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Se opp for dansende arkeologer!
Re middelalderdager slår på stortromma når de feirer 10 år. I tillegg til all den kjente og kjære middelaldermoroa vises jubileumsforestillingen “Det stjernene så” både fredag og lørdag.
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tatt utfordringen på strak arm: De skal danse “metalldetektor-ballett”.
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ReAvisa februar 2017
Revac-rettssaken:

Revac-ledelsen sa seg ikke skyldig i retten. Brannsjef,
miljøvernsjef og Økokrims spesialetterforsker er uenig:
Neste ReAvisa har
frist 1. mars,
utg. 9. mars
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.

– Revac burde vært klar over risikoen
LINNESTAD/BJUNE/HORTEN: Ingen av partene bestrider miljøskadene. Men Revac-ledelsen nekter for
at de kan lastes for at det begynte å brenne i den 1.250 tonn store haugen med plast og elektronisk avfall.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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

I fjor sommer ble den alvorlige
tiltalen kjent, der Økokrim har
tiltalt tre i Revac-ledelsen etter
brudd på Forurensningslovens
§ 78. Det vil si å lagre en haug
på 1.250 tonn plast og EE-avfall
på Linnestad næringsområde,
uten at de hadde tillatelse til det.
Haugen tok fyr sommeren 2014
og brant i 36 timer før brannvesenet fikk kontroll.

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

- En åpenbar brannfare
Saken er nå til behandling i
Nordre Vestfold tingrett. Tiltaleparagrafen har en strafferamme
på to års fengsel. I aktors innledningsforedrag ble alvoret i
saken understreket, spesielt den
store forurensningen brannen
førte med seg. Forsvarerne bestrider ikke miljøskadene, men
er uenig i at Revac har skylda
for at det begynte å brenne.
– Hadde jeg vært det minste i
tvil om at ikke alt var i orden,
hadde jeg gjort noe med det
tvert, sa daglig leder i Revac AS
i sin frie forklaring. Han mener
ingenting kunne tilsi at haugen
utgjorde en kjent brannfare,

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.

siden all massen hadde liggi på
det gamle anlegget på Lundteigen i en karantenetid på to
dager for å minske brannfaren,
før det ble frakta til lagring på
det nye anlegget på Linnestad.
Revac-lederen peker i sin forklaring på laber innsats fra
brannmannskap som gjorde at
brannen blussa opp igjen, dårlig
vannforsyning fra det kommunale vannettet, og en god dialog
med Fylkesmannen som plutselig ble en helt annen – og endte
i anmeldelse. Miljøvernsjef
hos Fylkesmannen i Vestfold
Elisabeth Rui mener Revac
skulle varslet om den digre
haugen på Linnestad. Det hadde
ikke blitt gjort: - Den type
lagring plikter å ha en egen tillatelse etter forurensningsloven,
understreker Rui i vitneboksen.
Revac-forsvarerne argumenterer
for at lagringen var innenfor tillatelsene som allerede var gitt.
Ifølge brannsjef Per Olav Pettersen i Vestfold Interkommunale Brannvesen burde risikoen
for brann i en haug med plast og
elektronikk, deriblant batterier,

kretskort og konsensatorer, vært
kjent for Revac-ledelsen. Det er
ikke bare etterpåklokskap, men
noe man burde visst på forhånd,
mener han i vitneboksen: - En
slik haug utgjør en åpenbar
brannfare. De nærmeste Revacnaboene er fortsatt redd for en
ny katastrofe: – Jeg stoler ikke
på Revac, forteller en nabo i sitt
vitnemål. – Våre bekymringer
ble ikke bare ikke tatt på alvor,
men heller latterliggjort. Det
gjelder Revac, kommuneledelsen, og til og med kommuneoverlegen, ble det sagt i vitnemålet. Begge parter i saken er
enig i at den mest sannsynlige
brannårsaken er selvantenning.
Denne faren burde Revacledelsen vært klar over, gitt
hva som var i haugen, mener
både brannsjef og miljøvernsjef. I tillegg var haugen så
stor at da det oppsto brann ble
det veldig vanskelig å slokke.
Avslutningsvis i aktors utspørring av Revac-lederen kommer
spørsmålet:
– Du peker på brannvesen,
dårlig tilgang på slokkevann fra

kommunens side, og uheldige
værforhold – men kan du sjøl
klandres?
– Det må bli opp til andre å
avgjøre. Sjøl mener jeg ikke.
– For å spørre litt annerledes:
Mener du at du sjøl burde gjort
noe annerledes?
– Nei, jeg mener avgjørelsen
om å lagre plasten var lovlig.
Sett i ettertid, med vår erfaring i dag, kunne vi helt klart
gjort noe annerledes. Skjer det
en ulykke, håper jeg vi alle har
evnen til å lære av det det som
har gått gæli. Men, med det vi
visste der og da, hadde vi ingen
grunn til å gjøre noe annerledes.
Store miljøødeleggelser
Storbrannen førte til forurensning av både vann og luft, med
omfattende fiskedød, drikkevannforbud, med mer. Røyken
nådde helt til Larvik og nedfall
fra brannen nådde Andebu.
Rettssaken er berammet til å
vare til og med torsdag 16.
februar.
Les mer om saken på nettavisa
ReAvisa.no.

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		

Amalie Andersen
Ungdomsfrilanser
Epost: Amalie@ReAvisa.no

www.ReAvisa.no

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

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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Les mer om Revac-rettssaken
på nettavisa ReAvisa.no

RETTSSAK: Den omfattende Revac-rettssaken er halvveis, etter halvannen uke i retten.
Torsdag for ei uke siden var det befaring på
Linnestad næringsområde og langs Bjunebekken. Ingen av de tiltalte vil la seg fotografere og vises derfor ikke på bildene i denne
saken. På det store bildet ser vi aktor Hans
Tore Høviskeland i prat med et vitne langs
Bjunebekken. Kulpen bak følget var full av
døende fisk på branndagen. Presseoppbudet
har vært stort. På vitnelista står både brannsjef
i Vestfold Interkommunale Brannvesen, miljøvernsjef hos Fylkesmannen, kommuneoverlege og virksomhetsleder i Re kommune, sakkyndige innen brannfag, natur og miljø.
Revacs tre tiltalte med hver sin advokat, pluss
de to firmaene Revac og KMT med hver sin
advokat, møter statsadvokat, politiadvokat og
spesialetterforsker fra Økokrim i retten fram
til og med torsdag om ei uke. Bildet innfelt er
tatt under storbrannen sommeren 2014.
Foto:
Stian Ormestad / VIB.

VELFUNGERENDE MØT EROM?
ALT VIRKER UMIDDELBART ?
SKARPT OG FINT BILDE?

Da er dere ikke i vår målgruppe... For alle dere andre: Ta kontakt for en
uforpliktende befaring. Vi foreslår en passende skjerm/projektor,
høyttalere og brukergrensesnitt. Med eller uten montasje etter ønske.

www.t echvision.no

UENIG: Revac-ledelsen
mener brannvesenet burde
jobba annerledes på stedet.
Branningeniør og skadestedsleder under brannen
Jarle Steinnes (over) mener
ikke det. I sitt vitnemål
forteller han at brannmannskapet ble overraska over å
møte en stor haug, men at
innsatsen som ble satt inn
var riktig. Til høyre ser vi
hovedforsvareren til de tiltalte Morten Hugo Berger.

45 96 40 75

Indust riveien 3

post @t echvision.no

3174 Revevt al

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 - 27.595 lesere sist måned
Mest lest i hele 2016:
1. Barndåp ble plutselig bryllup
2. Innbruddstjuver raserte ungdomsskolen
3. Amalie følges av tusenvis i sosiale medier
4. Suser i sivet kommer til Re-torvet
5. Revetal kolonial åpner dørene

Mest lest så langt i år:
1. Eksludert fra skoleballet
2. Melder seg ut av Høyre i protest
3. Nyåpning av treningssenter på Revetal
4. Døde etter feilmedisinering på Re sykehjem
5. Revetal-megler er nummer en i landet
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Lensmann i Re:

Kroken på døra for Vestfolds
aller siste lensmannskontor
REVETAL: – Veldig trist for befolkningen i Indre Vestfold, mener lensmann
Trine Berg om at lensmannskontoret på Revetal legges ned i løpet av dette året.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Lensmannskontoret på Revetal
er ett av hele 126 tjenestesteder
som legges ned over hele
landet, melder NRK etter at
politidirektør Odd Reidar Humlegård presenterte sitt endelige
kart over det nye Politi-Norge.
Lensmann Trine Berg har hørt
at Revetal-kontoret skal bestå ut
2017, men det er ikke endelig
bekreftet. Etter det frykter hun
at tilbudet til publikum vil bli
kraftig redusert, forteller hun til
ReAvisa.
Framtidas Re-politi
i Tønsberg?
– Dette er veldig trist for lokalbefolkningen i Indre Vestfold, er
lensmann Trine Berg sin første
reaksjon da ReAvisa ringer rett
etter at nyheten ble kjent. – Det
som er så spesielt med plasseringen vår er at vi ligger midt
i fylket og har forgreininger i
alle retninger. Derfor sitter vi
på mye lokalkunnskap, som jeg
frykter kan bli borte. Dette er
lokalkunnskap som er politifaglig veldig nyttig – vi ser at
den kunnskapen gir resultater.
Vi veit hva som beveger seg i
lokalmiljøet, og slik kunnskap
er ferskvare hele tida. Bare et
eksempel: Vi har korte avstander til alle skolene i Re –
som vi samarbeider veldig godt
med. Det kan være situasjoner
som oppstår, der rask innsats er
helt avgjørende. Det kan være
hærverk, rus, samtaler med
russen på Re VGS, foredrag og
oppfølging både med elever,
lærere og foreldre.
Det tette samarbeidet med
skolene og det gode forebyggende arbeidet har lensmannskontoret fått mye skryt
for ved flere anledninger i
ReAvisas spalter.
– Hvordan alt dette skal ivaretas
i framtida, er for meg ukjent per
i dag, forteller lensmann Berg.
– Det vil bli større avstander, og
da veit vi at det er vanskelig å
opprettholde den samme lokalkunnskapen.

Sjøl veit hun ingenting om hva
som skjer med hennes arbeidssituasjon. – Jeg ha’kke peiling.
Dessuten vil det jo i framtida,
med sammenslåingen Re +
Tønsberg, ikke være noen egen
kommunekontakt for Re.
«Politikontakten» med ansvar
for dagens Re vil mest sannsynlig sitte på det nye hovedsetet i
Tønsberg.
800 år lang lensmann-historie
Det er blitt kjempa hardt og
lenge for Vestfolds siste lensmannskontor, og Re-ordfører
Thorvald Hillestad var tydelig
skeptisk da han introduserte
Christine Fossen, politimester
for det nye Sør-Øst politidistrikt, før hennes orientering for
kommunestyret før jul:
– Politimesteren er kommet
hit for å informere oss om den
såkalte «nærpolitireformen»
– jeg prøver å tolke det navnet
i beste mening – så jeg håper
dette blir bra.
Fossen fortalte våre folkevalgte
om dagens kriminelle, som ikke
er så opptatt av lensmannskontor, grenser mellom politidistrikt – eller grenser mellom
land, for den saks skyld. Det
har neppe kriminelle noen gang
vært. Derimot har lensmannen
på Revetal, enten det har vært
Hans Petter Gulliksen, Lars
Reiersen eller dagens lensmann Trine Berg, vært veldig
klar på fordelene med et lokalt
lensmannskontor. Redaktør i
Politiforum, Ole Martin Mortvedt, skriver om akkurat dette:
“Lensmannsetaten har en over
800 år lang historie. En etat
som har vært eksponenten for
den sivile og folkelige måten
å håndheve politimyndigheten
på. Lensmannsetaten har vært
selve nærpolitiet. Nå hører vi
argumenter som at det ikke er
mye politikraft i tomme lokaler,
og at lensmannskontorene er så
tynt bemannet. Dette er historieløst. Lensmannskontorene
var tidligere vesentlig bedre

bemannet enn i dag. Stilling for
stilling er plukka inn til sentrale
posisjoner i politidistriktet, og
videre til Politidirektoratet”,
skriver redaktøren i en leder på
Politiforum.no.
Stor usikkerhet for framtida
For hva betyr det for Re at
lensmannskontoret forsvinner?
Ikke mye, kanskje ingenting,
mener politimester Fossen – i
motsetning til ordene fra Politiforum-redaktøren. Lensmannen
erstattes av en «politikontakt»
i etaten. Beredskapen skal
ivaretas med patruljer på hjul. I
dag er basen i Horten, i framtida vil den for Re sin del ligge
i Tønsberg. «Politikontakten»
beskriver politmester Fossen
som en erfaren politi-ansatt som
skal sitte i kommunen en eller
flere dager i uka. – Det skal
være et ordentlig menneske,
holdt jeg på å si. En erfaren
politimann – eller kvinne, som
er lokalkjent og kjenner sin
kommune. Å finne denne rette

STENGER DØRENE: Trine Berg er, som alle lensmenn
før henne, opptatt av at den gode jobben som gjøres skal
videreføres. Spesielt det forebyggende arbeidet gjennom å
være synlig i lokalmiljøet. Politimester for det nye Sør-Øst
politidistrikt Christine Fossen orienterte om «nærpolitireformen» i kommunestyret før jul. Reformen er allerede omdøpt
til «fjernpolitireformen» i flere mediers dekning av reformen
som nå fører til nedleggelse av hele 126 tjenestesteder.
Foto:
Stian Ormestad/Lars Jørgen Ormestad
personen krever skikkelig sunt
bondevett. En av oppgavene er
å fortsatt jobbe forebyggende.
Det høres ut som om politimesteren beskriver dagens lensmannsrolle, bare med et nytt
navn – og uten et lensmannskontor med arbeidskollegaer
rundt seg. Som Re-ordfører

Hillestad antydet i sin introduksjon av politimester Fossen, er det stor usikkerhet
rundt framtidas politiberedskap i Re. Det eneste som
er sikkert, er at Vestfolds
siste lensmannkontor stenger
dørene mest sannsylig
allerede i løpet av dette året.

- Ingen sak for liten og ingen for stor!
REVETAL: I anledning nyheten om at lensmannskontoret på
Revetal legges ned i løpet av 2017 børster ReAvisa støvet av
noen av de mest spektakulære sakene lensmannskontoret har
stått for de siste åra. I løpet av januar kjørte vi en reprise på nettavisa ReAvisa.no på flere store og små saker: Snehvit savna tre
dverger og en sopp - etter at noen småkriminelle tjuver hadde
vært på ferde og rappa hagepynt i Bergsåsen. At ingen sak er for
liten for det lokale lensmannskontoret viste daværende lensmann
Hans Petter Gulliksen som var raskt på saken. At ingen sak er
for stor viste lensmannskontoret da de satte i gang spaning fra
kjøkkenbordet i nabohuset til Blomsterlåven i Fon. Den ble leid
ut til en skobutikk i Oslo, som skolager. Det var bare jug, for det
skulle vise seg at også de nye brukerne av Blomsterlåven hadde
grønne fingre: Det ble satt i gang produksjon av cannabis-planter i stor skala. Hele narkobanden
ble pågrepet etter lensmannens spaning og opprulling. Les også den fantastiske historien om det
svenske ekteparet som brukte 14 timer fra Tønsberg til Re på leit etter E18 - før de havna i grøfta
langs Bispeveien. Les også om Våle-mannen som meldte grassklipperen stjålet på morgen og
fikk den tilbakelevert av lensmann samme ettermiddag - superrask oppklaring, med andre ord.
Alle sakene er tilgjengelig på nettavisa ReAvisa.no - gratis. På bildet ser vi en lattermild lensmann Gullliksen med anmeldelsen av dverg-tjuveriet i Bergsåsen.
Foto: Stian Ormestad.

EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT
TELEFON 33 39 53 97

ReAvisa februar 2017

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

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!

Døde etter
feilmedisinering
VÅLE: En misforståelse over
telefon førte til kraftig overdosering og dødsfall. Det
skjedde i 2014, og rett før jul
i 2016 hadde Statens helsetilsyn dommen klar over både
Re kommune og Sykehuset i
Vestfold. Den er ikke nådig: Da
en kvinne ble skrivi ut av sjukehuset ga sjukehuslegen muntlig
beskjed til de pårørende om at
hun skulle behandlinges med et
legemiddel, og beskjeden ble
videreformidlet til de ansatte på
Re sykehjem. Der oppfatta man
at behandlingen skulle være
«10 mg x 1», etter en telefon
til sjukehuslegen. Kvinnen ble
etter det daglig gitt dosering
for en hel uke, over en ukjent
periode. Hun fikk magesmerter,
diaré, blemmer i munnen og
sårinfeksjon. Kvinnen ble lagt
inn på sjukehuset igjen. Hun
døde etter kort tid, skriver NRK
Vestfold. Obduksjonen viste at
dødsårsaken var benmargssvikt
som følge av feilbehandling
med Methotrexate. Sykehuset
i Vestfold refses av Statens
helsetilsyn, og Re sykehjem
brøt kravet om forsvarlig behandling. Overlegen hevder at
det ble gitt korrekt dosering på
telefon, men at det ble skrevet
feil i notatet til sjukehjemmet.
Virksomhetsleder for helse og
omsorg i Re kommune, Ingerd
Saasen Backe, sier at hendelsen
er svært beklagelig og at de
ikke burde tatt imot muntlige
doseringer. – Vi burde sjekket
nøyere, og eventuelt ringt legen
opp enda en gang.
I dag er Re sykehjem i Våle lagt
ned og erstatta av Re helsehus
på Revetal. De to – tre siste åra
med drift på Re sykehjem hadde
ReAvisa en rekke kritiske saker
på trykk. Les mer om det på
nettavisa ReAvisa.no.

Fant hodeløst kadaver bak lensmannskontoret
REVETAL: Det som først så
ut som en halshogd hund, viste
seg å være en liten grisunge.
Hvordan kadaveret har havnet
her, midt på Revetal, var et
mysterium, ifølge lensmannen
på Revetal. Etter litt nøsting i
saken lå løsningen snublende
nær hos nærmeste grisebonde.
Her er både far og sønn Rustan
overbevist om at en av Revetals
mange rever har vært på ferde.
– Det er helt klart en rev som
har vært i gang her. En lur – og
veldig kjapp – rev, forteller
Jacob Rustan. Her om dagen
måtte nemlig grisebøndene
avlive en grisunge. Normalt blir
avliva griser lagra i en fryseboks til det kommer en lastebil
for å frakte de til destruering.
– Men her var reven så kjapp at
på et lite øyeblikk var grisungen
rappa før vi rakk å legge den i
fryseren, forteller Rustan.

Pipebrann i Fon
FONSVEIEN: Rett før
klokka 12.00 siste onsdag
i januar gikk alarmen på
Kopstad brannstasjon:
Mulig pipebrann i bolighus i Fonsveien. Feiersvenn Bo Andersen fortalte
til ReAvisa klokka 12.15
at det var en liten pipebrann. Men som alle små
branner kan også disse fort
bli store. – Derfor er det
alltid lurt å varsle så snart
man mistenker pipebrann,
sier feieren. – Det er veldig greit å få kontroll, slik
vi fikk her. Klokka 12.30
var pipebrannen slukket
og brannmannskapene
pakka sammen.
Foto:
Stian Ormestad

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no

Barnehagen kan bli Pøbler herja på
stengt i lange tider Ramnes skole
SKJEGGESTADÅSEN: Forrige
helg meldte ReAvisa om store
vannskader på Skjeggestadåsen
barnehage. Sjøl om mye fortsatt
er uklart, skriver Re kommune
på sine nettsider at det «blir et
langvarig avbrudd i driften på
Skjeggestadåsen barnehage».
– Det vil si at vi per dags dato
ikke kan si noe om hvor lenge
vi vil være i alternative lokaler
eller om vi må ha en flytting til
før vi er tilbake i Skjeggestadåsen barnehage, heter det i en
oppdatert melding på kommunens nettsider. Barnehagen er et
sørgelig syn etter vannlekkasjen
sist helg - se bilder på nettavisa
ReAvisa.no.

RAMNES: – Det er bare å
komme og rydde opp etter seg!,
sa vaktmestersjef i Re kommune Kurt Schjølberg etter at
hele plenen på Ramnes skole
ble spola opp av pøbler i bil.
– Jeg håper noen sliter med dårlig samvittighet. Dette er krise
for skolen. Her er det aktivitet
hele tida. Vaktmestersjefen
forteller at det vil ta lang tid å få
plenen tilbake i den stand den
var. – Det er bare klin. Med et
trangt budsjett der det knapt nok
er tid og penger til å rekke over
alt, blir det enda trangere når
slike ting skal legge beslag på
arbeidstid og budsjett. Se bilder
og les mer på ReAvisa.no.

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Tlf 333 78 515
Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)
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Folk i Re:

Joakim (15) ble
ikke invitert på
10. klasseballet
VÅLE/REVETAL: Joakim Dale
(15) var ikke klar over at det
var ball siste torsdag i januar,
før han og mamma så bildene
som ble lagt ut på Facebook
samme kveld. – Det stakk dypt i
mammahjertet når jeg så alle de
flotte ungdommene som var på
ball. Joakim er nå 10. klassing,
men vi har ikke hørt noe om
noe ball. Nå er han riktignok
på basen på Kirkevoll, men
han er nå 10. klassing likevel,
sier mamma Merete Humstad.
Joakim har gått på barnehage i
Brekkeåsen og skole på Kirkevoll. Han var mer deltakende i
klassen de første barneskoleåra
enn i løpet av de siste ungdomsskoleåra. – Men de fleste elever,
lærere og foreldre i alderskullet veit hvem Joakim er, etter
å ha gått i barnehage og på
barneskolen sammen. Og i fjor
ble han konfirmert sammen
med kullet sitt. Mamma Merete
vil ikke kritisere noen, heller
ikke skolen. Men hun håper at
ReAvisa-skriverier vil sikre at
andre ikke opplever det samme
seinere. – Alle bør få invitasjon,
uansett. Så får det bli opp til
eleven og foreldrene å vurdere
om det passer for den enkelte.
For Joakim hadde dette vært
helt topp, derfor stikker det
ekstra dypt i hjerterota.
Mamma Merete mener dette er
ekskludering, og det er ekstra
skuffende at en Re-skole som
ellers gjør så mye for integrering og likeverd ikke har gjort
noe med dette. Hun forteller at
familien ikke hadde klart seg
uten basen på Kirkevoll, og
skryter veldig av jobben som
gjøres. Derfor ble hun veldig
overraska over denne ekskluderingen. – Leit å høre, sier
Mona Elisabeth Larsen, rektor
ved Revetal ungdomsskole når
ReAvisa tar kontakt. – Vi har
ikke hatt tradisjon for at elever
som går på Kirkevoll har vært
invitert til skolens ball. Så lenge
jeg har vært rektor har dette
ikke vært tema, ei heller har jeg
blitt kontakta fra Kirkevoll eller
foresatte i forhold til dette.
– Hadde dette kommet opp,
hadde de selvfølgelig blitt invitert, forteller ungdomsskolerektoren. Det er Joakim og mamma
Merete glad for å høre. – Det
er bare å håpe at man lærer av
dette, så alle blir invitert neste
gang.
Foto:
Stian Ormestad.

Keramikkurs på Ramnes søndre gård
RAMNES: Bedre plass, god atmosfære og landlig inspirasjon til former og motiv. Derfor flytter Ingrid Kristine Lund sine kurs fra Åsgårdstrand til Ramnes.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ingrid Kristine Lund (30) driver
Ingridk keramikk i Åsgårdstrand. Der har hun både verksted og utsalg, men nå trenger
hun mer plass til å arrangere
kurs. Det har hun finni på
Ramnes Søndre gård.
Gammel håndverkstradisjon
Da Ingunn Skjeggestad (39)
åpna gårdsbutikken på Ramnes
Søndre hadde hun te-kopper fra
Ingrid Kristine i salg. De har
holdt kontakten siden det, og Ingunn har tatt inn flere produkter.
Ingrid Kristine har lagd garnboller med motiv av dyret garnet er henta fra. Hun ser for seg

flere muligheter for produktserier med motiv fra gården.
Hun har allerede flere egendesignede serviser i salg. Det
mest populære er spesiallagde
barneserviser som gis i dåpspresang. - Mange ønsker seg
vekk fra det masseproduserte,
og interessen er økende for
bevaring av gammel kultur
og tradisjoner, forteller Ingrid
Kristine. Derfor er kurs også
en viktig del av virksomheten.
På Ramnes Søndre blir det
verksted med ovn i låven. Her
kan 6 - 10 kursdeltakere få en
innføring i faget. - Rammene er
veldig flotte. Det er jo en kul-

turarv kursdeltakerne får lære,
med gamle redskaper og gamle
teknikker, sier Ingrid Kristine
om det verneverdige keramikerfaget. Det skal brukes grovere
blåleire på kursene, noe det er
lang tradisjon for å være en del
av norske hjem.
Første kurs i mars
Kurslederen har svennebrev
som keramiker, etter å ha gått
i lære i tre år. Hun regner seg
ikke som en kunstner, sjøl om
hun designer egne servicer og
realiserer egne ideer. - Dette
er mer håndverksretta, det er
en teknikk som skal læres og

VIL TIL RE: Ingrid Kristine
Lund (30) driver Ingridk
keramikk i Åsgårdstrand. Nå
trenger hun mer plass til å
arrangere kurs. Det har hun
finni på Ramnes Søndre gård,
hos Ingunn Skjeggestad (39).
Foto:
Stian Ormestad.

utøves, forteller Ingrid Kristine.
Hun ser for seg første helgekurs
i mars, deretter i slutten av
april og i juni. - Det skal jobbes
med leire - form og dekor. Det
blir matservering og overnatting på gården. Vi gleder oss,
sier Ingrid Kristin og vertskapet ved Ingunn Skjeggestad.
Bedre plass, god atmosfære og
landlig inspirasjon til former og
motiv - med flott Re-natur, flate
Ramnes-jorder, gamle gårdsbygninger, alle dyra på gården,
Ramnes kirke rett i nærheten
- med mer.
Det er hva som lokker
keramikeren til Re.
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Sport i Re:

Lokale resultater i Biborennet 2017:
Gutter 8 år – uten plassering
Adam Anmarkrud Ivrig, IL – Ski 30 04:34
Jenter 8 år – uten plassering
Olivia Thornquist Ivrig, IL – Ski 9 08:24
Vilde Joberg Horn Ivrig, IL – Ski 14 06:20
Gutter 9 år – uten plassering
Rasmus Langslet Ivrig, IL – Ski 52 07:02
Gutter 10 år – uten plassering
Thorben G. Thornquist Ivrig, IL – Ski 96 08:31
Syvert Othilius Husemoen Ivrig, IL – Ski 99 09:49
Oscar Horn Ivrig, IL – Ski 94 07:03
Gustav Norman Bøhle BjørangIvrig, IL – Ski 113 08:45

BORGEN: – Det er litt rart at vi har Biborennet et
helt annet sted enn på Bibo – men det gikk helt fint
det altså, forsikrer skijentene Olivia (7) og Vilde (7).

Jenter 10 år – uten plassering
Lovise Horn Ivrig, IL – Ski 81 07:33
Gutter 11 år
3. plass Simen Knotten Ivrig, IL – Ski
12. plass Emil C. Langslet Ivrig, IL – Ski
29. plass Jonas Hestnes Ivrig, IL – Ski
30. plass Lars Christian Sollie Ivrig, IL

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Jenter 11 år
10. plass Thea Tveitan Aaland Ivrig, IL – Ski
Gutter 12 år
6. plass Vebjørn Horn Ivrig, IL – Ski
13. plass Herman Langedrag Ivrig, IL – Ski
18. plass Sindre Andreas Søby Ivrig, IL – Ski
24. plass Robert Ursin-Holm Walle Ivrig, IL – Ski
25. plass Sander Jørnsen Ivrig, IL – Ski
Jenter 12 år
4. plass Ingrid Tuft Søyland Ivrig, IL – Ski
16. plass Fran Hermine Bjørang Ivrig, IL – Ski
Gutter 13 år
17. plass Sebastian Horn Ivrig, IL – Ski
Gutter 14 år
10. plass Andreas Heierstad Ivrig, IL – Ski
16. plass Oscar Langslet Ivrig, IL – Ski
17. plass Viktor Jørnsen Ivrig, IL – Ski
Gutter 15 år
8. plass Martinius Hage Gunnerød Ivrig / Team N Vestfold
Jenter 15 år
5. plass Anne Sofie Kalager 5 Ivrig / Team N Vestfold
Menn 17 år
3. plass Tor Anton Pedersen Ivrig / Team N Vestfold
Kvinner 19 – 20 år
1. plass Henriette Olsen Kaale Ivrig / Team N Vestfold
Menn 19-20 år
3. plass Iver Johan Knotten Ivrig, IL – Ski

Strålende Biborenn
- tross snømangel i Re

Kilde: Ivrig.no

HADDE VÆRT BEST MED SNØ HJEMME I RE! Foran ser
vi Vilde Jåberg Horn (7) og Olivia Thornquist (7), bak Norman
Bøhle Bjørang (9), Oscar Jåberg (9), Lovise Horn (9) og Thorben Thornquist (9) – alle fra IL Ivrig.
Foto: Stian Ormestad.

Biborennet 2017 lot seg
dessverre ikke gjennomføre
på Bibo, men rennet ble lagt
til lånt arena på fylkesanlegget
Borgen i Svarstad. Noen av de
yngste Ivrig-løperne syntes ikke
det gjorde noe særlig. Sjøl om
Torben Thornquist (9) mener
«borte bra, men hjemme best»
– og Lovise Horn (9) mener det
ville vært hakket bedre å gått på
hjemmebane på Bibo.
Tett oppunder 400 deltakere
– Det er litt rart at vi har Biborennet et helt annet sted enn
på Bibo – men det gikk helt
fint det altså, forsikrer Olivia
Thornquist (7) og Vilde Jåberg
Horn (7). – Men hvis vi skal
gå veldig mange renn, blir det
ganske langt å kjøre hvis vi ikke
har snø hjemme i Re, forteller
jentene – som begge gikk sitt
andre renn i skikarrieren.
Tross flytting internt i eget
fylke – det er ikke mer enn en
halvtimes kjøring til Borgen –
ble Biborennet en suksess: Tett

oppunder 400 deltakere fra fire
år og oppover var påmeldt, sola
titta fram rett før den gikk ned,
og skiføret fikk mye skryt.
En hjemmeseier til IL Ivrig
– Vi skulle jo helst hatt en
halvmeter snø på Bibo og
arrangert rennet der, men det
viktigste er at det blir renn.
Her har Svarstad IL stått på og
sørga for gode forhold, skryter
rennleder Thomas V. Langedrag. Arrangørklubben hadde
over 30 egne på startlista. Det
ble bare en eneste hjemmeseier,
det sørga Henriette Olsen Kaale
(18) for i klassen Kvinner 19 –
20 år. Hun bor i Tønsberg, men
går for IL Ivrig. – Med mamma
og bestefar og resten av familien fra Re må jeg jo det – det er
nesten som en familieforpliktelse, sier en blid vinner etter
seks kilometer i ledelse – men
med bare noen centimeters margins ledelse over målstreken.
Les mer og se flere bilder fra
Biborennet 2017 på ReAvisa.no.

Innfører «frivillig
avgift» for å bruke
Bibo idrettsanlegg
BIBO: Tross en snøfattig vinter
er det nå nok snø til å gå en
sløyfe på ski på Bibo idrettsanlegg. Snøkanonen går for fullt
i kulda, takket være ildsjeler i
IL Ivrig. – Her er det bare å ta
med skiene å prøve skiføret. Vi
har også starta opp med poenglangrenn, og det vil bli hver tirsdag framover, forteller Øivind
Kjær i IL Ivrigs skigruppe til
ReAvisa. IL Ivrig har som mål å
få flest mulig ut i de flotte helårs
turløypene som er opparbeida
de siste åra. I tillegg er det gjort
en stor investering i snøproduksjonsanlegg, som sørger for
snø sjøl om natursnøen uteblir.
– For å få dette gode tilbudet
her i Re er det gjort en del store
investeringer. I tillegg koster
det en del og drifte dette. Derfor
oppfordrer vi alle som bruker
anlegget til å bidra. En slags
«frivillig avgift» for å bruke anlegget: 50 kroner per dag, eller
500 kroner per år. Den frivillige
avgiften er – som navnet tilsier
– frivillig. Men alle monner
drar, og hadde flere bidratt ville
den økonomiske byrden blitt
lettere å bære for IL Ivrig. Du
kan både vipse eller overføre til
konto. Skilt settes i disse dager
opp på parkeringsplasser og i
løypenettet. Øivind håper flest
mulig blir med på spleiselaget:
«IL Ivrig trenger ditt bidrag for
å tilrettelegge helårsløyper og
å produsere snø», er budskapet på skiltene. – Vi håper alle
som bruker anlegget vil bidra
til å drifte det, forteller Øivind
Kjær i IL Ivrigs skigruppe.
Oppfordringen gjelder ikke
alle som allerede bidrar som
superløypevenn, eller de som er
med på organiserte arrangement
på Bibo – som for eksempel
poenglangrenn.

Langeland Landbrukstaksering

Holder til i Vestfold – takserer over hele Østlandsområdet
Salg-Overdragelse-Skifte-Lån-Refinansiering

MANDAG - FREDAG KL 08.00 - 17.00
Industriveien 3, 3174 Revetal
Tlf 977 11 011 / post@jobbklaer-revetal.no

TLF: 99 24 75 14

www.landbrukstaksering.com
Agronom - Bonde - Medlem NTF
Konrad@landbrukstaksering.com – 992 47 514
Steinar – 907 25 519
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Sport i Re:

Re-løpet ble til
Re-joggen

ELITEN: Simen Guldbranden fra Jessheim, Allan Rasmussen
fra Hellvik utenfor Stavanger og Kim Grande fra Drammen er
klare for å kjempe om de største pokalene i Våle. Kim Grande
gikk seirende ut av kampen.
Foto: Stian Ormestad.

TRE FØRSTEPLASSER PÅ RAD: Emilie Larsen (12) setter
nye rekorder med ponnien Allan. Mens han er snart pensjonist
og helt på slutten av sin karriere, er Emilie helt i starten av
sin.
Foto: Stian Ormestad.

Kommer fra alle kanter av landet for å kjøre om kapp i Våle

Emilie og hennes sprelske
ponni håver inn seiere

VÅLE: Enda en grunn til at folk reiser langveisfra
til Re: En bilbane sjøl verdenseliten skryter av – om
enn i en liten skala.

FRESTE: Disse to har kjørt inn tre seiere og en
andreplass på de fire siste løpa. 12-åringen har godt
dyretekke og er et stort talent i sulkyen.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På tampen av fjoråret arrangerte
Vestfold RC-senter sitt aller
første store løp på Husebyfabrikken i Våle. Klubben leier
toppetasjen i det eldste bygget
hos kjøkkenprodusenten. Der
flytta de inn tidligere i år. Se
video fra åpningen av senteret
på nettavisa ReAvisa.no. Finalen i årets Vestfoldmesterskap
gikk av stabelen med lange,
fine sladder og stor spenning – i
liten skala.

– Dette senteret er blitt veldig
bra! Og miljøet her er veldig
godt, med mange hjelpsomme
folk. Han får støtte fra to andre
i eliten, Simen Gulbrandsen
fra Jessheim og Kim Grande
fra Drammen. Sistnevnte vant
tilslutt sin klasse. – Dere er
heldige som har et slikt senter
i kommunen, her har alle en
fin mulighet til å begynne med
sporten i et flott anlegg, mener
proffene.

- Senteret er blitt veldig bra!
På startlista sto deltakere fra
flere kanter av Norges land,
som ligger helt i toppen av
resultatlistene mot de beste fra
Europa og resten av verden.
De har med andre ord sett det
meste av anlegg og baner til
slikt bruk. Til det nyetablerte
anlegget i Våle har de bare skryt
å komme med. Allan Rasmussen har reist helt fra Hellvik, en
times tid utenfor Stavanger by.

Alle stiller på lik linje
Blant flere lokale deltakere fant
vi far og sønn Sanni fra Ramnes. Pappa Steinar (38) trakk
det lengste strået og vant sin
klasse, mens Sebastian (15)
fikk en sterk 4. plass.
Sånn sett er sporten veldig
fascinerende: Her konkurrerer
alle mot hverandre, på tvers av
alder og kjønn.
Alle stiller likt med en
fjernkontroll i handa.

På Nordre Freste gård er det dyr
av de fleste slag; Hester, sauer,
griser, katter, bikkjer – og en
gammel ponni på 17 år; Allan.
Egentlig var 17-åringen ferdig
med konkurranser, men Emilie
Larsen (12) fikk prøve seg som
trener da Allan kom til gården
for snart to år siden. Da var
resultatene for en gammel racer
så som så.
Topp-plasseringer hele veien
Den tilårskomne ponnien er
nemlig snart pensjonist – ponnier kan kjøre konkurranse ut det
året de fyller 18. Emilie fikk sin
første shetlandsponni allerede
da hun var seks år. Allan har
vært den største utfordringen av
dem alle, men han har også innfridd til de grader på travbanen
med tre seiere og en andreplass
på de fire siste løpa. – Resultatene var i starten så dårlig at
vi lurte på om Allan var ferdig
som travponni, forteller pappa

Lars Christian Larsen. – Men så
ble Allan dulla og stelt med av
Emilie så han fikk en ny vår på
høsten i fjor, og den formen har
holdt seg gjennom vinteren. Nå
kjører de inn den ene toppplasseringen etter den andre.
Steller og stuller hver dag
Emilie digger kompanjongen.
– Han hopper og spretter og er
litt vilter. Det er moro, mener
12-åringen. Emilie trener Allan
annenhver dag, minst en times
økt. Hun steller og stuller,
måker og forer ham hver dag.
Mange gode travkusker i dag
starta med ponnitrav. På mange
måter er det en inngangsport,
der det samme kreves i oppfostringen av en god travhest.
Emilie er allerede i gang med
det også. Hun har en 2-åring på
gang; Folsom Cash. Han skal
være klar når kusk-talentet fra
Freste er gammel nok til å kjøre
travhest på bane om tre år.

etappe – måtte reise seg opp og
fortsette rundt svingen og inn i
vekslingsområdet. Men neida,
Lovise og hennes lag var ferdig!
Lag 2 i samme klasse var
Malene T. Søyland, Gustav N.
B. Bjørang og Vilde J. Horn,
som kom inn til en flott uoffisiell 8. plass. Jentelaget i 11 –
12-årsklassen med Thea Tveitan
Aaland, Fran Hermine Bjørang
og Ingrid Tuft Søyland pusta 3.
plassen i nakken og kom inn til

en 4. plass – bare 13 sekunder
bak pallen. I klassen gutter 11
– 12 år stilte Ivrig med to lag
mot 13 andre lag i klassen. De
varsla på forhånd at de gikk for
gull – og det holdt nesten. Det
ble andreplass på førstelaget
med Herman Langedrag, Sindre
Andreas Søby og Vebjørn Horn,
og 5. plass på andrelaget med
Emil Langslet, Robert U.H.
Walle og Lars Chr. Sollie. I
gutter 13 – 16 var det totalt 12

VM i Idrettsbygget
BERGSÅSEN: Siste søndag
i januar spilte Norge finale i
håndball-VM, og Ramnes IF
inviterte til håndballfest i
Idrettsbygget i Bergsåsen. Det
ble servert pizza og VM-finalen
ble vist på storskjerm. 39 barn
og voksne benket seg for en
fantastisk første omgang. Norge
leda med tre mål flere ganger
og det var smått utrolig det som
skjedde på banen. I pausa var
det is til alle. Sjøl om Norge
sprakk i 2. omgang, ble VMsølvet regnet som seier, også på
VM-fest i Bergsåsen.

RIF starter opp
dame- og herrelag

Superraske Ivrig-talenter overraska måldommerne
JARSENG: 18 Ivrig-løpere gikk
stafett i Telemark denne helga.
Først ut på Jarseng skianlegg
var mix 8 – 10 år. På startstreken sto hele 19 lag i denne
klassen, hvorav Ivrig stilte med
to: Lag 1 besto av Thorben
Thornquist, Oscar Horn og Lovise Horn. Denne aldersgruppa
går uten rangering, men det
kan vel sies at de gikk så fort
at funksjonæren i målområdet
mente Lovise – som gikk siste

RAMNES: Siste helga i januar
skulle Re-løpet gått av stabelen,
men når det ikke er skiføre får
man ta beina fatt. Derfor organiserte løpegruppa Re-joggen en
løpetur i flotte Ramnes-skoger
– som en erstatning. Det var
Arne Nåtedal som varsler om
Re-joggens initiativ, etter et
avlyst – eller utsatt – Re-løp i
år. Blir det snø seinere i vinter,
kan det bli et Re-løp på sparket.
– Det tradisjonsrike Re-løpet er
et turrenn i et nydelig terreng
i Ramnes-skauane med jovial
stemning og «bare kjentfolk»
som funksjonærer. Her har jeg
og mange med meg hatt mang
en god opplevelse i sporet –
og vært døkti sliten i mål…!
Dessverre gjør den snøfattige
vinteren at rennet igjen må avlyses, eller i beste fall utsettes.
Men om vi ser positivt på det er
det flotte forhold for løping nå!
Så til ære for ildsjelene i Ramnes IF og Ramnes Løypelag
som står på hele året, løp Arne
«Re-løpet på beina». Han fikk
med seg ni stykker totalt som
løp hele eller deler av løypa.
Traseen var mest mulig lik den
originale Re-løpet-traseen, bare
modifisert der den gikk over
eng eller pløgsle som ikke bør
eller kan løpes på. Frank Jacobsen og initiativtakeren sjøl Arne
Nåtedal løp hele traseen på hele
38 kilometer, og brukte over fire
timer på det.

lag, hvorav ett fra Ivrig. Oscar
Langslet vekslet med Sebastian
Horn, som «dansa» avgårde og
overlot siste etappe til Andreas
Heierstad som ikke «dansa» noe
dårligere. – Flott innsats og inn
til en 10. plass, rapporterer IL
Ivrig på sin nettside. Les mer
om stafetten og se bilder på
nettavisa ReAvisa.no.

RAMNESHALLEN: Etter noen
år uten herre- og damelag i
lavere divisjoner starter begge
deler opp igjen i Ramneshallen.Tirsdagskvelder fra klokka
21.00 trener herrelaget, og
onsdagskvelder fra klokka
20.30 trener damelaget. Her er
håndballspillere på alle nivå
velkommen – det er bare å møte
opp!, forteller Lillian Ueland på
vegne av damelaget og Bernhard Marti på vegne av herrelaget. Les mer på ReAvisa.no.
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Internasjonalt arbeid i Re:

Flyktningdebatt i
kommunestyret

REISER TIL KATWE: Selma Eggum Myrvang (14) og Lene
Sofie Engebretsen (14).
Foto: Stian Ormestad.

Har du en gammel PC til overs?
Da kan den komme til nytte!
RE/KATWE: Snart reiser ungdomsskole-elever fra
Re til vennskapskommunen Katwe midt i Afrika. I
bagasjen har de med seg gamle, men fortsatt brukbare PC-er.

FLYKTA PÅ GRUNN AV BARNA: Mariam Milaji (26) har
minstejenta Rimes (2) på fanget. Hun ble født mens familien
var registrert som flyktninger i Libanon. Milaji og ektemannen Firas El Mostafa (37) og deres fem barn er blant de 35
flyktningene som ble bosatt i Re i 2016. Vil du lese hele
historien om reisen fra Syria til Re, finner du den på nettavisa ReAvisa.no. I 2017 skal Re kommune bosette 20
flykntninger, som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDI) ber oss om. Mindretallet i kommunestyret støtta
rådmannens forslag om å bosette 15.
Foto: Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
For andre året på rad skal elever
fra Revetal ungdomsskole reise
til Katwe for å se med egne
øyne hva pengene fra Katwedagen her hjemme går til. Elevene jobber en dag til inntekt for
Katwe.
En opplevelse for livet
I år er utbedring av skolekjøkkenet prioritert, etter ønske
per brev fra ungdomsskolen i
Katwe, forteller 9. klassingene
Lene Sofie Engebretsen (14)
og Selma Eggum Myrvang
(14). - Det er ikke pipe på
kjøkkenet, derfor blir det veldig
røykfylt. Vi i Katwe-komiteen
vil fokusere på dette fordi det er
veldig viktig å få i seg ordentlig
mat i ungdomsårene, og de som
jobber på kjøkkenet blir syke på
grunn av dårlig luft.
Ungdomsskolen i Katwe ønsker
seg også flere datamaskiner. Det
er bare fire maskiner der fra før.
- Istedenfor å kjøpe helt nye
maskiner, har vi bestemt oss for
å prøve å samle inn gamle, men
brukbare PC-er. Så dersom noen
har en eller flere bærbare datamaskiner de ikke bruker lenger,
tar vi dem gjerne med.
14-åringene Lene Sofie og
Selma reiser til Katwe i mars.
- Når vi kommer hjem fra turen
skal vi fortelle om hvordan vi
opplevde turen og hva vi gjorde
der nede. Det er fint at vi kan
se med egne øyne hva pengene
fra Katwe-dagen her hjemme
går til. Elevene skal snakke for
medelever, lærere og rektor om
turen - og kommunestyret. Da
elevene som dro til Katwe i fjor
gjorde det tydelig inntrykk på

våre folkevalgte. For det er en
helt annen verden man kommer
til, men likevel: Mennesker er
mennesker.
- Det blir helt sikkert en opplevelse for livet. Jeg regner med
vi kommer til å se mye, både
på godt og vondt. Vi er blitt
fortalt at vi kan regne med å
møte mange glade mennesker
og et varmt samfunn, tross at de
ikke har så mye materielt sett,
sier Selma. - Vondt kan jo bli å
møte mennesker med historier
vi sjelden hører her hjemme.
Som eldre, foreldreløse barn og
andre som ikke klarer seg sjøl.
De har ofte ingen til å ta vare
på seg.
Følget skal bo på Katwe-Re
barnehjemmet. De gleder seg
til å møte barna de bare har hørt
om og sett bilder av. Jentene
gleder seg til å oppleve en helt
annen kultur. - Og safari! Jeg
håper vi får se mange dyr vi
aldri har sett før, sier Selma.
- Og spennende og helt annerledes mat og smaker enn vi
er vant til, sier Lene Sofie.
Alle i reisefølget får ha med seg
46 kilo bagasje, så det er mer
enn nok plass til PC-er. Det må
være bærbare maskiner som
fungerer, alle slags merker.
- Det som er dårlig for oss, er
veldig bra for dem. En hel skole
deler på fire PC-er i dag. Det vil
bety mye å få flere PC-er.
Re kommunes IT-folk kan
formatere PC-en hvis du ikke
har passordbeskyttelse. Har du
en PC til overs - som funker kan den leveres i resepsjonen
på ungdomsskolen i skoletida,
innen 5. mars.

- Re lykkes med integrering
RE: Alle flyktninger i Re som starta på introkurs de
siste åra er i jobb eller utdanning i dag. Det er tall
som vekker oppsikt helt opp til topps i Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDI).
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Tall og statistikk fra Integrerings- og mangfolddirektoratet
(IMDI) kan brytes ned til kommune for kommune. Sjekk hele
statistikken for Re kommune
via link på ReAvisa.no.
De fleste som kommer til Re
er arbeidsinnvandrere
Re kommune får full score på
ett veldig viktig punkt: 100
prosent av deltakerne som
avslutta introprogram var i
arbeid eller utdanning året etter,
ifølge siste oppdatering. For
Norge som helhet er tallet 62
prosent. I Re kommune utgjør
innvandrerne 9,5 prosent av
befolkningen per 2015, på
landsbasis er tallet 13,4 prosent.
Blant den snaut ti prosent store
innvandrerbefolkningen i Re,
er to av tre i arbeid. Det er flere
enn snittet for landet forøvrig.
Og det er ikke langt unna det
samme tallet for befolkningen
unntatt innvandrere. Blant
innvandrere var 66 prosent
i arbeid i 2014, noen færre
i 2015, blant befolkningen
unntatt innvandrere var tallene
for de samme åra 71 og 69,2
prosent i arbeid. De fleste innvandrerne som kommer til Re
er arbeidsinnvandrere. De fleste

arbeidsinnvandrerne kommer
fra Polen, deretter Litauen,
Tyskland, Sverige og Danmark.
Flest flyktninger kommer fra
Irak i Midt-Østen, Somalia i
Afrika og Bosnia-Hercegovina i
Europa. Statistikken viser også
at Re kommune er så å si helt
på landssnittet for hvor mange
flyktninger vi bosetter per innbygger.
- Tydelig at det jobbes godt
Statistikken for Re er basert
på små tall, men likevel – det
er gode tall som også blir lagt
merke til i Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDI).
– Det ligger an til en rekordhøy
bosetting i år, med over 15.000
bosatte flyktninger i Norge.
Kommunene har gjort en
formidabel jobb. Re kommune
har bosatt hele 35 flyktninger så
langt i år, forteller Morten Tjessem, seksjonsleder regionkontor
Øst. – Det er tydelig at det også
jobbes godt med integrering
av flyktninger i Re kommune,
ettersom samtlige deltakere som
avsluttet introduksjonsprogrammet for flyktninger i 2013 er i
jobb eller utdanning i dag. Det
er langt over landsgjennomsnittet, sier Tjessem til ReAvisa.

REVETAL: Spørsmålet i siste
kommunesturemøte i fjor var
om Re kommune skal bosette
20 flyktninger, som staten ber
oss om – eller 15 som rådmannen anbefaler. Rådmann Trond
Wifstad forteller om utfordringer i flyktningarbeidet. I 2016
ble det bosatt hele 35 – et ekstra
høyt tall for Re kommune på
grunn av flyktningkrisen. – Det
er greit å være ærlig på at det
finnes utfordringer, mener Ulf
Lund Halvorsen (MDG) – men
han vil likevel heve antallet
fra rådmannens forslag på 15 i
2017 til statens anbefaling på
20. – Det er beklagelig at Norge
som land ikke tar et større
ansvar for flyktningsituasjonen
i verden. Det kan ikke vi gjøre
stort med her, men vi kan i det
minste som kommune ta i mot
det antallet flyktninger vi blir
bedt om. Rådmannen og hans
stab skal berømmes for å jobbe
hardt og for å strekke seg langt
etter den politiske viljen om at
Re skal være en varm kommune – også for flyktninger
som trenger et sted å bo, taler
Lund Halvorsen. Flertallet støtter forslaget om å ta i mot 20
flyktninger til neste år; AP, SP,
KrF, V, SV og MDG. Det blir
bare Høyre og FrP som stemmer
i mot tilslutt. Trond Ekstrøm
(FrP) viser til at Re FrP har
fulgt rådmannens anbefaling,
år etter år. Det skjer også denne
gangen. – I tillegg til det antallet
vi vedtar nå, hører vi også om at
det kommer til å bli en del familiegjenforening. Det må vi også
ta høyde for, rett og slett, mener
Ekstrøm. – Det er kvalitet som
teller, ikke kvantitet, mener
Tove Øygarden (H). – Re kommune må ha kapasitet til å
hjelpe hver enkelt flyktning, og
alt det hver enkelt har med seg
av bagasje av traumer og vonde
opplevelser. Vi må være bevist
på hvor mange vi kan ta i mot
– på en god måte. Det er også
å vise raushet, mener Øygarden – som vil begrense antallet
til 15. – En rørende omsorg for
flyktninger fra Re Høyre, sier
Heming Olaussen (SV) med et
tjukt lag ironi. – Men med den
omsorgen vil mange flyktninger,
som har fått innvilget opphold,
fortsette å bo i mottak, hvis ikke
vi eller andre kommuner tar de i
mot. Hva slags omsorg er det?
Senterpartiet signaliserer støtte
til forslaget om 20, men Heidi
Myhre (SP) mener kommunene
må legge press på IMDI for
økte statlige overføringer.
Lars Jørgen Ormestad (AP)
viser til statistikken for Re.
– Når vi først tar i mot flyktninger, må vi også klare å ta de
i mot på en god måte. Alt tyder
på at det klarer vi her i Re.
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FREDSKVELD PÅ RE BIBLIOTEK: Ingeborg Breines (71), Elisabeth “Betty” Chapman (89)
og Wenche Weum Bue (66) sitter i panelet. At Betty fikk selveste avtroppet president i International Peace Bureau Ingeborg Breines til å komme, sier mye om at Bettys engasjement blir lagt
merke til langt utenfor Re.
Foto:
Stian Ormestad

Veit du hvor mye penger vi bruker på all
verdens forsvar? Tallet vil overraske deg!
BRÅR: Tidligere leder av International Peace Bureau, Ingeborg Breines, kom til
Fredskveld på Re bibliotek. Forsamlingen fikk gleden av å høre på hennes store
kunnskap om fredskampen - med fokus på Alfred Nobel.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Fredskvelden på Re bibliotek
ble satt i stand av den alltid like
engasjerte Elisabeth "Betty"
Chapman (89) fra Bergsåsen.
Også denne gangen kom det et
lydhørt publikum som deltok i
fredsdiskusjonen.
Fredsbevegelsen
mangler penger
At Betty fikk selveste avtroppet
president i International Peace
Bureau, Ingeborg Breines (71),
til å komme, sier mye om at
Bettys engasjement blir lagt
merke til langt utenfor Re.
Breines har sitti som president
gjennom sju år i det internasjonale hovedkvarteret i Genève.
Organisasjonen har fått Nobels
fredspris flere ganger. Og det
var Alfred Nobel som var tema
for fredspraten denne torsdagskvelden. Breines viste til siste
fredsprisvinner Juan Manuel
Santos, Colombias president,
som har sagt noe liknende dette:
- Det er lett å lede et land i
krig. Da er det de gode mot de
slemme. Det er langt vanskeligere å lede et land i fred, der
alle skal komme til orde, det er
mange nyanser og henyn å ta alt er ikke bare svart-hvitt.
- Og Colombias president har
leda landet både i krig og nå
mot fred. Så han veit hva han
prater om, sier Breines. Hun
frykter "oss og dem"-mentalitet,

en svart-hvit tankegang. Det er
ofte grunnlaget for krig.
Derfor var Alfred Nobel opptatt
av forbrødring. Alle verdens
folk skulle møtes for å skape
forståelse og vennskap. Men
problemet er at fredskampen
ikke prioriteres like høyt som
opprusting og krig.
- Fredsbevegelsen har nesten
ikke penger, forteller Breines og
viser fram et regnestykke som
er nesten for utrolig til å være
sant: - Et av kriteriene til Alfred
Nobel var nedrusting. Veit dere
hvor mye penger alle verdens
land bruker på forsvar? Svaret
er 1,7 billioner dollar - det er 12
nuller. 13 nuller hvis vi snakker
norske kroner. - Veit dere så hva
FN sitt årlige regulære budsjett
er? Du kan drifte FN i 615 år
for den samme summen som
vi bruker på verdens forsvar ett
eneste år. Med sånne tall må
verdens folk diskutere hva vi vil
med verden vår, mener Breines.
Tidenes største flyktningstrøm
- Ikke bare budsjetterer vi helt
sinnsyke summer til militæret,
men vi bruker masse ressurser i
etterkant også på militærets
samfunnsødeleggende virkninger - på helse, miljø, infrastruktur, med mer. - Konflikter
i dag har skapt tidenes største
flyktningestrøm. Vi har 63 millioner mennesker på flukt i dag.

Det har aldri skjedd før. Det er
både en menneskelig tragedie,
men også en enorm kostnad.
Betty står fortsatt på
i den gode saks tjeneste
- Tenk hva vi kunne utretta hvis
vi hadde brukt pengene annerledes!, mener Betty i pausen.
- Ja, og vi har FN-pakten som
sier at vi ikke skal misbruke ressurser til krigsformål, men først
og fremst bruke ressurser til
økonomisk og sosial utvikling,
viser Breines til. Et interessant
foredrag på en flott Fredskveld,
der Betty fikk skryt for å fortsatt
stå på i den gode saks tjeneste
- snart 90 år gammel.

   
    
 
  
    

     

   




 

 

   

Har du lyst til å være med å dyrke økologiske grønnsaker
på Revetal? Jeg ønsker å starte et lite andelslag.
Jeg har et par mål matjord, men ingen erfaring.
Ønsker meg omgjengelige, arbeidssomme og kreative
«medarbeidere». Det hadde vært hyggelig å høre
fra deg på tlf. 92816788, Bente.
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28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
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Vinmonopolet
Mester Grønn
I vinden
Restauranten
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Revetal Libris
Mr Mister
Kappahl
Life Revetal

•
•
•
•

Nille
Posten
Street One
B-Young

ÅPENT: 9�20 �18� MENY 7�21 �20�

• Skoringen
• Wivis parfymeri
og veskebutikk
• Boots Apotek

• Revený
• Synsam
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal

•
•
•
•

Expert Revetal
Meny
Mix
Chic Frisør

•
•
•
•

Helt Perfekt
Princess Interiør
Hovs Marked
Yes vi leker!

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

CMYK: 48�0�94�0
PMS: 375

CMYK: 88�0�29�0
PMS: 7466

CMYK: 98�10�84�18
PMS: 3415

GRADIENT FRA 90%
SORT TIL 70%
I 90 GRADER

DAME-HERRE
MOTE

www.re-torvet.no
Du finner oss i hjertet av Vestfold:
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg
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Middelalderfestival i Re:
Se bilder fra Re middelalderdager på ReAvisa.no

Re middelalderdager feirer 10 år!

SLAGET PÅ RE: Søndag 12. februar rekonstrueres slaget på Re i 1163. I løpet av de ti åra som har gått siden første rekonstruksjon
ved Mølledammen i Ramnes er stykket blitt utviklet litt år for år. Alle som vil kan henge med i den hæren man ønsker, men utfallet
er blitt det samme hvert eneste år - ingen overraskelser der.
Foto: Håkon Westby / Stian Ormestad.

REVETAL: Fjerdeklassingene fra Ramnes og Røråstoppen skole som spiller hver sin hær er like gamle som middelalderfestivalen på
Revetal - nemlig 10 år. De er en del av en storslått jubileumsoppsetning som har fått navnet “Det stjernene så” med både lokale proffer
og amatører.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Re middelalderdager starta ved
Mølledammen i Ramnes tilbake
i 2008. Dette er med andre
ord det tiende arrangementet,
ti år på rad. De fleste åra etter
oppstarten er festivalen blitt
arrangert på middelalderplassen
på Revetal - så også i år. Datoen
er denne helga, fra fredag 10. til
og med søndag 12. februar.
Middelalderturnering
Allerede fra og med i går
onsdag 8. februar var det full
aktivitet på middelalderplassen.

Først ut var skolestarterne som
går siste året i barnehagen, deretter småskolen 1. til 4. klasse i
dag torsdag, og i morgen fredag
blir det middelalderturnering
for storskolen 5. til 7. klasse.
Fredag kveld 10. februar er det
offisiell åpning med Ridder av
Re-kåring - en æresborgertittel
for Re kommune. Se hvem som
er foreslått som Ridder av Re på
neste side. Den største satsingen
i jubileumsåret er forestillingen "Det stjernene så": "Hvis
stjernene over Res vakre sletter

hadde kunnet fortelle deg en
historie, hadde det vært denne:
Blodslit, kjærlighet, krig, fruktbarhet, ild og lek". Forestillingen blir vist fredag og lørdag
kveld, med en flott blanding av
amatører og proffe - alle med
tilknytning til Re. Linda Kvam
og Kåre Sivertsen er blant
proffene. Heges Jazzballett skal
danse, med flere fra Re. De øver
inn en medtalldetektor-ballett
om dagen for den mer moderne
bolken av stykket - les mer om
det på de neste sidene. Stella

Polaris er en fast bidragsyter,
så også på denne oppsetningen.
Det blir bueskyttere og andre
spesialiserte oppgaver - og det
er laget et eget festivalkor for
anledningen med sangere fra
hele Østlandet. 4. klassinger
fra Ramnes og Røråstoppen
skole utgjør hver sin hær. De
er 10-åringer, akkurat som Re
middelalderdager.
- Tull og fanteri - også i år
I år som alle år før blir det også
middelaldermarked, aktivitets-

stasjoner, lyssti, middelalderfest, med mye mer. Nytt av året
er Lodins gård i Ridderdalen,
der det blir gårdsdyr og mulighet for en ridetur. Jens Narr
kommer tilbake, en kar folk ler
seg skakk av. Nytt av året er
humorgruppa "Ridderselskapet
Mentolatum", som presenterer
seg slik: "Har du alltid drømt
om galloperende hester og
riddere i skinnende rustninger?
Det er ikke oss." - Det blir mye
tull og fanteri i år også, lover
kultursjef Ida Johre.
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Din totalleverandør av varmepumper og AC
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Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no
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Kort om Ridder av Re 2017:
Følgende er nominert til tittelen i år:
* Erling Schjetne - en stor pådriver for fysisk helse og gleden
av å drive med fysisk aktivitet i Re gjennom Re-mila og Re
løpegruppe.
* Vidar Bugge Hansen - nominert for arbeidet han gjør for
barn, ungdom og voksne i kommunen med SMART oppvekst. Vidar er et utrolig positivt menneske og han bruker
både jobb og fritid for sin hjertesak: SMART oppvekst.

Sjekk hvem som blir Ridder
av Re 2017 på ReAvisa.no

* Daniel Ims - en våken og uredd reing i saker hvor det
trengs å ta tak. Han bidrar til å holde «våledialekten» vedlike
og han åpner hus og hjem for ungdom fra andre deler av
verden og lærer de norsk - og tjukk L.
* Alfred Ringdal - jobber godt for idretten i Re og har gjort
det i mange år gjennom Ramnes IF. Han har en super fairplay
holdning som sprer seg i alle idrettslagene. Han bidrar til
at fotballen er inkluderende og at Re får et godt omdømme.
Alfred slutter aldri å engasjere seg i lokal-miljøet og han er
100 prosent tilstede for Ramnes IF - uansett.
* Roar Lefsaker - jobber hardt for å nå en visjon om en levende gård som er åpen for alle som ønsker kontakt med jord,
dyr, egenprodusert og ureist mat, kulturellt påfyll og en pust
i bakken.

* Helga Bjerkø - har i mange år vært aktiv i kulturlivet i
Ramnes og Re gjennom blant annet Ramnes bygdekvinnelag,
Ramnes UL skigruppe og Ramnes Historielag.

* Henning Larsen - for sitt uredde engasjement for idretten
i Re, sin store dugnadånd og sitt gode humør i alle sammenhenger.
* Svein Olsen - for sin innsats for turløyper og idrettsanlegg,
og realiseringen av disse gjennom innsamling av sponsormidler. En aktiv kar i idretten i Re sin tjeneste. Boligutvikler
med stort fokus på et aktivt lokalmiljø.
* Øivind Skjeggerød - for sitt utrettelige arbeid med Bakke
Mølle, der han sørger for et innblikk i gammel mølledrift,
teknologi, arbeidsteknikker, med mer for nye generasjoner.

Årets Ridder av Re blir den femte i rekken. Under den
offisielle åpningsseremonien fredag 10. februar blir det gjort
kjent hvem som slås til Ridder av Re 2017. Sjekk nettavisa
ReAvisa.no for siste nytt om hvem som blir slått til Ridder av
Re - og se bilder, film og reportasjer fra Re middelalderdager.
Kilde:
Re kommune, kulturkontoret
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En ridder var opprinnelig en
kriger som var underlagt en
adelsmann, eller en adelsmann
som var underlagt en monark.
Han hadde en god nok økonomi
til å eie en eller flere hester,
og til å gjøre krigstjeneste når
monarken krevde det.

for barn og unge. Positiv og
kreativ. God ambassadør utover
kommunegrensene. To av årets
nominerte har utmerket seg i
det lokale idrettslivet: Erling
Schjetne fra Ramnes gjennom
Re-mila og Alfred Ringdal fra
Ramnes i Ramnes IF. To har
utmerket seg i det lokale foreningslivet gjennom historielag,
dokumentasjon av lokalhistorie
og videreformidling: Helga og
Per Bjerkø fra Ramnes. Lokal
identitet og stolthet over egen
dialekt er representert på lista
ved språkmannen Daniel Ims
fra Våle. Vidar Bugge Hansen
fra Våle er nominert for sin
flotte innsats med SMART
oppvekst - som Re er viden
kjent for. Vi har også en bonde

på lista - Holt-bonden Roar
Lefsaker fra Undrumsdal
brenner for en levende gårdsdrift, tilgjengelig for alle gjennom åpne gårder, andelsbruk og
kulturellt påfyll. Holt gård er
godt besøkt av folk som kommer fra langt utenfor kommunegrensa. Hvem som blir Ridder
av Re 2017 vites ikke i skrivende stund. Under den offisielle
åpningsseremonien fredag 10.
februar blir det gjort kjent hvem
som slås til Ridder av Re - og
ordføreren gjennomfører ritualet
før ridderen får sin ridderkappe
til odel og eie, diplom i glass og
ramme, og mottar folkets hyllest. Så snart navnet er sluppet
vil du kunne lese mer om årets
Ridder av Re på ReAvisa.no.

– Tøffe unger på landet, altså!

* Sjur Gran - for sitt livslange engasjement for lokalmiljøet
gjennom å gi tilbake til bygdas lag og foreninger på så
mange måter: Gjennom reine sponsorpenger, men også ved
å legge til rette med små og store tiltak - som sist en egen
vaffelbu på Re-torvet som lag og foreninger kan låne til lotteri, salg, innsamlinger, informasjonsarbeid og vaffelsteking.
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REVETAL: Ridder av Re er en tittel tilsvarende æresborgertittel i byene rundt
Re. Sju kandidater er blitt foreslått til den æresfulle utmerkelsen i år.

Modig, uredd og et stort mot
I den mer moderne betydningen
av ordet, som Ridder av Re, er
det kanskje mange av de samme
egenskapene som skal til. Som
modig, uredd, og inneha et stort
mot. Ridderen av Re skal våge
å utfordre seg sjøl og andre. I
tillegg skal en Ridder av Re ha
en eller flere av følgende karakteristikker: Utmerker seg i
lokalmiljøet. Engasjerer seg

Følgende er blitt slått til Ridder av Re tidligere:

t
t
t
t

Hvem blir den femte Ridder av Re?
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

* Per Bjerkø - har et stort engasjement med blant annet de
historiske magasinene Re-minne, Ramnessiana - hvor han
har gjort en kjempejobb.

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

RIDDER AV RE: Under den
offisielle åpningsseremonien
blir det gjort kjent hvem
som slås til Ridder av Re
2017. Ordføreren gjennomfører ritualet før ridderen
mottar folkets hyllest. Årets
ridder blir den femte i rekken. Tidligere har ildsjeler
innen idrett, kultur, lokalhistorie og næringsliv blitt
hedret. I år er sju kandidater
foreslått. Nyheten om hvem
som blir årets Ridder av
Re finner du på nettavisa
ReAvisa.no så snart det
er offentliggjort i morgen
kveld.
Foto:
Stian Ormestad

RAMNES/REVETAL: Alle barnehager og skoler i Re har lagd
stjerner de siste ukene. Disse skal henge i trærne under middelalderdagene – som i år har tema stjerner. Sentralt står jubileumsforestillingen «Det stjernene så». 3. klassingene ved Ramnes
skole kom med rundt 150 stjerner som elever i 1. – 6. klasse har
laga. Og leveransen kom til fots. Siver Søyland Hol (8) hadde vrikka beinet, men det var ikke til
hinder for å henge med. Lærer Siv Anne Homestad fant ei trillebår og klassekameratene bytta på
å skyve, med Siver oppi – hele veien fra Ramnes til Revetal og tilbake. På Servicetorget skulle
stjernene leveres, og til elevenes store begeistrelse kom til og med ordfører Thorvald Hillestad
for å hilse på og takke for bidraget. Ordføreren og kultursjef Ida Johre lot seg imponere av
gjengen, og spesielt trillebår-frakten: – Tøffe unger på landet, altså! Les mer og se flere bilder fra
stjerne-leveransen fra 3. klassingene ved Ramnes skole på nettavisa ReAvisa.no. De har uteskole
hver onsdag, hele skoleåret gjennom.
Foto: Stian Ormestad

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no
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“Metalldetektor-dans” under Re middelalderdager
REVETAL: Det blir mest moro - og litt flaut - å danse i kjeledress med metalldetektorer, spader og hakker, mener disse Re-jentene.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Det er jo ikke akkurat sånne
klær vi går i til vanlig, forklarer
Hedda Schjølberg (17). I blå
kjeledress, hodelykt og med
metalldetektoren i handa øves
det til jubileumsforestillingen
"Det stjernene så". Hedda tror
det kan bli litt flaut. Helene
Mørken (17) tror ikke det, og
gleder seg heller veldig. Hennes
redskap er en spade - for anledningen polstra på tuppen for å
ikke lage merker i gulvet.
Spesielle Re-rekvisitter
Instruktør Caroline Mejdell forteller at polstringa skal av under
forestillingen til helga - da skal
redskapen slås i bakken som en
del av showet og lydbildet. Men
her, i Messehuset i Tønsberg,
skal parketten få slippe å gjennomgå på øving. - Vi er ikke
vant til å ha så mye rekvisitter,
egentlig, får ReAvisa opplyst.
- En stokk, kanskje, ikke mer
enn det. Hvert fall ikke så stor
og tung redskap som dette. Så
det krever litt øving!
Heges Jazzballett i Tønsberg
stiller med dansere til "metalldetektor-ballett"- blant dem fem
Re-jenter - til en ganske spesiell

danseoppsetning, som en del av
den store oppsetningen til 10årsmarkeringen for Re middelalderdager. - Vi har kurs også på
Revetal, så vi er litt kjent også
oppi Re. Flere av disse jentene
starta på kurs på Revetal da de
var yngre, forteller Caroline.
- Da spørsmålet om dansende
arkeologer kom fra Re middelalderdager, var det så spennene
at vi kunne ikke si nei!
For i tillegg til Heges Jazzballett skal en flott blanding av
amatører og proffe bidra - alle
med tilknytning til Re. Linda
Kvam og Kåre Sivertsen er
blant proffene. Forestillingen
blir vist fredag klokka 19.00 og
og lørdag klokka 18.00. Sjøl
om det er første gangen jentene
danser med arkeolog-redskap,
er det ikke første gang de er
med på en større produksjon.
Seinest var ett par av Re-jentene
med på "Purple rain - en hyllest
til Prince". Det er en turne som
reiser landet rundt, med lokale
talenter på hvert spillested. På
Nøtterøy Kulturhus var det
Heges Jazzballett som fikk det
ærefulle oppdraget. På tampen
av fjoråret dansa jentene på

Idrettsgallaen i Tønsberg, de har
dansa på Barnas Holmenkolldag, og hver vår og høst har de
en egen forestilling. Re middel-

alderdager er et høydepunkt i
bygda, mener Re-jentene.
- Det er jo noe stort som skjer,
som alle veit om. Det er moro

at det er så gjennomført,
at alle går i middelalderklær og sånt, mener
Helene.

METALLDETEKTORDANS: På det store bildet
ser vi Re-jentene Maria
Halvorsrød (17), Hedda
Schjølberg (17), Helene
Mørken (17), Sara Asp (14)
og Silje Nåtedal (17) med
sine redskaper. Instruktør
Caroline Mejdell forteller
at jentene tok utfordringen
på strak arm. Totalt møtte
ReAvisa 12 dansere på
øvingen til Heges Jazzballett
på Messehuset i Tønsberg
forrige torsdag.
Foto:
Stian Ormestad.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no

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

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

www.reakupunktur.no
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Middelalderfestival i Re:

“Det er mye som tyder på at Re alltid har ønska å beskytte sine
interesser, blant annet med bygdeborgene i Ramnes som
danner en felles sammenhengende front mot Tønsberg”
REVETAL: - I disse sammenslåingstider ser vi oss ikke bare bakover, men også framover, forteller Ida Johre, kultursjef i Re kommune.
For når Re og Tønsberg slår seg sammen blir det kanskje for aller første gang at by og land trekker i samme ende av tauet. Maktkampen mellom bønder i Re og handelsmenn og sentralmakta i Tønsberg er ikke noe nytt.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
I disse sammenslåingstider
involveres Tønsberg mer enn
noen gang i Re middelalderdager - og det mest synlige blir
nok et kjepphest-veddeløp med
Re mot Tønsberg. - En politisk
syretest for den kommende
storkommunen?
Politikerne i Re er favoritter
Ordførerne har tatt utfordringen
med å samle hvert sitt lag på
fire kommunestyremedlemmer
i Re og bystyremedlemmer i
Tønsberg. - Politikere pleier
jo å være veldig gode på å ri
kjepphester, så det bør bli nok
et fartsfylt og spennende RE75,
spår Ida Johre, kultursjef i
Re kommune og leder av Re
middelalderdager. Ifølge en
uhøytidelig avstemning på
nettavisa ReAvisa.no er Repolitikerne storfavoritter. Hele
55 prosent sier Re-politikerne er
best på å ri sine kjepphester, og
bare 17 prosent mener Tøns-

berg-politikerne er best. Og
hele 27 prosent har svart “aner
ikke!” Til helga får vi svaret,
startskuddet går klokka 14.30
søndag 12. februar.
En kommune - to
middelalderfestivaler?
I framtida kan den nye storkommunen være den første med
to middelalderfestivaler i en og
samme kommune - i hver sin
årstid. På sommeren i Tønsberg,
og på vinteren i Re. For det var
på denne tida av året at Slaget
på Re sto i 1163 - et slag som
mangler sidestykke i historien.
"Det var bitende kaldt, krystallklart" - og forhåpentligvis
sørger værgudene for de samme
kulissene når rekonstruksjonen
av slaget skjer søndag 12. februar. Re og Tønsberg samarbeider
allerede om middelalderfestivalene, forteller Ida. - Det har
vi gjort i alle år, helt siden den
første gjennomføringen. Vi

bytter på utstyr og rekvisitter,
frivillig innsats og arbeidskraft,
kunnskap og kontakter - vi låner
av hverandre og spiller hverandre gode. Samspillet - og mange
ganger det manglende samspillet - mellom Re og Tønsberg
gjennom historien skal diskuteres rundt det runde bord. Ridderne som møtes er storbønder,
kremmere, folk med makt
- kanskje noen fra kirken. For
mens det framover blir "by og
land, hand i hand", er det mye
som tyder på at sånn har det
så absolutt ikke vært gjennom
historien. Maktkampen mellom
bønder her i Re og handelsmenn
og sentralmakta i Tønsberg er
ikke noe nytt. Det var her, på
de flate jordene, at verdiene ble
skapt. Det var en maktfaktor i
seg sjøl.
For første gang går by og land
hand i hand?
- Det er mye som tyder på at

Re alltid har ønska å beskytte
sine interesser, blant annet
med bygdeborgene i Ramnes
som danner en felles sammenhengende front mot Tønsberg.
Dette står det også skrevet om i
Slaget på Re-boka, som ble gitt
ut i forbindelse med funnet av
slagstedet på Linnestad - nordens eldste påviste slagsted.
- Det fantes nok en egen makt
her oppe i Re-områdene, helt
fra middelalderen og kanskje
enda tidligere. Hvorfor var Re
så viktig - og hvorfor er Re

viktig den dag i dag? Det skal
vi diskutere, og ikke minst skal
det diskuteres hva det betyr å
slå sammen by og land. - Det er
kanskje ikke før nå som Re og
Tønsberg slås sammen, at man
også slår sine ressurser sammen, forteller Ida. Det er bare å
glede seg til en spennende prat,
ledet av Kjersti Jacobsen, tidligere Slaget på Re-prosjektleder. I
år samles Ridderne av det runde
bord i storteltet Den Gyldne
Hane klokka 14.00 lørdag 11.
februar.

Re middelalderdager-program 2017:
Fredag 10. februar:
17.00 - Middelaldermarked på festivalplassen
17.30 - Åpning ved ordfører og kåring av Ridder av Re 2017
17.45 - Lysstien «Lys i mørket» er åpen
19.00 - «Det stjernene så» – familieforestilling
19.40 - Canardus Horribiles
Lørdag 11. februar:
11.00 - Middelaldermarked på festivalplassen
11.00 - Fotoutstilling «Re Middelalderdager gjennom 10 år»
11.00 – 15.00 - Aktivitetsstasjoner
11.00 – 15.00 - Lodins gård
11.30 - Ridderselskapet Mentolatum
12.00 - Ramashang
12.30 - Dragen Per og Fritjof
14.00 - Kom og lek med oss!
– vil du prøve deg som dukkespiller?
14.00 - Ridderne av det runde bord «By og land hand i hand»
14.45 - Ridderselskapet Mentolatum
17.00 - Vi feirer 10 år – gratis pølser til alle!
18.00 - «Det stjernene så» – familieforestilling
19.00 - Lett og tullete foredrag om boblende drikke med
Erling Skakke og Sigurd Jarl. Aldersgrense 20 år
20.00 - Fest i storteltet «Den gyldne hane» med Plastic
Paddies, aldersgrense 20 år

KALD OG MAGISK OG MORSOM - REISE
TILBAKE I TID: Re middelalderdager er ti år og det
markeres med stor jubileumsforestilling “Det stjernene
så” - men også alle de gode,
gamle innslagene er på plass.
Som for eksempel Re middelalderdagers egen maskot
Dragen Per og dragetemmeren Fritjof.
Foto:
Stian Ormestad

Søndag 12. februar:
11.00 - Gudstjeneste
12.00 – 15.00 - Middelaldermarked
12.00 – 15.00 - Aktivitetsstasjoner
12.00 – 15.00 - Lodins gård
12.00 - Kom og lek med oss!
– vil du prøve deg som dukkespiller?
12.00 - Ramashang
12.00 - Bagler’n – et skirenn i historiske omgivelser
12.30 - Ridderselskapet Mentolatum
13.00 - Rekonstruksjon av Slaget på Re
14.30 - Re 75 – det kuleste kjepphestløpet i Norge
15.00 - Avslutning og vel hjem med Ramashang

Kilde:
remiddelalderdager.no
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Kommunesammenslåing:

BLÅTT PÅ HVITT: Det nye
kommunenavnet blir Tønsberg, er det skrevet blått på
hvitt. Alt som gjenstår er et
vedtak i Res kommunestyre
og Tønsbergs bystyre, forteller Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) og Re-ordfører
Thorvald Hillestad (SP).
Foto:
Stian Ormestad.

Kommunesammenslåing: Navnet blir Tønsberg
REVETAL: Allerede før jul ble styringsgruppa for sammenslåing av Re og Tønsberg enig om navnet på den nye kommunen; Tønsberg.
Sist fredag inviterte ordførerne Thorvald Hillestad og Petter Berg til møte med lokalpressen for å lekke mer fra forhandlingene.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Styringsgruppa for sammenslåing av Re og Tønsberg er
blitt enig om litt av hvert for
den politiske plattformen:
- Ikke de helt store fightene
Kommunenavnet blir Tønsberg.
Det skal lages et nytt kommunevåpen som skal symbolisere
hele den nye kommunen.
Den nye kommunens øverste folkevalgte organ vil hete
kommunestyre, som i dagens
Re – ikke bystyre, som i dagens
Tønsberg. Fellesnemda som
skal ta stafettpinnen videre
fram til en sammenslåing 1.

januar 2020 skal bestå av like
mange representanter fra begge
kommunene. Det har ikke vært
de helt store fightene i styringsgruppa, kan Re-ordfører
Thorvald Hillestad (SP) og
Tønsberg-ordfører Petter Berg
(H) fortelle til ReAvisa. Heller
ikke om kommunenavnet. Sjøl
om Re-ordfører og varaordfører var svak for Jarlsberg som
kommunenavn, falt valget på
Tønsberg. Det kan virke som
om de fleste i begge sammenslåingskommunene mener det er
et rett og rimelig navnevalg.
– Likeverd, respekt, åpenhet og

raushet er verdier som legges
til grunn for sammenslåingsprosessen, forteller Tønsbergordfører Berg. – At Tønsberg
og Re skal ha like mange
representanter i fellesnemda
sier noe om det med likeverd
og raushet, mener Re-ordfører
Hillestad. Fellesnemda er
organet som skal rigge den nye
kommunen fram til sammenslåingen 1. 1. 2020. I sentrale
føringer for kommunereformen
heter det at representasjonen
«bør gjenspeile styrkeforholdet
mellom kommunene», refererer
Re-ordføreren. – Men det har

vi valgt å se glatt bort ifra, sier
Thorvald med et bredt glis. For
mens nye Holmestrand hadde
ei fellesnemd med seks representanter fra Holmestrand og tre
fra Hof, nye Sandefjord hadde
ni fra Sandefjord og bare tre
fra Stokke og tre fra Andebu,
så velger Re og Tønsberg å ha
åtte hver. – Det vil si at vi blir
like store, tross at Tønsberg er
mer enn fire ganger så store i
folketall. Tønsberg-ordfører
Petter Berg har forklart ønsket
om likeverd tidligere i ReAvisaspaltene: – Tønsberg er kanskje
størst i folketall, men Re er

størst i areal. Det ble også sagt
på folkemøtene i fjor høst.
Dobbeltstemme til Tønsberg
– Ifølge avtalen sitter Tønsberg
med lederen i fellesnemda – og
har dobbeltstemme ved stemmelikhet? – Ja, det er så. Men
målet er at denne gjengen skal
være et såkalt konsensusutvalg,
der vi kommer til løsninger
som helst et enstemmig utvalg
stiller seg bak. Jeg ser vanskelig
for meg at vi skal komme i en
situasjon der det skulle være
nødvendig å ta i bruk denne
dobbeltstemmen, sier Hillestad.

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag

Tlf 333 95 050

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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Grensene forandrer seg rundt Re
RE/ANDEBU: Det skjer mye med kommunegrensene rundt Re - og til sjuende
og sist går også Re kommune over i historien. Men verken sammenslåinger eller
grensejusteringer er noe nytt.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Kommunegrensene i Vestfold
har forandra seg flere ganger
siden de ramla på plass for
snaut 180 år siden – men aldri
har det vært så store forandringer som natt til 1. januar i år. Og
flere forandringer skal det bli
framover - også for Re sin del.
Grensejustering mellom
gamle Ramnes og Våle
Samtidig som våre to gode
naboer Andebu og Stokke har
gått over i historien, har Re
kommune fått en ny stor nabo
i vest: Sandefjord kommune.
Og samtidig gikk Vear ut av
Stokke – nå Sandefjord – og inn
i Tønsberg. Dette er en av historiens største grensejusteringer
mellom norske kommuner.
Tønsberg kommune får
nærmere 2.500 nye innbyggere
med Vear-området. 1. januar
2020 kommer Re kommune
etter med våre drøyt 9.000
innbyggere. Men verken sammenslåinger eller grensejusteringer er noe nytt: Stokke har
minka flere ganger gjennom
sin eksistens, og det er også det
siste som skjer når nærmere 20
prosent av Stokkes befolkning
går til Tønsberg, og ikke Sandefjord. Da Stokke kommune ble
stiftet 1. januar 1838 var både
Håøya og Veierland en del av

Stokke. Øyene ble overført til
Nøtterøy kommune i henholdsvis 1901 og 1964. Da Andebu
kommune ble stiftet samme
dato 1. januar 1838, var det
sogneprest Jens H. Otterbeck
som tiltrådde som ordfører. Han
satt som ordfører fram til sin
død – hele 24 år. Den første ordføreren ble også den lengstsittende ordføreren i hele Andebu
kommunes historie. Gamle
Ramnes og Våle kommuner og
nye Re kommune har samarbeida med Andebu på mange
felt, det mest kjente er kanskje
Vivestad-elevenes skolegang
på Høyjord skole helt siden
Vivestad skole i gamle Ramnes
kommune ble lagt ned i 1965.
Avtalen ble sagt opp etter at Re
og Andebu ikke klarte å komme
til enighet i reforhandling av
avtalen. Ramnes og Våle ble
egne kommuner, eller «formannskapsdistrikt», 1. januar
1838. At Ramnes og Våle så
ble til Re i 2002 er en kjent sak.
Men visste du at det skjedde
en grensejustering mellom
Ramnes og Våle? 16. juli 1873
ble en del av Våle ved kongelig
resolusjon overført til Ramnes.
Og i 1947 ble en del av Botne,
seinere Holmestrand, med åtte
innbyggere overført til Våle.
Akkurat denne justeringen kan

NY NABO: Sandefjord kommune-skiltene kom opp over
hele den nye kommunen allerede i løpet av romjula, som
her ved Kjønnerød. Andebus siste ordfører gjennom tidene
Bjarne Sommerstad (SP) minner om at andebusokningene
fortsatt er fra Andebu, Høyjord og Kodal. – Her på bygda
kan det være langt mellom hus, men det er tett mellom folk.
Andebu har en stolt historie. Den historien skal fortsatt
skrives – men nå som en del av Sandefjord kommune, ikke
som en egen sjølstendig kommune.
Foto:
Stian Ormestad.

komme i retur, for per i dag
ligger en grensejusteringssak på
vent der Mulvika krets i Re kan
gå til Holmestrand – og i Grette
krets er det også diskutert et
initiativ for grensejustering. I
oktober fikk 84 husstander et
brev med oppfordring om å
skrive under på et slik innbyggerinitiativ. Tre husstander helt
på grensa til Horten har også
søkt om grensejustering. Det
samme kan skje med noen få
husstander på Grorud i Ramnes
som kan trekke mot Stokke og
nye Sandefjord kommune.
Vi blir nest størst i Vestfold
For en ting er sikkert – det skjer
mer med grensene rundt Re
framover: 1. januar 2018 mister
vi enda en nabo gjennom «alle
tider»: Hof innlemmes i Holmestrand. 1. januar 2020 kommer
Sande etter i nye Holmestrand.
1. januar 2018 mister vi enda en
nabo og får enda en ny: Lardal
slås sammen med Larvik – og
Re grenser for første gang til
Larvik. Og til sjuene og sist: Re
kommune blir historie – den korteste kommunehistorien i hele
norgeshistorien – 1. januar 2020
slås Re sammen med Tønsberg
til en storkommune med 54.000
innbyggere – den nest største i
Vestfold etter nye Sandefjord.

Sliter byfolk med dialekta på bygda?
TØNSBERG/ANDEBU: Andebu kommune er historie, men
Tønsbergs Blad prøvde likevel å videreformidle hva «OrdfreAndebu» driver med. Vi siterer ordrett: «OrdfreAndebu: kjs
dølkfj søadlkjfløsakd jfølksad jfølskdjføl-skjdjfølksdjfølskfdjf». Kanskje er dialekta her på bygda i Vestfold i ferd med å
bli altfor brei? Til og med for gode naboer i Re er det umulig
å skjønne hva Tønsbergs Blad her vil fortelle i oversikten
over hva ordførerne i Tønsbergs Blads nedslagsfelt skal bedrive dagen i dag, trykket i Tønsbergs Blad 9. januar 2017.
Faksimile:
Tønsbergs Blad.

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

www.beautyzone.info
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Kultur i Re:

MUSIKK-TALENTER:
Slagverksensemblet øver,
med Re-elevene fra venstre
Frikk Ormestad Larsen, William Tinnion-Varholm og
Tor Ivar Johnsen. Dette var
et av mange ensembler som
ble danna i løpet av helga
og som avslutta seminaret
ved å spille konsert - der
kulturskole-elevene spilte
både sammen og solo. Det
skjedde sist helg på Våle
samfunnshus.
Foto:
Nord-Jarlsberg Kulturskole.

Musikalsk talentsamling i Våle
VÅLE: Ivrige, unge musikktalenter fikk ekstra
musikkfaglig påfyll sist helg på Våle samfunnshus.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no

BAND: The Crew, bestående av Truls Grytnes (13), William Tinnion-Varholm (13) og Martin
Bergan (13) sammen med Andromeda Fahre (14).
Foto: Stian Ormestad.

Nyttårskonserter på Elverhøy tredje året på rad
RAMNES: Kulturinnslag av mange slag gledet to fulle saler under Nyttårskonsertene på Elverhøy i januar.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
Nyttårskonsertene starta for to
år siden og 2017 var tredje gang
konserten ble arrangert. Både
store og små, unge og gamle var
samlet for å høre og se på Res
kunstneriske sjeler. Dette året
var det cirka 20 stykker som
skulle fremføre noe musikalsk
eller rytmisk, både sang, musikk
og dans, foran en fullsatt sal
både lørdag og søndag. Celine

Skovlund og Eira Herheim
syntes opplegget er veldig
bra og de syntes det er veldig
hyggelig å synge på Elverhøy,
– for det er koselig publikum.
I tillegg så bidrar de mange
talentene til inntekter til huset,
for etter nyttårskonsertene har
Elverhøy fått råd til mange nye
ting, for eksempel varmepumpe.
Blant de mange unge talentene

som var med på nyttårskonserten var William TinnionVarholm og resten av The Crew.
Bandet synes det er gøy, fordi
de får så bra respons.
– Også kan man jo uttrykke
kulturelle følelser, sier William
som venter backstage sammen
med noen av de andre unge
talentene som allerede har framført sine ting.

Rocke-revolveren er ladd – igjen!
HORTEN: Det er 11 år siden Revolver ble starta, med vokalist og
gitarist Frank A. Tostrup i spissen og foningen Jostein Christensen i
bakgrunn – på trommer. Revolver spilte over store deler av landet,
signerte platekontrakt med selskapet MTG Music og ga ut flere
digitale singler før bandet ble oppløst i 2010. De ble oppløst «på
grunn av brutte løfter og avtaler», ifølge Jostein Christensen.
Den siste jobben gutta gjorde sammen var på Re minifestival for fem år siden. Etter det ble det helt
stille. Heldigvis ramla gutta på hverandre på en fest igjen på tampen av fjoråret, gamle feider var glemt
– og gjensynet resulterte i plateutgivelse og et comeback på scenen. Revolver består i dag av vokalist/
gitarist Frank A. Tostrup, bassist Lille Eyolf Lund og trommis Jostein Christensen. En besetning på
tre er mer enn nok til å lage lyd når greia er energisk gitarrock. Les mer om Revolver-comebacket på
Glassmagasinet sist helg, som oppvarmer for The Dogs, på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

I den kommunale kulturskolen
kan alle barn og unge som vil,
lære seg å spille et instrument.
Hvis man har spilt en stund og
fatter ekstra interesse for spillingen, kan man søke om å få et
utvidet tilbud gjennom kulturskolens talentprogram.
– Alle kan utvikle sin musikalitet og bli talenter på høyt nivå,
hvis de har et brennende ønske
om det, elsker musikk, og er
villige til å legge inn nok tid og
innsats for å få det til, forteller
Magnar Heimdal, en av initiativtakerne til Talentseminaret
sist helg. Nord-Jarlsberg Kulturskole, kulturskolen for Re,
Holme-strand og Hof, sto for arrangementet på Våle samfunnshus, i samarbeid med Horten
Kulturskole og Skjærgården
Kulturskole, for Nøtterøy og
Tjøme. Alle musikktalentene
var samla til et felles seminar,
med samspill, mesterklasser
og konserter. Kulturskolenes
egne lærere underviste elevene,
og i tillegg var det invitert inn
noen eksterne pedagoger for å
gi elevene et ekstra løft og inspirasjon. Geir Henning Braaten
er pensjonert professor fra
Norges Musikkhøgskole, og en
internasjonalt anerkjent pianist.
Han hadde mesterklasse med pianoelevene, hvor hver elev ble
undervist mens de andre hørte
på. – Tanken er at man lærer vel
så mye av å se på andre blir undervist som å bli undervist selv.
Alle elevene hadde forberedt
hvert sitt stykke, som de fikk
tips og undervisning i hvordan
de kunne jobbe videre med,
forteller Heimdal. Pianolærer
Geir Vang hadde lytting med
elevene, hvor de fikk høre og
lære om noen av de største
verkene i musikkhistorien, av
storheter som Bach, Beethoven,
Wagner med flere. Sangelevene hadde også en tilsvarende

mesterklasse, med Kristin Kjølberg, sangpedagog ved Norges
Musikkhøgskole. I tillegg fikk
sangelevene innføring i drama
og sceneopptreden av Ester
Fagelund Sakshaug, som har en
lang karriere som operasanger
og sangpedagog. Det var også
elever på messinginstrumenter,
saxofon, stryk, slagverk og
gitar. Elevene ble delt inn i
ensembler: Messingensemble,
trompettrio, saxofonensemble,
slagverksensemble, cellotrio,
strykekvartett, pop-band og
gitarensemble. Korpslærer og
komponist Øystein Sjøvaag
Heimdal underviste en gruppe
elever i komponering, og de
lagde sin egen musikk som ble
fremført på de to konsertene
lørdag. Der bidro kulturskoleelevene både i ensembler og solo – til stor jubel og
applaus fra publikum. Kulturskolerektor Torild Rosenvinge
var vertskap for seminaret, og
forteller om god stemning og
mye musikalsk jobbing.
– Mange elever ville ikke gi
seg. Det var spilling over alt,
både i undervisningen og i
pausene. Blide, entusiastiske
elever og fornøyde lærere.
– Det oppsto nye vennskap på
kryss og tvers av instrument og
stedstilknytning. Dette seminaret ble arrangert for å gi de
ivrigste elevene et ekstra løft og
noen ekstra utfordringer.
Erfaringene fra helgas seminar blir tatt med i det videre
arbeidet med sikte om å
videreføre fordypningstilbudet
med ei tilsvarende helg neste år.
Kulturskoleelevene var veldig
begeistra for tilbudet. – Det var
gøy. Morsomt alt sammen. Det
mest morsomme var å spille
trommer, øve å spille med
trommetrioen, mener William
Tinnion-Varholm (13) fra
Revetal på slagverk.
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Vi utvider nå vår kapasitet
og fører gjerne ditt regnskap
- ta kontakt i dag for avtale
www.revetalglasservice.no

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

Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56
www.kjaers.no
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God vekst for Retorvet - også i 2016

NYÅPNING: Daglig leder Glenn Ellefsen, driftsleder Per
Markus Strange og arbeidsleder Anniken Thuve Ivarsson viser
fram det nye navnet på Asvo Revetal: RAK (Revetal Arbeid og
Kompetanse).
Foto: Stian Ormestad.

Kjell Foss AS klipte snora
for nye lokaler på Lundteigen
LUNDTEIGEN: Kanskje snora burde klippes med en liten
sprengladning – men tredje generasjon Foss rakk akkurat å
finne ei saks så det ble med spøken. Kjell Foss (84) starta
sitt fjellsprenger-firma i 1966. 50 år etter har både barn og
barnebarn tatt over og jobber i familiebedriften som har
vokst til å bli en av Res største, med en omsetning på 200
millioner kroner og 90 ansatte over hele landet. Hovedkontoret ligger på Lundteigen i Ramnes. Her har 14 ansatte sitt
daglige virke. Før jul ble snora klippet for et splitter nytt
bygg til en prislapp på 13 millioner kroner. Bygget er opplyst og fint, med den nye logoen på veggen ute. Inne møter
logoen deg i en lyssatt resepsjonsdisk, og den går igjen også
på veggene inne. Her er alt gjennomført og fint, akkurat som
tre generasjoner Foss ønsker seg det. Det eneste som ikke er
på stell, er heisen midt i bygget. «I ustand» står det skrevet
på en lapp, sammen med et humoristisk bilde av en uheldig
ansatt som ble sittende fast i heisen. Også ute venter en del
arbeid for å få det grønt og fint rundt bygget, men utearealene
må vente til våren. – Vi har bygd med plass til å vokse, med
20 kontorplasser, møterom, kjøkken og spiserom, resepsjon,
med mer – totalt 800 kvadratmeter, forteller Kristoffer Foss
(33), tredje generasjon og daglig leder. – Og vi beholder
gamlebygget på andre siden av veien med kontorer til verkstedet. I tillegg eier vi hele det gamle Revac-området her på
Lundteigen på 17 mål tomt og 4.700 kvadratmeter lager- og
kontorbygg til utleie. Les mer om åpningen av nybygget på
nettavisa ReAvisa.no - og les mer om historien til Kjell Foss
AS i den neste papiravisa, i mars 2017. På bildet ser vi tre
generasjoner med fjellsprengere: Sven Arne Foss (58), Kristoffer Foss (33) og Kjell Foss (84).
Foto: Stian Ormestad

Asvo Revetal har bytta navn til RAK
REVETAL: Det nye navnet
RAK (Revetal arbeid og kompetanse) vil ha kjerneverdiene
“arbeidsglede, likeverd og
vekst”, forteller daglig Glenn
Ellefsen og arbeidsleder Anniken Thuve Ivarsson.
– Vi vil fortsatt være oss, og vi
er her for å jobbe med mennesker. Vi produserer ting og
tjenester, men vårt hovedfokus
er folka som kommer på jobb
hver eneste dag. Vi vil fortsatt
være en bedrift som folk er
stolt av å jobbe hos – men vi vil
komme i en ny innpakning.
Asvo Revetal er en vekstbedrift som tilbyr arbeidstrening,
tilrettelagt arbeid og formidling
av jobb og utdanning. Re kommune eier to tredjedeler, Hof
kommune eier en tredjedel.
RAK holder til i Industriveien
på Revetal, med 23 arbeidstakere og en lærekandidat, og i
Olgar Dahls vei på Brår, “Olgars brukt”, der fem deltakere
er med på et arbeidsforberedende opplegg til en hver tid.
Administrasjonen består av seks
ansatte. – Vi ønsker et enda
tettere samarbeid med eierkommunene våre. Vi er veldig på
tilbudsida der. Det kan være å
klippe grass, rydde og sjaue,
noen ekstra varme hender, sånt

som kommunen kanskje må prioritere ned i trange økonomiske
tider. Vi vil bli enda flinkere
på å hanke inn de som trenger
oppfølging og hjelp, spesielt
de yngre. – De som kommer,
er veldig fornøyd med oppfølgingen. Vi må nå ut til de som
trenger det, men ikke er blitt
nådd fram til så langt. RAK vil
også bli en mer synlig bedrift
blant næringslivet i Re, som kan
ha bruk for tjenester de kan levere, mot at RAK-arbeidstakere
får verdifull arbeidstrening. – Vi
har folk som kan gjøre alt fra
enkelt vedlikehold, transportoppdrag, pakkeoppgaver, parktjenester som å klippe grass,
busk og kratt, kjøre på dynga,
med mer, til mer spesialiserte
oppgaver – alt utifra hvem som
er her til enhver tid. Samtidig
som Asvo Revetal blir til RAK,
blir det et ørlite navnebytte også
for “Olgars brukt”, der “brukt”
forsvinner. – Olgars er blitt
et utsalg for våre varer, langt
utover det som er brukt, pussa
opp og retro. Derfor sløyfer vi
“brukt”, forklarer Anniken. Det
nye navnet RAK ble rulla ut på
nyåret i år. 14. februar feires det
nye navnet med nyåpning og
åpen dag hos RAK, fra klokka
11 - 13 - med snorklipp 11.30.

Re-El ble blanda inn i konkursrykter

Nå driver denne karen nettbutikk
REVETAL: Hjemkjøring av varer er ikke noe nytt, for det
tikker fortsatt inn bestilling på både telefon og faks. Men en
splitter ny nettbutikk setter det hele i et nytt og mer effektiv system, forteller kjøpmann Martin Gran. Bortsett fra tre
Meny-butikker i Oslo, var Meny Revetal også blant de første
som kasta seg på denne nyvinningen. – For mange kan nok
dette være en genial løsning, forteller kjøpmann Martin Gran
(44) ved Meny Revetal. Les hele denne saken på nettavisa
ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Et helt annet firma
enn Re-El gikk konkurs - men
konkurrenten bytta til et navn
veldig likt Revetal-firma bare
noen dager før konkursen. Det
skapte naturlig nok forvirring, og ble en kjedelig sak for
Revetal-firma. Det var Vestviken24.no som først omtalte
konkursen i sin ukentlige
oppdatering over nyetableringer
og konkurser i Vestfold: Re
Elektro AS – til forveksling
likt Re Elektroinstallasjon AS,
eller Re-El på folkemunne.
Nettstedet begynte å grave i
saken, og det viser seg at det er
Slagen Elektro AS i Sandefjord
som er konkurs. Så seint som
23. desember bytta firma navn
til Re Elektro AS, før firma
ble slått konkurs 28. desember. Da hadde de også bytta

adresse fra Sandefjord til Oslo.
Selskapets leder innrømmer til
Vestviken24.no at formålet var
å unngå medieoppmerksomhet.
Men navnebyttet bidro også
til å blande en konkurrent inn
i konkursrykter. Etter at ryktet
spredde seg om Re Elektrokonkurs, fikk gutta på Revetal
flere telefoner fra bekymrede
kunder. – Jeg synes det er
underlig at de valgte et navn
som kunne bidra til å sverte et
annet firma. De burde funnet et
navn som ikke likner på andre
firmaer, sier daglig leder ved
Re-El Jan Arild Gjersøe til
Vestviken24.no. For på Revetal
går det så det suser, også med
Re-El: – Vi har 20 ansatte og en
omsetning på drøyt 20 millioner
kroner. Alle har mer enn nok å
gjøre. Driften går veldig bra.

REVETAL: Kjøpesenterne i
Tønsberg-distriktet raporterer
om en slakk utvikling i 2016 men det gjelder ikke Re-torvet.
Også her går næringslivet i Re
mot strømmen. - Vi omsatte for
514 millioner kroner i fjor, og
det var en vekst på 5,7 prosent,
forteller senterleder på Re-torvet Tom Bøyesen til ReAvisa.
Det bekrefter en langvarig vekst
der kjøpesenteret på Revetal
har hatt en årlig vekst på fem
prosent i snitt gjennom de siste
åtte åra.

ReAvisa er inne
i sin 10. årgang
REVETAL: Akkurat som Re
middelaldedager feirer ReAvisa
i år sin tiende årgang - og går
inn i jubileumsåret med rekordresultat fra fjoråret. Papiravisa
står fortsatt for størsteparten av
annonseinntektene. Likevel er
det nettannonser som sørger for
mesteparten av veksten i 2016 en total vekst i annonseinntekter
på 28 prosent. Det kan forklares
med ei ny nettavis som ble lansert før årsskiftet i fjor. Når det
gjelder papiravisa har vi aldri
før trykt opp så mange aviser
som i fjor. 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 ser for seg å dekke
det samme området som i dag
i en framtidig storkommune
Re+Tønsberg kommune. 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.
Og akkurat som avisene i byene
rundt oss har base i hver sin by,
vil ReAvisa ha base på Revetal
- vår egen, lille “bygdeby”.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no
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Et personlig, designet smykke
passer bra til den som har alt
Bibbi Design - bibbi@gullsmeddesign.no
Tlf: 92 85 38 49
- du finner meg også på Facebook!

SAMARBEIDER: Kåre Solberg, leder i Re næringsforening, og Heidi Skjeggerød, leder for Tønsberg næringsforening – også hun fra Re.
Foto:
Stian Ormestad.

Re og Tønsberg næringsforeninger blir en
REVETAL: – Det er ikke snakk om et ja eller nei, det er bare snakk om når, sier
Kåre Solberg, leder i Re næringsforening, om en sammenslåing av Re og Tønsberg næringsforening. Tønsberg er klar, forteller Heidi Skjeggerød.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
På tampen av fjoråret inviterte
begge næringsforeningene, både
i Re og Tønsberg, til et felles
frokostmøte på Re-torvet. Hele
230 påmeldte kom, pluss noen
etterslengere.
- Imponerende gjestfrihet
Akkurat som kommunene
har finni sammen, finner også
næringsforeningene i de to
kommunene sammen. Det er
bare snakk om når de slås sammen, ikke om, forteller Kåre
Solberg, leder i Re næringsforening. – Jeg er fra Re, og
jeg kunne ikke tenke meg en
bedre partner for Tønsberg,
sier Heidi Skjeggerød, leder i

Tønsberg næringsforening. – Vi
hadde et godt samarbeid med
Re – allerede før vedtaket om
sammenslåing ble fatta.
Hele Gran-familien i sving
Lederen av Tønsberg næringsforening takka vertskapet. – Jeg
må skryte av familien Gran og
Re-torvet. Fra tidlig i morges
var både Sjur og Martin i
sving, og i tillegg har vi Truls
på flygelet med vakker musikk.
Butikkene åpnet i dag klokka
08.00 bare for å vise seg fram
for oss. Imponerende gjestfrihet
her på Revetal! Mens frokostmøtet skred fram, seig det en
illeluktende eim inn over for-

samlingen. Sjur Gran tok kjapt
ordet: – Hvis dere syns det er
dårlig luft her, så er det helt
rekti. Hvis dere vil gå ut og
trekke litt frisk luft, så er det
like ille der. Vi veit aldri når
bøndene sprer møkka si, så byfolk: Detta får dere bare venne
dere te!
Stanken kom fra slamspyling på
Nortura, les den illeluktende
oppklaringen av luktmysteriet
på nettavisa ReAvisa.no. For
dette var en stram lukt, sjøl for
oss fra landet. Etter oppklaringen tok Sjur Gran forsamlingen
med på en gjennomgang av
Revetals utvikling gjennom
tidene.

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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Pepper sport er
blitt til Revetal
treningssenter
REVETAL: Treningssenteret
Se video på ReAvisa.no
i Gamleveien på Revetal ble
etablert i 2000. Nå er treningssenteret kjøpt opp av ekteparet Johannes Holm (40) og Hanne Johansen-Holm (40) fra
Våle. Tidligere eier Petter Bjørang vil fortsatt drive Revetal
CrossFit på Lundteigen. De nye eierne er begge interessert i
trening, de løper maraton – og de har mange års jobberfaring
fra treningsbransjen. Begge vil jobbe på Revetal treningssenter, pluss at alle de tidligere ansatte henger med videre.
De ser til og med for seg å utvide staben på sikt. Lokalene er
totalrenovert, nytt treningsutstyr er på plass, og nye tilbud er
på timeplanen. – Det er helt klart et marked for treningssenter
her på Revetal. Og nå blir et allerede godt treningssenter enda
bedre, forteller Johannes til ReAvisa. Se video fra oppussingen av treningssenteret på ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad

DNB EIENDOM REVETAL: Tomannskontoret på Revetal ved Truls Bøhle (30) og Thor Fredrik
Hansen Solberg (37) er best i landet - Truls solgte mer enn noen annen megler i hele DNB-systemet landet over i fjor.
Foto:
Stian Ormestad.

Revetal-megler best i landet: - Jeg jobber nok
på en litt annen måte enn andre meglere
REVETAL: At Truls Bøhle ved DNB Eiendom Revetal ruver på toppen av lista
over de mestselgende eiendomsmeglerne i DNB-systemet landet over, sier mye
om skyvet og utviklingen her i Re. Veldig mye, mener Truls sjøl.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Truls Bøhle (30) ble i januar
kåret til den mest selgende
eiendomsmegler i DNB Eiendom i hele 2016 – nummer 1 av
over 800 meglere. I fjor sperra
mange kollegaer opp øynene
da han ble nummer 6 i landet
i antall salg – der de andre på
toppen av lista kom fra storbyer
og langt større steder enn «lille
Re».
Stor i et lite Re-marked
At Truls nå ruver på toppen av
lista, sier mye om skyvet og
utviklingen her i Re. Veldig
mye, mener Truls sjøl. – Ja, det
vil jeg absolutt si. Det er noen
flere bruktboliger som er solgt i
2016 enn 2015. Men det det er
også solgt veldig mange tomter
og mye nybygg. Og virker som
det fortsetter.
Men hvordan er det mulig?
Fortsatt er Re-markedet lite, i
forhold til boligmarkedet og
omsetningen av boliger i byer
og på langt større steder en i Re.
Truls forklarer det slik:
– Mye jobbing, veldig mye jobbing. Meget snill, medgjørlig og
behjelpelig samboer. Meget flott
sjef i Thor Fredrik Hansen Sol-

berg som vil mitt beste, og ikke
minst fantastiske kunder som
forstår at vi bor i Re og ikke
Oslo, at ting kan ta litt lengre tid
i Re enn andre steder – og at jeg
nok jobber på en litt annen måte
enn andre meglere.
– Også spiller vel en diger
annonsekampanje i lokalavisa
gjennom hele 2016 inn?
– Absolutt, svarer Truls på chatt
fra hotellet i Oslo – med et breit
smilefjes.
- En enorm arbeidskapasitet
André Øren, regionsleder
Østafjells, forteller at Truls
og Thor Fredrik på det lille
tomannskontoret på Revetal har
fått stå litt fritt i DNB-systemet.
– Truls er en kar med en
enorm kapasitet, og han er
veldig selvgående. Han og
Thor Fredrik har en sterk lokal
tilhørighet ved å komme fra Re,
og det er en av årsakene til at vi
har kontor på Revetal.
Regionslederen mener det er
spesielt imponerende at det går
an å oppnå slike resultater på et
såpass lite sted: – Det er klart at
man har ikke de volumene på
Revetal som i de større byene.

Derfor er det desto mer imponerende at Revetal-kontoret
klarer det. – Det står det respekt
av. Truls eier markedet i Re.
Den posisjonen har han opparbeida seg over lang tid. Han
er en «stayer» i et område han
kjenner ut og inn. Det setter
kundene pris på. Det er trygt og
godt å bruke en som kan sakene
sine.
Ikke bare jobb, men en livsstil
– Du veit, å være eiendomsmegler er ikke bare en jobb,
men det er en livsstil.
Truls jobber som eiendomsmegler og driver egen gård
i Ramnes. Han starta som
eiendomsmegler i 2011, først ett
år i Horten før DNB Eiendom
starta opp på Revetal i 2012. I
dag står kontoret for godt over
halvparten av boligsalg i Re
kommune.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no

Varaordfører Frode
G. Hestnes blir ny
statssekretær

Bergljot Woll
meldte seg ut av
Høyre i protest

REVETAL: På siste kommunestyremøtet før jul skjøtte
varaordføreren i Re jobben sin
prikkfritt, som vanlig. Men tankene svevde kanskje likevel litt
avgårde fra lokalpolitikken i Re.
Siste tirsdag før jul ble nyheten
sluppet: Frode G. Hestnes
(FrP) utnevnes til statssekretær
for statsråd Bent Høie (H) i
Helse- og omsorgsdepartementet. Sjøl uttrykte den kommende statssekretæren ovenfor
lokalavisa en stor lettelse over
endelig å kunne fortelle den
store nyheten. Han satt også på
hemmeligheten gjennom siste
kommunestyremøte før jul.
– Jeg har visst det en stund,
ja. Veldig glad over å endelig
kunne fortelle det, og ikke
minst glad og ydmyk for den
muligheten jeg får, sa han til
ReAvisa. Det kan bli aktuelt
å søke permisjon fra varaordførervervet i Re.

REVETAL: – Jeg har vært
Høyre-menneske på min hals
i over 40 år, men nå kan jeg
ikke være med lenger. Det går
bare ikke, sier Bergljot Woll
(62) fra Kile i Ramnes - og
viser til Høyre/FrP-regjeringens
håndtering av ulvesaken. - Det
er vemodig å melde seg ut,
innrømmer Bergljot som har
representert Høyre i lokalpolitikken i Re. Hun har vist seg
som en politiker som er rund i
kantene for å oppnå gjennomslag for Høyre-politikk. Gjennom samarbeid på tvers av
partier har Høyre fått innflytelse
og kampsakene fått flertall. Men
denne kampsaken tror hun er
tapt – innad i eget parti. Sjøl om
hun ser at det er mange internt i
Høyre som er enig med henne.
Bergljot er nå partiløs, men
åpner for å komme tilbake til
Høyre hvis regjeringen snur i
ulvespørsmålet.

Se video på ReAvisa.no

Flammende bondelag-protest
REVETAL: Svein Ivar Ånestad (29) er en av mange bønder
over hele landet som tente bål i protest mot regjeringas forslag
til landbruksmelding. Bondelaga mener den fører matproduksjonen i feil retning. Siste tirsdag i januar var vardene synlig
over hele landet, og her i Vestfold var det 11 bål, hvorav to i
Re. Les mer og se video fra aksjonen på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad
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Se video på ReAvisa.no
Ramnes Historielag
Møte på Bygdehuset Sagatun, Vivestad, mandag
13. februar kl. 19.00: Thomas Nilsen forteller om Milorg
og frigjøringa i 1945. Fint om du har bilder eller noe å
fortelle fra krigstida. Alle er hjertelig velkommen.
Årsmøte på Bygdetunet Brår mandag 13. mars. Send
saker til behandl. til Kåre Holtung innen 25. februar.

Årsmøte på Våle prestegård
torsdag 23. februar kl. 18:00

1. klassinger: - Det er viktig å være venner på veien!
RØRÅSTOPPEN: «Venner på veien» er en trafikksikkerhetskampanje i regi av Norges Lastebileierforbund (NLF). To medlemsbedrifter i Re var på besøk hos 1. klassingene på Røråstoppen
skole før jul: Bulk-Tank Transport i Våle og Johan Strange Transport på Revetal. Det viktige
budskapet til elevene er: Se og bli sett! Både med refleks, men også ved å vinke. – Dere ser den
store lastebilen – men sjåføren inni lastebilen ser kanskje ikke deg. Hva kan dere gjøre da? – Det
er lurt å vinke til han eller hun inni lastebilen. Hvis de vinker tilbake til deg så veit du at de har
sett deg også, mener Alvilde Seth Gran. – Helt rekti! Og det kan være lurt å vinke, uansett om
det er en lastebil, traktor, eller en vanlig bil, forteller lastebil-sjåførene. Trafikksikkerhetskampanjen «Venner på veien» retter seg mot barn i 1. og 2. klasse, informerer NLF. Røråstoppen
skole var først ut i Re til å få lastebil-besøk. Se video fra besøket på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

Ordinære årsmøtesaker og bevertning. Underholdning.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til
styrets leder Karl Anders Bråten, Solbyveien 7,
3176 Undrumsdal innen 15. februar.
Velkommen! Hilsen Styret.

Årsmøte Ramnes IF Skigruppe

3. marsI2015
ÅRSMØTER
RAMNES IF
kl 18.00

i underetasjen, Bergsåsen.

- Fotballgruppa
15.2 må
kl.være
19.00
Saker som ønskes behandlet
styret
ihende innen den 25. Februar 2015.
- Håndballgruppa
28.2 kl. 19.00
Vi ønsker alle velkommen!
- Hovedforeningen
15.3 kl. 19.00
Alle møtene er i underetasjen i Ramneshallen.
Saker til behandl. sendes styrene 14 dgr. i forkant.

Årsmøte
Re Røde Kors
Årsmøte i Re Røde Kors avholdes
på Re helsehus
tirsdag 28/2 2017 kl. 19:00

Refleksvester til alle 4. klassingene på Røråstoppen
RE: Re Rotary delte
ut refleksvester til 4.
klassingene på Rørostoppen på nyåret. - Vi har
også delt ut til alle andre
barneskoler i Re, forteller
Halvor Lian på vegne av
lokalforeningen i epost
til ReAvisa. - Poenget til
Rotary er at vi ønsker å
bidra litt i lokalsamfunnet. Barnas sikkerhet
er veldig viktig for oss.
Totalt i Re delte vi ut
138 vester til elever og
20 vester til lærerne,
som de kan benytte
fritt. Det er viktig at de
voksne er gode forbilder.
Vi opplever det som et
populært tiltak både blant
elever, lærere og rektorene, forteller Lian.
Foto: Privat.

Alle hjertelig velkommen!

Årsmøte i Ramnes menighet
Søndag 19. mars er det årsmøte for Ramnes menighet
umiddelbart etter gudstjenesten i Ramnes kirke.
I tillegg til vanlige årsmøtesaker vil vi legge planer for
vårens dugnad på kirkegjerdet og kirkegården.
Andre saker som ønskes drøftet, meldes til Synnøve
Finnerud, tlf. 99504117/33396812 eller på e-post:
tosfinne@online.no innen 2. mars.

Årsmøte
torsdag 16.03.17 kl 19.00 på Elverhøy
Saker som ønskes behandlet må leveres styret
før 01.03.17.
Saksliste og årsmelding vil finnes på vår hjemmeside:
kulturhusetelverhoy.no seinest 1 uke før årsmøtet.
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Skolene i Re:

- Hvis man har en dårlig dag er det
bare å gå i kantina. Da blir dagen bra!
RE VIDEREGÅENDE SKOLE: Disse søstrene har
vært kantinedamer på Re videregående skole i 10 år.
På nyåret ble de feira med kake i kantina.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
– Re videregående skole er
opptatt av trivsel og læringsutvikling. Torun og Kari jobber
helt i tråd med våre verdier; de
er særdeles hyggelige damer
som har god relasjon til elevene,
samtidig som de klarer å holde
ro og orden inne i kantina,
forteller rektor Cecilie Langklep
Bjørnøy til de som har samlet
seg i kantina for å feire Kari A.
Hansen og Torun A. Dahl.
- 10 år har gått kjempefort!
Hun understreker at Re er
veldig glad for å ha Torun og
Kari, og at de bidrar i stor grad

til trivsel. Det er det ikke bare
rektor som mener. – De er helt
unike! Og hvis man har en dårlig dag er det bare å gå i kantina
og da blir dagen bra, forteller
Re-elevene Rumyana Kostadinova og Michelle Bjerkehagen.
Kari og Torun synes det er
kjempekoselig å høre at de blir
satt stor pris på. - Vi er nok så
blide fordi vi møter så mange
koselige lærere og elever - som
også er veldig blide.
– 10 år har gått kjempe fort, og
det har være 10 fine år. Vi er
veldig heldige, mener Kari og
Torun.

MATNYTTIGE GLEDESSPREDERE: Kantinedamene Kari A. Hansen og Torun A. Dahl settes
stor pris på på Re videregående skole, blant annet av Rumyana Kostadinova (17) og Michelle
Bjerkehagen (17). Nederst ser vi et brev fra elevene til kantinedamene.
Foto: Amalie Andersen

Din bolig er unik!
Har du planer om å selge bolig?
Vi har landets største boligkjøperregister og kjenner de som er på jakt etter akkurat din
boligtype i ditt nabolag.
Med skreddersydd salgspakke til din bolig er det enkelt og attraktivt for
potensielle kjøpere å oppleve boligen. Det sikrer ﬂere på visning og best pris
for din bolig. Ta kontakt for gratis verdivurdering i dag.

GRATEIRSING!

VERDIVU
▪ Landets største boligkjøperregister sikrer best pris for din bolig
▪ Legger ut for markedsføringen - Ingen kostnader før endelig sluttoppgjør
▪ Markedets mest effektive boligmarkedsføring får ﬂere på visning
Thor Fredrik
Hanssen Solberg

Truls Bøhle

DNB Eiendom Revetal | Revetal Torvet, ���� Revetal | Tlf: �� �� �� ��

RD

�����.no
m

dnbeiendo

ReAvisa februar 2017

Nye REXTON W 4X4
har ny og større Euro 6 motor, 4x4,
178HK/400Nm, 7-trinns automat,
smartradio, ventilerte skinnseter,
rygge/frontkamera og nytt design.
Vare. Pris fra Kr. 396 273,- eks. mva.
Kr. 469 900,- inkl. mva.

3500Kg
Hengervekt

RODIUS 4X4 Premium

En perfekt kombinasjon av fremkommelighet, komfort og plass.

Varebil pris fra kr. 390 628,- eks. mva.
Varebil pris fra kr. 459 900,- inkl. mva.
7-seter pris fra kr. 814 900,- inkl. mva.

SSANGYONG TIVOLI 4X4
5-seters “Crossover-SUV”, 4x4, premium, skinn,
lockfunksjon av firehjulsdrift. fåes også med
tiptronic automatgir.

Autocenteret Fjeldstad AS - Tlf. 33 06 67 77 - www.autocenteret.no
Hvittingfossveien 25 - 3084 Holmestrand.

2,2 meter
lasterom
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Sist, men ikke minst:

Slekters gang:

Kjapp løsning
på ris-krisen

Døpte
Våle kirke
04.12 Olivia Onarheim-Lund
08.01 Camilla Lien Klausen
22.01 Vårin Silbodal
Fon kirke
11.12 Frøya Adelina Røisgård
15.01 William Ormestad Kjær
Vigde
Våle kirke
07.01 Hilde Beate Jansen og Dag Erik Kristensen
Døde
Fon kirke
12.01 Bjarne Ellingsen
18.01 Leif Hansen

Noen presterer best under prest.

Ramnes kirke
23.12 Sten Cato Nyhus
06.01 Odd Sigmund Vik
06.01 Marit Løchen
18.01 Henrik Jahre
19.01 Frida Johanna Rasmussen
03.02 Gerd Elena Jahre

Krigshelten
Harald Wergeland
(1915 - 2016)

Undrumsdal kirke
20.01 Aud Reidun Bekken
Vivestad kirke
14.12 Kristiane Marie Lunde
Våle kirke
06.12 Anne Helene Hjelmtvedt
21.12 Gro Juvet Lie
23.12 Harald Wergeland
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

MINNEORD: Krigshelten
fra Våle Harald Wergeland
var 25 år da krigen brøt ut.
Før jul ble han stedt til hvile
101 år gammel. Han har
fortalt om sin innsats mot okkupasjonsmakta under 2. verdenskrig. Det sto om Harald
seinest i den forrige ReAvisa, da han fikk overrakt boka “De
valgte å kjempe - vestfoldinger i felttoget 1940”. Her hadde
Harald bidratt med sin fortelling fra felttoget. Harald ble
født i 1915 på gården Robakk i Våle. Da krigen kom 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. - En sku’kke tru det var sant,
det jeg har opplevd, sa han med boka i nevene. - Jeg burde
nok ha vært redd, men jeg var ikke det. Harald Wergeland
er blitt tildelt flere utmerkelser for sin innsats under krigen,
seinest Minnemedaljen for to år siden. Den ble høytidelig
overrakt på Re helsehus. Vi lyser fred over Harald Wergelands
minne. Hans uredde innsats vil aldri bli glemt.
Foto: Privat

Bilde-mysteriet
er oppklart

Send inn
til ReAvisa!

Þ

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

Tlf: 33 06 22 90
ǦƤǤ

Post@ReAvisa.no
MMS 488 69 444

Ǩ

- gir sorgen vei
Personlig gravferd uten kirkelige føringer.
Vi kan planlegge for framtidig gravferd, og
skreddersyr gravferdsseremonien på ønsket sted.

Annonse i ReAvisa?

Gratis rådgivning.

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

Kontakt: Alternativ Gravferd AS
v/ Jan Bøhle, Brårveien 249, 3175 Ramnes
Tlf 993 88 609, hele døgnet
post@alternativbegravelse.com
www.alternativgravferd.com

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

REVETAL: Da den faste kilden
for bjørketrær til fastelavnsrisene forsvant, ble gode råd
dyre. Kirsten Ormestad og
Wenche Førsund i Våle sanitetsforening tok kontakt med
ReAvisa: – Er det noen som
har noe de skal hogge i løpet av
vinteren? Etter etterlysningen
i ReAvisa kom tilbudene om
bjørkekvister på løpende bånd.
Allerede samme dag hadde tre
tilbudt seg å hjelpe. – Første
melding fikk jeg med en gang
ReAvisa la ut saken på nettavisa. Det kom både telefoner
og meldinger, forteller Kirsten
Ormestad. Redningsmennene
fortjener en stor takk: John Herheim, Lars Linnestad og Øyvind
Jonassen. Det var godt det ble
en kjapp løsning på knipa, for
fastelavn er rett rundt hjørnet.
Norske kvinners sanitetsforenings tradisjonelle salg av
fastelavensris skjer i forkant
av 26. februar over hele landet.
Alle inntekter går til allmennyttige formål. - Lokalt i Re støtter
vi barnefamilier, fotpleien på
Re helsehus, vi gir refleksvester
til skoler og barnehager, deltar
på russeprosjektet «Jeg tar
ansvar», hjelper til på leksehjelpen på Brår, pynter opp
med blomster på Re helsehus
hele året, for å nevne noe. Kort
sagt bidrar NKS til bedre helse
for alle og spesielt kvinner og
barn fra vugge til grav, forteller
Torunn Bråten på vegne av
Sanitetsforeningene i Re. Våle,
Hjerpetjønn og Fon sanitetsforeninger vil selge fastelavensris på Revetal på datoene 17.,
18., 24. og 25. februar. - Dette
salget er en av våre viktigste
inntektskilder, og vi håper at
folk støtter vårt arbeid ved å
kjøpe fastelavensris.

REVETAL: Rikke Sælid fra
Revetal fant en flott, gammel
bilderamme på Olgars. Men
hun hadde ikke hjerte til å
kaste bildet som var innrammet før hun hadde sjekka ut
om noen hadde glede av bildet.
Nå er bilde-mysteriet oppklart.
Etterlysningen hadde liggi på
Facebook ett par-tre uker, helt
uten resultat. Men samme dag
som etterlysningen sto på trykk
i ReAvisa kom det en melding:
– Hei. Det er jeg som har gitt
ramma med bilde av min onkel.
Har det samme bildet sjøl og
trenger ikke flere, skriver niesen
til mannen på bildet. – Så da
ble jo det oppklart, sier Rikke
som har fått mye skryt for å ta
jobben med å avklare om noen
ville ha bildet.
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale

- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Våle Ungdomslag for utleie
v/vaktmester, tlf: 330 60 718

Idrettsbygget Bergsåsen idrettspark
- møterom/festsal m/stort kjøkken, kjølerom
Kontakt Ramnes IF for utleie: Alfred Ringdal,
tlf 913 49 531, epost alf-rin@online.no

Underetasjen i Ramneshallen

- møterom/festsal, (nylig pusset opp), kjøkken
Kontakt Ramnes IF for utleie: Alfred Ringdal,
tlf 913 49 531, epost alf-rin@online.no

Våle prestegård

- møterom og stuer m/velutstyrt kjøkken, stort
gårdstun. Kontakt Borghild Søyland
tlf 99 27 23 84 / 33 06 26 57

Hjerpetjønn Vel

Hyggelige lokaler, stort uteareal og p-plass
Stor- og liten sal, kjølerom, kjøkken, garderobe
Tlf 41 50 31 73 / utleie@hjerpetjonnvel.no

ReAvisa for 5 år siden: Etablerererprisen til ReAvisa
REVETAL: For fem år siden ble Re kommunes etablererpris delt ut til ReAvisa. - Prisen
gis til personer som har vist initiativ og har hatt pågangsmot til å realisere egne mål om
å skape egen virksomhet i Re. Etablererprisen kan gis til personer som har etablert ny og
lønnsom næringsvirksomhet i Re. I begrunnelsen het det at “avisa er utvikla til ei fullverdig
og lønnsom lokalavis for Re. ReAvisa informerer om både store og små hendelser i kommunen. Idrett, kultur og næringsliv blir profilert på en positiv måte. Avisa er et verdifullt
bidrag til næringslivet i kommunen, og en inspirasjon til kommunens innbyggere og lag og
foreninger”. Prisen ble delt ut til en overraska ReAvisa-redaktør Stian Ormestad, som trodde
han skulle referere fra kommunestyremøtet for fem år siden. Han delte prisen med sine to
frilansere Håkon Westby og Synne Eggum Myrvang - som var fullt klar over prisen og hoppa
fram med kamera, blokk og penn da redaktøren ble tatt på senga.
Faksimile:
ReAvisa februar 2012.

'0/6-

Vonheim i Fon

- møterom, selskaps- og festlokale
Scene, storesal, lillesal og kjøkken
Ring Irene for avtale på tlf 41 00 07 64

Bygdehuset Sagatun i Vivestad

Storsal med scene, møterom, kjelleretasje,
kjøkken, stort uteareal og p-plass.
Tlf 333 97 781

Sverretun på Linnestad

Møterom/festsal m/kjøkken. Kontakt Tunsberg
Leikaring ved Arvid Bråten tlf 913 77 894

Kulturhuset Elverhøy i Ramnes

Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken.
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879

Flott gjest på Himberg
HIMBERG: En familie på Himberg i Ramnes har fått ei
ugle på besøk, helt inntil husveggen. Gjesten er både flott
og fin – og veldig kjekk for å holde smågnagere unna.
Bernhard Marti har tatt både bilder og film av den stolte
fuglen. – Jeg har sett ugler i skogområdene her tidligere år
også – så det er vel en viss bestand. Han tror det er snakk
om en haukugle, sammenliknet med bilder av samme art
på Artsobservasjoner.no. I såfall er det ikke bare en flott
og fin gjest, men også veldig kjekk: Ifølge Wikipedia
«viser navnet haukugle til dens likhetstrekk med spurvehauk, både hva gjelder vingeform, profil og flukt. Den har
også et levevis som kan minne om spurvehaukens, den er
dagaktiv og jakter på lignende byttedyr». «Populasjonsstørrelsen påvirkes ofte av såkalte smågnagersvingninger».
Sånn sett er den flotte gjesten helt sikkert kjekk og ha rundt
husveggene for å bli kvitt gnagere. For å sikre seg fine
bilder, begynte Bernhard knipsingen på litt avstand. – Jeg
gikk opp ved uthuset, gikk sakte inn på fuglen i en bue, og
holdt meg godt synlig slik at den hadde kontroll på meg.
Sjøl tror Bernhard det neppe er så spesielt med haukugle
i Re-skogene, men at den er så nærme husveggene og lar
noen komme så tett på som han gjorde, det er nok spesielt.
På det nærmeste var hobbyfotografen på bare ett par meters
avstand fra ugla.
Foto: Privat.

Klubbhuset Bibo Idrettspark

Trivelig lokale for de hyggelige anledningene,
god plass ute og fin veranda. Opptil 45 pers.
Kontakt: post@ivrig.no eller se www.ivrig.no

Bekkefare, Kileveien i Ramnes

Saloon med storskjerm, varmelamper, stort
uteareal. Scene, kiosk/kjøkken, grill, p-plass,
lydanlegg. Espen Flåteteigen, tlf 410 05 261.

Grendehuset i Kleiva

- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Mette-Marit Brattrud, tlf 95 94 61 92

Vi har take away!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

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 - og arbeidstiden: Vi vil vise fram
det flotte næringslivet, med store og små bedrifter som har et godt rykte langt utenfor Re. Dette brenner vi for!

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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