert i
Seniorsenteret på Re Helsehus
mandag denne uka. Det var et
av flere kulturelle innslag i ei
innholdsrik adventstid på Re
Helsehus.
Gode, gamle “evergreens”
Lørdag var det festkonsert med
orkesteret «Black & White»
under ledelse av Steinar Brenna.
De spilte og sang gamle, gode
“evergreens”, til servering
av ost og kjeks. Søndag var
«Blågjengen» på besøk og spilte
julesanger i Seniorsenteret.
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Jul i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

DET ENESTE VI MANGLER PÅ REVETAL? Vi har alt vi trenger på Revetal, unntatt sushi.
Fra venstre Tommy Anderson (39) fra Stokke, Andre Klausen (30) fra Høyjord og Harald Bjerkesti Løken (33) fra Undrumsdal. Etter juleshowet spiller Dagfinn Ellingsen fra Våle opp til dans.

JULEBORD PÅ STASJON: Revetal-damene Mariann Bentzen
Pedersen og Serine Hesby koser seg i gode venners lag. De
skryter veldig av julebordkvelden på Revetal Gamle Stasjon.

Foto: Stian Ormestad.

Foto: Stian Ormestad.

- Vær klar til å trimme lattermusklene!

- Gøy å få swinga seg litt!

REVETAL: Fulle hus så å si hele veien i julebordsesongen på Restauranten.
Juleshowet spilles hver helg fram til jul. Har du ikke sett det enda - gled deg!

REVETAL: Bare blide folk på julebord på Revetal
Gamle Stasjon sist lørdag.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sønner av mødre trøkker til
med sitt fjerde julebordshow
på Restauranten på Revetal;
«Kraftig kost». Harald Bjerkesti
Løken fra Undrumsdal mener
humortrioen har svart belte i
julebord. Derfor har de laga
en vise basert på all erfaring
fra julebord på Revetal. Det er
nok dette som er kveldens aller
kraftigste kost.
Improviserte lattersalver
Aldri et lokalt humorshow i Re
uten at Gregershølet er nevnt –
verdens navle. Vi treffer også
på speidere fra Undrumsdal. Og
sjølskryt av alt vi har på Revetal
er sedvanlig kotyme – men vi
mangler vel sushi? Vi får et
gjensyn med ekteparet med
den bestemte fruen, i Harald
Bjerkesti Løkens skikkelse. Den
trivelige og alltid like forvirra

“ytlendingen” fra Stokke kebab
og taxi, i Tommy Andersons
skikkelse, har forvilla seg oppover Bispeveien igjen – også
han med helt nye replikker.
Sjøl om noen figurer dukker
opp igjen, er det med ny tekst,
nye replikker og nye poeng. I
tillegg er alle tre, men kanskje
aller mest Tommy Anderson,
løse kanoner på dekk som kan
fyre av noen improviserte salver
uten forvarsel. Det så vi allerede
på generalprøven.

liknet veldig på noe en har sett
før. Men de færreste har kanskje
sett alt av revyer rundt omkring,
og «problemet» er ikke stort.
Det aller, aller meste du får se
på Revetal er nyskrevet, og
absolutt alt er nytt for oppsetning her i Re. I så måte er hele
showet nyskrevet for Revetal.
Og det er velskrevet. Og det
aller beste – det er sjølskrevet.

Den første av to julebordkvelder
på Revetal Gamle Stasjon ble
arrangert sist helg, med Convoy
på scenen. Det andre julebordet
blir 10. desember med Cosmic,
forteller Patricia Knight på
Revetal Gamle Stasjon. - Etter
julematen er det åpent for alle
som vil swinge seg å komme
innom, forteller hun.
Spilt sammen nesten hele livet
Sist helg var det fullt dansegulv
fra første til siste strofe. Convoy
er et stødig danseband mange
blant publikum har vokst opp
med her i Re. De fant sammen
på ungdomsskolen for flere tiår
siden og har mer eller mindre
holdt sammen siden. Det har
vært noen utskiftinger underveis, men nå har de vært tilbake
til orginalbesetningen i flere
år, slik bandet var da de fant

Nyskrevet, velskrevet
og sjølskrevet juleshow
For en over middels interessert
ReAvisa-utsendt, som har sett
både sommershow i Sandefjord
og lokalrevyer i Andebu og
Stokke det siste året – der deler
av trioen også har hatt en finger
med i spillet, var det noe som

Lokal helaften
Vær klar til å trimme lattermusklene, det kan fort bli en
drøy treningsøkt. Julebordpakka er av det velkjente slaget:
Juleshow, julemiddag, og juletrubadur utover de små timer
– i år med pianomann Dagfinn
Ellingsen fra Våle. Siste forestilling går lørdag 17. desember den er allerede utsolgt, sammen
med flere andre kvelder.

Julemarked på
Våle prestegård

Åpen scene
på Revetal

Goosberry CrumJulerock på Revetal gamle stasjon ble er tilbake

VÅLE: Lørdag 3. desember
blir det julemarked på Våle
prestegård. Barna kan kjøre
med hest og vogn og dyppe lys.
Et nisseorkester med medlemmer fra Gla’gjengen janitsjar
spiller julesanger. Det blir også
julespill for barna på låven,
informerer arrangørkomiteen.

REVETAL: Fredag 2. desember
er det Åpen scene juleedition på
Revetal Gamle Stasjon. - Det
hender at det blir såpass stor
pågang at det lønner seg å være
forhåndsmeldt for bidrag fra
scenen. Mer info finner man på
vår Facebook-side, informerer
Audun Kalleberg til ReAvisa.

REVETAL: Det hellokale partybandet 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.

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 Restauranten på Revetal. - Inviter
med alle hyggelige folk du
kjenner!

sammen allerede på Revetal
ungdomsskole på 1980-tallet.
- Massevis av kjentfolk!
Blant alle som kosa seg med
Convoy-musikk, var Revetaldamene Mariann Bentzen
Pedersen og Serine Hesby. De
var på julebord med en god
vennegjeng - som bare har skryt
å komme med: - Convoy er så
allsidig. Samtidig som de spiller
gode, gamle dansbare slagere,
så spiller de også mye nytt og
fint. Også er konseptet så bra
her på “stasjon”, det er gøy å få
swinga seg litt! Damene anslår
at de aller fleste på festen er fra
Revetal-området, kanskje med
en god radius rundt Revetal.
- Det er alltid moro å møte
kjentfolk - og her er det massevis av kjentfolk, sier damene og
koser seg videre på julebord.

Julekonsert med
kulturskole-elever
RAMNES/VÅLE: Det blir
julekonsert med Nord-Jarlsberg
kulturskole i Ramnes kirke
mandag 5. desember og Våle
kirke tirsdag 6. desember.
- Det vil bli et variert program
satt sammen av både kjente og
kjære julesanger og mer ukjent
repertoar, melder kulturskolen.

ReAvisa desember 2016

*dame-, herre- og barne-klipp
* farging
*striping
*oppsetting
* permanent
*napping og farging av bryn
*hull i ørene
* med mer

Ønsker alle kunder god jul og godt nytt år!
Det er fortsatt noen ledige timer
Barneklipp kr 260,Se flere bilder på ReAvisa.no

Ring tlf 915 62 464, eller
se ledigtime.no/salongcamilla

Nå lyser julegrana i parken
REVETAL: 1. søndag i advent ble julegrana tent både på Revetal, i Våle og i
Undrumsdal. Wilma Marie Skjold Sørensen (1) og Ulrik Skjold Sørensen (4)
fikk god oversikt fra pappa og farfars skuldre da juletreet ble tent i parken på
Revetal. Se flere bilder fra jula i Re på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad

- 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 skjer
søndag 4. desember på Ramnes
søndre gård.

Første julemarked
på Sjue gård
VASSÅS: For første gang
arrangeres det julemarked på
Sjue gård i Vassås. Det skjer
til helga, 3 - 4. desember. Nord
Jarlsberg Kulturskole (Hof/
Holmestrand og Re), Vassås
Vel, Lerka 4H samarbeider om
arrangementet. Sjue Gård blir
kulturarena med kunstutstilling
ved Nord Jarlsberg Kulturskole
og ved de anerkjente kunstnerne
May-Irene Aasen, Guttorm
Nordø og Glasshytta i Vivestad.
Det blir tradisjonelt julemarked
med ekte kortreist mat, juletrær,
julekaker, julepynt, julekranser
og ikke minst julegodt fra
Austmann Bryggeri. Det blir
salg av flotte gave- og interiør
produkter og gårdskafe med
kunstutstilling, sang, musikk,
kaffe og kaker. Lørdag kveld
blir det øl-foredrag og quiz på
Granly grendehus, informerer
vertskapet på Sjue gård.

Håper på julaften for alle
REVETAL: I fjor dro Cathrine Bøhle og
Roger Noren i gang “Julaften for alle” på
Restauranten på Revetal. De har ikke anledning til å stå for arrangementet i år,
men håper at noen andre kanskje vil overta
stafettpinnen. - 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, forteller de til ReAvisa.

Grevlingstien 21, Revetal 3
salongcamilla.no
Timebestilling: Tlf 915 62 464
Nettbestilling:ledigtime.no/salongcamilla

NYTTÅRSKONSERTER
14. og 15. JANUAR 2017
Fantastiske lokale og nasjonale artister!
Gled dere - velkommen!
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Jul i Re:
Se flere bilder på ReAvisa.no

Landlig julestemning i Re
JULESTEMNING PÅ HOLT GÅRD: Olympia Nyland (4) rir på favoritthesten sin - den hvite.
Grøtkone Siri Eriksen er ildsjelen bak julearrangementene på Holt gård denne førjulstida. Alle
som vil ha litt landlig julestemning fram mot jul kan ta turen til Holt gård. Det blir åpen gård hver
søndag fram til jul, informerer Holt-bonden Roar Lefsaker.
Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: Olympia Nyland (4) fikk ri favoritthesten sin på åpen gård.
Og jaggu så hun et glimt av fjøsnissen også!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Folksomt på julemarked på Sagatun
VIVESTAD: Det var mye folk på Sagatun i Vivestad første
helga i advendt. Lørdag kom det så mye folk at jordene rundt
lokalet måtte tas i bruk til parkering. Arrangører og utstillere
var fornøyde med salget. Her kunne en sikre seg hjemmelagde julegaver, julenek og dekorasjoner. Mange sikra seg
også en julemiddag fra Bent Sørsdals Viltkjøkken. Hele 600
juletallerkener regna Bent med å selge i løpet av helga. Arrangøren hadde også utlodning med gevinster gitt av utstillerne og sponsorer - og alle inntektene går til drifta av Sagatun. Ute sto en julenissekledd smed og smidde julehjerter til
barn og andre som ønsket seg et hjerte av jern. Smeden heter
Olav Brunborg og er fra Våle. På bildet ser vi Karin Mangelrød, som har tatt veien fra Oklungen til Vivestad, smi sitt eget
hjerte av jern. Det skal hun overraske noen med til jul, hvem
får vi ikke vite. - Det ville ødelagt hele overraskelsen!
Foto:
Håkon Westby

- Velkommen til koselig førjulsstemning på Holt gård, ønska arrangementkomiteen - og
fikk et hundretalls små og store
på besøk søndag 20. november. Så folksomt var det at folk
måtte parkere i grøftekanter og
skauveier langs Grøumveien.
På låven ble fjøsnissen lokka
fram med nissegrøt og barnesang. Det var et lite marked
med salg av julegaver, bivokslys, julekalendere, stein, mineraler, saft og gløgg, såper, te,
håndarbeid med mer. Kafeen i
Bryggerhuset var åpen med salg
av blant annet Holt gårds egen
nissegrøt og ureiste saft. Olympia Nyland (4) gleda seg mest
til å ri på hest. Den flotteste
hesten av dem alle, mener hun,

Sjette året med
julegaveinnsamling
REVETAL: 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. Barneklesbutikken Helt
Perfekt på Re-torvet tar imot
gaver. Re Røde Kors vil også ha
stand på Re-torvet fredagene 2.
og 9. desember fra klokka 16 til
klokka 18 ved parkeringshuset.

er den hvite. 4-åringen smilte
stolt på hesteryggen. Ellers var
det som vanlig hopping i høyet,
og helt til slutt ble julen sunget
inn med fellessang i Brygger-

huset. Det blir julestemning
og åpen gård over samme
lest hver søndag fram til jul,
informerer Holt-bonden sjøl
Roar Lefsaker til ReAvisa.

Solgte godt på Hjerpetjønn
HJERPETJØNN: I november arrangerte Hjerpetjønn sanitetsforening sin årlige salgsmesse før jul. Utstillerne solgte
filleryer, luer, lefser, tregjenstander, julekranser og julenek
- med mer. I tillegg til servering hadde sanitetsforeningen
utlodning og tombola. En av de mange fornøyde besøkende,
Helge Bøe, skrøyt av matserveringa og bankterminalen som
sanitetsforeningen hadde fått som en nyvinning på salgsmessa. Signe Svinsholt ekspederer. En av utstillerne, Kjell
Bleika, hadde med seg pent forseggjorte tregjenstander. Han
var godt fornøyd med salget. Det hadde vært jevnt sig av
kunder og salget hadde vært bedre enn forventa, fortalte han
til ReAvisa.
Foto: Håkon Westby
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Kirkene i Re:

Barn i Re hjelper
barn i Moldova
REVETAL: Sist søndag var det “Supersøndag”.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Kirkens klubbtilbud "Superfredag" samler 60 - 80 5.-,
6.- og 7. klassinger fra hele Re
kommune annenhver fredag.
For tredje år på rad arrangerte
“Superfredag”-barna og Revetal
menighet “Supersøndag” sist
helg, søndag 27. november.

SUPERT TILBUD! Kirkens
klubbtilbud "Superfredag"
samler 60 - 80 ivrige 5.-,
6.- og 7. klassinger fra hele
Re annenhver fredag. For
tredje år på rad arrangerte
“Superfredag”-barna og
Revetal menighet “Supersøndag” sist helg.
Foto:
Pressemelding

Lokalmat
Kortreist
Økologisk

Penger og støtte til Moldova
Det var gudstjeneste med
julespill og korsang, julemesse
og café til inntekt for et dagsenter i Moldova. Vanligvis får
barna på "Superfredag" ta med
seg det de lager hjem, men nå i
høst har det vært annerledes.
Julepynten ble solgt på julemessa. I tillegg kom mange andre
med sine varer. Pengene som
kommer inn på julemessa skal
gå til et dagsenter for barn fra
fattige familier i Moldova, starta av kirka i landsbyen Panasesti i 2015. Dit kommer mange
barn fra fattige og vanskeligstilte familier. Noen opplever
at foreldrene reiser fra dem for
å arbeide i utlandet, andre har
alkoholiserte foreldre, noen har

- åpent mandag til lørdag

foreldre som gjerne vil gjøre
alt godt for barna sine, men
fattigdommen og arbeidsløshet
og andre vanskeligheter gjør det
vanskelig for dem å kjøpe klær,
sko og skoleutstyr til dem.
Moldova regnes som det fattigste landet i Europa. Familien Horn fra Våle har vært
misjonærer i landet. I august
2015 reiste Berit og Tom Erik
Horn med tre barn ut og nå har
de nettopp kommet tilbake.
ReAvisa skreiv om dette i
juni-nummeret 2016, avisa kan
lastes ned gratis på ReAvisa.no.
Varmer at noen bryr seg
- Engasjementet som "Superfredag" og Revetal menighet
har for Moldova betyr mye for
dagsenteret, forteller Berit og
Tom Erik Horn: – Vel så viktig
som at vi støtter dem økonomisk, er at mennesker et annet
sted i verden bryr seg og gjør
en innsats for dem. De kan ofte
føle seg glemt og forlatt, men
dette minner de på at Gud er
god, og at mennesker bryr seg.

Ta gjerne med egen
emballasje- så sparer
vi miljøet for en pose
Lokalmat
Grønnsaker
Hemsedal bakeri
Kling Flatbrød
Honning Spekepølser
Yoghurt fra Holt
gård Egg Bakst Ost
Lokalt kjøtt Kalv
Kje Konfekt Løsvekt
Krydder Nymalt mel
Tørrvare
Pepperkaker
Kaffe Godteri Te
Kombucha Nøtter
Pølser fra Stokke
Eplekjekk Tøyen cola
Håndlaget
Kroppspleie
Olivensåpe Rene
vaskemidler
Villpepper

Velkommen til en hyggelig julehandel hos Revetal kolonial i Industriveien 3 på Revetal
Mandag 10-13.30 Tirsdag-Torsdag 10-17 Fredag 10-18 Lørdag 10-14
Lørdag 17. des 10-16 & Søndag 18. des 14-18

Fersk bakst ons – fre
- lør
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Åpningsfest i ny kirke til helga
UNDRUMSDAL: Etter flere måneder med stor dugnadsinnsats og god hjelp fra
fagfolk er menigheten nå klare til å flytte inn i nye lokaler i Døvikveien 2.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det er Nordre Vestfold menighet, Det evangelisk-lutherske
kirkesamfunn (DELK), som
inviterer til offisiell markering av nytt kirkelokale lørdag
3. desember, forteller Anders
Bakke i festkomiteen.
Skolen flytter før neste skoleår
Menigheten i Døvik har siden
1876 hatt sine møter og gudstjenester i Døvikveien 4. - Etter
en sammenslutning i 2012 av
tre menigheter i Nordre Vestfold
har vi vært på utkikk etter et
nytt og egnet bygg for kirke og
skole. Menigheten overtok for
et par år siden næringsbygget
i Døvikveien 2, naboeiendommen til den gamle kirka. Bygget

er på 2.100 kvadratmeter og
skal romme kirke og skole i 1.
etasje, skole i 2. etasje og delvis
i 3. etasje, og øvrige arealer i 3.
etasje skal leies ut til kontorer.
Planen er at skolen skal flytte
fra Bjerkely og inn i nye lokaler
ved skolestart høsten 2017.
Salg av eiendom, gaver og lån
Prosjektet har en kostnadsramme på 26 millioner kroner
og finansieres med salg av
eiendommer, gaver og lån.
Etter flere måneders innsats
fra fagfolk og dugnadsinnsats
av menigheten er det nå klart
for å flytte inn i nye lokaler i
1. etasje i bygget. Der er det
foruten kirkelokale også gym-

sal, garderober, kjøkken, foaje,
noen rom til utstyr og kontorer
til eget bruk. - Vi håper at dette
bygget også kan være til glede
og nytte for lokalbefolkningen
i Undrumsdal og Re forøvrig,
og ser fram til et samarbeid med
lokalsamfunnet, informeres det.
- Når vi snart er ferdig med 1.
etasje har vi lyst til å markere
det med en offisiell sammenkomst.
Invielsesfest til helga
- Programmet blir en enkel
markering med en kort gjennomgang av byggeprosessen,
noen taler og en enkel bevertning, forteller Anders Bakke på
vegne av festkommiteen.

BYGGEPLANER: Tidligere i år fikk ReAvisa en omvisning
på nybygget med Morten Askjer, prest i DELK Nordre Vestfold. Mye har skjedd på kort tid siden disse tegningene hang
på veggen i 1. etasje. Bygget skal huse kirke, skole, gymsal,
garderober, kjøkken og kontorer.
VIGSLET: Første søndag i advent ble nye Bjerkely kirke vigslet. I sin tale minnet tilsynsmannen DELK Rolf Ekenes om
hvordan det gamle industrilokalet var for halvannet år siden.
– Da så det mer ut som en bilkirkegård her. Borti hjørnet der,
sa han og pekte, – lå en haug med bakaksler. I dag står det et
kors og en døpefont der. Fra bilkirkegård til en levende kirke.

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

Foto:
Stian Ormestad/Pressemelding
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Sport i Re:

– Veldig hyggelig
å bli foreslått, men
stem på Iver!
Erling Schjetne (49) fra Ramnes
var nominert for sin innsats
som Re-mila-general, men er
klar i sin sak: – Min personlige
favoritt er Iver Knotten som
har hatt en fantastisk sesong på
sykkel. Jeg synes han fortjener
denne prisen! Like klar var Re
FK-duoen Olaf Solberg (29)
og Kurt Schjølberg (51) fra
Bergsåsen, begge nominert for
sin innsats i støtteapparatet til
Re FKs A-lag. – Min favoritt er
Knotten – det er stort det han
gjør, sier Kurt Schjølberg.
– Knotten er en en soleklar
favoritt også i mine øyne, mener
også Olaf Solberg. – Kurt,
derimot – han bør bli Ridder av
Re. Den mannen er overalt og
hjelper til med alt mulig!
Sjøl var storfavoritten Iver
veldig takknemlig for de gode
ordene: – Det er jo bare vanvittig hyggelig å høre, at folk legger merke til det jeg gjør. Det er
langt ifra noen selvfølge det, så
det setter jeg veldig stor pris på!
Han mener alle tre konkurrentene til Årets idrettsnavn i Re
2016 var gode kandidater som
fortjente å vinne prisen for sin
innsats for idretten i Re.

ÅRETS IDRETTSNAVN
I RE: Iver Johan Knotten (17) var favoritt til
tittelen Årets idrettsnavn i
Re 2016 - også blant sine
konkurrenter til tittelen.
Unggutten fra Bjunegrenda har de to siste åra
hatt en bratt kurve opp til
de aller beste syklistene i
verden på juniornivå. Til
neste år konkurrerer han
i seniorklassen for Team
Joker - et av de fremste
sykkellagene i Norge.
Foto:
Stian Ormestad
sykkelnm2016.no.

www.revetalglasservice.no

Se video på R
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Kort om Årets
idrettsnavn:

Iver Johan Knotten (17)
er Årets idrettsnavn i Re 2016

Hver høst inviterer
ReAvisa våre lesere til
å foreslå kandidater til
Årets idrettsnavn i Re.
Alle kan foreslå sin favoritt. Begrunnede forslag
presenteres i ReAvisas
november-utgave. Årets
kandidater var Iver Johan
Knotten (17) - sykkel,
Erling Schjetne (49) - Remila, Olaf Solberg (29)
og Kurt Schjølberg (51) støtteapparatet til Re FKs
A-lag. Vinneren er stemt
fram av ReAvisa-leserne
på nettavisa ReAvisa.no.
Årets idrettsnavn i Re
vinner heder og ære, og
blir 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.

BJUNEGRENDA: Bare fire år etter at Iver Johan Knotten (17) tråkka sine første pedaltråkk i Re SK-drakta, er han en av
verdens beste juniorer - og kan regne sykling som en jobb ved siden av skolen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Jeg er jo veldig, veldig heldig!
Det hender jeg må klype meg
i armen og tenke at "er det
mulig"? Som når jeg får fri fra
skolen en hel dag, bare for å
sykle. Hvem andre kan det? Ta
fri en hel dag for å gjøre det
man elsker?
- Jeg er veldig priviligert!
- Jeg er rett og slett veldig privilegert, sier en reflektert 17-åring
til ReAvisa. Iver er ivrig på å
takke alle rundt ham: Familie,
venner, lagkamerater og trenere
- og alle i gamleklubben Re SK.
Det var den lokale sykkelklubben som fikk Iver opp på
sykkelsetet. Han begynte seint,
men godt. Iver var 13 år da han
prøvde sykkelsporten første
gang. Da hadde riktignok unggutten vist seg som et idrettstalent i det aller meste han prøvde
seg på. 13-åringen spilte fotball
og hadde allerede gjort seg
bemerka i skisporet. Men en
vinter med sjukdom ødela så å
si hele langrennsesongen som
førsteårsjunior, og Iver så seg
rundt etter noe annet å drive
med. Én trening med Re sykkelklubb, og Iver hadde staka
ut en helt annen kurs - uten ski
på beina. - Det første rittet gikk
veldig sakte. Men så trena jeg
litt, og det ble mer brukbare
resultater. Likevel - jeg var mest
listefyll fram til jeg ble 16 år,
forteller Iver. Det er bare ett

drøyt år siden. Som 16-åring
tok Iver sølv i junior-NM - og
fikk muligheten til å sykle for
landslaget. Mamma Gunn Knotten (47) mener det er viktig å
ikke jage resultater i tidlig alder.
Ovenfor Iver var det viktig å
sette helt egne mål. - Han var
liten veldig lenge, halvparten
så høy som konkurrentene. Han
kom seint i puberteten, og i
tillegg er han født seint på året.
Derfor sammenliknet vi ofte
tidene med årsklassen under
- de eldste der var jo født bare
ett par uker seinere enn Iver.
I tillegg er det to og to årskull i
samme klasse i sykkelsporten,
så Iver var veldig minst. Den
erfaringen kommer godt med nå
som Iver er ferdig som junior.
- Sjøl om det har gått bra i junior i år, skal mye på plass for å
prestere på samme nivå i senior.
Jeg må bare ta tida til hjelp,
men en dag løsner det også i
senior. Kroppen må lære seg til
å kjøre litt fortere, litt lenger.
Iver gir seg som junior etter
en fantastisk sesong: NM-gull,
EM-bronse og 6. plass i VM.
Den siste plasseringen var han
ikke fornøyd med sjøl der og
da, men ser i ettertid at det å
være sjettemann i verden er
ganske bra likevel. Men Iver
sikter høyrere. På kort sikt er
målet å kvalifisere seg til VM i
Bergen neste år, på lengre sikt
er det topp-plasseringer i store

ritt som Tour de France. Iver
er allerede klar for Team Joker
i 2017-sesongen, og kan regne
sykling som sin jobb - proffsyklist allerede som 17-åring.
Etter hans første samling med
Team Joker er han over seg
av begeistring: - Det er ikke
uten grunn at dette er Norges
fremste team. Her er det fokus
på å gjøre hverandre gode, heie
hverandre fram og unne hverandre suksess. Det er veldig bra!
Mange flotte treningsmuligheter i Re og Vestfold
Iver kommer seg ikke opp og
fram med spisse albuer. Han har
aldri brent bruer, men har en
trofast heiagjeng i gamleklubben Re SK. Vår lokale sykkelklubb er en breddeklubb som
gjør en veldig god jobb med
rekruttering og mosjonister i
alle aldre. Akkurat som Iver ble
rekruttert til sykkelsporten for
fire år siden. Eliteklubben i vårt
distrikt er Tønsberg CK. - Re
SK er den beste klubben! Jeg
føler jeg sykler med Tønsberg
CK, skråstrek Re SK - og i
framtida Joker, skråstrek Re
SK. Hadde det ikke vært for
Re SK så hadde jeg ikke vært
der jeg er i dag. Den støtten jeg
får, sjøl om jeg har gått over til
"rivalen" Tønsberg CK for å
satse mer, er helt rått!
Iver er ivrig på å takke alle
rundt ham. - Det er en så lang

liste at det er umulig å ramse
opp alle, men spesielt familie,
venner, trenere og lagkamerater
opp gjennom tida, og Re SK
der alt starta. Både pappa Jon
Erik Knotten (45) og mamma
Gunn Vekterli Leitre Knotten
(47) har fulgt opp Iver hele
veien, pappa også som trener.
Med fire aktive unger, der Iver
er eldstemann, er det litt av en
logistikk som skal gå opp med
fotball, langrenn, sykkel, turer,
lek og moro.
Iver er eldstemann på 17 år, så
kommer Tiril på 16 år - som
gjør det veldig bra i langrenn,
det samme gjør Elin på 13 år,
og Simen synes fortsatt, som
Iver i den alderen, at alt er
moro. Da ReAvisa var innom
sto yngstemann på farta til
fotballtrening. - Vi har alltid
hatt fokus på å være i aktivitet,
så ikke data, TV-spill og telefon
tar for mye av tida vår. Derfor
har vi ofte finni på ting sammen
- alle seks, forteller mamma
Gunn. - Å vokse opp i Bjunegrenda har vært veldig fint,
mener Iver. Her har ungene det
fritt, og lekemulighetene er så å
si ubegrensa. Ungeflokken har
vært flinke til å leke sammen,
tross aldersforskjellene. Men
konkurranseinstinktet er såpass
velutvikla hos alle i Knottenfamilien at det har hendt at
noen blir så sinte over å tape at
det kommer en tåre eller to.

Oppveksten i Bjunegrenda,
skolegangen på Ramnes skole,
og alle de gode vennene han
har her i Re - en lykkelig og
aktiv barndom, oppsummerer
Iver. Etter hvert som sykling
ble greia, har han satt pris på
veiene på kryss og tvers her. Lagkamerater fra andre deler
av landet er misunnelig på meg
som kommer fra Vestfold. Mens
de kanskje har noen få veier å
velge i, kan jeg sykle hver dag i
ukesvis og velge nye veier både
til og fra. Her har vi alt - flate
og fine veier, og mer kuperte og
svingete veier.
- Ta hensyn til syklister!
Det eneste problemet er de
få bilistene som ikke tåler at
syklister deler veien med dem,
mener mamma Gunn - og hun
får sniki med en viktig oppfordring helt på tampen: - En
ting er risikoen for velt og
skader i ritt, men en annen ting
- som jeg er mer redd for - er
disse gærningene bak rattet
som ikke tålererer syklister, sier
hun med henvisning til da Iver
ble pressa ut av veien av en bil
under en treningstur tidligere
i år. - Hvis du kan få med en
oppfordring om å oppføre seg
ovenfor syklister, er jeg veldig
happy, sier mamma Gunn.
- Nå har han jo vist at han tåler
en trøkk. Men sånt vil vi ikke
ha noe mer av!
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Toppscore for
Re motorsport
TØNSBERG/ØDEGÅRDEN:
Re motorsport og Tønsberg
Båtrace får toppkarakter fra alle
hold etter sommerens VMrunde. Først ble de for andre
år på rad nominert i kategorien
Årets arrangør til Tønsberg
regionens Idrettsgalla. Så ble Re
Motorsport nominert som en av
fire klubber av Norges motorsportforbund til utmerkelsen
Årets arrangør. På toppen av
det hele har den internasjonale
løpsledelsen gitt Tønsberg
Båtrace en meget oppløftende
evaluering: Topp score. - Man
blir jo engasjert, det ligger mye
prestisje i bare det å bli nominert til disse prisene. De frivillige synes det er stas, sponsorer
og samarbeidspartnere lar seg
begeistre – rett og slett moro,
sier Frode Sundsdal. Norges
motorsportforbund har henta
inn rapporter fra den internasjonale løpsledelsen, forbundet
internasjonalt og nasjonalt. Alle
VM-arrangører blir målt etter
samme skala. Rapporten har
følgende skala: [5] Excellent [4]
Very Good [3] Good [2] Should
be improved [1] Must be improved. I 2015 gikk rapporten
på Tønsberg Båtrace i en toer,
hovedsakelig treere og enkelte
firere. Ikke bare er to-eren
borte i år – det er også samtlige
tre-ere. Tønsberg Båtrace har
derfor innfridd sitt mål, og sitter
igjen med ikke mindre enn 7
femmere og resten firere. Det
vil si mest "exellent" og resten
"very good". - Det er moro å
vise frem denne ”karakterboka”,
sier Frode Sundsdal. Det ligger
nå godt til rette for at Tønsberg
skal få sin tredje VM-runde
på rad. Løpet er ønsket av det
Internasjonale forbundet, og har
på mange måter blitt et av de
store arrangementene i Tønsberg og Vestfold. Fristen er 15.
desember, og da må arrangøren
ha bestemt seg. Det Nasjonale
og Internasjonale forbundet
ønsker Tønsberg som arrangør,
godkjenninger er på plass, så
nå er det opp til næringslivet,
fylket og kommunen i sammen
med arrangør Re motorsport.

Råtøffe Ramnes-jenter
slåss seg vei i 3. divisjon
RAMNESHALLEN: Et generasjonsskifte før denne
sesongen gir et veldig ungt A-lag, men det har ikke
gått utover stemningen i Ramneshallen - tvert i mot!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ramnes-jentene ofra alt for å
ta igjen gjestenes forsprang, da
TT var på besøk i Ramneshallen forrige helg. Det klarte de,
men skuffelsen ble desto større
da Ramnes tapte med ett eneste
mål da et direkte frikast gikk
i mål etter at signalet hadde

gått for full tid. Sjøl om det ble
tårer og trøst blant Ramnesjentene, må innhentingen av en
femmålsledelse i innspurten og
innsatsen for å kjempe til siste
slutt regnes som en seier i seg
sjøl. Les om kampen og se flere
bilder på nettavisa ReAvisa.no.

Skyttertalentet Jeanette Hegg Duestad
setter allerede seniorene på plass
FON: Fjorårets Idrettsnavn i Re
skyttertalentet Jeanette Hegg
Duestad (17) har vært en av landets beste juniorskyttere og er
nå klar til å gå over i seniorklassen, skriver Norsk Skyttertidende. I overgangen tok hun to
seiere på rappen – og satte ny
personlig rekord. «Se opp for
Jeanette Hegg Duestad», skriver
Det frivillige Skyttervesen på
sin Facebook-side. Først vant
hun innendørsstevnet i Jondalen
med 348 poeng. En rekke gode
seniorskyttere ble satt ettertrykkelig på plass. I tillegg vant hun
innendørsstevnet til Fiskum
med 344 poeng. - Jeg kjente at
det klaffa ganske godt. Dette var
selvsagt over all forventning.
Jeg har kun skutt seniorpro-

gram innendørs på stevne først
de siste ukene, forklarer den
ambasiøse skytteren til Norsk
Skyttertidende. Jeanette Hegg
Duestad har satt seg noen hårete
mål i overgangen fra junior til
senior. Alt tyder på at sjøl de
mest hårete målene ligger godt
innenfor rekkevidde for skyttertalentet fra Fon. Les mer om
det på nettavisa ReAvisa.no - og
ReAvisa skreiv en lenger sak da
Jeanette Hegg
Duestad ble
kåra til Årets
idrettsnavn i
Re 2015 - last
ned papiravisa gratis
på nettavisa
ReAvisa.no.

Det gror godt i Ramnes-håndballen
RAMNESHALLEN: Det er full fart i Ramneshallen med
mange aldersbestemte lag i sving. Håndballag i aldersgruppen G9 og J9 spilte aktivitetsturnering hele dagen
forrige søndag. Ti lag og 80 spillere fra fem klubber i
distriktet var med, og det ble spilt cirka tjue kamper med
masse håndball, glede og moro. Det er verdt å trekke fram
både lagledere og dommere, som veileder unge spillere.
De gjør en fremragende innsats med mye ros, og forklaring når noe går galt. Dette skaper glede og god stemning
blant både spillere og publikum. - Det som gleder oss som
følger de yngre årsklassene tett, er den flotte utviklingen
det er på lagene. Vi møter hverandre en gang i måneden og
lagledere og foreldre er "på hils". Det er stor enighet om at
utviklingen er veldig god. Ikke at dette er enestående for
håndballen, men det blir veldig tydelig i de tette kampene,
forteller Bernhard Marti i Ramnes håndball. - For det er
ikke bare eliteidrett som er spennende og som får fram
glede og tårer. Det gjør også en jevnspilt kamp for J9 og
G9 også, bare kom og se! På bildet ser vi Ramnes G9 i
angrep mot Teie. - Jeg er med!, ropes det fra vingen.
Foto: Privat

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

Regnskapsføring i mer enn 40 år - med nye tekniske
løsninger tilpasset den enkelte bedrift/gårdsbruk.
Bistand ved gårdsoverdragelse.
Kundens behov i fokus.
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Her lages et nytt levebrød av et gammelt fag
Dette faget er det ikke mange som livnærer seg av lenger. Silje Sverkholt (29)
prøver så godt hun kan, med nye ideer for hvordan hun kan lage et nytt levebrød av
et gammelt fag. Bli med inn i det spennende verkstedet i Ramnes på de neste sidene.

SMÅPIRK: Over alt er det verktøy for alle slags oppgaver. På
bordet står dette, for “småpirk”.

NERDEVERKTØY: Verkstedet er fullt av "nerdeverktøy",
forteller Silje. Her er det mye spesialverktøy som du ikke finner
mange andre steder.

SYR FOR HÅND: - Jeg liker best å sy for hånd. Jeg har en symaskin, men den har jeg satt igjen hjemme hos mamma.
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“Silje salmaker”
tar vare på et verneverdig fag
RAMNES: Salmaker går under definisjonen verneverdig håndtverksfag. Bare et titall fagbrev finnes i Norge i dag. Et av dem henger på
verkstedveggen hos Silje Sverkholt (29) i Ramnes.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Det er ikke lett å overleve i
et såpass smalt fag, forteller
Silje - derfor er hun allsidig. I
tillegg til salmaker, er hun også
saltilpasser. Silje er nevenyttig
på så mange vis, så i verkstedet
hjemme i Ramnes lages og repareres det meste i skinn og lær.
I tillegg arrangerer hun kurs for
å lære andre faget, som for ett
par helger siden da fire kursdeltakere sydde sine egne vesker.
Faget står i fare for å dø ut
Silje jobber for å fremme faget.
Hun sitter i prøvenemda for
salmakerfaget, sammen med tre
andre fra vårt langstrakte land.
Hun er sensor, lager prøver og

eksamensoppgaver, og bedømmer praksisoppgaver. Det blir
mye reising. Den hvite kassebilen har passert 25.000 kilometer bare dette året, på kryss og
tvers i både Norge og Sverige.
- Det finnes en del salmakere
på hobbybasis, men fagfolk
med fagbrev finnes det ikke
mange av lenger. Vi er vel seks
med fagbrev innen hest, og
like mange sånn cirka innen
bil. Salmaker innen portefølje,
som vesker, kofferter med mer,
finnes nesten ikke lenger. Jeg
veit om bare en, i Midt-Norge.
Mens faget står i fare for å dø
ut her til lands, lever det i beste
velgående i Sverige. Der tok

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag

Silje sin treårige utdannelse
fram til fagbrev, og det er dit
hun reiser for å hente råmaterialer og faglig påfyll.
- I Sverige har de en sterkere
ridehestkultur. Jeg har gamle
svenske klassekamerater som
lever helt greit som salmakere.
Her i Norge er det mer tradisjon
for arbeidshest. Vi har ikke helt
skjønt hvor viktig det er å ha en
sal som passer både til hest og
rytter, sier Silje engasjert.
Store kvalitetsforskjeller
- Det er helt klart et behov for
salmakeryrket og saltilpassing.
Det er ikke ofte jeg kommer ut
til en kunde der alt er på stell,

Tlf 333 95 050

forteller Silje. Det er mye hest
i landlige Re, så det finnes et
lokalt marked for fagkunnskapen. Sjøl om det er få salmakere,
finnes det mange saltilpassere.
Få har kunnskapen til en salmaker i bunn. - Jeg er veldig
glad for å ha salmaker-faget i
bunn, før jeg tok utdanningen
som saltilpasser. Jeg kan se på
to sekunder om det funker eller
ikke. Det har så mye å si for
både hest og rytter.
Silje forklarer at det blant annet
går på en følelse for materialet. - Det er store forskjeller.
At læret ikke er som papp, for
eksempel. Og om det er en
skikkelig søm. Fasongen på

bommen - skjelettet i salen - og
materialet den er lagd av. Sånt
ser jeg med en gang.
Sunn og etisk produksjon
Det er stor prisforskjell på saler,
reimer og tøy Silje lager, og det
som importeres fra utlandet og
selges i de fleste hestebutikker.
Silje klarer ikke matche prisene
på import fra India, Argentina, med flere. Men med store
prisforskjeller følger også store
kvalitetsforskjeller.
- Mens én sal holder resten
av livet og kan tåle alt, kan en
annen gå i stykker bare du kommer borti en grein, sier Silje.
Engasjementet for faget, for

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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SALMAKER: Silje Sverkholt (29) har verdens beste yrke.
- Perfekt å kombinere det å jobbe med håndtverk og hest.
KRESEN PÅ MATERIALER: I hjørnet henger ei halv ku, mens
på arbeidsbordet ligger forskjellige lengder av lær av forskjellig
tjukkelse, glatthet og farger.
FAGBREV: En dyktig håndtverker fra Re blir lagt merke til
i resten av Norges land - og i utlandet. Fagbrev, diplomer og
utmerkelser av mange slag henger på veggene i verkstedet.
ROTEHYLLE: Alle verksteder må ha ei hylle der du kan sette
alt mulig rart. - Det hender jeg prøver å rydde i hylla, men da
blir det bare enda mer rot der...
ARRRANGERER KURS: En viktig del av jobben er å lære bort faget til andre, som dette kurset hjemme i Ramnes for ett par helger siden. På det store bildet ser vi June
Haug (29) fra Horten, Linda Bogar Kleven (30) fra Solbergelva og Kirsten Waardenburg (27) fra Oslo sy hver sin veske, under kyndig veiledning.
Foto:
Stian Ormestad.

kvalitet, for en sunn og etisk
produksjon, og for det å reparere istedenfor å kaste - det er
helt grunnleggende for Silje.
- Folk er ikke så opptatt av å
reparere ting lenger. Det er mer
snakk om kjøp og kast. Det er
ikke sikkert det blir noe billigere i det lange løp?
Når det gjelder sunn og etisk
produksjon, kan det ligge
mye grums bak de importerte
produktene. Silje veit at alt er
på stell i Sverige.
Hun reiser over til fabrikken
sjøl for å hente råmaterialer.
- Det er trygt og godt. Da veit
jeg at ingen arbeidere har dødd
i garveprosessen, for eksempel.

Hovedkundegruppa er hestefolk. Noen ganger lager hun en
sal fra bunn av, men mest av
alt hjelper hun med å tilpasse
det utstyret folk allerede har til
hest og rytter. Det vanligste er å
bytte ut stoppen - det vil si ulla i
putene under salen - så den blir
myk og fin igjen. Stoppen skal
tilpasses slik at rytteren sitter
balansert. Det står kassevis med
norsk ull i et hjørne av verkstedet. Hun hjelper også med til å
finne fram til brukt hesteutstyr.
Elsker å reparere gamle ting
En sjelden gang skal noe repareres. Det liker Silje veldig godt.
Gården på Tufte i Ramnes leier

hun. Her både bor og jobber
hun, uten den beste timeslønna.
- Huset er bygd i 1750, ifølge
bygdeboka. Hadde jeg vært millionær skulle jeg gjerne kjøpt
huset og pussa det opp. Men du
bli'kke millionær av detta.
Likevel velger Silje å jobbe med
det hun brenner for. - Jeg har
alltid laga ting med hendene,
jeg pusler alltid med ett eller annet. I tillegg er jeg ei hestejente.
Å kombinere hest og håndtverk
er egentlig perfekt, bortsett fra
at det er vanskelig å leve av det.
Det har også noe med å ta vare
på et gammelt håndverksfag å
gjøre, forteller Silje engasjert.
Hun håper et samarbeid med

Maihaugen og Norsk hestesenter, som er helt i startgropa, kan
få fram flere salmakere. Et av
målene er en fagskole som kan
sørge for en alternativ vei til
fagbrev, siden det er så veldig
små muligheter for å finne en
lærlingplass i Norge med så få
salmakere. Faget hører kanskje
hjemme på museum på Maihaugen, men også i dagens yrkesliv,
mener Silje.
Mange ideer for framtida
Hun vil ikke være en del av
bruk og kast-samfunnet. Hun
vil stå inne for en sunn og etisk
produksjon. Det eneste denne
produksjonen går utover er

hendene hennes: - Jeg liker
best å sy for hånd. Jeg har en
symaskin, men den har jeg satt
igjen hjemme hos mamma.
Sjøl om det er vanskelig å leve
av et gammelt fag, har Silje
hele tida nye ideer for hvordan
hun kan lage et nytt levebrød
av et gammelt fag. Flere kurs
står på trappene, flere ideer til
flotte ting hun kan lage og selge
kverner i hodet hennes. - Det
blir veldig flott da! Om jeg får
si det sjøl. Men ikke skriv at jeg
sa det, 'a, sier Silje og ler. Men
vi skriver det. For det stemmer
fullt ut. Og vil du sjekke ut mer
om “Silje salmaker”, har hun en
egen nettside fagsalmakeren.no.

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

www.beautyzone.info

Revetal
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NYE REXTON W
Ny og større Euro 6 motor, 4x4, 178hk/400Nm, 7-trinns automat, smart-

radio, ventilerte skinnseter , rygge/frontkamera og helt nytt design.

- La jobbreisen begynne.

Premium varebil fra kr. 377 145,Autocenteret Fjeldstad AS
Hvittingfossveien 25
3084 Holmestrand

Tlf. 33 06 67 77
post@autocenteret.no
www.autocenteret.no
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Re kommune:

PREMIERTE: Blant alle de premierte ser vi Glenn Dylling og Sven Førsund fra Re kommunelengst til høyre i bildet.
Foto: Pressemelding

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

Re kommune hedret med to KLP-priser
RE/LILLESTRØM: Re kommune ved Glenn Dylling fikk fagprisen, og Sven
Førsund ble årets driftstekniker.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Tirsdag forrige uke delte KLP
ut Fagprisen for god offentlig
bygg- og eiendomsforvaltning
til ni kommuner. Re kommune
fikk to priser, Fagprisen og årets
driftstekniker Sven Førsund.
Mål om å ta vare på
kommunale eiendommer
- For å gjøre seg fortjent til Fagprisen må kommunen ha et politisk vedtak med mål og strategi
for å ta vare på eiendommene.
Vedtaket er viktig, fordi det
viser at politikerne har sett og
tatt sitt eieransvar, sa administrerende direktør Tore Tenold i
KLP da han delte ut prisene. For
å vinne prisen må kommunen

også aktivt bruke IK-Bygg-systemet, og ha en handlingsplan
klar når de ansatte avdekker
feil og mangler. IK-Bygg er et
digitalt system for internkontroll som hjelper kommunene
med å holde eiendommer i god
stand, både når det gjelder vedlikehold og sikkerhet. - Dette
digitale verktøyet sørger for
enkel og god kommunikasjon
mellom eier, forvalter og bruker
av byggene. Kommunikasjon
mellom disse er helt nødvendig
for å få til en langsiktig, systematisk eiendomsforvaltning,
sier Tenold. En av kommunene
som får Fagprisen for 2016 er
Re kommune. Glenn Dylling

Bibbi Design - bibbi@gullsmeddesign.no
Tlf: 92 85 38 49
- du finner meg også på Facebook!

tok i mot prisen på vegne av Re
kommune.
- Gjort en kjempeinnsats
- Vinnerne har gjort en kjempeinnsats for å oppfylle kriteriene. Vi ser at når kommuner
jobber systematisk med å ta
vare på eiendommer, skjer det
langt færre skader, og skadeomfanget blir mindre når noe skjer.
Dette sparer kommunen for
store kostnader. Initiativtakere
til Fagprisen er Direktoratet
for byggkvalitet, Norsk Kommunalteknisk forening og KLP
Skadeforsikring AS. Prisene ble
delt ut under årets IK-Byggkonferanse på Lillestrøm.

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

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no
tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle
Det eldste regnskapskontoret i Re!
Du kan fortsatt regne med oss!
Regnskap for landbruk, firmaer og foreninger
Økonomisk veiledning – budsjett – selskapsetablering
gårdsoverdragelser – valg av selskapsform
Skaugvn 2, Postboks 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no

LAGERBOD TIL LEIE
Små og store lagerboder til leie.
Åpent hver dag fra 08 - 20, hele året.
Fra kr 595,- pr. mnd. Tlf. 800 89 005
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Skolene i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

ET TRYGT HJEM: 120 barn har fått et trygt hjem i den nye
barnebyen i Mwanza.
Foto: Håkon Løkken

“Vestfoldhuset” i Tanzania er åpnet
TANZANIA/RE: I flere år har SOS-barnebyer drivi
innsamlingsarbeid for byggingen av “Vestfoldhuset”
i Tanzania. - Lokalbefolkningen i Re fortjener en
stor takk for sitt bidrag i innsamlingsarbeidet.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
25. oktober var det offisiell
åpning av en ny SOS-barneby
i Tanzanias nest største by,
Mwanza. Ett av de 12 familiehusene er finansiert av SOSbarnebyer i Vestfold. - Man
kan trygt si at hele Vestfold
fylke har bidratt med stort og
smått! Det er mange som har
deltatt i aktiviteter og enda
flere som har gitt. Det er veldig
inspirerende for alle oss frivillige når så mange bidrar, og
vi er stolte av at vi har nådd
målet, sier Bernhard Marti,
fylkesleder i SOS-barnebyer
Vestfold. Fylkeslederen er fra
Jarberg. Den nye barnebyen
ligger i området Bugarika, der
levekårene er svært dårlige. Nå
har 120 barn fått et trygt hjem
der, og de vil også få plass på
den rehabiliterte barneskolen
i lokalområdet. I tillegg er det
bygget en ny barnehage for 100
barn i alderen 3 - 6 år. - Da vi
startet innsamlingsprosjektet i
2011 inngikk vi et samarbeid
med Slottsfjell-festivalen. Siden
da har rundt 220 personer lagt
ned 1500 dugnadstimer for
festivalen hvert år, og det har til
sammen dekket 2/3 av familiehuset, forteller fylkesleder i
SOS-barnebyer Vestfold, Bernhard Marti. Det er også mange
fattige familier i Mwanzaregionen som allerede har fått
hjelp gjennom SOS-barnebyers
familieprogram. Programmet
har vært i drift siden 2010 og
målet er å forhindre at barn mister foreldreomsorg ved å styrke

familier og lokalsamfunn slik
at de blir i stand til å beskytte
foreldreløse og sårbare barn.
- At man styrker nettverket og
hjelper sårbare familier med å
skaffe seg livsopphold, har vært
en vellykket strategi. Det gjør at
tenåringsmammaer får fullføre
skole, det gjør det mulig for
eldstebarnet i søskenflokken å
slippe unna forsørgeransvaret
alene, det har fått barnefamilier
ut fra boforhold som overhode
ikke sømmer seg og det får barn
vekk fra barnearbeid, forteller
Marti engasjert.
Det er nå mer enn 1.000 barn og
deres omsorgspersoner som får
støtte gjennom programmet, og
mange familier er i dag i stand
til å klare seg selv etter å ha
vært med tidligere. I tida framover kommer nye innsamlede
midler til å finansiere driften av
barnebyen og de andre programmene til SOS-barnebyer i
lokalområdet. Det skal bygges
syv nye klasserom på barneskolen slik at enda flere barn får
skoleplass, og den lokale ungdoms- og videregående skolen
skal også rehabiliteres. Utdanning er viktig for å bekjempe
fattigdom, og majoriteten av
befolkningen i Bugarika har
bare gått på barneskolen. Gjennom informasjonskampanjer om
viktigheten av skolegang har
familieprogrammet bidratt til at
flere barn får regelmessig skolegang. Andelen av barn som går
på skole har siden 2010 økt fra
75 prosent til 90 prosent.

INTERNASJONAL UKE: En av gruppene hadde tatt for seg Burundi. Fra venstre ser vi 4.
klassingene Eliver Engel Sætreng, Linus Emil Hynne, Philip Marty, Luna Sofie Holm Andersen,
Aella Nyagatare, Mana Aanonsen, Nora Bøhle Sviland, Thea J, M, Jørgensen, Emily Hanssen
Otervik og Linnea Kalliainen.
Foto: Håkon Westby

Internasjonal uke på Ramnes skole
RAMNES: Gjennom ei hel uke har alle Ramnes-elevene jobba med å bli kjent
med alle landene som er representert på skolen - hele 18 forskjellige land.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Fredag 18. november ble den
internasjonale uka avslutta med
en “reiselivsmesse” med stands,
underholdning og servering av
smaksprøver på mat fra de forskjellige landene i gymsalen.
Det ble i alt presentert 18 land,
inkludert Norge og sameland.

ReAvisa var innom Ramnes
skole og så på utstillingene som
tok form i gymnastikksalen
torsdagen før messa. 4. klasse
hadde tre grupper som hadde
tatt for seg Litauen, Russland
og Burundi. De la siste hand på
verket på flere flotte utstillinger,

dagen før dagen. Ellen Katrin
Jensen og Tove Danielsen har
koordinert arbeidet. Elevene i
4 – 7. klasse lager stands, mens
elevene i 1. – 3. klasse underholder og lager mat. Foreldrene
har stilt velvillig opp, forteller
rektor Kjellaug Lien.

Ny leder i Re Hagelag
VÅLE: Torill Willskog ble valgt som ny leder på Re Hagelags
årsmøte 18. oktober på Våle Samfunnshus. Årsmøtet ble greit
avviklet med vanlige årsmøtesaker. Leder Nina Sverkholt gikk
av som leder etter 9 år og fikk stor takk for innsatsen. Ny leder
ble Torill Willskog. Styret består nå av Torill Willskog leder, Torill T. Vasveen sekretær, Marit Flåtten kasserer, Inger Ekstrøm
Le Maire og Caroline Linnea Henriksen, styremedlemmer. Etter
den formelle delen av årsmøte tok Lars og Corine de 15 fremmøtte med på hagevandringer i Spania.
Foto: Håkon Westby
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Se flere bilder på ReAvisa.no

alle velkommen!

BLIME-DANSEN: Solerød-elevene danser – hele skolen sammen. Det å ha det moro sammen,
forebygger mobbing, mener elevrådsrepresentantene Ingrid Heierstad (12) og Marie Langaas
(12). - Og det å danse er jo moro!
Foto: Stian Ormestad.

Dansa mot mobbing på Solerød skole

Våle kirkekor inviterer til
kirkekonsert i Våle kirke
søndag 18. desember kl 17.00.

UNDRUMSDAL: Hele Solerød skole samla seg i musikkrommet og dansa
BlimE-dansen. Strikkeglade Undrumsdal-damer kom også med en overraskelse.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Fredag 11. november ble
volumet skrudd opp på Solerød
skole, som en av mange skoler
landet og verden over som dansa BlimE-dansen i regi av NRK
Super. En overraskelse var 81
nystrikka luer fra en strikkeglad
gjeng med Undrumsdal-damer,
med påskriften «Mot mobbing».
Jobber godt mot mobbing
Elevrådsrepresentantene Ingrid
Heierstad (12) og Marie Langaas (12) forteller at Solerød
skole jobber godt for å ikke ha
mobbing. En del av forebyg-

gingen går på å ha det gøy
– sammen. – De yngste har
leikeavtaler – sånn at alle har
noen å leike med i friminuttene
for eksempel. Også har vi faddere og fadderbarn, og da vil jo
vi store være gode forbilder for
de mindre, forteller 7. klassejentene. De mener det funker.
Og skulle det ikke funke, så
blir eventuell mobbing tatt tak
i med en gang. – Det er ikke
sånn at ingen tør å si ifra. Og
det er bra, mener jentene. Marie
flytta til Undrumsdal og starta
på Solerød i 4. klasse, og mener

dette er en mye bedre skole enn
den hun gikk på før. Ingrid har
gått alle sine skoleår på Solerød
og er strålende fornøyd.
NRK Supers vennekampanje
BlimE er NRK Supers vennekampanje. Mottoet for kampanjen er «Si hei, vær en venn,
BlimE!». Dette er femte året
NRK Super arrangerer BlimEdansen. Tidligere år har NRK
vært på Røråstoppen skole og
gjort opptak av BlimE-dansen.
Les hele denne saken og se flere
bilder på nettavisa ReAvisa.no.

Med egne solister og gjestesolister: En av gutta fra
Bastøy fengsel er profesjonell rapper. Dirigenten har
utfordret ham til å lage et rappevers midt i “Marys boychild”, som forøvrig skal synges på Boney-M vis! Andre
solister er Jan Arild, Espen, Marit Vagstad, Merethe Sortland, Marianne Søraa og Randi Gunhildstad. I tillegg har
vi strålende solister utenfra: Eva Langeland Gjerde som
studerer sang ved Barrat Due i Oslo, og Kristian Heian
som nettopp vant drømmestipendet for sitt orgelspill.
Gratis inngang.

Ramnes Historielag
Julemøte mandag 5. des: kl. 19.00
på Bygdetunet Brår.

NYTTÅRSKONSERTER

Det er hundre år siden Kåre Holt ble født.
Smakebiter fra hans diktning ved Eva Anfinnsen.

14. og 15. JANUAR 2017
Fantastiske lokale og nasjonale artister!
Gled dere - velkommen!

Alle er hjertelig velkommen

på
Følg oss
facebook
MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

Akupunktur • Soneterapi
Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27

www.reakupunktur.no

)BTMFTUBE(VNNJTFSWJDF"4
5MG
*OEVTUSJWFJFO
3&7&5"-

Din totalleverandør av varmepumper og AC

,POUBLUPTTGPSFOIZHHFMJHEFLLQSBU

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no
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Frivillighet i Re:

Robin og Bugge
spiller på Fjellborg
FJELLBORG: Robin og Bugge
er en pop-rap-duo fra Oslo, som
tross sin unge alder har rukket å
bli en av landet mest populære
artister med over 30 millioner
streams fra spotify og andre
streamingtjenester. De har også
flere topplisteplasseringer på
blant annet VG-lista og I-tunes,
samt syv gull og platina singler.
3. juledag spiller de på Fjellborg i Våle. Arrangementet er
et samarbeid mellom eventselskapene MultiEvent, som er en
selskapene som arrangerer mest
konserter og eventer i landet, og
Eventmaker’n fra Re i Vestfold.
Det blir 18-årsgrense med enkel
kiosk og barsalg. Billettene er
lagt ut for salg på Ticketco,
opplyser arrangørene i en epost
til ReAvisa.

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

YOUNGZONE: Disse ungdommene som koser seg i sofaen, er noen av ungdommene som kom til ungdomsklubben på Elverhøy i
november.
Foto: Stian Ormestad.

Kjører på med ungdomsklubb fram til sommeren
RAMNES: Flere og flere ungdommer finner veien til ungdomsklubben YoungZone på Elverhøy.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det var folksomt over hele
Elverhøy-lokalet i Ramnes med
ungdomsklubben YoungZone
fredag 18. november.
Gjør det de har lyst til sjøl
Ungdommene satt rundt og
prata, spilte kahoot, spilte
bordtennis, med mer. Det ble
laga en liten film, noe som alltid

er gøy. - Noe er organisert,
men mest av alt gjør folk her
det de har mest lyst til sjøl, får
ReAvisa opplyst. Ungdomsklubben har skaffa seg en
sukkerspinn-maskin som fikk
kjørt seg i kiosken. De litt eldre
ungdommene bak initiativet
Marte Bjune, Kaya Rivrud,
Marte Kvaal og Theo Aske Hol-

skil kommer til å holde koken
fram til sommeren, og håper at
noen vil overta ansvaret da. Da
er 17- og 18-åringene ferdig
med videregående skole og skal
videre ut i verden for å studere.
Vil noen overta drifta?
Derfor har de allerede tatt
kontakt med barne- og ung-

Tvillingvogner på
plass på Re-torvet
REVETAL: - Vi har hatt
spørsmål fra kunder om handlevogner for de som har tvillinger
- nå er de på plass!, melder Retorvet på sine Facebook-sider.
- Så flott, skriver en av mange
fornøyde kunder blant flere
flotte tilbakemeldinger: - Vi har
5-åringer nå, men det vil være
til god hjelp for andre som er så
heldige å få små tvillinger!

En fin og folksom kveld på Re bibliotek
BRÅR: Oddgeir Bruaset er
kjent fra TV-programmet
“Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu”. I et foredrag på Re
bibliotek tidligere i høst fortalte
han om menneskene han hadde
møtt, som lever på en måte
som for de fleste av oss virker
usannsynlig og eventyrlig. Det

var en stappfull sal der ikke
en eneste stol var ledig, men
det ble henta krakker og andre
midlertidige sitteanordninger
til de som kom sist. Det ble
både latter og ettertanke etter
hvert som historiene ble fortalt.
En fin - og folksom - kveld på
biblioteket. Arrangementet var

et samarbeid mellom Re bibliotek, Folkeakademiet TeVeBu
og Internasjonal møteplass i Re
- som igjen er et samarbeid mellom Re Røde Kors og Ramnes
Bygdekvinnelag.
Foto:
Stian Ormestad.

domslinja på Re VGS om det er
noen der som vil ha ungdomsklubben som et praksisprosjekt,
for eksempel. - Det er en veldig
morsom “jobb” - og det er egentlig ikke så veldig mye jobb,
sier Theo, mens Re-ungdommen koser seg på lokalet som
har husa ungdomsaktiviteter i
godt over 100 år.
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Korrektur Norske gardsbruk
Bøkene Norske gardsbruk for Ramnes, Våle og
Andebu går i trykken i 2017, og de 11 andre
fortløpende etter det.
Korrektur for Ramnes-boka er nå sendt ut til de fleste
av de vi har kontaktopplysninger på, og jo raskere vi
får tilbakemelding på dette, jo raskere kan vi sende
manuskriptet til trykkeriet.
Vi vil sitte og ta imot og levere ut korrektur ved
parkeringshuset på Re-Torvet tirsdager fra kl. 15-17.30.
Dersom du har eller har hatt slekt på gård i Vestfold,
ta gjerne turen innom. Jo flere som leser korrektur, jo
bedre blir resultatet.
Selv om informasjonsinnsamlingen i Ramnes, Våle og
Andebu i stor grad er ferdig, så mangler vi fortsatt noen
opplysninger – så hvis du sitter på opplysninger ta
gjerne kontakt.
Forlaget SK Granum
PLAKETTMOTTAKERE: Over ser vi alle
plakettmottakerne i Vestfold, og til høyre ser
vi de tre plakettmottakerne fra Re: Mathias
Liverød Fredriksen, Madelen Bergstrøm og
Wilhelm Bergan. Under ser vi Linn Margrete
Ellingsen fra Ivrig 4H som sang vakkert og
spilte gitar under Vestfold 4H-markeringen på
Gjennestad i Stokke.
Foto:
Pressemelding

Vi spiller og synger jula inn!
Våle kirke tirsdag 13. desember klokka 18.00
Gla’gjengen sammen med SFO barnekor

Hedret tre fra Re

Gratis inngang!

GJENNESTAD/RE: Mathias Liverød
Fredriksen, Madelen Bergstrøm og
Wilhelm Bergan ble hedret under 4H
Vestfolds plakettfest.

Hilsen Gla’gjengen

Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Tidligere i november ble 4H
Vestfolds årlige plakettfest
markert på Gjennestad videregående skole i Stokke. Plakettfesten er en høytidelig markering for de 4H-erne som får
4H-plaketten, og det var i år 20
plakettmottakere i Vestfold.
Storfint besøk
Malin Kultorp, nestleder i
fylkesstyret i 4H Vestfold, åpnet
festen etter at plakettmottakerne hadde kommet inn i salen
i flaggborg. Kveldens festtale
ble holdt av leder av landsstyret
i 4H Norge, Siri Myhre. Det
var 100 deltakere på festen,
deriblant tre ordførere og en
varaordfører; Rune Høiseth fra
Larvik, Thorvald Hillestad fra
Re, Elin Gran Weggesrud fra
Sande og Ivar Andreassen fra
Horten. Elin Gran Weggesrud
holdt en felles tale fra kommunene til plakettmottakerne,
etter at alle plakettmottakerne
hadde fått en blomsterhilsen fra
ordførerne. Fra Re var det i år
tre plakettmottakere; Madelen
Bergstrøm fra Rapp 4H, Ma-

thias Liverød
Fredriksen og
Wilhelm Bergan fra Djerv
4H. Man skal
ha fått godkjent minst sju
år for å kunne
motta 4Hplaketten, men
de fleste av
kveldens mottakere hadde
vært med
lenger. Gjennom åra har
plakettmottakerne deltatt på klubbmøter
og fullført ett valgfritt prosjekt
hvert år.
Re-underholdning fra scenen
I 4H er det medlemmene som
styrer klubbene, og de voksne
er «rådgivere», så det er mange
av plakettmottakerne som har
flere års erfaring fra styrearbeid.
Mange av dem har i tillegg
deltatt på styrevervskurs, storkurs, nattvolleyball-turneringer,
leiere både på lokalt, nasjonalt

Julekonsert m/lokale gjester
Ramnes kirke mandag 19. desember klokka 19.30
Gratis inngang!
Hilsen Blågjengen

og nordisk plan, og andre arrangementer. Flere 4H-medlemmer fra Re deltok på festen med
utstillinger og underholdning.
Linn Margrete Ellingsen fra
Ivrig 4H sang og spilte. Mathias
Wold, Per Anders Eckdahl,
Ingrid Nordli Heierstad, Julie
Hagen, Renate Wold, Olene
Hiim Tveiten, Even Holmøy og
Wilhelm Bergan fra Djerv 4H
og Maheen Atif, Julia Zielinska
og Mats Skaug Nilsen fra Rapp
4H viste fram flotte utstillinger.

Velkommen til Julemarked på
Våle Prestegård lørdag 3. desember
Kl 11.00: Vi åpner dørene. De ulike rommene på
prestegården er åpne for publikum. Barna kan
kjøre med hest og vogn og dyppe lys.
Kl 12.00: Et nisseorkester med medlemmer fra 		
Gla’gjengen janitsjar spiller julesanger.
Kl 15.00: Julespill for barn på låven.
Kl 15.30: Smednissen deler ut nisseposer til barna.
Kl 16.15: Trekning
Kl 16.30: Slutt
Arrangementsgruppa Stiftelsen Våle Prestegård
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Gamle møteplasser i Re:

Fra BP, Norol, Statoil og nå Circle K
- en mann har vært med hele veien
REVETAL: Da snora skulle klippes for nye Circle K Revetal fikk Øistein Auen
(73) æren – mannen som har drivi stasjonen både som Statoil, Norol og BP.

KLIPPER SNORA: Øistein Auen (73) klipte snora for nye Circle K Revetal, etter navnbyttet fra Statoil. Før det het stasjonen
både BP og Norol. Svart-hvitt-bildet viser den gamle bensinstasjonen som ble rivi i 1997. Bildet er henta fra Re-kalenderen
2017. Lene Alfredsen Kjønnerød (41) driver bensinstasjonen i
dag.
Foto:
Stian Ormestad / Re-kalenderen 2017

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
– Nytt navn er bare kjempefint,
mener Øistein Auen (73) om
Circle K-profileringen. Som
22-åring begynte han å jobbe
på bensinstasjonen på Revetal
tilbake i 1965. Fortsatt har han
en liten finger med i spillet, 51
år seinere.
Jobb døgnet rundt
Ikke rart 73-åringen var hedersgjest og fikk æren av å klippe
snora da nye Circle K Revetal
ble høytidelig åpnet klokka
11.11 fredag 11. november.
– Ingen kan si de ikke ser
bensinstasjonen når de kjører
gjennom Revetal. Den er veldig
synlig. Dette er en skikkelig
oppgradering. Nå ligger vi i
forkant, ikke bakpå, forteller en
entusiastisk snorklipper.
For Øistein hater å ligge bakpå.
Da Norol var navnet og den
gamle bensinstasjon-bygningen
gikk mange år på overtid på
begynnelsen av 1990-tallet, var
frustrasjonen over kjeden stor.
– Det er helt utrulig veitu,
at ikke de ville bygge en ny

bensinstasjon her på Revetal.
Men vi dreiv god butikk og de
kunne ikke bare sette en strek
over Revetal, som de gjorde
med så mange andre bensinstasjoner rundt omkring.
Øistein fikk god hjelp av Sjur
Gran, som inviterte seg sjøl
med på møtet da de høye herrer
i kjeden kom til Revetal:
- «Bygger ikke dere ny bensinstasjon, så gjør jeg det», sa
Sjur. Da ble det fart på sakene,
humrer Øistein. Den opprinnelige bensinstasjonen ble bygd i
1954 og sto helt fram til 1997.
Samme år sto dagens stasjonsbygning ferdig, med Statoilskilt rundt hele. Det skulle
vare i nesten 20 år, fram til de
rød-oransje Circle K-skiltene
nå er på plass. Da Øistein fikk
jobb på bensinstasjonen, hadde
han som 22-åring allerede
rekki flere år ute på hvalfangst,
folkehøyskole, bilfagskole og
militæret. Han tok over drifta
etter Bernt Frydenberg. Det
ble mye mer jobb enn å selge
drivstoff. Bilverkstedet var en

viktig del av drifta. I tillegg
ble det handla inn en gammel
kranbil til bergningsoppdrag.
– At familien har holdt ut, det
er jo et under. Da vi ble en del
av Viking redningstjeneste var
vi på vakt hele døgnet. Var det
noen som trang hjelp, måtte vi
ut. Ikke fri på natta, engang. Det
ble en tøff periode.
I etableringsfasen bodde familien på fire i leiligheten over
bensinstasjonen, helt fram til de
bygde hus i Revetalåsen.
Så et godt lederemne i Lene
Leiligheten ble leid ut til nye
leieboere, ofte ansatte på
bensinstasjonen, og det virka
preventivt. – Vi hadde ikke ett
eneste innbrudd, husker Øistein.
– Eller, ja-ja. Det var noen som
prøvde seg kanskje, men med
folk boende i 2. etasje ble det
ikke store forsøket som regel.
Men den gamle bygningen
måtte rives, med leilighet, rubbel og bit. – Den var vel ikke
godkjent for noen verdens ting
etter hvert. Vi klatta på med

kurser og sprang beina av oss
for å skifte sikringer. Det var
egentlig helt uforsvarlig tilslutt.
Seks år etter at det nye bygget
sto ferdig, tasta Lene Alfredsen
Kjønnerød sine første tastetrykk
på kassa. Hun hadde blitt
kjent med Øistein og familien
i sommerferien, da de ferierte
på samme campingplass. Hun
spurte om jobb – og fikk det.
Øistein så kjapt hva Lene var
god for. Hun viste seg å være
et godt lederemne – fra en ny
generasjon. – Det var på tide,
mener Øistein. I 2007 tok hun
over drifta, 32 år gammel.
– Den moderne generasjonen,
veitu, flinke på data og sånt.
Også hadde Lene peiling på
hva som trengtes: Mer mat,
mindre bil. Det går den veien,
innser Øistein. – Det er ikke
butikk for bil lenger. Det merka
jeg allerede på slutten av min
tid. Det siste som funka var
dekkservice – bytte og lappe
dekk. Og kanskje et oljeskift nå
og da. Skal du overleve i dag, så
nytter det ikke å tenke som før.

– Men du må stå på og jobbe
hardt. Det er akkurat det
samma. Sjøl om du må jobbe
på en litt annerledes måte – og
tenke nytt.
Skulle det komme en uheldig
bilist som trenger et dekkskift
eller noe annet, er ikke hjelpen
langt unna på Revetal – med bilverksted på andre siden av veien
og dekkverksted rett borti gata.
14 ansatte på stasjonen i dag
Øisteins rolle i dag er som
deleier i bygningen. Lene
Alfredsen Kjønnerød (41) står
for drifta gjennom selskapet
Revetal Auto Service AS.
Ifølge Proff.no har selskapet
14 ansatte og en omsetning på
11,5 millioner kroner i 2015.
Resultat før skatt ble på 955.000
kroner – en solid økning fra
året før på 639.000 kroner. Om
åpningsdagen skriver Lene på
sin egen Facebook-side:
– Så sinnsykt stolt av kollegaene mine – ganske trøtt og
sliten- men bare sååååååå
fornøyd!
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Handle julegavene hos Beauty Zone!
Alle varer i butikken - 50% i desember
Ny UTVIDET åpningstid på solarium fra januar. Bli med i «SOLFAMILIEN» med ditt
eget adgangskort. Registrer deg hos oss. Mere info i butikken eller på FACEBOOK.
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Re-kalenderen 2017 er klar for salg - til inntekt for en god sak
RE: Re-Kalenderen ligger nå til salg på Servicetorget, Circle K, Jernia, DNB Eiendom, Re bibliotek, Re
Helsehus, Stange gjestegård, Bakke Mølle. Olgars og Gran VVS. Det blir også noe salg på dørene, og
fra vaffelbua på Revetal. - Er det foreninger som vil hjelpe oss å selge, så er det bare å ta kontakt, oppfordrer Håkon Westby i Re Lions, som står bak kalenderen. Inntektene av salget går til veldedige formål,
og sponsorer betaler for trykkingen. Årets kalender har bare gamle bilder, der mange linjer trekkes til
samtiden, som bildet av Nordre Revetal og Opthun-gården, som nå er rivi for å gi plass til den nye Revetal
ungdomsskole. Også bildet av den gamle bensinstasjonen på Revetal får tråder trukket til nåtiden, med
navneskiftet til Circle K. På bildet over ser vi postekspedering på Svinevoll, der Gunvor Kviler ekspederer
Sigrid Hansen. Her får vi vite at før i tida var det mange poståpneri i Re - i dag har vi to post i butikk
igjen, på Revetal og i Brekkeåsen.
Foto: Re-kalenderen 2017
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Medier i Re:

TØNSBERG-UTOPI: Nei-generalen Heming Olaussen tordner mot
Tønsberg. En sammenslåing den veien var en utopi i 2011, men
fem år seinere veit vi bedre - framtida kom fortere enn vi kunne ane
på dette punktet. - Vi ønsker ikke å bli neddynget av direktiver fra
et bystyre langt borti natta og som bare tenker kortsiktig økonomisk
profitt og sentralisering av makt til Tønsberg!

ELITESERIEN: Re FK-jentene er klare for eliteseriespill neste
sesong, meldte ReAvisa for fem år siden. Det har ikke slått til
- riktig enda.

ROBOTHÅRKLIPP: En av
mange skamklipte som må
reddes hos herrefrisør Kløw på
Revetal er glad for å få hjelp til
å rette på robot-klippemaskinens herjinger. Programvaren krasjer og kundene får en
miks av herre- og dameklipp.
Flere opplever at halve huet er
barbert, mens resten av sveisen
blir svært langhåra med hår limt
på. Tallene er ikke lenger røde
hos herrefrisøren som driver på
gamlemåten, helt analogt med
saks, kam og to hender - og som
har lange dager med å rette opp
sveisen for skamklipte robotklipper-kunder.

Framtidsavisa for fem år siden: Husker du denne galskapen?
RE: Det er fem år siden ReAvisa meldte om fantastiske gledesscener da Re FK-jentene rykka opp til eliteserien. Hånballjentene hadde
allerede tatt seriegull. Det nye prosjektet Langevannet Brygge ble omtalt for første gang, og protestene var mange mot det som den gang
var en utopi: Sammenslåing med Tønsberg.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det er fem år siden ReAvisa
kom ut med en ekstrautgave
som var noe helt utenom det
vanlige. Den så ut som en
ordinær avis, men galskapen
hadde ingen grenser fra forside
til bakside.
Bystatus til Revetal
Re Miljøforum prøvde å kikke
litt inn i krystallkula. - Vi har
gjennomført et såkalt framtidsverksted etter opplegg fra
Idebanken, hvor utfordringen
var å kaste alle hemninger og
la fantasier om framtida få fritt
spillerom. Ideen om å lage ei
framtidsavis dukka opp, “Re
anno 2030”, opplyste ordfører
Thorvald Hillestad i lederen i
framtidsavisa. Etter reaksjoner å
dømme, les mange og lange lattersalver, hadde de færreste lest
lederen før de kasta seg over
lesestoffet: På første oppslagsside kunne du lese om middelalderlandsbyen på Linnestad
med boliger, opplevelsessenter
og konferansesenter. Smia på
Klopp gjorde “big business”
på å smi pilsplisser og spyd til
turister som valfarter til Re. På
Revetal hadde innbyggertallet
forlengst passert 5.000, tett-

stedet hadde fått bystatus,
og navnet søkes omgjort til
“Revaby’n”. Den nystarta “Re
periferiforening” raser mot
fokuset rundt “Revaby’n”.
Lederen av foreningen, fra
Undrumsdal, vil etablere et
konkurrerende sentrum som
motvekt; - og da er det ikke
Gregershølet jeg først og fremst
tenker på!, raser lederen. På
Revetal hadde det kommet en
dyrehage, der den største atraksjonen sies å være en “dølasebra” - en krysning av lokal
dølagamp fra Kåpe og sebra fra
Katwe. - Helt toppers! Sterk
og stripete, forteller lederen i
dyrehagen.
Signalbygg over 18 etasjer
Byggekomplekset Revetal
Bridge, som skal binde Brår og
Revetal sammen, var ikkeno
småtteri over 18 etasjer: Kombinasjon av bolig og bedrift,
børs og katedral, kraftverk og
søppelgjenvinning, barnehage
og fjernskole, idrettsanlegg
og treningssenter. På Freste er
pukkverket lagt ned og det er
blitt etablert en regional svømmehall for Vestfold, Telemark
og Buskerud. En stor sak om

Langevann Brygge rakk faktisk
å engasjere stort før alle skjønte
at alt bare var tull. - Langevannet har en skjønnhet som ikke
trenger å forbedres. Dette er helt
villt, var en reaksjon fra fem på
gata. Det lokale næringslivet
går ellers så det suser: Luftputesykkelen var finni opp i Re, i
forskningsparken på Haugan
næringspark. På annonseplass
varsler Vonheim eldresenter
at det blir loppemarked med
mange flotte lopper: “Masse
pent brukte roboter”, blant annet. Men ikke alle nyvinninger
er til det bedre. Herrefrisør
Kløw redder mange fortvila
reinger etter å ha blitt skamklipt
av de nye robotklipperne som er
installert på flere ubemannede
frisørsalonger.
Internasjonale stjerner fra Re
På kultursidene kunne vi lese at
Aqua jobber med nytt album det stemmer godt med nyhetsbildet fem år etter. Aqua med
Lene Nystrøm opprinnelig fra
Valleåsen jobber faktisk med et
nytt album i disse dager. Men
framtidsavisa bommer nok
når det står skrevet at det nye
albummet vil inneholde “låter

basert på sagn fra middelalderen, mørke og sterke i
virkemidlene”. Det lokale
kulturlivet har fostra opp enda
en supergruppe; “YaDaMaza”.
De gjør suksess med store internasjonale hiter som “ReAction”,
ReTurn”, “ReView”, “ReSign”,
med flere hitlåter der gruppas
opphav skinner tydelig gjennom
i låt-titlene.
Tordner mot Tønsberg
Innbruddbølgen er fortsatt ikke
helt over i Re i 2030, og ifølge
lensmannen på Revetal er det
mest attraktive å stjele de nye
trådløse strømuttakene. En familie var tappa for 137.000 kilowatt etter at et trådløst strømuttak var rappa fra boligen deres i
Bergsåsen. På den andre siden,
en ny aura-scanner kan avsløre
tjuver med uhederlige hensikter.
Hvis en kunde så mye som tenker på å stjele noe på Re-torvet,
snapper den nye teknologien
opp det - og varsler politiet umiddelbart. - Det holder ikke med
dårlig aura, beroliger lensmann
Hans-Gulliver Pettersen (lensmann for fem år siden var HansPetter Gulliksen), - man må ha
kriminelt dårlig aura, beroliger

lensmann. Den store politiske
utfordringen i Re er opphopingen av aldrende mennesker,
bønder og andre fritenkere på
Revetal, konkluderes det med
i spaltene. Ordfører Thorvald
Hillestad er klar for nok et
gjenvalg; - 80 år er da ingen
alder! Han brenner for rehabilitering av et gammelt og nedslitt
Re Helsehus. Nei-generalen
Heming Olaussen tordner mot
Tønsberg. En sammenslåing
den veien var en utopi i 2011,
men fem år seinere veit vi bedre
- framtida kom fortere enn vi
kunne ane på dette punktet.
Olaussen la lite i mellom i framtidsavisa: - Vi ønsker ikke å bli
neddynget av direktiver fra et
bystyre langt borti natta og som
bare tenker kortsiktig økonomisk profitt og sentralisering av
makt til Tønsberg!
Massevis av medieomtale
Framtidsavisa lå i postkassene
for litt over fem år siden. Den
ble godt lagt merke til, med
framtidsideer fra ende til annen.
Avisa var finansiert gjennom
prosjektet ”Grønne energikommuner”, og Re kommune var
ansvarlig utgiver. ReAvisa stilte
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LITEN OG EFFEKTIV: ReAvisa
går straks inn i sin 10. årgang, med
2016 som et nytt rekordår med
opp mot 25 prosent økning i annonseinntekter før året er omme.
Mesteparten av veksten kommer
av ei ny nettavis for ett år siden,
men papiravisa er fortsatt viktigst
for både lesere og annonsører.
Papir-avisa står for mesteparten av
inntektene totalt sett. Den harde
kjerne i ReAvisa-redaksjonen har i
flere år vært seniorfrilanser Håkon
Westby, ungdomsfrilanser Synne
Eggum Myrvang - som nå jobber for
NRK P3 - og redaktør Stian Ormestad. Det siste året har Stine Skoli
frilanset, og flere ungdommer har
fått prøve seg i ReAvisa-spaltene
opp gjennom åra.
Foto:
Stian Ormestad.

BYGGER NED LANGEVANN: - Planene om
Langevann Brygge er helt
i tråd med tiden, mener
sjefen for kommunens eget
utbyggingsselskap. Klimaendringene har gjort det
nesten ulevelig ved fjorden
med kjempemaneter, hai og
andre sjødyr opprinnelig fra
sørlige breddegrader, har
etterspørselen etter ferskvannsboliger bare skutt i
været. Men planene møter
motstand. - Høres rart ut,
mener en av tre på gaten om
planene.
Arkivfoto

Nytt rekordår for ReAvisa:
Kraftig vekst i annonseinntektene
REVETAL: Mens annonsesalget stuper for mange aviser, vil flere annonsere mer
i ReAvisa. Det gir rom for nye investeringer - og ei enda bedre avis for leserne.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

sine spalter til disposisjon.
Publikasjonen lagde mye liv og
røre, satt i gang fantasien om
framtida, og satte til de grader
Re på kartet med mye medieomtale rundt framtidsavisa i
andre redaksjoner, både regionalt og nasjonalt.
Fikk opp engasjemetet
- Det å komme i dialog med
befolkningen om denne type
spørsmål er ikke lett. Kanskje er
temaet for ullent, ikke konkret
nok til at vi får opp det helt
store engasjementet. Målet med
avisa var å få i gang de små
grå rundt kjøkkenbordet,
fortalte ordfører Hillestad til
mediene den gangen. Og det
klarte Re miljøforum med
framtidsavisa. Utover høsten ble
det diskutert “hvordan ser Re ut
om 20 år?” - og fem år etter veit
vi at noe fortsatt er fri fantasi,
men også at enkelte andre ting
allerede har slått til på bare fem
år - som en komunesammenslåing mot Tønsberg. Så får vi
fortsatt glede oss til luftputesykkelen blir finni opp på Haugan
næringspark, Ramnes-jentene
tar seriegull i håndball og Re
FK-jentene rykker opp til eliteserien.

ReAvisa går på mange måter
i mot strømmen. Vi får stadig
større inntekter. Og vi vil fortsatt være gratis for våre lesere
- både på papir og nett.
Liten og effektiv produksjon
Papiravisa står fortsatt for
størsteparten av annonseinntektene. Likevel er det nettannonser som sørger for mesteparten
av veksten i 2016. Det kan
forklares med ei ny nettavis
som ble lansert før årsskiftet.
Det forventes fortsatt vekst
på nett i 2017. ReAvisa har
halvannen gang så mange lesere
på nett i år, sammenliknet med i
fjor. Og hver leser bruker i snitt
dobbelt så lang tid når de er
innom nettavisa. Det kan vi takke en mer oversiktlig og leservennlig nettavis for, samtidig
som en forsiktig satsing på videoreportasjer er blitt satt pris på.
Det vil vi fortsette med, både
på nettavisa og Facebook-sida.
Når det gjelder papiravisa har
vi aldri før trykt opp så mange
aviser som i år. En ting er at det
blir stadig flere husstander i vårt
nedslagsfelt, en annen ting er at
det går flere aviser fra avisstativene i butikker, restauranter,
bensinstasjoner, kommunehus
og helsehus - der folk møtes i
Re. ReAvisa vil fortsatt være

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg
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en del av et drivende godt
nærings-liv i Re, der vi hjelper
hverandre fram. Vi er stolte
av å være en del av den positive trenden som gir et større
tilbud, flere arbeidsplasser og
en lysende framtid for vår del
av en ny og større Re+Tønsberg
kommune om drøyt tre år. I den
forbindelse har vi rappa Kjersti
Jacobsen, tidligere prosjektleder
for Slagene på Re, sin definisjon av Re - den dagen Re ikke
er kommunenavnet lenger: Re
er et meget gammelt navn på
et større, diffust område, men
også navnet for de to slagene i
1163 og 1177. Et slikt kort og
«merkelig» stedsnavn indikerer
som oftest at navnet stammer
fra tidlig i jernalderen, fra
den gang da hovedandelen av
gårdene ble rydda.
Lever av å bli lest
Så er det vanskelig å spå - især
om framtida. Sjøl om vi ikke
merker stort til "mediekrisa"
rundt oss, og ReAvisa har en
liten, men sunn økonomi, må vi
være realister. Vi tar små skritt,
og sørger hele veien for at skuta
holder seg flytende. Vi tror at
ReAvisa vil bli enda viktigere
i en ny og større kommune.
Vi vil fortsatt ha fokus dagens
Re-sogn med Revetal, Ramnes,

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Våle, Fon, Vivestad, Undrumsdal, og Høyjord. ReAvisa står
helt og fullt på egne bein. Uten
eksterne eierinteresser, uten
kommunal støtte, uten pressestøtte, vi lever av å bli lest
– sånn at annonsørene får igjen
så det monner for annonse-kronene de bruker på å være synlig
i avisa.
Investerer i ei bedre avis
Større inntekter gir rom for
investeringer: Vi har forenkla
produksjonen med nytt utstyr,
apper og dupeditter. I dag kan vi
publisere direkte fra telefonen
på stedet, hvis det haster. Det
blir brukt mye mindre tid på
“kontorarbeid”, så vi får enda
mer tid til å prate med folk,
sjekke grundig opp saker og
ting, og lage godt lokalt lesestoff. ReAvisa vil fortsatt være
gratis. Så lenge avisa blir lest
og annonsene selger seg sjøl,
er det mer ressurskrevende og
kostnadsdrivende å sette i gang
et stort abonnement-apparat.
Vi vil konsentrere oss om å
lage godt lokalt lesestoff så
ReAvisa fortsatt blir lest - og
annonsørene fortsetter å treffe
kundene i lokalavisa.
Så enkelt er det. Derfor er
planen å fortsette over samme
lest som før.

Ny stor aktør
velger Revetal
REVETAL: Tryg forsikring
Horten – snart Revetal - flytter
inn i Torvparken 1, der Atenti
holdt til fram til de flytta til
Industriveien 3 tidligere i høst.
Sigurd Johnsen (47) fra Jarberg,
medeier og styreformann i
Tryg forsikring Horten - snart
Revetal, ramser opp flere gode
grunner for å flytte fra Horten
til Revetal: – Vi fokuserer på
et stort område med Horten,
Holmestrand, Hof, Hvittingfoss – og Re, som ligger midt i
området. Vi ser det som en stor
fordel å bli mer sentralt plassert
i området vårt. Les hele saken
på nettavisa ReAvisa.no.

Over 1.000 arbeidsplasser på Revetal
REVETAL: I forbindelse med
Atentis offisielle åpning av nye
lokaler i Industriveien 3 tok
byggeier Revetalgata eiendom
ved Svein Olsen og leietaker
Atenti Revetal ved Thomas V.
Langedrag en opptelling av
antall arbeidsplasser på Revetal
i dag. De kom fram til godt over
1.000 arbeidsplasser totalt, med
stort og smått. Re kommune er
den største arbeidsgiveren med
med drøyt 400 faste offentlige
stillinger. Næringslivet står for
rundt 650, der Meny står for
rundt 100 som den klart største
private aktøren på Revetal.
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Landbruk i Re:
BEST TRE ÅR PÅ RAD:
I 2013 overtok ekteparet
Torgeir Davidsen (56) og
Bodil Davidsen (52) grisebesetningen på Bjerke,
ordførergården til Thorvald
Hillestad, med mål om å bli
best.
Foto:
Stian Ormestad

Våle-bonde er blant
landes beste på
økologisk bygg

Best på griseavl - for tredje året på rad
REVETAL: I dette fjøset vralter landets flotteste griser rundt, premiert for tredje året på rad.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Norsvin kårer hvert år landets
beste avlsbesetninger på gris.
Årets vinnere bidrar til stor
avlsframgang for den norske
grisen, heter det på Norvins
nettsider.
Bor i byggefelt
og driver med gris
“For besetningene med rasen
Duroc er det Torgeir og Bodil
Davidsen fra Revetal som troner
øverst, akkurat som i fjor og
året før det. De overtok besetningen i 2013 og har klatret rett
til topps med sine gode resul-

tater. Durocrasen eies av Nortura, og er farrasen i Norturas
krysningsopplegg på gris, med
et 50 % innslag i slaktegrisen”.
For to år siden skreiv ReAvisa
for første gang om griseavlerne
som bor i Revetal 3: – Å bo i
midt i et byggefelt og drive en
grisegård er jo litt spesielt, innrømte Torgeir og kona Bodil.
– Naboene synes nok det blir litt
vel mye flying på oss, det syns
jo litt bedre hvor mye en bonde
står på når vi bor sånn til. De
ser vi farter avgårde både seint
og tidlig, dag og natt. Det synes

ikke så godt hvor mye arbeid
det er når bonden bare tusler
over tunet sitt for å gå i fjøset,
som vanlig er, sier Torgeir og
ler godt.
Ekteparet har også ordna seg
ei seng i fjøset på Bjerke, så
de kan sove der i de aller mest
travle tidene, det vil si når det
kommer nye griseunger. Da
trengs det mye pleie og omsorg, og dyra får ekstra mye
stell. – Dette er en hyggelig og
omsorgsfull form for gårdsdrift,
forteller Torgeir. De driver en
rein foredlingsbesetning. Fjøset

leies av Thorvald Hillestad på
ordførergården på Bjerke. Den
tidligere grisebonden Thorvald
Hillestad var allerede for to år
siden trygg i trua på at fjøset er
i gode hender:
Utrolig mye jobb
– Å vinne en sånn pris i skarp
konkurranse forøvrig, det viser
at det er utrolig mye jobb lagt
ned i drifta med veldig mye
pass og stell, skryter Thorvald.
I år har grisebøndene fra Revetal 3 vunnet den prestisjetunge tittelen for 3. året på rad.

VÅLE: Leiv Tore Haugen i
Gjelstadveien i Våle utmerker
seg som en av landets beste
produsenter av økologisk bygg,
heter det i en pressemelding fra
“Byggmesterskapet”, som er et
samarbeid mellom Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO),
Norsk landbruksrådgivning
(NLR) og Foregangsfylke
økologisk korn. Hensikten med
“Byggmesterskapet” er å sette
fokus på at dyktige agronomer
får gode avlinger. - Leiv Tore
Haugen er først og fremst en
god og nysgjerrig agronom som
gjør riktige ting til rett tid. Han
er en dyktig melkebonde med
stabile og gode kornavlinger.
Han driver med økologisk
korn, timoteifrø og økomelk
og kjøtt. Han liker å prøve nye
ting og er alltid positiv til å ha
forsøksfelt og arrangement på
gården sin, heter det i pressemeldingen. Vålebonden vant
ikke konkurransen, men var
med helt i tetsjiktet. Tre forskere fra NIBIO og prosjektleder
i “Foregangsfylke økologisk
korn” satt i dommerpanelet.
Kriteriet var høyest avling, i
tillegg har det i ettertid blitt laga
en dekningsbidrag-analyse.

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
www.re-el.no
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Natur i Re:
NY KRABAT: Forskere og skogeiere
følger nøye med på
sørharen som kan
skvise ut skogsharen i norske skoger.

Styrk immunforsvaret før
inﬂuensaen
kommer!

Foto:
Pressemelding

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

Sørharen kan skvise ut skogsharen
NATUR I RE: En større og mindre nusselig hare er i ferd med å få fotfeste.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Sørharen er større enn vår
skogshare. På avstand ser
menigmann neppe forskjell,
men bakbein og ører er lengre,
overgangen fra rygg mot hode
er smalere. Den er rett og slett
ikke like søt som skogsharen.
Forskere følger nøye med
– Sørharen profitterer på
klimaendringene. I motsetning
til skogsharen skifter den ikke
til hvit pels om vinteren. Det
gjør at sørharen helst etablerer
seg i områder med snøfattige
vintre, det vil si lavlandet og
kystnære strøk, sier Kristian
Eiken Olsen, fagsjef for jakt og
fiske i Statskog. Over tusener
av år har den norske haren
utviklet hvit pels vinterstid, noe
som gjør den til et lett bytte i
vintre med lite snø. Den hopper
rundt som en hvit blink nede på
bakken for flygende rovdyr. Til
sammen er det rapportert inn
94 observasjoner av sørhare til
Artsdatabanken de senere årene.
En tredjedel er rapportert inn i
2016. Haren kommer via Sverige, og de fleste observasjonene
er gjort i Østfold. Sørharen er
vanlig i Sverige, Danmark og
andre europeiske land, men står
på lista over arter som ikke er
ønsket i Norge. – Fremmede
arter som dukker opp i norsk
natur kan utsette bestandene her
for sykdommer som de ikke har
vært eksponert for før. Konsekvensene av det plutselige
møtet kan bli store, sier Olsen.
En ny art kan også bety et nytt
trusselbilde for andre arter.
– Vi har for eksempel sett hva
introduksjonen av mink betyr
for bakkehekkende fugler. Der
har den gjort rent bord mange
steder, sier fagsjefen i Statskog.
Statskog forvalter landets
største jakt- og fiskeressurser,
og følger derfor nøye med på
bærekraften i norsk viltbestand.
Men også forskerne følger med
på forekomsten av sørhare.
– Jegere i Østfold mener at
de ser stadig flere sørharer.
Vi får også inn bilder av dem
på viltkameraer i Østfold og i
tilgrensende områder i Akershus, sier forskningssjef Hans
Christian Pedersen ved Norsk
institutt for naturforskning
(NINA). Rapportene fra jegere

og kameraer er viktige siden
enkeltrapporteringene inn til
Artsdatabanken er vanskelige å
etterprøve. Sørharen konkurrerer med vår skogshare om territorier. Og om damene.
Skogsharen krysses med
sørharen
– Skogsharene er mindre og
taper i kampen om hunnene.
Tilbakekrysningen, altså hvem
hybridavkommet parer seg med,
skjer også helst mot sørhare,
ikke skogshare, sier Pedersen.
Det er derimot i liten grad en
kamp om maten. Sørharene
spiser stort sett næring de finner
i jordekanter og andre områder
påvirket av menneskelig aktivitet, ifølge Pedersen. Skogsharene beiter på vegetasjon i
skogsområder og overlever godt
på det. – Vi har starta et prosjekt
der vi sammenligner genetisk
sammensetning på harer i Østfold, blant annet for å avdekke
grad av hybridisering. Vi
undersøker også forekomst av
parasitter og andre sykdomstegn

på harer fra disse områdene,
sier Hans Christian Pedersen
ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Midt
på 1990-tallet ble det skutt
rundt 50.000 harer i året. 20
år seinere ligger nivået på
rundt 15.000.
Mer harejakt?
Harejakt har gått fra å være
en statusjakt for fiffen i
første del av 1900-tallet til
å bli noe de færreste jegere
befatter seg med. Kan
ankomsten av en større og
styggere haretype kanskje
endre på det?
– Det vil i så fall ikke skje
som en følge av at sørharen
har mer kjøtt på seg. Den
største motivasjonen for å
jakte er utsiktene til gode
jaktopplevelser. Hvis det for
eksempel blir mange sørharer i et avgrenset område område, kan vi håpe på en ny
popularitet for harejakt, sier
Kristian Eiken Olsen, fagsjef
for jakt og fiske i Statskog.

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

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

Holder stengt i romjula.
Åpner igjen tirsdag 10. januar.
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NYE SSANGYONG TIVOLI 4X4 ER EN NY STANDARD KOMPAKT-SUV.
- En designperle fra kun kr. 309 900,Med sitt moderne design og fremragende terrengegenskaper er Tivoli utviklet
for å gi alle fordelene med en SUV, samtidig som den gir deg den komforten
du forventer. La deg imponere!

Autocenteret Fjeldstad AS Tlf. 33 06 67 77
Hvittingfossveien 25
post@autocenteret.no
3084 Holmestrand
www.autocenteret.no
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Politiloggen i Re:

Skoleelev forsøkt
lokket inn i bil
RAMNES/BERGSÅSEN: En
elev ved Ramnes skole skal
ha blitt stoppa på vei hjem
fra skolen tirsdag denne uka.
Føreren sa han skulle «bli kjørt
hjem». Ramnes skole la ut en
advarsel på sin Facebook-side.
Det er rett under to år siden
sist en liknende hendelse ble
undersøkt av politiet. Den
gangen oppfordret lensmannen på Revetal foreldre om å
snakke med barna sine, og han
uttalte følgende i ReAvisa: – Vi
ønsker ikke et lokalsamfunn der
barna våre ikke kan snakke med
fremmede. Men det er viktig å
forklare skillet mellom naturlig
og unaturlig kontakt. Det er
naturlig å snakke med fremmede. Men det er unaturlig hvis
fremmede vil ha deg med til
steder du egentlig ikke skulle,
som for eksempel inn i en bil.
Forrige gang var beskrivelsen
en mørk bil kjørt av en mann.
Vedkommende ble oppfordret
til å ta kontakt med politiet for
å oppklare eventuelle misforståelser. Det skjedde aldri.
Samme oppfordringen går nå ut
til vedkommende som stoppa og
tilbød skyss i dag. Kjetil Indahl,
operasjonsleder ved Vestfold
politidistrikt, understreker at
man ikke kjenner hensikten til
bilføreren. – Vi har notert ned
opplysningene gutten hadde,
det er en vag beskrivelse av en
blåaktig bil. Han skal ikke ha
sett ansiktet på personen i bilen.
Operasjonslederen forteller at
patruljene i området er varslet.
Samtidig sjekkes opplysningene
ut mot liknende opplysninger
tidligere. – Oppfordringen er:
Kan dette ha vært deg? Meld
i så fall i fra så vi får avklart
eventuell misforståelse, sier Indahl, som understreker at slike
meldinger alltid undersøkes
grundig av politiet.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Unggutt velta utenfor Ramnesveien
RAMNESVEIEN: I ett-tida søndag 20. november spratt en bil ut
av Ramnesveien. Alle nødetater rykket ut til ulykken. Sjåføren kom
seg ut av bilen ved egen hjelp etter ulykken. Det var store materielle skader. – Bilfører, ung mann, fremstår som uskadet, men tas
hånd om av ambulansepersonell for sjekk, melder politiet i Vestfold
på Twitter. Bilen har kommet nordfra, kjørt ut akkurat i krysset
Ramnesveien / Taranrødveien, hvor den har truffet autovernet, gått
rundt på taket og tilslutt landa på hjula langt utenfor veien. Det lå
vrakdeler strødd etter en dramatisk ferd. – Foreløpig uklar årsak til
uhellet, fortalte politiet på ulykkesstedet.
Foto: Stian Ormestad.

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!

Hunder gikk berserk i hønsegård

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

BJERKE: Politiet rykket ut
etter melding om løse hunder
som herja i en hønsegård lørdag
kveld 26. november.
- Hunder har tatt seg inn i
hønsegård og drept 16 høns,

to overlevde. Patruljen oppretter sak og avhører hundeeier,
melder politiet i Vestfold på
Twitter. Det var en voksen hund
og en valp. Det skal være en
slags schäfer-/husky-rase.

Tlf 333 78 515
Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)
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Året som gikk i Re:

2016 går mot slutten
- her er året i bilder:)

JANUAR: ReAvisa spurte
leserne hva vi ønsker oss på
Revetal - og skøyteis kom høyt
opp på lista. Da snudde vaktmesterteamet i kommunen seg
rundt på hælen og vanna en
flekk med skøyteis i Revetalparken. Magnus Theiste Østlie
foreslår sjøl bildeteksten til
dette blinkskuddet: "Far opplever flashback fra barneåra der
han prøver å overføre norske
vintertradisjoner til kommende
slekter".

FEBRUAR: Re middelalderdager er blitt et høydepunkt for
små og store. Her tautrekkes det
så tauet spiller en lys C.

MARS: Det brenner på Revetal
ungdomsskole. Deler av skolen
vil aldri åpne igjen før en ny
ungdomsskole står ferdig.

APRIL: Sjekk hvem som vimsa rundt på Revetal en deilig vårdag.
Heldigvis elget den seg ikke innpå noen, men fant veien tilbake til
skauen igjen helt på egenhånd.

MAI: ReAvisa er alltid på farta hele nasjonaldagen. Massevis av
flotte 17. mai-bilder finner du i fotogalleriet på nettavisa
ReAvisa.no.

JUNI: Flere fikk lufta seg med
vind i håret i flotte, gamle veteranbiler under “Livsgledeuka”
på Re Helsehus. Re motorklubb
stilte opp med biler som vekte
gamle minner for mange.

ReAvisa desember 2016

AUGUST: “Frierne” farta
fra folkemøte til folkemøte
i august. Fra venstre ser vi
Tønsberg-ordfører Petter Berg,
Horten-ordfører Are Karlsen,
Hof-ordfører Mette Måge Olsen, Holmestrand-ordfører Alf
Johan Svele og tilslutt vår egen
Re-ordfører Thorvald Hillestad.
Som vi veit nå trakk Tønsbergordfører Berg det lengste strået.
Nå gjenstår “bare” forhandlingene fram til en ny kommune.

JULI: Et uvanlig vær for
årstida, som minner mer om
vintervær enn sommervær, blir
tatt godt i mot av Andrine Eriksen Roberg (5) i Gretteåsen. Juli
eller jul, spurte ReAvisa.

SEPTEMBER: Vidar Fluto
trenger ikke dra til Syden for å
høste druer. Han har en plante
som har bredt seg utover en hel
fjellskråning hjemme i Bergsåsen, og den bærer store, søte
druer i bøttevis så seint som mot
slutten av september. Tre og en
halv bøtte har han høsta hittil,
og enda er det mer å hente.
ReAvisas utsendte fikk både se
og smake på druene som var
søte og gode.

OKTOBER: Ivrige barn venter
spent på startsignalet for Remila. Dette var tredje året med
mosjonsløpet som setter 1.100
små og store i aktivitet.
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NOVEMBER: Et ungt A-lag etter et stort generasjonsskifte i
Ramnes-håndballen før denne
sesongen - viser en enorm
kampvilje og imponerer stort.

DESEMBER: Desember er julebord-tid, og helt fram til jul spiller
Sønner av mødre sitt hysteriske juleshow på Restauranten. Tommy
Anderson har ramla skikkelig utpå i denne sketsjen.
Foto:
Stian Ormestad/Håkon Westby/Synne
Eggum Myrvang/Stine Skoli/VIB/privat
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Personalia i Re:

Slekters gang:
Døpte
Våle kirke
13.11 Tobias Jevne
- døpt i Sem kirke
20.11 Filippa Barstad Tistel
Fon kirke
23.10 Saga Amaya Sannes Løvvold
- døpt i Borre kirke
Vivestad kirke
30.10 Nathalie Hammerås Syvertsen
Våle kirke
23.10 Emilie Didriksen Reggestad
23.10 Erlend Kvasnes

Alltid liv og røre med et skikkelig utrykningslag!

Døde
Våle kirke
27.10 Leif Firing
04.11 Camilla Simonsen

Ris-krise for sanitetsforeningen

Undrumsdal kirke
09.11 Karin Johanne Fon Vike

VÅLE: Sanitetskvinnene er
fortvila i mangel på bjørketrær
for å lage neste års fastelavnsris.
– Våle sanitetsforening har laget
fastelavnsris i mange år, men nå
har vi mista vår faste leverandør
av bjørketrær, forteller Kirsten
Ormestad og Wenche Førsund
til ReAvisa. – Er det noen som
har noe de skal hogge i løpet
av vinteren? Ta kontakt med
Kirsten på telefon 918 88 417
eller Wenche på telefon 924 60
958 – eller snakk med noen du
veit er i sanitetsforeningen.

Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Send inn
til ReAvisa!

Þ

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

Tlf: 33 38 47 00
ǤǤǦƤǤ

Post@ReAvisa.no
MMS 488 69 444

Ǩ

- gir sorgen vei

Personlig gravferd uten kirkelige føringer
Vi kan planlegge for framtidig gravferd, og
skreddesyr gravferd på det sted dere ønsker
Kontakt: Alternativ Gravferd AS,
Jan Bøhle, Brårveien 249, 3175 Ramnes
Tlf 993 88 609 - hele døgnet
post@alternativbegravelse.com
www.alternativgravferd.com / www.alternativbegravelse.com

Re kommunes
kulturpris til Vivestad Høstmarked

Kjenner du
denne mannen?

VIVESTAD: - Fredag 11. november var det dugnadsfest i
Vivestad, der alle som har jobba på bingo, høstmarked og julemarked var invitert til en aften med middag, quiz og hyggelig
samvær. Og jammen fikk vi overraskende besøk, for ordfører i
Re, Thorvald Hillestad samt leder i Hovedutvalg for helse,
oppvekst og velferd (HOV) Tove Øygarden kom i offisielt
ærend - for å dele ut Re kommunes kulturpris for 2016, skriver
markedet på sin egen Facebook-side. Vidar Vallumrød og
Ragnar Fon tok i mot kulturprisen på vegne av dugnadsgjengen. - Vivestad Høstmarked er takknemlige og stolte over å bli
beæret med pris, og dugnadsfolkene som var samlet uttrykte
stor begeistring over å bli lagt merke til og hedret på denne
måten. Prisen hadde ikke vært mulig å få uten dugnadsgjengen, for da hadde det ikke vært noe marked! Hjertelig takk til
Re kommune, og hjertelig takk til dugnadsgjengen som stiller
opp år etter år! Vivestad høstmarked starta opp i 2006 med 58
stands og 1.500 besøkende. På ti år har markedet vokst seg
stort - faktisk det største enkeltarrangementet i hele Re. I 2016
var det 150 stands både ute og inne, med over 6.000 besøkende.
Foto: Privat

BRÅR: - Kjøpte en brukt
bilderamme på Olgars.
Denne herremannen var
innrammet. Noen som har
kjennskap til han, spør
Rikke Sælid i Facebookgruppa ReAvisa - oppslagstavla. - Får meg
liksom ikke til å kaste det
uten å ha spurt. Bildet gis
bort til eventuelt interesserte. Bildet er tatt i 1947.
Ser ut som det er undertegnet med Polyfoto/Polofoto. Det kunne jo vært
artig at fotografiet kom i
rette hender, skriver Rikke
som treffes på telefon
92 85 29 25.
Foto: Privat
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ReAvisa for 5 år siden:
Hardt å være første julegran ut i den nye Revetalparken
REVETAL: Etter en flott julegrantenning gikk det fort fra “du grønne, glitrende” til “du grønne,
liggende”, skreiv ReAvisa for fem år siden: “Barn og voksne gikk med fakler fra ungdomsskolen til parken på Revetal, der julegrana skulle tennes. Det var bokstavelig talt stille før stormen.
Med taler og musikk ble det en fin seremoni før stormen “Berit” kom og ødela hele festen.
Ramnes og Røråstoppen skolekorps spilte opptil gang rundt julegrana etter at lysene var tent,
men treet fikk ikke stå i mer enn rundt en times tid før den gikk fra loddrett til vannrett posisjon. Julegrana ble reist opp igjen og kom greit fra det, men gjennom ei forblåst påfølgende
natt har det vært hardt i toppen - såpass hardt at grana har fått seg en knekk. Men grana holder
ut, sjøl om den begynner å se litt medtatt ut. Med et stålrør som støtte, er toppen retta opp”.
Julegrana skulle deise enda en gang i bakken før jula for fem år siden, kunne ReAvisa melde på
nettavisa etter at desemberavisa var gått i trykken.
Faksimile:
ReAvisa desember 2011.

Fra ReAvisa
til NRK P3
REVETAL/TRONDHEIM:
Synne Eggum Myrvang (20)
starta på et journalistkurs i regi
av Re kulturskole og ReAvisa,
og fikk et frilansengasjement
allerede som 14-åring. Det
varte helt fram til Synne reiste
til Trondheim for å studere
tidligere i høst. Der fikk hun
tilbud om et vikariat i NRK P3.
Veien fra ReAvisa til NRK er
mye den samme som redaktør
Stian Ormestad har tatt - bare
omvendt vei.
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Vi har take away!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

ReAvisa vil 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 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”.
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