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ReAvisa april 2017
Re Helsehus:

Neste ReAvisa
har frist 3. mai,
utgivelse 11. mai
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.

Trekker ut i vårsola under
“Livsgledeuka” på Re Helsehus
REVETAL: Denne uka er det “Livsgledeuka” på Re Helsehus. Det setter Egil Cudrio (92) og kompisene
hans stor pris på. - Kunne ikke hatt det bedre, mener gutta i solveggen utenfor Dagsenter 2.

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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
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.

Kameratene sitter og nyter
vårsola, grill-lukta og nystekte
pølser og saft i solveggen.
- Kunne ikke hatt det bedre,
mener Egil Cudrio (92). - Også
så flotte og snille jenter, sier
han om Re VGS-elevene som
disker opp. – Jeg fyller snart 93,
seinere nå i april. Så jeg begynner å bli godt voksen nå. Det er
lov å kose seg litt og slappe av i
solveggen da, sier Egil fornøyd.

i bygda bidrar til Livsgledeuka.
Den starta sist lørdag med
konsert i seniorsenteret. Der
ble det servert ost og kjeks, vin
eller brus. Godt over 100 fikk
med seg en hyggelig kveld med
“Stokke DaCapo-ensemble”,
og det var både beboere på Re
Helsehus og andre som kom
på besøk. Mange av arrangementene i løpet av livsgledeuka
er åpne for alle som vil komme.

Så å si hele bygda bidrar
Dette er det andre året med
“Livsgledeuka” på vårparten,
akkurat som i fjor. Re Helsehus
fylles med musikk og sang, god
mat og drikke. På mandag var
det bålfest på det flotte uteområdet ved dagsenteret. Her ligger
uteplassen skjermet på østsida
av helsehuset, mot skauen. Vårsola skinte mellom tretoppene,
grillene var tent og det ble full
(bål)fest. Både ansatte på helsehuset og frivillige fra barnehager, skoler, lag og foreninger

En ny bålfest i dag
Mandag rigga studenter fra
Re videregående skole til med
bålfest på plattingen utenfor
dagsenteret. I går onsdag var det
påskeverksted på dagsenteret
på formiddagen, og på kvelden
telte “Sidesporet ensemble” opp
til konsert. I dag torsdag er det
en ny bålfest og en liten kafé
på plattingen ved dagsenteret.
Det er bare å håpe på like flott
vårvær som under bålfesten
mandag. I dag blir det også
en liten utflukt med Re VGS-

elever, der beboerne på helsehuset kan få lufta seg litt. I morgen
fredag er det generasjonssang
med ukulele-spill, allsang og
underholdning. Også dette er
åpent for alle som vil komme.
Musikk og moro hver dag
I tillegg til frivillige, barnehager
og skoler, stiller også Beauty
Zone og andre lokale bedrifter
opp. De kommer til helsehuset for å tilby sine tjenester til
rabatterte priser. Kafeteriaen på
helsehuset er åpen hver dag, fra
klokka 10.00 til 14.30.
Alt dette som skjer i Livsgledeuka kommer i tillegg til all
kulturen som Re Helsehus fylles
med til vanlig. Helsehuset har
sin egen kulturkoordinator, Gro
Hansen i halv stilling, finansiert
ved hjelp av en privat gave til
Re kommune fra Jens Holtung.
Han har gitt totalt fem millioner
kroner til gamle Ramnes og nye
Re kommune. Den siste gaven
som kom for to år siden var på

to millioner kroner, og pengene
skal brukes til trivselstiltak på
Re Helsehus. Det er kulturkoordinator Gro Hansen som også
organiserer Livsgledeuka, som
ble en suksess i fjor - og tydelig
settes pris på i år også.
– Barn og voksne i alle aldre
skal få koselige opplevelser
sammen denne uka, med mye
moro hver dag og underholdning og musikk hver kveld!
Rekruttering til omsorgsyrket
Re VGS-elevene som stelte
i stand bålfesten har vært på
helsehuset i seks uker denne
vinteren og våren, og bålfesten markerte avslutningen på
prosjektet. Christine Wadel
(36) er til daglig både lærer
på Re VGS og fagsjukepleier
på Re Helsehus. Hun er også
prosjektleder for “Bli lærlingprosjektet”, som er et samarbeid
mellom Re Helsehus og Re
VGS. Vestfold Fylkeskommune har finansiert prosjektet
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VELFUNGERENDE MØT EROM?
ALT VIRKER UMIDDELBART ?
SKARPT OG FINT BILDE?

LIVSGLEDEUKE I RE:
Victoria Ulseth (16) og Annbjørg Holm (16) trives på Re
Helsehus. Bak betongklossene, mot skauen på østsida,
er det en flott, skjermet
uteplass. Her sitter Egil
Cudrio (92) og kompisene
i solveggen og får servert
nygrilla pølser av Re VGSelevene, som rigga til bålfest
på mandag. Egil ble tilbudt
både lompe og brød, ketsjup
og sennep, rå eller stekt løk,
men nei: – Jeg tar den bare
i handa, uten brød, lompe
eller no ketsjup eller sennep
eller no’ sånt. Pølsa er best
som bare pølse, mener han.

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
45 96 40 75

Indust riveien 3

post @t echvision.no

3174 Revevt al

Foto:
Stian Ormestad.

gjennom midler skolene kan
søke på. Målet er at helse- og
oppvekst-elevene skal bli i
helsearbeiderfaget. Gjennom de
seks siste ukene har 15 elever
vært besøksvenner og sørga for
det lille ekstra på helsehuset.
På den måten blir de kjent med
yrket, og forhåpentligvis tar
flere et yrkesvalg i den retningen seinere.
- Veldig hyggelig å hjelpe til
Victoria Ulseth (16) og Annbjørg Holm (16) forteller at de
trives på Re Helsehus:
– Vi har jo stort sett stått for
kos og hygge, vi har ikke utført
vanlige arbeidsoppgaver. Vår
oppgave har vært å gjøre noe
annerledes for de som bor her,
forteller de. Ingen av de tror
de kommer til å ta en jobb i
eldreomsorgen i framtida.
Victoria har mest lyst til å
spesialisere seg i barne- og
ungdomspsykiatri, mens Annbjørg vil drive med ortopedi

- det vil si proteser, såler og
liknende. – Men det kan fort
hende vi havner i eldreomsorgen, likevel. Hvem veit. Om
ikke som en fast jobb, så kanskje som frivillig. Det er veldig
hyggelig å hjelpe til her!
Viktig samarbeidsprosjekt
Koplingen mellom Re Helsehus
og Re VGS har de bare fint å si
om. – Ja, det er bra å prøve litt
forskjellig og finne ut hva som
passer best for deg. Det første
året på videregående lærer vi

litt om alt, før vi må velge en
retning for det andre året. Da er
det greit med en del praksis for
å finne ut hva vi trives best med,
mener Victoria og Ambjørg.
Knytter kontakter
De er også ivrig på å knytte
kontakter: – Det er en fordel
å ha vært litt på forskjellige
arbeidsplasser sånn at du blir
et kjent fjes. Da er det ofte lettere å få jobb hvis de allerede
kjenner deg når vi en gang i
framtida skal søke på jobber.

LEILIGHET TIL SALGS PÅ REVETAL
Sydvest-vendt toppleilighet 121 kvm og 30 kvm terasse.
Stue, kjøkken med vannbåren gulvvarme, 3 soverom,
1 bad, 1 vaskerom med WC og 1 bod. 2 garasjeplasser
og bod i kjeller. Heis. Adr. Gamleveien 13, 3174 Revetal

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

Henv tlf 906 81 804

Nettavisa ReAvisa.no - 16.061 lesere sist måned
Mest lest sist måned:
1. Revac dømt til fengsel og millionbøter
2. Leserinnlegg: Tinghaugveien i Ramnes
3. Reinger nekter å bli en del av Holmestrand
4. Lensmann advarer mot nettsvindel
5. Amalie Olsen Gjersøe er Årets stjerneskudd

Mest lest så langt i år:
1. Eksludert fra skoleballet
2. Etterlyser savnet Re-kvinne i Oslo
3. Melder seg ut av Høyre i protest
4. Ny kaffebar på Re-torvet
5. Revac dømt til fengsel og millionbøter
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Re Helsehus:

Velferdsteknologi-konferanse i
regi av Re Helsehus og Re VGS
JARLSBERG: Rundt 300 deltakere fant veien til en interessant
og nyttig konferanse om det som kan bli framtidas teknologiske
løsninger for helse- og omsorgssektoren.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
I mars arrangerte Re Helsehus ved virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe og
Re videregående skole ved studierektor
for helse og oppvekst Camilla Reidunsdatter Andreassen en en velferdsteknologi-konferanse på Jarslsberg konferansesenter. Rundt 300 deltakere deltok
fra Re VGS, Re Helsehus, Re eldreråd,
pensjonistforeninger, med mange flere.
- Nyttige apper på mobil og nettbrett
Konferansen ble åpnet av Fylkesmann
Per Arne Olsen. Studierektor Camilla
Reidunsdatter Andreassen forteller at
helse hadde fått et nytt læreplanmål i år:
Velferdsteknologi. Det var et område
som de viste for lite om, så derfor kom
ideen om en slik konferanse opp. Tre av
elevene på helsefag ledet konferansen.
Laila Hagen fra Dignio AS orienterte
om helseoppfølging på avstand ved
hjelp av PC, mobiltelefoner og nettbrett. Pasienten får et nettbrett med en
app sammen med relevant måleutstyr.
Pasienten gjennomfører faste målinger,
svarer på kliniske spørsmål og registrerer symptomer. Resultatene overføres
automatisk til det kliniske beslutningsstøttesystemet. Helsepersonell følger
opp verdiene som kommer inn og gir
individuell oppfølging. Det finnes også
utstyr som varsler når medisiner skal
tas og gir riktig dose til riktig tid. Dette
er noe som gjør at pasientene kan klare
seg hjemme lengre.
Ergoterapeut Thor Henrik Fon, Re
kommune, orienterte sammen med
Thommas Collin, rådgiver/fysioterapeut ved NAV Hjelpemiddelsentral, om
hvordan man kan tilrettelegge et hjem

med velferdsteknologi. De snakka blant
annet om muligheter for heve- og senke
innredninger. Heidi Halvorsen, som er
blind, fortalte om velferdsteknologi fra
et brukerperspektiv. Hun mista synet
for ni år siden og viste eksempler på
nyttige hjelpmidler: Talende termometer og talende fargeindikator. - Det er
mange nyttige apper på mobilen. Jeg
trang mye støtte og hjelp til begynne
med, sa Heidi Halvorsen. Hun jobber på
Re videregående skole, og har gjort det
siden høsten 2015.
Eldrerådet og pensjonistforeningene
lot seg imponere
John Mulholland fra Blue Ocean Robotics Norway fortalte og demonstrerte
hvordan roboter kan gjøre hverdagen
lettere på mange måter. Thorild Holthe,
ergoterapeutspesialist, fortalte hvordan
innføring av velferdsteknologi kan
brukes slik at man kan bo trygt hjemme
lenger. Kingsley Dankwah og Christopher Tannum fortalte og demonstrerte
hvordan man kan visualisere blant annet
kroppens oppbygging ved hjelp av
MR-briller. De har i dag et samarbeid
med Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet, der legene bruker utstyret for å
forberede kirurgiske inngrep. På konferansen viste de hvordan de kan få et
holografisk bilde av lever og hjerte ved
hjelp av Mikrosoft-teknologi. I tillegg
var det utstillere som viste fram noen av
sine produkter.
ReAvisa snakka med representanter fra
eldrerådet og pensjonistforeningene i
Re, og de var imponert over mye av det
de hadde sett og hørt.

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01
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Re-russsen fikk mange gode råd
BERGSÅSEN: Russen skal være bedre rusta i møte med en morsom - men også
utfordrende - russetid. Det sørger politi, helsepersonell og sanitetskvinnene for.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
MR-BRILLER: Kingsley
Dankwah og Christopher
Tannum demonstrerer
MR-brillene hvor de ser
et holografisk bilde av
et hjerte som henger i
rommet. Camilla Reidunsdatter Andreassen takker
elevene som ledet konferansen, fra venstre: Ann
Kristin Sætren, Ida Sundal
og Svend Ivar Olsrød.
Foto:
Håkon Westby

Kunstig intelligens
vil bli en del av
hverdagen vår
FORNEBU: Siste torsdag i
mars arrangerte Telenor en
konferanse om kunstig intelligens på Fornebu. - I framtida
vil kunstig intelligens være
en del av alle tjenester og
produkter. Tingenes internett,
store datamengder og kunstig
intelligens vil bidra til å løse de
store samfunns-utfordringene vi
står ovenfor, men det krever at
vi får til en rask kompetanseheving på dette i Norge. Framtidens arbeidsplasser må skapes
her, og ikke bare i utlandet.
Derfor har Telenor bygget en
superlab for kunstig intelligens
i Trondheim, hvor akademikere, næringsliv og myndigheter
kan dele kunnskap og få frem
relevant forskning, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor
i en pressemelding i anledning
konferansen om kunstig
intelligens.

Torsdag 9. mars var det ”Trafikk
og helsedag” for russen på Re
videregående skole. Alle var
samlet i Ramneshallen hvor
Norsk Luftambulanse først
orienterte over temaet: Når
ulykken er et faktum - hva da?
Politiet orienterte om hva politiet forventer av årets russ. Her
fikk russen vite om aldersgrenser og hva som er lovlig/ulovlig
og hvilke krav som stilles.
Sterk historie
Etter en pause holdt Maria
Tellefsen et sterkt innlegg: ”En
liten tur – en liten mangel – et

stort tap”. Hun fortalte om
da hun mistet søsteren sin i
en trafikkulykke. Hun hadde
trolig overlevd om hun hadde
brukt bilbelte. Det var en sterk
historie som rørte mange. Til
slutt deltok Sanitetsforeningene
i Re med kampanjen: ”Jeg tar
ansvar”. En kampanje for å
forebygge overgrep og voldtekt
i russetia. Torunn Bråten fra
Sanitetsforeningene i Re og
Aina Evensen fra Incestsenteret
kom med en kort appell: Nei
er nei, og advarte mot å ta med
mindreårige i russebussene.
- Ha det gøy sammen, men ta

“JEG TAR ANSVAR”:
Madelen Skarsholt og
Ulrikke Øhrn, Re videregående skole, med
hver sin kampanjepose
fra Sanitetsdamene i Re.
Aina Evensen fra Incestsenteret og Torunn Bråten
fra Sanitetsforeningene i
Re foran posteren hvor to
fjorårsruss fra Re poserer med boksershortser
med påskriften “Jeg tar
ansvar”.
Foto:
Håkon Westby.

vare på hverandre og hjelp dem
som trenger det, oppfordret de.
“Jeg tar ansvar”
Til slutt delte de ut bæreposer
med informasjonsmateriell og
blant annet boksershorts med
teksten ”Jeg tar ansvar”. Russen
ReAvisa snakka med i etterkant
mener det var et bra opplegg:
- Det er greit å bli minnet om
hva som er greit i forhold til
aldersgrenser, mente en, - historien til Maria Tellefsen var
sterk, da blei det tørka mange
tårer, forteller en annen til
ReAvisa.
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Folk i Re:

- Ta en prat om døden med dine
nærmeste - helst allerede i dag
RAMNES: Jan Bøhle (65) har jobba med mennesker hele livet, mest med ungdom som sliter og familier i krise. Nå skal han jobbe med noe helt annet - men
også helt det samme.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Jan Bøhle (65) sitter ved macen
på hjemmekontoret sitt, med
utsikt til flate Ramnes-jorder.
Rett utenfor, ved Ramnes skole,
skulle starten for Re-løpet gått
rundt disse tider. Denne vinteren
er det bare litt hvitt rim i vintersola som minner om årstiden.
Ved den lille kontorpulten har
han finslipt på formuleringer
og printa ut papirer. Blant annet
et "gravferdstestament". Jan
fokuserer på livets høst.
Sorgen blir lettere å takle
- Du veit, det er bare den som
er død som har gravferdsretten.
Om avdøde ikke har forberedt
seg og uttrykt sine ønsker
angående egen gravferd, så er
det ikke sikkert det blir som
han eller hun ønsker seg. Derfor
dette "gravferdstestamentet".
- Er det ikke skrivi noen ting
om hvordan han eller hun
ønsket det, er det opp til en livspartner eller den av barna som
tar gravferdsrett å bestemme
kistegrav eller kremasjon. Har
ikke kirkevergen hørt noe etter
ti dager, ringer de og ber de
pårørende om å bestemme seg.
- Om ingen har tatt initiativ om
gravferdsrett vil kommunen
utpeke en i familien som ansvarlig. I jorda skal alle, uansett!
Allerede har Jan fått opp temperaturen. Engasjementet er
stort, og hans største ønske er
at den lille Re-bedriften kan bli
en stemme for alle som ramler
litt - eller mye - utenfor den
vanlige rammen som er satt for
begravelser.
- For mange er det ikke snakk
om annet enn det vanlige opplegget med prest, kirke, bjelleklang og skriftlesning - men det
er ikke alle det passer for. Da er
det lov å tenke utenfor boksen
og tørre å bryte noen normer.
- Sorgen er lettere for dem som
er igjen når man veit at viljen
til den man har mista er blitt
oppfylt, forteller Jan. Derfor
er det viktig å tørre å ha noen
meninger om dette - før man
dør. Gjerne snakke med sine
nærmeste om det - og få det ned
på papir!
Til sjuende og sist er det snakk
om å normalisere døden som en
naturlig del av livet. - Avmystifisere døden, gjentar Jan flere
ganger. - Avmystifisering gir
sorgen vei, og da blir den lettere

å håndtere.
Alt det praktiske tar Jan seg av:
Hvilke lover som gjelder, hva
som er mulig - og hvordan få
det til? Hvilken instans må man
kontakte for å få innvilget det
ene eller det andre ønsket?
Ikke alt må søkes om. - Alt er
mulig, og man trenger ikke
spørre myndigheter eller kirken
om hva slags seremoni det skal
være eller hvor den skal holdes.
Enten det er på stranda eller på
hytta, på samfunnshuset eller i
hagen hjemme.
- Et eksempel: En dør, men
en av hans nærmeste studerer
i Australia og kommer hjem
først til våren. Da er det mulig
å kremere kroppen og utsette
seremonien til alle de nærmeste
har mulighet til å bli med.
- Har den døde sjøl skrivi ned
ønskene sine, er det greit å gjøre
det sånn - så kan man heller
konsentrere seg om sorgen, ikke
alle valgene rundt det praktiske.
Lurt å skrive ned sine ønsker
- Å skrive et gravferdstestament
burde gjelde mange, ikke bare
de som frykter at ulike syn og
eventuelle konflikter i familien
blusser opp etter at en sjøl er
borte. For mange er det nok
sånn at det er forskjeller i generasjonene, der bestemor ønsker
en tradisjonell begravelse, mens
de yngre generasjonene kanskje
har et annet syn på det.
- Alt er mulig, forteller Jan, men det bør være forankret i
et dokumentert ønske fra den
avdøde. For ritualer er viktig - det er hevet over enhver
tvil. - Det har det alltid vært,
og det vil det alltid være. Det
er godt oppi alt å møtes og gå
gjennom en form for seremoni
i fellesskap for å kanalisere sorgen - så sorgen får en vei. Men
ritualene må være i den avdødes
ånd. Det må passe til den man
minnes.
- Som for eksempel en gammel
sovjet-kommunist og krigshelt
som fikk jakka si med krigsmedaljer lagt over nedre del av
kista, og diktet "Revolusjonens
røst" ble lest ved jordfestelsen.
Det sørga Jan for, og noen
ganger er det bare små ting
som må på plass for at alt skal
stemme. I sin fars begravelse
knuste han granbar som fikk
ligge på Elverhøy hele natta før

minnesamværet. Da lukta det
skikkelig skog - den helt rette
lukta for å minnes en skogens
mann. - Hva er det som passer
deg og dine nærmeste? Enten
det skal være en stor eller en
stille seremoni, så skal det
uansett gjøres med verdighet.
Dette oppfordrer jeg alle til å ta
en prat om - og gjerne før det
blir aktuelt - eller for seint.
Personlig gravferd
Jan har jobba med mennesker
stort sett hele livet, i tillegg til
å være avløser på gård og snekker. Han har jobba i kollektiv,
klinikker og i psykiatrien. Der
har han møtt ungdom i trøbbel
og familier i krise. Nå blir det å
jobbe med noe helt annet - men
fortsatt det samme. Det er også
nå snakk om familier i krise, etter å ha mista en man er veldig
glad i.
- I forbindelse med et dødsfall
kan følelser som sorg, skam og
elendighet dukke opp - og det å
ikke klare å sette ord på dette.
Det kjenner jeg ofte igjen fra
tidligere arbeid. Det går uansett
på å møte mennesker i krise.
Men folk som har mista noen
er i helt forskjellige situasjoner.
Min jobb er å ivareta folk oppi
sorgen og hjelpe med det praktiske - uansett hvordan sorgen
arter seg. - Gravferden er den
dødes, sorgen er de etterlattes.
I Re står fortsatt den tradisjonelle gravferden sterkt. Her
har vi fortsatt ikke - tross
mangeårig politisk diskusjon
- et livssynsnøytralt seremonirom. Vi henger etter på dette
feltet, og det vil Jan gjerne gjøre
noe med.
- Jeg er ingen pioner, bare se
deg rundt utenfor Re. Det skjer
mye spennende rundt oss, men
vi trenger nok en lokal stemme
for det alternative, og den stemmen vil jeg gjerne være. Jeg
nærmer meg jo pensjonistalder,
så dette er for å ha noe å drive
med i hverdagen min. Om jeg
får tre eller tretti oppdrag spiller
ingen rolle. Greia er ikke å tjene
penger, her er saken og stemmen for det alternativet mye
viktigere enn å bygge opp et
firma.
- Det er viktig at gravferd og
seremoni passer både den
avdøde og de pårørende. Det er
selve grunntanken.

HAR ALLTID JOBBA MED
MENNESKER: Jan Bøhle
(65) har jobba med mennesker mesteparten av livet
sitt. Det vil han fortsette med
- nå gjennom sitt eget firma
Alternativ gravferd.
ALTERNATIV GRAVFERD: Behovet for et firma
som tar seg av det praktiske
rundt en alternativ begravelse ble Jan Bøhle for alvor
klar over da han stelte i stand
en seremoni for sin avdøde
far, Jens Bøhle. Her var lukta
av granbar og jaktbikkja
ved båra helt sjølsagt for en
skogens mann.
PERSONLIG: En slags seremoni er flott, uansett - for
å møtes i sorgen. Men den
må helst være personlig og
stemme godt overens med
ønskene til den avdøde og
hans nærmeste. Dette bør
alle ta en prat om og få ned
på papir, mener Jan Bøhle.
Foto:
Stian Ormestad/privat.

SOVJET-KOMMUNIST: I stedenfor salmer og skriftlesning, ble
diktet “Revolusjonens røst” lest i denne begravelsen - som Jan
Bøhle sørga for.
Foto: Privat

Flere vil snakke mer åpent om døden
PRESSMELDING: Stadig flere
ønsker å snakke mer åpent om
døden, men mangler trening. En
av tre ønsker større åpenhet – en
økning på 33 prosent på to år.
Den store økningen kan ha sammenheng med sorg i sosiale medier, for i 2016 har gravferdsbyråenes minnesider og åpen sorg
i sosiale medier eksplodert.
– Det at vi er mer åpne om sorg
og død i sosiale medier kan ikke
erstatte viktige samtaler mellom
mennesker. Det kan tvert imot
virke som at deling av sorg i
sosiale medier skaper et større
behov for å snakke åpent med
hverandre om døden. Sosiale
medier blir på en måte en
inspirasjon til tradisjonelle og
analoge samtaler, sier Jan Willy
Løken, leder i Jølstad begravelsesbyrå, i en pressemelding.
En økning på to år fra 24 % til

32% som i stor eller svært stor
grad skulle ønske de kunne
snakke mer åpent om døden
tyder på at døden som tema
er mer aktuelt enn noensinne.
Samtidig viser undersøkelsen
at folk strever med å ta opp
dette temaet. Første tips er å
sjøl ta initiativ til å snakke om
temaet. Undersøkelsen viser
at fire av fem ønsker å snakke
mer eller er positivt innstilt til å
snakke mer åpent om døden, så
sannsynligheten for å møte noen
som ønsker å prate om temaet er
stor. Undersøkelsen fra Norstat
har også kartlagt begrunnelsen
for hvorfor mange ønsker å
snakke mer åpent om døden. To
av de viktigste grunnene er at
vi gjennom åpenhet får et mer
avslappet forhold til døden og
at det vil hjelpe mange gjennom
sorgen etter et dødsfall.
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- Barna viser en herlig respekt for liv og død
VIVESTAD: I Vivestad barnhage har det stått ei rugekasse i vinter, og forrige uke skjedde det barnehagebarna har gleda seg så veldig til: Seks velskapte
kyllinger så dagens lys. Men en kylling måtte de begrave bak barnehagen.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Kyllingene var ventet å klekkes
den 20. mars og ReAvisa var
på plass i Vivestad for å dekke
begivenheten. Men vi var nok
for tidlig ute – for kyllingene
lot vente på seg. Men det var
nok like før, for eggene rørte på
seg og noen syns de så et nebb
som titta ut. Barna viste fram
rugekassa og var veldig spente
på det som skulle skje.
– Se der rører det på seg! Der
er det ett til som rugger på seg.
Dette er spennende. Hvordan
kommer kyllingene til å se
ut? Eggene har flere forskjellige farger på skallet, så da blir
kanskje kyllingene forskjellige
også? Ei uke etter at ReAvisa
var på besøk fikk vi bilder
og melding: – Nå er det seks
herlige kyllinger som tripper
rundt hos oss og piper, drikker,
spiser og blir kosa med, forteller
styrer i Vivestad barnehage
Anne-Grethe Høifødt. – Det var

sju stykker som klarte seg på
veien ut av egget, men onsdag
morgen fant vi en livløs, liten
kylling i buret. Kyllingen fikk
navnet Zæppi og vi fant et sted
bak barnehagen hvor den kunne
begraves. Vi fant ut at det var
fint å samle inn litt gress som
den kunne ligge på nedi hullet
vi gravde. Den fikk også med
seg noen fuglefrø. Barna syntes
det var fint å stå i ring rundt
hullet. Vi fant også ut at det var
hyggelig å synge en sang før vi
la jorda over. Valget falt på «En
liten kylling i egget lå»-sangen.
Barnehagen har ei bok som
heter «Døden-boka» av Pernilla
Stalfelt, som tar for seg hvor
naturlig det er å dø for alt liv,
både folk og fe, blomster – eller
en liten kylling. Slik er det bare.
– Ingenting er farlig da, og de
døde har det bra. Barna tar dette
som den største naturlige del av
livet, forteller barnehagestyrer

Anne-Grethe. Hun forteller at
ventetida har hjulpet barna til å
forstå egenskapene tålmodighet
og omsorg. – Det er naturlig
for barn å være i bevegelse,
men sammen med kyllingene
viser de varsomhet og en herlig
respekt for liv og død.
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Sport i Re:

Ellen Kristina
Hynne er i rute
for EM-deltakelse
VÅLE/TYSKLAND:
Ellen Kristina Hynne (38), som
driver rideskole i Våle, åpnet
årets feltrittsesong på tampen
av mars med et endags CIC2*
i Luhmühlen, Tyskland. Årets
mål er klinkende klart, EM i
Polen i august som lag, skriver
fagbladet Hestesport. To andre
nordmenn er allerede kvalifisert,
Ellen Kristina er i god rute for
å bli den tredje nordmannen.
Ekvipasjene viste i går at de
langt ifra har ligget i vinterdvale, de fortsetter tvert imot
der de slapp ved sesongslutt i
fjor. En sjetteplass, en 17. plass
og en 25. plass ble resultatet.
Ifølge Hestesport smiler Ellen
Kristina fornøyd etter sesongdebuten med NV-hoppen Rom
Tikka e. Zalmiak Firfod/Dubassoff xx. – Jeg er fornøyd med
min egen innsats, sjøl om vi
ikke kom høyt på resultatlista.
Tikka var litt for pigg i dressuren, men var super på sprangbanen og gikk null. Terrenget
var fantastisk fram til nest siste
hinder, jeg tar på meg skylda –
jeg hadde ikke nok overbevisning på den vanskelige linja.
Ekvipasjens raske og feilfrie
runde på sprangbanen var
dagens fjerde beste. Uten feilen
på nest siste hinder i terrenget,
ville Ellen og Rom Tikka ha
vært helt i toppen. De norske
rytterne har tilbrakt flere dager
i Tyskland, blant annet har
de ridd terreng hos den tyske
olympiske mesteren Andreas
Dibowski. Gjengen er fornøyd
både med opplevelsene i forkant
av stevnet og selve stevnet, og
stemningen var høy blant de
tre norske rytterne: - Vi feirer
den norske innsatsen – og ikke
minst samholdet vi har hatt
denne uken, sier Ellen Kristina Hynne til Hestesport. Hun
har drivi med hest helt siden
hun var liten jente, og driver
rideskole i Våle - som ReAvisa
har skrivi om tidligere.

Rubiks-raceren til
semifinale i NM
UNDRUMSDAL/KJELLER:
Daniel Fiskerstrand (13) fra
Undrumsdal kom på en 25.
plass av 124 deltakere med ei
bestetid på 10.73 sekunder. Han
forbedret også sin offisielle
personlige rekord i konkurranse
betraktlig. Daniel er veldig
fornøyd med sin egen innsats.
Han syntes også det var gøy å
treffe mange andre «kubere» fra
Norge. Gjennomsnittstiden til
Daniel i semifinalen ble 13,43
sekunder. Til neste konkurranse
har Daniel et mål: Prøve å bli
enda bedre. – Jeg syntes det var
kjempegøy, forteller Daniel om
NM-opplevelsen.

- Gutter 9 har hatt en strålende sesong!
RAMNES: Guttehåndballen har dessverre liggi litt nede i Re noen
år, men det har snudd i løpet av de par siste sesongene. Ramnes
Gutter 9 rapporterer følgende om denne sesongen: - Dette er en flott
gjeng som spiller masse bra håndball sammen. Sist helg spilte de i
Nøtterøyhallen, mot lag fra både Buskerud og Telemark. På slutten
av sesongen reiser man ofte til andre fylker for å få prøvd seg mot
andre motstandere. Ramnes-gutta holdt stilen helt inn, og på sju
kamper ble det seks seire og en uavgjort. Mange spennende kamper
og tettere oppgjør enn hva de er vant med. Siste kampaktivitet er
i Slottsfjellcup 29 - 30. april, der Ramnes IF er en av arrangørklubbene med kamper hjemme i Ramneshallen. Hele klubben er
involvert og motivert for en hektisk håndballhelg. Bilde er tatt etter
premieutdeling i Nøtterøyhallen sist helg. Ingen nevnt, ingen glemt,
skriver håndballforeldrene i en epost til ReAvisa.
Foto: Privat.

RAMNES’ BESTE: Madelen Ulfsten ble Ramnes’ beste spiller i siste hjemmekamp for sesongen.
Hun gir seg i Ramnes-håndballen hvert fall for en kommende sesong på grunn av flytting.
VOKTER MÅLET VEL: Rebekka Bekkevold står nok en strålende kamp. Da er det lov å være
stolt!
KJØRTE OVER FAVORITTENE: Hurum og Røyken var på papiret overlegne, men måtte se seg
overkjørt av Ramnes-jentene på hjemmebane i sesongens siste hjemmekamp.
JULING: Julie Stenstrøm kjemper tappert, får en del juling, og sørger for at Ramnes går opp
i ledelsen ti minutter ut i kampen. Etter det mister Ramnes aldri ledelsen og vinner årets siste
hjemmekamp med åtte mål.
SEIERSGLEDE: Ramnes grusa et antatt mye bedre lag – fire plasser over på tabellen. Det
Ramnes-jentene har mangla i rutine, har de tatt igjen i pågangsmot og kampvilje - og sånn har det
vært gjennom hele sesongen.
Foto: Stian Ormestad.
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Tidenes yngste damelag med en snittalder på 20,5 år har
imponert stort gjennom denne sesongen. Siste hjemmekamp
var intet unntak, der de slåss seg til en overbevisende seier.
RAMNESHALLEN: Det er bare å glede seg til en ny sesong, med et fortsatt ungt Ramnes-lag. Nå sikter de mot opprykk.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Årets sesong knytta det seg stor
spenning til, etter at stort sett
hele det gamle laget la håndballen på hylla etter forrige sesong.
Et veldig ungt Ramneslag, med
en overvekt J16-spillere som
tok steget rett opp i voksenhåndballen, tok fatt på oppgaven. Og oppgaven har de løst
på en rett og slett imponerende
måte. Snittalderen er på bare
20,5 år.
Gir seg ikke på tørre møkka
ReAvisa har skrivi flere ganger
om et kjempende Ramneslag som ikke gir seg på tørre
møkka denne sesongen. Det
de mangler i rutine, tas igjen i
pågangsmot og stor kampvilje.
Sesongens siste hjemmekamp

ble intet unntak. Ramnes møtte
Hurum og Røyken, som ligger
fire plasser over på tabellen.
Ingen tvil om at gjestene var
favoritter i Ramneshallen. Men
her har mang en favoritt måttet
bite i parketten mot Ramnes på
hjemmebane. En stolt håndballhistorie bæres videre på unge
skuldre. For sjøl om gjestene
leda fra start med ett og to mål,
snudde det helt 10 minutter
ut i kampen: Julie Stenstrøm
sørger for Ramnes-ledelse for
første gang i kampen med 6 – 5.
Herifra og inn skulle Hurum og
Røyken-jentene aldri noen gang
klare å ta tilbake ledelsen.
Riktignok klarte gjestene å
kjempe seg opp til 10 – 10 en
stakket stund, men da la bare

Ramnes-jentene inn et ekstra
gear og dro fra med fire mål på
rappen. Først Frøydis Grorud,
så Sara Løkeberg, så Julie Stenstrøm igjen, før Frøydis Grorud
igjen – til stillingen 14 – 10,
som skulle stå seg til pause.
Rebekka Bekkevold sto nok
en glimrende kamp, og vokta
målet så frustrasjonen tydelig
spredte seg blant Hurum og
Røyken-jentene. Uti 2. omgang
sørga Madelen Ulfsten for
5-målsledelse, og mot slutten ble det overkjøring av det
antatt mye bedre laget – ifølge
tabellen. Susanne Huun satte
spikeren i kista for gjestene
med straffe i kampens siste
sekunder, og sluttresultatet ble
30 – 22 til Ramnes. Madelen

Ulfsten, Ramnes’ beste spiller i
sesongfinalen på hjemmebane,
jubla høyt sammen med resten
av Ramnes-jentene etter slåsseseieren.
– En veldig god avslutning på
hjemmebane, ved å slå et lag
som ligger langt over på tabellen! Veldig gøy!
Madelen forteller at det var
hennes siste kamp for en stund,
hvert fall en sesong. – Jeg flytter til Stavern neste år. Så får vi
se hva som skjer, forteller hun
til ReAvisa. Hun har trua på et
fortsatt ungt Ramnes-lag neste
sesong. Det har funka bra i år.
Helt etter målsetningen
Ramnes havna sånn cirka
midt på tabellen. Det er helt i

henhold til målsetningen for
sesongen, forteller trener Ronny
Bekkevold: – Vi er nå sikra
plassen vår i 3. divisjon for i år,
og det var målsetningen for laget – men vi hadde ingen garanti.
Vi har et ekstremt ungt lag, der
prestasjonene har variert.
– Men jeg er veldig godt
fornøyd med sesongen og
gleder meg til neste. Det gror
bra i yngre lag i klubben, oppsummerer treneren til ReAvisa.
Langsiktig plan for Ramnesjentene er opprykk til 2.
divisjon: – Vår målsetning for
2017 – 2018 er å etablere oss i
3. divisjon, og videre for 2018 –
2019 er målsetningen å kjempe
om opprykk til 2. divisjon,
forteller Ronny Bekkevold.

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

10

ReAvisa april 2017

Sport i Re:

UTDELINGER: Fra venstre Trine Dalen, Innsatspokal for damer, Thomas Ulseth, Innsatspokal
for herrer, Tore Finnerud, Anker Kirkevolds pokal, Bjørn Sommerstad, for 30 år som leder av
miniatyrskyttergruppa, Hans Kristian Himberg, statuetten, Anders Horn, statuetten, Tore Horntvetdt kruset og Keth Sissel Mørken, statuetten.
Foto: Håkon Westby

Mange hedret på Ramnes IFs årsmøte
BERGSÅSEN: Årsberetningen vitner om et veldig aktivt idrettslag i Ramnes.
Flere ildsjeler i klubben fikk velfortjent heder og ære på årsmøtet.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Onsdag 15. mars avviklet
Ramnes IF sitt årsmøte i Underetasjen med 25 til stede. Møtet
ble ledet av idrettslagets leder
Alfred Ringdal.
Stor aktivitet i idrettslaget
Årsberetninger ble opplest og
godkjent. De vitnet om stor
aktivitet i både hovedforeningen
og undergruppene som også
har god kontroll på økonomien,
noe regnskapstallene viste. Ved
utgangen av 2016 hadde laget
480 medlemmer. Ramnes IF ble
utnevnt til årets Fair play-klubb
i Vestfold i 2016 og fikk en
plakett som skal henges opp på
idrettsbygget i Bergsåsen.

Miniatyrskyttergruppa ble nedlagt etter mange års virke og
inventar og våpen ble solgt
til Fon IF. Nedleggelsen ble
formelt vedtatt på årsmøtet og
gruppas leder Bjørn Sommerstad ble takket for sin innsats
i de 30 åra. Thor Kihle Christensen gikk ut av husstyret og
ble takket med blomster.
Det ble delt ut tre pokaler.
Innsatspokalen for damer gikk
til Trine Dalen for en kjempejobb med rekruttering av
dommere. Hun har rekruttert
og fulgt opp 8 - 9 dommere.
Mennenes innsatspokal tilfalt

Thomas Ulseth som har vært
trener for fem lag i 2016.
Anker Kirkevolds pokal for
god administrativ innsats
tilfalt Tore Finnerud. Fra
idrettsmerkeprøvene ble det
delt ut krus til Tore Horntvedt
og statuetten til Hans Kristian
Himberg, Anders Horn og
Keth Sissel Mørken. I tillegg
har Synnøve Finnerud tatt
merket for femtiende gang,
noe som vil bli markert senere.

HOLMENKOLLEN/VÅLE: Tre fornøyde gutter på startstreken i Holmenkollen for aller første gang, rapporterer IL
Ivrig fra TRY-stafetten 2017. IL Ivrig stilte med et skiskytterlag bestående av Sindre Søby, Robert Ursin-Holm Walle
og Vebjørn Horn. - Et stemningsfylt kveldsrenn i fantastiske
Holmenkollen. Skiskyting er en morsom idrett og stafett er
utrolig spennende for store og små. Gutta hadde en bra fart i
løypa og Robert klarte seg med ett ekstraskudd, rapporterer
IL Ivrig. Det var 32 lag i klassen G11-12 år og Ivrig-gutta
endte til slutt på en flott 7. plass.
Foto: Privat.

BERGSÅSEN: Tross 8 – 0-tap finner Re FKs 2. lag mye positivt bak braktapet mot overmakta. Det viktigste er tross alt
å ha det moro! Målscorere på Re FK 1 ble Mads Kjennerud
med to mål, og Simen Wifstad, Harald Heian, Vegard Hvaal
og Sebastian Hoksrød med hvert sitt. I tillegg til to sjølmål av
Re FK 2. Mens 1. laget har noenlunde samme ambisjon for
2017 som fjorårssesongen – å fortsatt hevde seg i 4. divisjon,
har det nyoppstarta 2. laget i 8. divisjon store sportslige ambisjoner: Opprykk til 7. divisjon. Men det sportslige kommer
i andre rekke, dette er et breddetilbud som er mest for moro.
– Vi må finne en balansegang, for det må være bittelitt seriøst
for at folk vil være med. Det viktigste er jo og ha et tilbud til
de seniorene som ønsker og spille fotball på et lavt nivå.
2. laget kjempa bra mot 1. laget i treningskampen – 1. laget
kunne ha kjørt over motstanderen fra start til slutt. Sånn ble
det ikke, og det jubler 2. laget for. De kjempa med nebb og
klør, og Olaf Solberg offret til og med et knekt bein på å stå
i mot 1. laget. – Spesielt 2. omgangen synes jeg var meget
bra. Vi kjemper godt! Jeg tror det nesten gikk bortimot en
halvtime før Re FK 1 scora i 2. omgang, forteller Olaf fra
sjukesenga med beinet i gips. Årets serie er i gang i slutten av
april med første hjemmekamp i Bergsåsen. På bildet ser vi Re
FK 1 sin kaptein Simen Wifstad i duell med Re FK 2-spiller
Bård Solberg i treningskampen som du kan lese mer om på
nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

Medlemskontingenten ble vedtatt uendret: Voksne (over 15
år) kr 200. Barn kr 100. Valgene ble ledet av Hogne Fevik
og var raskt gjennomført med
stort sett gjenvalg. Etter valget
har hovedstyret denne sammensetning: Alfred Ringdal,
leder, Synnøve Finnerud,
nestleder, Øyvind Kirkevold,
kasserer, Elise Hogsrød,
sekretær og Knut Svendsen,
styremedlem.

Ivrig-løper gikk
“Youngstar” i
Holmenkollen

Ivrig-gutter debuterte i Holmenkollen

Kampen mellom Re FK1 og Re FK2
endte med to sjølmål og et brekt bein

HOLMENKOLLEN/VÅLE:
Gro Njølstad Randby gikk
Youngstar i Holmenkollen
lørdag 18. mars. Dette er et renn
hvor de 30 beste skiskyttere for
gutter og jenter fra hele landet
sammenlagt i klassene 15 - 16
år er plukka ut til å konkurrere.
Det er Norges skiskytterforbund
som plukker ut og arrangerer.
Gro endte på en flott 20. plass.
Det er også verdt å nevne at Gro
deltok på Ungdomsbirken og
tok en 3. plass i klassen jenter
15 år, hvor det var 131 deltakere, melder IL Ivrig på sine
nettsider www.Ivrig.no.

Satser på jenter - på tvers av klubber
VESTFOLD: Jentefotball er et satsingsområde i Norges
fotballforbund, og i disse dager arbeides det i alle fylker for å
tilrettelegge for en nasjonal rekruttering. I Vestfold, sone nord
er det nå etablert en nettverksgruppe som ledes av Charlotte
Nilsen fra Borre IF. Foruten Borre If er fotballgruppene i Ørn,
Falk, Gullhaug, Holmestrand, Ivrig, Nykirke, Åsgårdstrand
og Ramnes med i nettverksarbeidet. - Målet denne våren er å
arrangere jentedager. Både samlinger for aktive jentespillere
og rekruteringsdager for nye. Først ut er en samling for
jentelagene i nordre Vestfold i Nykirkehallen lørdag 22. april.
Ørns damelag stiller med flere damelagsspillere og assistent
trener Anita Eftedal denne dagen. Nettverksgruppen sone
nord inviterer alle 8-, 9- og 10-åringene til trening fra klokka
10.00 til 12.00, og alle 11- og 12-åringer til trening fra klokka
12.00 til 14.00. I tillegg planlegges flere rekruteringsdager
i de lokale klubbene, forteller Arve Høiberg i en epost til
ReAvisa. Bildet viser noen av de mange medlemmene i nettverksgruppa i møte på Borrehuset mandag 6. mars.
Foto: Privat
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Skadet bilglass?

Kalibrering

Ruteskift

Skattekontor for Re og Tønsberg - på Revetal

Reparasjon

REVETAL: Denne uka er det nye skatteoppkreverkontoret – med Tønsberg
– i full gang på Revetal. Det er det første av flere kontorer som skal legges til
Revetal i den nye Tønsberg kommune. For det skal være kommunale arbeidsplasser på Revetal også i framtida, har Tønsberg-ordfører Petter Berg lova
ved flere anledninger. Landbrukskontoret er blitt nevnt på flere folkemøter,
både før valget falt på Tønsberg og på folkemøter nå i etterkant. Skatteoppkrever Lise Wåden Tandberg har fra og med denne uka 15 ansatte med på
laget, det er over en dobling fra sju forrige uke. De skal nå sørve fem kommuner med Re, Tønsberg, Lardal, Hof og Holmestrand med til sammen 71.000
innbyggere og 3.500 arbeidsgivere. Les mer på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad

Alt klart for sikring av Ramneselva
RAMNES: Med statlige bevilgninger starter sikringen av elvekantene der det
trengs langs Ramneselva.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
NVE har utredet faren for
kvikkleireskred langs Ramneselva i Ramnes sentrum. Tirsdag
21. mars arrangerte Re kommune et åpent møte på Stange
Gjestegård om resultatene av
undersøkelsen og hvilke tiltak
som skal iverksettes. Rune
Nordeide, landbrukssjef i Re
kommune, ønsker de frammøtte velkommen og gir ordet
til Anders Skalleberg og Jan
Eirik Hønsi fra NVE. De gjennomgikk først hvordan kvikkleireskred virket og hva som
kan utløse det. Naturlig erosjon
er det ene. Menneskelig aktivitet er det andre. Dette er noe vi
har sett eksempler på i media i
den siste tida.
Gode nyheter
for gang- og sykkelsti
Tidligere var det nedlagt et
grave- og byggeforbud på hele
området. Etter NVEs utredning
er områdene vest for Ramneselva klassifisert med middels
faregrad, og områdene på østsida med høy faregrad. I et belte

øst-vest ved Mølledammen er
det ingen fare for kvikkleireras.
Særlig området Ramnes sørøst
er det viktig å sikre, da konsekvensene for et leirskred her
er store. NVE prioriterer derfor
å sikre Ramnes sørøst, det vil
si området sør for Mølledammen og øst for Ramneselva, og
har beregnet og planlagt å sikre
Ramneselva med støttefyllinger
med stein. Steinfyllingene
vil bli på fire til fem meter på
det meste. I alt vil det gå med
15 - 20.000 kubikk-meter med
stein. Re kommune må bidra
med 20 prosent av kostnadene,
mens NVE dekker resten - dette
er midler som er bevilget over
statsbudsjettet, som ReAvisa
skreiv om i oktober i fjor.
Høyre/FrP-regjerninga har satt
av rundt 350 millioner kroner
til tiltak for å forebygge flom og
skred. 1,7 millioner kroner er
satt av til tiltak langs Ramneselva. - Dette vil uten tvil bety
mye for utbygging og det med
å kunne trygge veien ved å på
sikt kunne etablere gang- og

sykkelsti. Dette er gode nyheter,
oppsummerte stortingsrepresentant fra Re, Morten Stordalen
(FrP), nyheten den gang med et
stort smil. Re-ordfører Thorvald
Hillestad (SP) slang seg også
på: - Det er kjempemessig. Det
er en mulighet til å komme
litt videre, etter å ha stått og
stampa i åresvis med utviklingen i Ramnes, sa Hillestad til
ReAvisa i oktober 2016.
Hva med Tinghaugveienbrua over Ramneselva?
Det er elvemuslinger i elva.
De kan bli opptil 1.000 år og
er fredet. De må flyttes til et
sted lenger opp i elva. Arbeidet
planlegges på våren 2017.
Flytting av elvemuslingene
gjøres i mai/juni og oppstarten
av arbeidet skjer i august 2017
med planlagt ferdigstillelse i
november. Tilbakeføring av
elvemuslingene skjer i mai/juni
2018. Det legges til rette for
ny kantvegetasjon av stedegne vekster som or, hassel og
selje.Fra tilhørerne kom det

POLITISPERRING: På forsommeren i 2012 ble kirkegården
i Ramnes stengt av etter et kvikkleireras.
Foto:
Frida Holmkvist
spørsmål om Tinghaugveien og
brua over Ramneselva samtidig kunne få en bedre løsning
enn i dag. NVE svarte at dette
ikke var med i deres mandat,
men at det var teknisk mulig å
fylle opp, slik at veien fikk en
bedre kurve. En vannledning
som krysser elva ble nevnt og
vil bli ivaretatt, forsikrer NVE.
Skalleberg og Hønsi kunne fortelle at Ramnes kirke står trygt.

Grave- og byggeforbudet
er opphevet og områdene
er nå betegnet som ”hensynssone”. Det vil si at det
for eksempel vil være greit
å bygge gang og sykkelvei, hvis det ikke forverrer
situasjonen. Det har vært et
liknende møte for berørte
grunneiere. Det ble arrangert på kommunehuset
28. februar.
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RADARPAR: Re-ordfører
Thorvald Hillestad (SP) og
Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) er ikke bare
gode ordførerkollegaer – nå
er de også forlovet med
ring på fingeren. – I denna
ringen står det jaggu «din
Petter»!, sier Re-ordfører
Thorvald Hillestad til latter fra salen. Festemålet
sto fylkesmann, Per Arne
Olsen for. På det aller første
felles kommunestyremøtet
for Re og Tønsberg ble den
politiske plattformens del 1
enstemmig vedtatt av både
bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Re.
Foto:
Stian Ormestad.
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– Skål for Re og Tønsberg!

Dropper liveoverføring fra hovedutvalg- og formannskapsmøter i Re

TØNSBERG: Når to kommuner med historiske røtter i middelalderen skal inngå en forlovelse, må det skje
på middelaldervis. Derfor endte det første felles kommunestyremøtet for Re og Tønsberg med en «skål!».

REVETAL: Etter en kort
diskusjon om dårlig lydkvalitet
på liveoverføringen via nett
fra hovedutvalg- og formannskapsmøter i Re, ble formannskapet i forrige uke enig om å
droppe hele greia. Hvert fall for
en stund, fram til lyden eventuelt er bedre. - Lydkvaliteten er
så dårlig, mente Tove Øygarden
(H), - at sendingene like gjerne
kan kuttes ut. Ifølge ordfører
Thorvald Hillestad (SP) har
leverandøren prøvd å bøte
på dårlig lyd ved å skru opp
volumet, uten at det har hjulpet
særlig mye. Rådmann Trond
Wifstad sier han har en plan
for å kjøpe inn bordmikrofoner
som kan plasseres hos hver og
en representant, i stedenfor en
felles mikrofon som henger i
taket. Ironisk nok var lyden
bedre enn noen gang i møtet
der et enstemmig formannskap
bestemte seg for å legge hele
liveoverføringen på is for en
stund. Møtene kan følges fra
sidelinja på kommunehuset.

I mars fant det aller første felles
kommunestyremøtet for Re
og Tønsberg sted i Fylkehuset
i Tønsberg. Festemålet, eller
forlovelsen på nymotens norsk,
sto festemann, eller fylkesmann,
Per Arne Olsen for. Han ga Reordfører Thorvald Hillestad og
Tønsberg-ordfører Petter Berg
hver sin ring før det det ble festeøl – et øl brygga i Re og det
andre ølet bygga i Tønsberg.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Nå får vi en felles skjebne
Fylkesmannen sa i sin tale til
forlovelsesparet Re og Tønsberg
at det er viktig at vi er rause
med hverandre og nysgjerrige
på hverandre. Re-ordfører Thorvald Hillestad innrømmer at det
neppe blir en dans på roser, der
det bare er å surfe inn til mål.
– Men vi har fått en veldig god
start, så det lover godt.
Tønsberg-ordfører Petter Berg
viser til de fire verdiene som
ligger til grunn for sammmenslåingsprosessen: – Likeverd,
respekt, åpenhet og raushet.

Så skulle det første felles kommunestyret for nye Tønsberg
kommune behandle arbeidsutvalgets forslag til politisk plattform, del 1. Steinar Solum (SP),
bystyrerepresentant i Tønsberg,
er veldig begeistra for å ta i
mot Re: – Dette hadde jeg ikke
trudd var mulig for bare kort tid
siden. Det har aldri vært noen
stor hemmelighet at Tønsberg
SP foretrekker Re. Vi var det
eneste partiet i bystyre som sa
nei til Nøtterøy og Tjøme. Og
uten nei-et den veien, hadde
ikke Re-alternativet blitt en
realitet. Tønsberg-SP-eren ser
fram i mot å videreutvikle landbruksnæringa i den nye kommunen, sammen med Re.
Svein Holmøy (SP), kommunestyremedlem i Re, vil som
sin partifelle i Tønsberg helst
fokusere på det Re og Tønsberg
har til felles. Den nye kommunen vil bli en av landets største
landbrukskommuner.
– Mye er forskjellig mellom
Re og Tønsberg, men det er

enda mer som er likt. Og nå må
vi huske på at vi får en felles
skjebne: Det hjelper ikke Tønsberg om det blir verre i Re, eller
omvendt – da går det utover oss
begge.
Holmøy forteller om en bekymring for å miste noe av det
flotte vi har bygd opp i Re. Han
nevner et godt forebyggende
arbeid i barnehager og skoler,
skyvet i sentrumsutviklingen
på Revetal, tjenester og tilbud
rundt om i kommunen, og de
levende lokalsamfunnene og
bygdene våre.
- Alltid vært Tønsberg
Trond Ekstrøm (FrP) i kommunestyret i Re skryter av arbeidsutvalget som har kommet
langt på kort tid, uten nevneverdig trøbbel i jobben som er
gjort. Han innrømmer at da alt
fokus ble retta mot Holmestrand
var det vanskelig for ham.
– Det har alltid vært Tønsberg i
mine tanker. Derfor er jeg veldig glad for at vi står her i dag,

og at det ble som det ble, sier
Ekstrøm – som har et spørsmål
angående temamøtene det er
lagt opp til. Jeg stusser litt på
at det skal være temamøter for
jordbruk, kultur, idrett – men de
jeg snakker med er opptatt av
skole, eldreomsorg og kommunale veier – og da spesielt
Tinghaugveien, sier Ekstrøm.
Hvorpå Tønsberg-ordfører
Petter Berg skyter inn at han
besøkte ofte en onkel og tante i
Ramnes da han var liten. – Min
store skrekk om vinteren var
Tinghaugveien!
– Ja, men du må’kke tru at den
er blitt no’ bedre siden den
gang!, svarer Ekstrøm på vei
ned fra talerstolen.
Tove Øygarden (H) i kommunestyret i Re setter stor
pris på at det øverste politiske
organet i den nye kommunen
skal hete kommunestyre som i
dagens Re, ikke bystyre som i
dagens Tønsberg. Det viser at
det er et organ for hele den nye
kommunen, mener Øygarden.

Vestfolds største på scootere og moped.
PAKKEPRIS
T.O.M 15. APRIL.

Autorisert verksted

PEUGEOT
HOLDER
PRISENE
NEDE.

Scooter, klargjøring/
registrering, hjelm og
kjørehansker.
Kom innom for et
godt tilbud.
Rask levering.

Revetal
MEGET GODT UTVALG.

Revetalgata 14, 3174 Revetal. Tlf. 33 06 28 70
Åpent: mand-onsd 09-17, torsd-fred 09-18, lørd 09-15
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Internasjonalt arbeid i Re:

NÆRT VENNSKAP OVER LANGE AVSTANDER: På sin reise til Katwe kryssa
Re-følget Ekvator flere ganger.

Se video på ReAvisa.no
Se flere bilder på ReAvisa.no
STERKE HISTORIER: Revetal ungdomsskole-elevene Selma og Lene Sofie
sammen med Justina, som driver et hjem
for eldre og forlatte barn.

SKOLE-SAMARBEID: Revetal ungdomsskole og Katwe Secondary School tar vennskapet videre med et nytt
samarbeidsprosjekt. Her er Lene Sofie med i en skoletime på ungdomsskolen i Katwe.
Foto: Stian Ormestad.

Bli med på Lene Sofie og Selma sin
spennende reise til Katwe i Uganda
RE/KATWE: “En kulturell forståelse og derigjennom en gjensidig respekt - uten fordommer”. Det var tanken bak vennskapskommune-samarbeidet mellom Re og Katwe
i sin tid. Nå viderefører en ny generasjon det 20 år lange vennskapet.

SIKKERHETSVAKT PÅ SKOLEN: Rundt ungdomsskolen i Katwe er det piggtrådgjerder og en
egen sikkerhetsvakt med metalldetektor. Sikkerheten
er på topp - mest på grunn av faren fra ville dyr. På
bildet under har løvene hatt antilopefest...

SMÅ OG STORE PROSJEKT: Pengene fra Katwe-dagen skal gå til små
og store prosjekt. Et prosjekt er å få laga en pipe på skolekjøkkenet, så det
ikke blir så røykfylt her. Et større prosjekt er å bidra til et internat.

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag

Tlf 333 95 050

INNTEKTSKILDE: Fiske
i Lake Edward er en viktig
arbeidsplass i Katwe.

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

16

ReAvisa april 2017
Internasjonalt arbeid i Re:

Se video på ReAvisa.no
Se flere bilder på ReAvisa.no

- Vi har aldri sett noe sånt som dette før:
Kulturen, naturen og alle dyra, og så vennlige
og flotte folk. Det har vært en kjempefin tur!
RE/KATWE: I 1997 starta vennskapskommune-samarbeidet i gamle Våle kommune. Siden den gang har
vennskapsbåndene blitt mange og sterke mellom Re og Katwe. Nå tar enda en ny generasjon over.

SAMLA INN PC-ER:
Både privatpersoner og
næringsdrivende i Re
har gitt PC-er og annet
datautstyr, som her overrekkes til elevrådsrepresentanter ved Katwe Secondary School av Lene
Sofie Engebretsen (14) og
Selma Eggum Myrvang
(14). Fra før av hadde
200 elever bare to PC-er
på deling. Over ser vi
Henry Kabiriri undervise
i SMART oppvekst, med
kort som ungdomsskolelærerne Olga og Monica
hadde oversatt, printa ut
og laminert.

VENNSKAPSBÅND: Sporene av Re er tyd
på Lene Sofies fang heter Ingrid, broren het
reinger som er aktive i vennskapskommune

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Tanken var å skape en bedre internasjonal forståelse på skolene
i gamle Våle kommune. Det var
Solerød-lærer Oddrunn Abrahamsen som etter å ha forhørt seg
med Kirkens Nødhjelp ble satt i
kontakt med Margaret Komuruti
i Katwe. Det var tilbake i 1997.
Utveksling av arbeidskraft
Katwe ligger i Uganda - midt i
Afrika, rett ved ekvator. Uganda
grenser mot Tanzania, Rwanda,
Kongo, Sør-Sudan og Kenya.
En vennskapskommune lenger
unna skal du leite lenge etter.
Det tar to døgn å komme seg
til Katwe, rett ved grensa til
Kongo. Først en dag med fly,
så en dag med bil, før du er
framme i Katwe. Men tross
den lange avstanden i reisevei,
er det et nært vennskap - som
viser seg på så mange vis. Etter
at Oddrunn tok den første turen
fra Re til Katwe for 20 år siden,
er det blitt mange flere turer
for veldig mange reinger til
Katwe - og omvendt. Det mest
synlige her i Re var kanskje
Fredskorps-utvekslingen, der

lærere fra Katwe jobba i Re
et år, og lærere fra Re jobba i
Katwe et år. Det har også vært
flere runder med idrett- og
kultur-utveksling, med fotballspillere og rockeband, rappere
og dansere. Mange privatpersoner har lagt ferieturen sin til
eksotiske Katwe, de fleste reiser
gang på gang når de først har
fått oppleve kulturen, naturen
og folka. Barnehager og skoler
her i Re har samla inn penger til
forskjellige prosjekter i Katwe
på flere kreative vis. Som for
eksempel Solerød-elevene som
løper til inntekt for Katwe.
Ramnes-elever har samla inn
penger til bibliotek, med mye
mer.
Mer balansert bilde av Afrika
Helt fra starten av har fokuset
vært på de unge. - Min tanke
var å gi elevene et mer balansert
bilde av Afrika. Ved at mennesker fra svært ulike kulturer
møtes, er håpet at det bygges
broer og skapes respekt og
forståelse, fortalte Oddrunn til
ReAvisa ved et tidligere venne-

jubileum. Den tanken står ved
lag den dag i dag. Og nye generasjoner tar over stafettpinnen.
Elevene ved Revetal ungdomsskole har bytta ut Operasjon
Dagsverk (OD) med Katwedagen, der det jobbes en dag
til inntekt for Katwe. Sammen
bestemmer elevrådene i Re og
Katwe hva pengene skal gå til.
Et oversiktlig samarbeid, der
elevrådene blir kjent med
hverandre og har et eierskap
til et felles prosjekt. Utenom
reiser, der elevene fra Re og
Katwe treffes, brevveksler de
om prosjektene.

200 elever. Elevrådene diskuterte saker de vil prioritere,
blant annet et nytt og bedre
gjerde rundt skolen. Det trengs
for å sikre skolen mot ville dyr.
Katwe ligger i Queen Elisabeth
nasjonalpark, med løver, flodhester, elefanter, krokodiller,
slanger, med mer. Folk må
beskytte seg mot dem, spesielt
flodhester som faktisk er det
farligste dyret av dem alle.

To PC-er på 200 elever
I mars reiste to elever og to lærere fra Revetal ungdomsskole til
Katwe for å følge opp prosjektet
ungdomsskolene har sammen:
Lene Sofie Engebretsen (14) og
Selma Eggum Myrvang (14),
og lærerne Monica Ormestad
og Olga Torvund. Før de reiste
hadde Revetal-elevene samla
inn PC-er og en prosjektor. Fra
før av har ungdomsskolen i
Katwe bare to PC-er fortelt på

Turisme er den nye næringen
På den andre siden: De ville
dyra, det varme været, den fantastiske naturen og de vennlige
folka - det kan bli en større
næring i turisme. Tradisjonelt
sett er det to hovedinntektskilder i Katwe: Fisking i Lake
Edward og saltutvinning i
Lake Katwe. Begge deler er en
risikabel jobb, med krokodiller
og flodhester i Lake Edward, og
giftig saltvann i Lake Katwe.
- De har en tung og farlig jobb.
Men for mange er dette en av
de få mulighetene til å få seg en
inntekt i Katwe, forteller Lene
Sofie og Selma. Utdanning er

på
Følg oss
o
facebo k
MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

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

www.reakupunktur.no

viktig for å utvikle samfunnet
- og for den enkeltes mulighet
for en bedre jobb. Derfor
dreier Revetal ungdomsskoles
samarbeidsprosjekt med Katwe
Secondary School om utbedring
av skolen i Katwe - og utvikle
elevdemokratiet. Elevene sjøl
skal bestemme, og elevrådene
i Re og Katwe ble enig om at
pengene fra Katwe-dagen skal
gå til å støtte byggingen av et
internat, så elevene kan bo på
skolen. Det er en stor fordel for
mange elever som har en lang
og farlig skolevei. En annen
ting er å starte et fiskeoppdrettsanlegg som kan gjøre Katwe
Re Childrens Home sjølberga.
Mange sterke historier
Lene Sofie og Selma besøkte
både fiskerne, saltarbeiderne,
kirka, de var flere dager på
skolen, og var på besøk hjemme
hos flere i Katwe. Revetal-elevene bodde på Katwe-Re Childrens Home, et barnehjem med
et styre bestående av folk både
i Re og i Katwe. Her fikk Lene
Sofie og Selma høre mange
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Legge ferien til Katwe?

delige overalt i Katwe. Denne lille jenta
ter John Pedersen - begge kalt opp etter
e-samarbeidet.

sterke historier. En 2-åring ble
finni dumpa i en søppelhaug
i landsbyen, mishandlet, med
brekte armer, svært underernært
og med HIV. Med omsorg, mat
og noen medisiner er han i dag
en glad 5-åring. Ei jente med
epilepsi ble utstøtt av familien,
og hennes egen pappa ville ikke
ha noe med henne å gjøre. De
stolte på en heksedoktor som
mente hun var besatt av onde
ånder. Men med enkel medisinering er hun helt frisk i dag, går
på skole og klarer seg helt fint.
Det er et helt annet samfunn,
enn det norske velferdssystemet
vi har her i hjemme i Norge.
Både eldrehjemmet og barnehjemmet tar vare på noen av
de som ellers ramler utenfor
samfunnet.
Rivende utvikling i Katwe
Det er i det store og det hele
flott å se den rivende utviklingen i Katwe. Jeg var med på
turen i mars som ReAvisa-journalist, ganske nøyaktig åtte år
etter mitt forrige besøk i Katwe.
Det var et ganske annerledes

SANG OG DANS: Utover
kveldene var det både sang
og dans på barnehjemmet,
der Revetal ungdomsskoleelevene bodde. Over ser vi
foreldreløse Promise (5)
danse. Videre ser vi Kambere
(5) som ble finni mishandlet
og underernært som 2-åring.
Tre år seinere er han en glad
5-åring, medisinert for HIV.
Det er en av mange sterke
historier Revetal ungdomsskole-elevene fikk høre i
løpet av sin Katwe-tur.

Katwe anno 2017, sammenliknet med 2009. Det mest synlige
er infrastruktur, som strømledninger. Der det før var kopla
hundrevis av ledninger rett til
høyspentledningen, er det rydda
opp i. Det er også rydda oppi
en del rusproblemer som var
mer synlig tidligere, med færre
rusa folk i landsbyen og færre
arbeidsledige. Politiet slår ned
på rus hardere nå enn før.
- Vi har mye å lære av dem
Helt konkret, dette har kommet
opp siden sist jeg var i Katwe
som journalist: Et barnehjem, et
eldrehjem, skolene hadde blitt
utvida og forbedra, ved turistkontoret hadde Re-house reist
seg - et hus bygd av innsamlede
midler fra Re. Her kan besøkende bo for en billig penge, med
dusj, dass og strøm. Vi hadde
strøm nesten hele tida, og vann
hvert fall en av dagene. Men
det viktigste av alt: Kontakten
med folk i Katwe arter seg ikke
lenger som en slags tilbedelse
av den hvite mann, men heller
en dialog på samme nivå. Vi

KATWE: I tillegg til fiske og saltutvinning, vokser turisme
fram som en ny og potensielt stor næring i Katwe. Mange
har allerede tatt turen, og de fleste reiser tilbake gang på
gang. Været er varmt, naturen frodig, dyrelivet rikt og folka
vennlige. En rivende utvikling gjør at du kan forvente et overnattingssted med både vann og strøm - som funker hvert fall
nå og da. For det er ikke helt som en sydentur, du får en mer
eksotisk opplevelse enn som så. Fly går fra Torp til Entebbe,
hovedflyplassen i Uganda. Du må regne med en mellomlanding eller to. Entebbe ligger rett ved hovedstaden Kampala,
som er en opplevelse i seg sjøl. Du kan ta buss eller leie en bil
med sjåfør for hele oppholdet. Snakk med folk som allerede
har vært i Katwe en tur for tips og råd. Du må gjennom en
vaksinasjonsrunde i forkant, både nye vaksinasjoner og oppdatering av gamle. Under hele oppholdet må du huske på å ta
malaria-piller. Man må søke visum for å komme inn i landet,
og man må huske visum og vaksinasjonskort i tillegg til pass
ved innreise. Prisnivået i Uganda er svært lavt i forhold til vår
norske krone. Du skvetter kanskje litt når du får regninga hvis
du sover på Re-house i Katwe, som kommer på 100.000 per
natt. Vi snakker ugandisk shilling, som har hatt en inflasjon
verre enn den gamle italienske liren. Prisen i norske kroner
er bare snaut 250 kroner natta. Noe av det første du gjør i
Uganda er å ta ut et millionbeløp i en minibank. Da har du
kanskje nok for resten av turen. Det lønner seg også å ha
med noen amerikanske dollar til helt typiske turist-ting, som
safari, turistlodger, med mer. Sjøl om det er lang reisevei - du
må regne med å bruke ett par dager på å komme deg fra Re til
Katwe - er det mye å se på veien. Bilturen fra Entebbe, gjennom Kampala og videre til Kasese - som er den siste store
byen før Katwe - er en opplevelse i seg sjøl. Du krysser ekvator, og kjører inn i nasjonalparken Queen Elisabeth. I Katwe
vil du oppleve at vennskapsbåndene til Re er mange, og der
vil du garantert bli tatt vel i mot som så mange reinger før
deg. Ta med gode sko, her er det mye å oppleve i gangavstand
hit og dit. Katwe ligger i nasjonalparken, med Lake Edward
mot Kongo. Her kan du tusle til “fishlanding”, saltsjøen Lake
Katwe, med mye mer.
kan snakke med hverandre på
samme plan, vi er likeverdige
parter i et samarbeid vi begge både Re og Katwe - nyter veldig
godt av. Revetal-elevene Lene
Sofie og Selma oppsummerer
inntrykket: - Folk i Katwe er så
glade, sjøl om de har mye mindre enn oss. De er sosiale, vennlige og åpne for nye folk. Vi har
mye å lære av dem, spesielt det
å sette pris på alt det vi har.
Særlig sterkt ble inntrykkene
på et hjem for eldre og forlatte
barn, og historiene til barna på
barnehjemmet, forteller Lene
Sofie og Selma. - Veldig trist.
Alle disse historiene liksom.
At det er så mye forskjell. Vi
har det så sykt bra, de har det
så utrolig dårlig. Det er en så
utrolig stor forskjell.

Det overordnede målet med
ungdomsskole-prosjektet er
å gi en kulturell forståelse
og derigjennom en gjensidig
respekt - uten fordommer gjennom å videreføre det 20 år
lange vennskapet på tvers av
kontinenter og kulturer. Måtte
vi høste erfaringer av
samarbeidet - både i Re og
Katwe - i minst 20 år til og enda
mye lenger.
- Vi håper å kunne
komme tilbake en dag
På nettavisa ReAvisa.no finner
du flere bilder og video fra
turen. På videoen forteller Lene
Sofie og Selma: - Re og Katwe
er to forskjellige verdener.
Men mennesker er mennesker
uansett. Da vi ble kjent med

Flytta til Re for
fem år siden –
fullførte Vasaloppet i vinter!
BRÅR: Mens reinger var i
Katwe, deltok John Bosco
Kisembo (30) fra Katwe i
Vasaloppet. Bosco flytta til
Re for fem år siden: - Noe
av det beste med Norge er
å kunne stå på ski! Første
forsøk var i 2010, hans
første besøk til Re. – Jeg
datt etter to sekunder. Men
jeg har fått mer greie på det
nå, og det er veldig gøy.
Jeg liker å trene, og det å
stå på ski er en veldig fin
måte å trene på. Sjøl om
vinteren her i Re har vært
skrall, har han benytta seg
av kunstsnøen på Bibo som
oppladning til Vasaloppet. Bosco fullførte på 9
timer og 35 minutter. – Jeg
var bare veldig glad for
å fullføre, forteller han.
Vasaloppet-debuten var
ikke uten problemer. – Jeg
ble snøblind halvveis, så
jeg så nesten ingenting.
Bosco er optimist foran en
ny Vasaloppet-deltakelse
neste år: – Det er jo bare ni
mil! Les hele denne saken
på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Privat.
folk der, viste det seg at vi
er helt vanlig mennesker - at
vi er helt like på innsiden.
Ungdommer er helt vanlige
ungdommer, både i Re og
Katwe.
Under den siste middagen i
Katwe, før turen gikk hjem
til Re, talte jentene (oversatt
fra engelsk): - Vi har aldri
sett noe sånt som dette før:
Kulturen, naturen og alle
dyra. Det har vært så fint å
møte alle flotte folka her! Jeg
elsker å reise, og har alltid
gjort det. Men dette er den
fineste turen jeg har vært på
noen gang! En veldig fin tur!
Vi kommer til å savne det så
mye. Men vi håper at vi kan
komme tilbake en dag. Tusen
takk for oss!, talte jentene.

EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle
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Internasjonalt arbeid i Re:

Re VGS-elever tok over
FNs sikkerhetsråd for en dag
BERGSÅSEN/TØNSBERG: Idrettsfagklasser på Re videregående skole inntok
rollen som FNs sikkerhetsråd. Elevene er strålende fornøyd med opplegget, og
føler sjøl de har fått en større internasjonal forståelse etter en dag med rollespill.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Fredag 17. mars inntok Re
videregående skole-elever
ved idrettsfagklasser på VG3
rollen som FNs Sikkerhetsråd.
Delegatene måtte forholde seg
til reelle spilleregler. Elevene
sto ovenfor følgende kompliserte scenario: Hvordan skal
vi stoppe IS? Kan vi la Tyrkia
kontrollere områder i Syria?
Hva skjer med kurderne i Syria
og i Tyrkia? Hvordan skal vi
få bukt med flyktningestrømmen fra Midtøsten, og samtidig
hindre at det oppstår en bølge
av kurdiske flyktninger? Hvordan skal vi sikre humanitær
tilgang til de hardest rammede
områdene i Syria? Målet for
dagen var å komme fram til en
resolusjon rundt dette.
Fornøyde lærere og elever
Før fagdagen hadde de forberedt seg på Syria-konflikten,
hvordan FNs Sikkerhetsråd
arbeider, landprofilen sin, laget
landskilt og skrevet åpningstale.
Idrettselevene hadde skiftet ut
treningstøyet og møtte dresset opp på fylkeshuset fredags
morgen. Den spente stemningen
var til å ta og føle på. Selve
rollespillet fant sted i møterom
Skiringssal, dagen etter fylkestingets møte, og var en perfekt ramme for dagen. Rektor
Cecilie Langklep Bjørnøy
åpnet seansen før rollespillet
tok til. Etter en god veiledning
om dagen ved møteleder Stian
Bragtvedt i FN-sambandet,
holdt en representant fra hvert
land sin åpningstale, i alt 16

land var representert. "Presidenten" Stian Bragtvedt i FNsambandet skrøt av hvor godt
forberedte elevene var og for
den gode diskusjonen de skapte
om Syria-konflikten. Det ble
etter iherdig innsats lagt fram
tre resolusjonsforslag, men
ingen av disse kom i gjennom.
Det resolusjonsforslaget som
var nærmest vedtak ble møtt av
Russlands vetorett, og understreker jo den realistiske kompleksiteten i det hele. Elevene
ga bånn gass og solid innsats
gjennom hele dagen, her lærte
de å debattere, holde høflig og
formell stil og tone, driste seg
opp på taler-stolen, drive lobbyvirksomhet, skrive resolusjoner
og forsøke å komme fram til
løsninger på komplekse
verdenskonflikter. FN-sambandets to representanter ledet
debatten på en profesjonell
måte, mens lærerne fungerte
som sekretariat. - Dette har
vært den absolutt mest lærerike
av alle fagdagene jeg har vært
med på, en fantastisk dag! Jeg
har kommet hjem med tonnevis
av kunnskap og fakta som jeg
tidligere ikke kunne, jeg er
kjempefornøyd, sier Jan Christian Maude i 3IDb. - Utrolig
mye bedre enn å sitte på skolebenken og høre på lærerne, gøy
å høre andre elever fra andre
klasser sine synspunkter, sier
Robin Martinsen i 3IDa. - Det
var en veldig lærerik opplevelse
rundt et svært aktuelt og viktig
tema, mener Alexander Lakmetas Rachlew i 3IDa.

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg
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LÆRERIKT: På det øverste bildet er det USA som er
oppe på talerstolen. Videre ser vi Angola diskutere strategien før debatten i sikkerhetsrådet. Det ble heftig debatt
mellom medlemslandene og elevene levde seg godt inn i
rollene sine.
Foto: Gunlaug Gulvik

Kunnskapsministeren roser Re – når han tilslutt fikk
kunnskap om yrkes- og idrettsfag-tilbudet på Re VGS
BERGSÅSEN: I mars ble det etterlyst en kombinasjon av yrkesfag og idrettsfag
i riksmediene, der blant annet kunnskapsministeren mente dette var en banebrytende ide. Men det har vi hatt på Re videregående skole i flere år allerede.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Kunnskapsministeren hadde
hatt mye å hente på å lese
ReAvisa. I juni i fjor skreiv vi
om et tilbud ministeren ikke
visste eksisterte – og som han
etterlyste i mars.
- Re VGS viser at det går an
– Dette var ikke et tilbud jeg
var kjent med, men det høres
veldig interessant ut og viser
hvilke fleksibilitet skolene har,
sier kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen (H) til Byggindustriens fagtidskrift bygg.no – etter å ha blitt gjort kjent med Re
videregående skoles idrettstilbud – til alle. Kunnskapsministeren roser Re for sin idretts- og
yrkesfagsatsing: – Viser at det
går an, sier han til fagtidskriftet
– nå som han er klar over tilbudet. Hadde han tatt en prat med
egne partifeller i lokalpolitikken i Re og Vestfold – og sine
partifeller på Stortinget – hadde
kunnskapsministeren fått høre
om Høyres kunnskapsfraksjon
sitt besøk på Re VGS i fjor.

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Der nettopp dette var et av
temaene: Kombinasjonen av
yrkesfag og idrettslinje, som
ReAvisa skreiv om i saken om
Høyre- delegasjonens Re-besøk:
«Et lærerikt besøk på Re VGS»,
siterte ReAvisa.
– Vi er størst i Vestfold på bygg
og anlegg, fortalte Kåre Simonsen, studierektor yrkesfag. – At
det går an å kombinere det
attraktive idrettstilbudet på Re
med alle studieretninger er en
stor fordel. – Mange på bygg
og anlegg kombinerer det med
idrettsfag. Det er vel ikke så rart
at en som er god i fotball, håndball, ski eller noe annet også
kunne tenke seg å bli snekker av
yrke? En må ikke gå studiespesialiserende, bare fordi man er
et idrettstalent.
Eivind Ellingsen, studierektor
idrettsfag, forteller at kombinasjonen yrkesfag og idrettsfag har
en kjempeoppgang på Re. – Vi
har flere elever som spiller på
juniorlandslaget og samtidig tar
fagbrev. Her har vi et tilbud for

alle!
Det var i et intervju med
Byggeindustrien at den
tidligere topphopperen
Anders Jacobsen etterlyste
en egen toppidrettslinje for
yrkesfagelever, og både
kunnskapsministeren og
Byggenæringens landsforening (BNL) syntes innspillet
var interessant. Men den
ideen dukka opp for lenge
siden på Re VGS – som ifølge
Utdanningsdirektoratet er den
eneste skolen i Norge som
tilbyr idrett i kombinasjon
med yrkesfag.
– Svarene fra både BNL og
kunnskapsministeren kunne jo
nærmest få dette til å framstå
som rakettforskning, men
de må gjerne besøke oss for
å se hvordan ting fungerer
her, sier Re VGS-lærer Erik
Myrvang til Byggeindustrien.
Eller ta en prat med partifeller
i Høyres kunnskapsfraksjon
som allerede har vært der og
sett det med egne øyne.

ReAvisa april 2017

ALT i GLASS
Vi leverer et stort utvalg
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Kultur i Re:

Hoys-gjengen sats- Re-jente er “Årets
er høyt på Revetal
stjerneskudd”
REVETAL: Tidligere har det
vært poteter, høner og egg her.
Denne sommeren blir det show
på taket av Revetal. – Vi kan
vel si vi satser høyt – bokstavelig talt, sier Tom Bøyesen
i humor-gruppa Hoys. Han
forteller at det var en utfordring
for moro til å kunne si nei
til. Så i sommer blir det fullt
sommershow på øverste plan i
parkeringshuset. Premieren er
planlagt til 1. juli, før det blir
ti forestillinger fra onsdag til
lørdag utover sommeren. – En
del kjente karakterer dukker
ganske sikkert opp igjen, men i
nye settinger. De gjør seg dårlig
i de fleste settinger, vi er heldig
sånn. Det er bare å la de herje
på, de snålingene.
Akkurat som i Høyjord i sin tid,
der humorgruppa spilte sommershow i et hønsehus, overtar
de også et hønsehus på Revetal.
For i fjor var det høner som la
egg på taket av Revetal, året før
var det en liten potetåker. I sommer blir det humor.
– Vi har aldri satsa så høyt
– som i 3. etasje. Vi har aldri
hatt rulletrapp helt inn til døra,
heller.
Tom forteller at det ligger fint
til, med parkering og alt –
naturlig nok, siden det er på
toppen av et parkeringshus.
Asfaltdekket var en utfordring,
for der de i Foynhagen i Tønsberg kunne banke ned noen teltplugger og rigge seg til i et stort
telt sist de spilte sommershow
i 2013, er det veldig vanskelig
å forankre et telt på asfalten på
parkeringshustaket. – Derfor har
vi bestilt et stillasje som skal
skrus dønn fast – med telttak.
Det blir nok veldig bra, spår
Tom – som til daglig jobber
som senterleder på Re-torvet.
– Det kan ikke bli mer midt i
plomma enn Revetal. Det er
ikke mulig, det. Vi har alltid
hatt et stort publikum i innlands-Vestfold, og nå slepper vi
å reise inn til byen. Det beste vi
veit her på landet er jo å sleppe
å dra til byen. – Det er det vi
jobber for på Revetal – hele
tida.

OSLO/SKINNANE: Amalie
Olsen Gjersøe (18) fra Skinnane fikk prisen som Årets
stjerneskudd under NRKs Gullsnutten lørdag 1. april. “Hun er
den største norske youtuberen
på jentesiden med 1,2 millioner
videovisninger i måneden og
lager humor- og skjønnhets
videoer”, skriver NRK.no fra
lørdagens direktesendte Gullsnutten. – Youtube har forandret
hele livet mitt, sa 18-åringen da
hun mottok prisen som Årets
stjerneskudd. Til lokalavisa
utdyper youtubekjendisen dagen
derpå: – Jeg er målløs! Jeg
husker ikke hva jeg sa i takketalen, jeg ble bare helt satt ut.
– For første gang gråt jeg av
glede da jeg gikk av scenen, jeg
greide ikke stoppe det heller,
sier hun og ler – og forteller at
hun er veldig stolt av prisen:
-Det er utrolig deilig å mestre
det jeg bryr meg aller mest om!
Den vanvittige utviklingen i
løpet av året som har gått siden
ReAvisa først skreiv om youtubekjendisen på nyåret i fjor,
beskriver Amalie sjøl slik:
– Det har jo forandret seg helt
utrolig siden i fjor! Jeg har fått
så mange flere muligheter, fått
oppleve så mye mer – uansett
hva det er, så har jeg fått mye
bedre selvfølelse og selvtillit,
forteller Amalie. Prisen Årets
stjerneskudd er enda et bevis
på at Amalie gjør mye riktig
i å nå ut til et stort publikum.
Hun har hele tida fått skryt for
sin bruk av humor, og sin lite
sjølhøytidelige stil. Og sjøl om
Amalie er kjendis, er skolehverdagen på Re videregående skole
akkurat som før: – På skolen er
det utrolig deilig, der henger jeg
med venner og alt er normalt.
Men ellers merker jeg forskjell
på nå og for noen år siden. Om
jeg går på Re-torvet, så kommer
det bort noen, men jeg blender
nok mer inn i mengden her
hjemme i Re enn i Tønsberg
eller Oslo. – Er jeg med nye
folk, så kommer det alltid noen
for å ta bilde og snakke. Det er
bare veldig gøy! Les mer og se
video på nettavisa ReAvisa.no.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Stående applaus for Mowgli
RAMNES: Elverhøy kulturhus var gjort om til en jungel sist helg.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
Sist helg var endelig ventetida
over, etter nesten ett år med
øving: Lørdag 1. april var det
premiere på forstillingen om
gutten Mowgli og de andre dyra
i jungelen.
Spente skuespillere
Amalie Martine Asp (10),
som spiller pytonslangen Kaa,
forteller før forestillingen at
hun gleder seg veldig. Hun,
Ella Marie Skjeggestad (10)
og Hillevie Hansen Jarle (10)
forteller at de håper forestillingen blir kjempebra og håper at
publikum kommer til å like den.
Kostymene, dekoren på Elverhøy og skuespillerne fikk
publikum virkelig med inn
i jungelen. Ikke nok med at
forestillingen var full av sang
og spenning, hele Elverhøy var
gjort om til en jungel både på

scenen, i salen, inngangspartiet,
kiosken – alt sammen!
De spente skuespillerne hadde
ingenting å frykte for at publikum ikke kom til å like forestillingen, for når «Mowgli» var
slutt var det stående applaus.
Stor innsats fra liten og stor
Lørdag var det bare noen få
plasser igjen fra fullt hus, og
under søndagens forestilling var
det helt stappfult på Elverhøy.
– Det ble veldig bra! Hvis
ungene ikke husket helt hva
de skulle si redda de seg bra
inn igjen, sier regissør Asbjørn
Langeland etter forestillingen.
Ikke nok med at han var
regissør, han spilte også sjøl i
«Mowgli» – som landsbyboer.
Han vil takke alle foreldrene
som har hjulpet til. For det har
de gjort – det ligger en stor

innsats bak barneteatersuksessen på Elverhøy fra liten og fra
stor.
- Mye bedre enn forventa
Elea Kirkeberg (10), som spiller
hovedrollen Mowgli, synes det
gikk mye bedre enn forventa.
Det synes også Lena WoldHansen (10) som spiller jegeren
Buldeo. Totalt var 22 unge
skuespillere i alderen 6 – 22 år
i sving i et stykke på nesten to
timer, fordelt på to akter.
Les mer og se flere bilder
fra barneteateret på nettavisa
ReAvisa.no.
Nå er det bare å glede seg til en
ny barneteater- oppsetning på
Kulturhuset Elverhøy!

– Vi blir nok en ganske tøysete del av nye Tønsberg!

Se flere bilder på ReAvisa.no

VÅLE: Sceneskrekk, revygruppa i Våle ungdomslag, feira sist helg at det er 20 år siden den aller
første Sceneskrekk-revyen ble satt opp på Fjellborg. Revyen hadde fått navnet REprise, og sjøl om
alle nummer – bortsett fra to – tre nyskrevne nummer – er gamle og gode, har de alle fått en oppdatert vri. Les: Ny kommunesammenslåing, denne gang med Tønsberg. Feiden rundt et felles 17.
mai-tog på Revetal for hele Re var et tema i revyen for noen år siden. Nå er avslutningen oppdatert:
– Det speller ingen rolle om vi feirer på Revetal, for nå må vi snart til Tønsberg alle mann. Revyen
gikk for så å si fulle hus på Fjellborg både lørdag og søndag sist helg. Les mer om revyen og se flere
bilder på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.
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BARNETEATER:
En ny generasjon teaterspirer får
utfolde seg på
teater-scenen
på Elverhøy,
forsamlingslokalet i
Ramnes gjennom godt over
100 år. Totalt
var 22 unge
skuespillere i
alderen 6 – 22
år i sving under “Mowgli”,
et stykke på
nesten to
timer, fordelt
på to akter.
Foto:
Amalie
Andersen.

LEILIGHET
TIL SALGS
PÅ REVETAL
Revetals fineste
leilighet?
Sydvest-vendt
toppleilighet
121 kvm og 30
kvm terasse.
Stue, kjøkken
med vannbåren
gulvvarme, 3
soverom, 1 bad,
1 vaskerom med
WC og 1 bod. 2
garasjeplasser og
bod i kjeller. Heis.
Adr. Gamleveien
13, 3174 Revetal
Henv
tlf 906 81 804

Norsk, voksen,
dame med gode
referanser, tilbyr
god gammeldags
rengjøring!
Ring 41 06 27 23

VÅLE LEGEKONTOR HOLDER STENGT
Pga. vedlikeholdsarbeid ved legekontoret må
Våle Legekontor holde stengt Mandag 10/4,
tirsdag 11/4 og onsdag 12/4 før påske.
Ved behov for fornyelse av resepter ber vi våre
pasienter ta kontakt i god tid før påske.
Ved behov for øyeblikkelig legehjelp holder
Tønsberg Legevakt døgnåpent hele påskeuken.
Tlf 116117. Ved akutt-behov ring 113.
Våle Legekontor åpner igjen til normal tid
tirsdag 18/4 kl 08.00.
Mvh ansatte Våle Legekontor

Vårmøte på Våle prestegård
onsdag 26. april kl. 18.00

GRATIS

Lars Jørgen Ormestad forteller om
«Norske gardsbruk – veien fra 1947utgaven og frem til nye bøker for Vestfold».

HØRSELSTEST

Bevertning og loddsalg - velkommen!

Ramnes Historielag

Hilsen styret

Mandag 24. april besøker vi Vallø & omegn Historielag.
Der får vi orienteringer om Saltverket og bombinga av Vallø
i april 1945. Vi reiser fra Bygdetunet Brår kl. 18.00.

RETORGET

Torsdag 18. juni, kl 10–18
Fredag 19. juni, kl 10–18
HLF

Styret

Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

Musikalsk kafe i Våle samfunnshus
– lørdag 22. april kl 15.00
Siden Elverhøy-salen ble stuvende fullt sist, blir
arrangementet flyttet til Våle samfunnshus. På programmet står kjent og kjær orkestermusikk som «Vals nr 2»
fra Sjostakovitj «Jazz Suite nr 2», stykker av Khachaturian og Tsjaikovskij, balalaika, allsang (med norsk
tekst) samt soloinnslag av Nadezhda (cello) og noen av
hennes gode musikkvenner.
Den russiske foreningen byr på kulturinnslag og russisk
mat, sist servert av damer ikledd fargerike folkedrakter.

RENGJØRING
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Arr. Ramnes og Våle orkesterforening. Velkommen!

www.hvertøret

RE HØRSELSLAG - BUSSTUR
Re Hørselslag arrangerer tur for medlemmer og
ledsagere torsdag 4. mai. Turen går med buss fra Revetal til Fredriksten Festning, Halden m/ omvisning og
enkel lunsj. Videre til Hjemmefrontmuseet i Rakkestad
m/guiding. Til slutt spiser vi middag på Bilitt Gård
i Hobøl hvor gårdens historie blir fortalt.
Avreise Revetal Busstopp kl 08.30. Retur ca kl 18.00.
Turen koster kr. 500,- pr. person alt inkl.
Betales på bussen.
Påmelding til Anne-Marie Skjelbred
tlf 99 25 34 83 innen 10. april.
Begrenset plass.

Ta vare på gamle minner og blås nytt liv i dem!

En perfekt gave til jul, bursdag, konfirmasjon, bryllup eller et jubileum.
- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!
Revetal tlf 976 02 220
Nøtterøy tlf 918 27 730

www.beautyzone.info

KSMedia på Saltrød mellom Tvedestrand og Arendal, digitaliserer det meste innen lyd,
bilder og slides, film og video. Ring oss for et uforpliktende tilbud i dag, eller sjekk våre
nettsider for priser og mer informasjon. Telefon: 9620 9814 - Internett: www.ksmedia.no

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

TILBUD I APRIL, MAI OG JUNI 2017, DU BETALER MAKS:

Revetal

5.000,- for jobben ved digitalisering av følgende typer video-filmer: VHS, VHSC, Video8, Hi8 og DV.
8.000,- for jobben ved digitalisering av bilder og slides/dias, samt filmruller (super8 / 8mm-filmer).
Inkludert i prisen får du filmer/bilder levert på DVD i flott mappe (mappen er en gave fra oss). Ønsker du det heller levert på minnepenn / harddisk, be om pris.
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Kultur i Re:

Mye moro på stasjon i april
REVETAL: Revetal gamle stasjon har vært en viktig
lokal scene siden 1980-tallet. I april skjer det mye
moro her, med både Cosmic og Convoy på scenen.
Stian Ormestsd
Stian@ReAvisa.no

SPELLER OPP TIL DANS: Morten Kjølstad i Convoy og Anders Kjær i Cosmic spiller på stasjon i april. De skryter av at Patricia Knight stiller scenen på stasjon til disposisjon for det lokale
kulturlivet i Re.
Foto: Stian Ormestad.

BAND: William T. Warholm (bass), Bianca Knigt, Thor-Morten Hansen (gitar) og Martin T Bergan (bass) framfører «Sleeping in my car» av Roxette.
Foto: Iselin Skontorp.

Unge lokale musikktalenter viste seg fram
REVETAL: For sjuende gang stelte Røråstoppen-lærer Thor-Morten Hansen i
stand en konsert for unge, lokale musikalske talenter på Revetal gamle stasjon.
Av Marte Ermesjø Holm
Post@ReAvisa.no
Unge talenter i Re inviterte til
konserten «Musikalsk kaos» på
Revetal gamle stasjon. Foran
et fullsatt lokale imponerte de
unge artistene. Publikum fikk
oppleve alt annet enn kaos i
løpet av den to timer lange
konserten fredag 17. mars, tross
navnet på konserten.
40 unge talenter på scenen
Her ble alt fra Carolas «Himmelen i min favn» til Bonnie Tylers «Heartache» og
selvkomponert rap framført.
Thor-Morten Hansen (41),
lærer ved Røråstoppen skole, er
primus motor og initiativtaker
til arrangementet. - Jeg er heldig
som kan få stå her på en scene
for unge talenter, sa han med
glimt i øyet under konserten.
For sjuende gang på tre år arrangerte han en slik konsert.

De siste par åra har Patricia
Knight satsa stort på underholding på Revetal gamle stasjon.
Det lokale kulturlivet jubler
over at scenen er mye i bruk
igjen, og oppfordrer alle å
komme seg opp av sofaen og
benytte seg av tilbudet.
Spiller opp til dans på stasjon
Til helga kan du starte påska
med en svingom på stasjon.
Det lokale dansebandet Cosmic
spiller lørdag 8. april.
- Vi setter stor pris på å spille
på stasjon. Det er en bra scene,
et fint dansegulv, rett og slett
en fin plass. Her har folk det
trivelig. Kombinerert med god
mat utover kveldene - hvis
du er fysen på det, skryter
Cosmic-vokalist Anders Kjær
fra Lundteigen. Stasjon har arrangement for alle aldre, alt fra
talentkvelder for barn og ungdom, åpen scene, rock’n roll for
unge voksne og dansekvelder
for de litt mer voksne. Det er
Patricias ære at det satses på
dette igjen, og at hun tør å prøve
det over lengre tid med alt fra
stappfulle hus til litt mindre folk
- her er det snakk om å bygge
opp noe som alle i bygda kan ha
glede av, skryter Anders Kjær.
Og det kommer ikke bare lokale
fjes når det skjer noe på stasjon.
Anders mener det ikke finnes et
tilsvarende sted mellom Tønsberg og Kongsberg.

Et annet band som har vært med
i alle åra med scene på stasjon,
er hellokale Convoy. Lørdag
29. april inntar de scenen på
Revetal gamle stasjon. - Vi har
stelt i stand mye balluba på
stasjon oppimellom, sier Morten
Kjølstad fra Våle, trommis i
Convoy, og ler godt. - Det har
vært levende musikk på stasjon
siden 1980-tallet, og det er
moro at det satses fortsatt. Vi
har hatt godt med folk her i alle
år, og håper folk vil svinge seg
litt nå som våren og varmen
kommer. Jeg veit at flere har
bestilt bord allerede, og det er jo
aller mest moro for alle hvis det
blir fullt hus. Det er et veldig
årlreit sted, med en veldig god
akkustikk for livemusikk, så vi
håper folk er flinke til å bruke
stasjon framover også.
Nye generasjoner får sjansen
Det har vært flere eiere av stasjon gjenmom åra. Nåværende
driver Patricia er den som har
vært flinkest i nyere tid til å
invitere med lokale kulturlivet
til å bruke stedet. - Mange har
stått på scenen for første gang
på stasjon, og vi ser jo at nye
generasjoner nå får sjansen.
Det er moro at både gammel og
ung får slippe til, mener Morten
som teller opp til dans lørdag
29. april med Concoy. Først ut
er som sagt Cosmic førstkommende helg, lørdag 8. april.

Blågjengens vårkonsert med ny dirigent
Denne gangen var 4. klasse ved
Røråstoppen skole medarrangør
og elevene fra klassen sto for
mange av innslagene. Men også
flere andre unge i Re var med.
Om lag 40 barn og unge bidro.
Et stort musikkhjerte
- For meg som er godt over
middels musikkinteressert,
er det veldig motiverende å
jobbe med barn og unge og se
hvordan de blomstrer på scenen,
sier Thor-Morten, som også
lot sine to egne barn delta med
flere innslag. - Alle barna viser
stor motivasjon og glede i dette
arbeidet, noe som gir inspirasjon til et musikkhjerte. Det er
en del jobb, men belønningen er
de to timene hvor alle stråler på
scenen. Det er alltid like moro,
sier den engasjerte læreren.
Stolte og fornøyde barn kunne

med god grunn klappe seg sjøl
på skuldra etter en vellykket
kveld.
- Skikkelig imponert!
Maria Tuft Søyland, klassekontakt i 4. klasse, avslutter med
å takke og gi velfortjent skryt
til alle som hadde deltatt: - Vi
er skikkelig imponert over alle
de gode opptredenene. ThorMorten er en trygg støtte for
alle som opptrer, og han er flink
til å få alle fram på scenen.
Det ser virkelig ut som han
koser seg på scenen sammen
med barna. Trommis, William T. Warholm, og bassist,
Martin Bergan, har også gjort
en kjempejobb med å lære seg
alle sangene, skryter Maria og
overrekker en symbolsk gave til
Thor-Morten og lydmann, Terje
Stangeland, begge fra Revetal.

RAMNES: Mandag 3. april arrangerte Blågjengen vårkonsert
under ledelse av sin nye dirigent
Nicklas Bredahl. Som dirigent har Nicklas lang erfaring.
Allerede som 14-åring dirigerte
han skolekorpset Mossekråkene. Siden har han dirigert
en rekke korps: Nøkleby
skolekorps i Fredrikstad, Peik i
Oslo i åtte år, Sande juniorkorps og Lysheim i Horten, blant
andre. I tillegg spiller han og
samboeren, som er organist i
Østfold, i kirker ved forskjellige
anledninger. Sist mandag kunne
de 70 frammøtte i Ramnes kirke
glede seg over en fin konsert.
Blågjengen åpnet med ”The
Prayer” med Edwin Kittelsen
på trompetsolo. Etter et par
nummer med filmmusikk kom
”Gabriellas song” med Unni
Nilsen som solist på saksofon.

Nydelig spilt av Blågjengen.
Tre spillegrupper fra Ramnes og
Røråstoppen skolekorps spilte
hver sin melodi til stor applaus
fra de frammøtte. Det er tydelig
at det arbeides godt i skolekorpset. Fra det timelange programmet vil vi fremheve ”Eg veit i
himmelrik ein borg” og ”Ut mot
havet” med Øyvind Kirkevold
som solist på baryton. I ”Månemannen” av Vamp svingte det
skikkelig. I den var det tydelig
at hele Blågjengen kosa seg.
Lederen i Blågjengen, Elisabeth
Westby, takket for frammøtet
og overrakte en kurv med
godteri som de unge musikerne
fra Ramnes og Røråstoppen
skolekorps kunne kose seg
med på øvelsene. Kvelden ble
avsluttet med tonene fra ”Highland Cathedral” som fyllte hele
kirkerommet. Vel blåst!
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K r. 960 per døgn!

488 46 424

Lorange@minirent.no

KULTURSKOLE-ELEVER: Foran fra venstre: Paula Sophie Skaug Evensen, Samuel Neergård,
Synne Rønningen, Saskia Thalina Schubert, Nora Frogner Haugen, Syvert Othilius Husemoen.
Helt fremst: Tuva L. Wergeland. Bak fra venstre: Elise Johnsen, Stian Hogsrød, Andreas
Tretteteig, Regine Heian Meksass, Kristoffer Wergeland, Kristian Heian, Bjørn Vidar Ulvedalen
(lærer), Thomas Sigernes- Moshaug (lærer).
Foto: Privat

Feira Bachs fødselsdag i Våle kirke
VÅLE: Bursdagsfeiring for Johann Sebastian Bach ble en flott forestilling av
elever fra Nord-Jarlsberg kulturskole - både for publikum i Våle kirke og alle de
som kunne følge live-streaming på Facebook.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
I anledning komponisten
Johann Sebastian Bachs
fødselsdag slo Nord-Jarlsberg
kulturskole på stortromma og
arrangerte en festkonsert for
å hylle Bachs musikk. Det
skjedde i Våle kirke onsdag 22.
mars. Sjøl om han i dag regnes
som en av musikkhistoriens
mest betydelige komponister,
var han i sin samtid mest kjent
som klavervirtuos og orgelekspert. Etter Bachs død ble
musikken i det store og hele
glemt. Først med komponisten
Felix Mendelssohn-Bartholdys
gjenoppføring av Matteuspasjonen i 1829, 100 år etter dens
uroppføring, ble Bachs musikk
gjenoppdaget av et større publikum, og den har siden fått den
heder og ære som den fortjener.
Som konferansier Bjørn Vidar
Ulvedalen sa har Bachs musikk
skapt arbeidsplasser for tusenvis
av musikere siden hans død.
Live-streamet på Facebook
I tillegg til musikk av Bach ble
det også framført musikk av
andre mer eller mindre kjente
komponister under konserten.
Vi fikk høre blant annet “Gabri-

els obo” av Ennio Morricone,
spilt av orgelskole-elev Kristoffer B. Wergeland, og flere stykker komponert av orgellærer
Bjørn Vidar Ulvedalen. Det var
drømmestipendvinner Kristian
Heian som fikk gleden av å
åpne konserten med “Toccata i
F-dur” av Dietrich Buxtehude
(BuxWV157). Dette nummeret ble også livestreamet
på Facebook, slik at publikum
fikk mulighet til se ham både
live i kirken og på Facebook.
Likes’ene strømmet på.
Sjøl om det var orgelet som sto
i fokus ble det også framført
musikk på andre instrumenter:
Paula Sophie Skaug Evensen
spilte fløytesonate i C-dur
(BWV 1033). Vi fikk høre to
satser fra Bachs første cellosuite

(BWV 1007). Preludiet ble
framført på gitar av Stian Hogsrød, og “Allemande” ble framført på cello av Elise Johnsen.
Det ble også lærerinnslag
av rektor Torild Rosenvinge
på trombone og lærer/kulturskolekonsulent Thomas
Sigernes-Moshaug på marimba.
Konserten fikk en feiende flott
avslutning med orgellærer
Bjørn Vidar Ulvedalens mesterlige framføring av Bachs mest
kjente verk, “Toccata i d-moll”
(BWV 565). Etter konserten ble
det servert kaffe og kaker til de
fremmøte, og selvfølgelig fikk
barna pølser. Alle medvirkende
barn og ungdommer ble behørig
takket for innsatsen etter konserten og fikk med seg hvert sitt
påskeegg hjem.

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
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Sameiet Torvparken ønsker
mindre trafikk
i Revetalgata

ADVARER: Trine Berg, lensmann på Revetal, advarer mot
svindel.
Foto: Stian Ormestad.

God start på
våpenamnestiet

Lensmann advarer:
– Ikke betal!

VESTFOLD: Har du et gammelt våpen, men ingen tillatelse? Nå kan du levere den
til politiet uten å risikere bøter
eller straff. Politiet i Vestfold
forteller til NRK Vestfold at de
er fornøyd med de første ukene
av våpenamnestiet. – Det har
vært bra, men vi kan ta imot
flere. Ta kontakt med politiet
om du har et våpen liggende,
sier politiinspektør Kathrine
Stein ved politiet publikumssenter til NRK Vestfold.
Regjeringen vedtok i begynnelsen av året et våpenamnesti
fra 1. mars til 31. mai. Det betyr
at du kan levere våpen, ammunisjon og eksplosiver til
politiet uten å risikere bøter
eller straffeforfølgelse. I løpet
av de første ukene var det en
javn strøm av folk som ville
levere våpnene sine til politiets
publikumssenter. Det er for det
meste hagler og jaktvåpen, men
også enkelte håndvåpen. Du kan
sjøl levere våpnene til politiet,
men på grunn av sikkerheten
oppfordrer politiet deg til først å
ta kontakt med dem. Dersom du
ønsker å beholde våpenet må du
søke om tillatelse. Våpenet kan
også plomberes dersom du ønsker å ta vare på våpenet som et
minne. Våpen som blir innlevert
til politiet blir destruert. Det har
tidligere vært tre våpenamnestier her i landet. I 2003 ble det
på landsbasis levert inn over
35.000 våpen. Året etter, i det
andre amnestiet, ble det levert
inn kun 7.000 våpen. Siste
amnesti var i 2008. Det er i underkant av 50.000 våpen som er
registrert blant Vestfolds om lag
16.000 våpeneiere. Hvor mange
ulovlige og uregistrerte våpen
det er i omløp er det ingen som
vet. – Det er helt umulig å si.
Det er klart det er et marked for
ulovlige våpen, men antallet og
omfanget tør jeg ikke spekulere
i, sier politiinspektør Kathrine
Stein til NRK Vestfold.

REVETAL: Lensmann Trine
Berg på Revetal forteller at hun
får flere innom hver dag som
blir utsatt for forsøk på svindel
– og noen er blitt lurt trill rundt.
At falske fakturaer dukker opp
nå og da, er en gammel sak.
Men nå sendes de ut på epost i
stor skala, med beløp på noen
hundrelapper og oppover som
skal betales til tilsynelatende
kjente firmaer som parkeringsselskaper, bompengeselskaper
og liknende. – Det er fort gjort
å tro at man skylder penger –
kanskje man glemte å betale for
parkering, eller du har passert
en automatisk bomstasjon –
men tenk deg godt om og sjekk
grundig opp hvis du er i tvil, er
lensmannens råd. Disse kravene
kommer i kjente firmanavn,
kanskje også i bekjentes navn
– men sjekk epost-adresse og
linker nøye før du klikker på
dem. Svindelen bør være lett å
avsløre hvis du tenker deg om
en gang eller to ekstra. Noen
har opplevd at epostkontoen har
havna i gale hender, og at svindelen fortsetter i deres navn.
For å ende opp så gæli må du
fylle inn brukernavn og passord.
Ikke gjør det, med mindre du er
helt sikker på at innloggingen
er trygg. Vær forsiktig med å
åpne alt av linker, sjøl om det
kan komme fra kjentfolk. Det
kan sitte andre bak et kjent navn
og en kjent epost. Svindlerne
svarer nå så godt at du kan tro
at du utveksler eposter med en
bekjent. Tidene med Google
translate er tilsynelatende på
vei over. Ta en telefon og sjekk
for sikkerhets skyld. Ta tida til
hjelp, uansett – er oppfordringen fra lensmann Berg. – Fakturaene ser ut som ekte ved
første øyekast, men det står ikke
konkret hva det gjelder. Spesielt
firmaer er utsatt – men også
privatpersoner, forteller hun.
Les hele saken på nettavisa
ReAvisa.no.

REVETAL: – Vi ønsker liv og
røre på Revetal. Men kanskje
ikke så mye trafikk i gata der
flest folk bor? Styret i Sameiet
Torvparken ved Tore Sørby og
Hans Thorvald Gran har foretatt
en trafikktelling i Revetalgata.
Tallene viser at nærmere 2.000
biler kjørte i gata på en helt
vanlig hverdag. Bare litt over
halvparten av alle bilene stoppa
i gata for å besøke butikker,
leger, kontorer, og så videre.
Hele 45 prosent av trafikken var
gjennomgangstrafikk. – Håpet
vårt er at folk blir litt OBS på
dette, og heller velger Bispeveien/Kåpeveien. Det begynner å
bli en belastning med all trafikken i Revetalgata – i det som
må betraktes som et boligområde, mener sameiet. Les hele
saken på nettavisa ReAvisa.no.

MC-fører ble fotgjenger i full fart
HØYJORDVEIEN: Nok en
gang røyk det et førerkort i
60-sona på Høyjordveien. UP
avholdt fartskontroll i Andebu,
Høyjordveien, meldte politiet
i Vestfold mandag kveld 27.
mars. Resultatet ble 16 forenklede forelegg og ett beslag av
førerkort. Førerkortbeslaget
kom som følge av at en mann
i 30-åra fra Re ble målt til 86
km/t i 60- sona.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Bil havna opp-ned i grøfta ved Bibo
KOPSTADVEIEN: På glatta sklei en bil ut av Kopstadveien
og trilla rundt på taket. Ikke alvorlige skader, men en legesjekk måtte til, melder politiet i Vestfold. På morgen 20.
mars klokka 06:41 gikk alarmen hos nødetatene: Melding
om en bil som har kjørt ut og ligger på taket, skriver politiet i
Vestfold på Twitter. Brannmannskap fra Kopstad brannstasjon
rykker også ut. – Vi var første nødetat på stedet og fører var
ute av bilen og tilsynelatende uskadd. Bilen hadde fått skrens
før den havna i grøfta. Vi sikrer skadestedet og dirigerer
trafikk, forteller brannmester Tore Dahl på VIBs Facebookside. Ulykken skjedde noen hundre meter fra Bibomyra.
– Fører, en mann i 20-åra, blir kjørt til sykehuset for sjekk.
Han er ikke hardt skadet, melder politiet i Vestfold.
Foto: VIB

En knusende Revac-dom ankes: - Gjennomgående uriktig
LINNESTAD/HORTEN:
Revac-ledelsens motiv var en
fortjeneste på opptil fire millioner kroner ved å lagre haugen
på Linnestad – ulovlig, ifølge en
knusende dom fra Nordre Vestfold tingrett. Alle tre i Revacledelsen ble idømt fengselsstraff, og Revac AS ble idømt
en bot på 2,8 millioner kroner
pluss saksomkostninger. Daglig
leder ble dømt til 90 dager ubetinget fengsel, de to andre i ledelsen 60 dager hver. På tampen
av mars ble det klart at alle tre
i ledelsen og selskapet anker
dommen fra Nordre Vestfold
tingrett. Morten Hugo Berger,
hovedforsvarer for både de tre i

ledelsen og Revac AS, forteller
til NRK Vestfold at han mener
dommen er gjennomgående
uriktig, fordi det ikke foreligger
brudd på utslippstillatelsen.
Tingretten fant at lagringen av
EE-avfallet på Linnestad var i
strid med Forurensningsloven
og bedriftens forurensningstillatelse, som krevde at avfallet
skulle behandles fortløpende.
Når det gjelder brannsikring,
«demonstrerte de tiltalte en
stor mangel på kunnskap og
kompetanse». Og uansett hva
de visste eller ikke – «de tiltalte
burde innhentet kunnskap om
brannfaren», ifølge dommen.
«Etter rettens syn har de tiltalte

utvist grov uaktsomhet.
Ved grunne og mangelfulle vurderinger for brann
og skadefølgende av en
brann, og ut fra manglende
undersøkelser forøvrig».
Les flere utdrag fra en krass
dom på nettavisa ReAvisa.
no. Hovedforsvarer Berger
er uenig: – Vi mener dommen er feilaktig på en rekke
punkter og anken vil bli
begrunnet i et prosesskrift.
Det viktigste er at vi mener
det ikke foreligger noe
brudd på bedriftens tillatelse
og dermed heller ikke noe
straffeansvar, sier Berger til
bransjebladet Kretsløpet.no.
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“En avtale som gir
større trygghet for
at alle vil få den
hjelpen de trenger
- også hvis strømmen blir borte”
VESTFOLD: Fylkesmannen
i Vestfold har inngått en avtale
med Sikringsradioen og Vestfold Røde Kors Hjelpekorps om
bruk av sikringsradioer i krisesituasjoner. Hvis mobiltelefoner
og andre kommunikasjonskanaler slutter å fungere, vil Røde
Kors bemanne sikringsradioen
og formidle informasjon mellom 110-sentralen, kommunene
i Vestfold, Fylkesmannsembetet og andre organisasjoner
som jobber med beredskap.
I Vestfold er det omtrent 800
sikringsradioer. De eies av
privatpersoner, kommuner og
organisasjoner, og det finnes
spesielt mange sikringsradioer
i bygdene, hos bønder, skogbrukere og jegere. - Avtalen gir
større trygghet for at innbyggerne vil få den hjelpen de
trenger, sjøl om strømmen blir
borte over lang tid eller det
oppstår andre kriser som gjør
det vanskelig å kommunisere,
sier fylkesmann Per Arne Olsen.
Han legger til at dette er et godt
eksempel på at samarbeid mellom frivillige organisasjoner,
næringslivet og offentlig sektor
kan gi befolkningen større
sikkerhet. Sikringsradioen er
en landsdekkende organisasjon
med utgangspunkt i landbruksorganisasjonene. Sikringsradioen drives av frivillige på
dugnad.

Aulivassdraget
er friskmeldt
AULIVASSDRAGET: Det
er mye fisk i vassdraget og
prøvene som er tatt har ikke
påvist noen skadelige ettervirkninger på fisken. Det forteller Jørn Hagen, leder i Aulivassdragets elvelag, til Tønsbergs
Blad. Under Revac-brannen
sommeren 2014 oppsto en akutt
fiskedød.- Man skulle kanskje
tro at det ville ta flere år å restituere elva, men etter utslippet
ble det tatt løpende prøver og
på grunnlag av disse ble elva
ganske raskt friskmeldt. Salget
av fiskekort har hatt en markant
nedgang etter Revac-brannen,
forteller elvelag-lederen.

“Kriser som Revac-brannen
har sørga for en større fokus
på gode beredskapsplaner
i Vestfold-kommunene.”
VESTFOLD: Vestfold-kommunene
kommer best ut i en landsomfattende
undersøkelse av hvordan lovpålagte
beredskapsoppgaver ivaretas.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har undersøkt i hvilken grad norske
kommuner oppfyller de lovpålagte kravene til
samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunene
har ansvar for befolkningens trygghet, og skal
derfor arbeide helhetlig og systematisk på
dette feltet. Resultatene viser at det har vært
store forberdringer i mange fylker de siste tre
årene, også i Vestfold. Kommunene i Vestfold
fylke kommer samlet sett best ut av alle landets
fylker. For eksempel har alle kommunene i
Vestfold en overordnet beredskapsplan. De har
også oppfylt kravene til å gjennomføre risikoog sårbarhetsanalyser og delta i kriseøvelser.
- Dette er gledelig lesing, sier fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser. Særlig tatt i betraktning at kommunene i denne perioden har stått
midt oppe i krevende sammenslåingsprosesser.
Dette viser at kommunene i Vestfold jobber
systematisk og godt med beredskap, legger
Kaiser til. Undersøkelsen viser også at kommunene fortsatt har en del å hente. Målet er at
lovens krav oppfylles 100 prosent. Samarbeid
mellom brannvesen og kommunens øvrige beredskapsarbeid er et eksempel på noe som kan
bli bedre, et annet er å i enda større grad trekke
med representanter fra frivillige organisasjoner,
næringsliv og bransjeforeninger når offentlige
myndigheter planlegger for beredskap.
- Hendelsene i Vestfold i 2016, særlig strømutfallet i november, understreker hvor viktig et
slikt samarbeid er, sier Kaiser.
Kommuneundersøkelsen har over flere år vist
en positiv utvikling for kommunene i Vestfold.
Målretta arbeid for å forbedre svakheter som
er avdekket gjennom tilsyn, er en forklaring på
framgangen. En annen er at kommunene har
brukt tid på å besvare undersøkelsen slik at den
gir et riktig bilde. For noen år siden ga kommuneundersøkelsen et annet bilde av tilstanden for
beredskapsarbeidet i Vestfold. - Tidligere kunne
vi ikke kjenne oss igjen i bildet som ble tegnet i
kommuneundersøkelsen, sier Jan Helge Kaiser.
Nå gir den et gjenkjennbart bilde, og kan brukes
målretta i arbeidet med å styrke forebygging
og beredskap. Hendelsene vi har opplevd i
Vestfold, slik som Revac-brannen, flomskader
og strømutfall, har også bidratt til at kommunene i enda større grad fokuserer på beredskap,
avslutter Kaiser.

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

RENGJØRING
Norsk, voksen, dame med gode referanser, tilbyr god gammeldags rengjøring!
Ring 41 06 27 23

Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56
www.kjaers.no
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Foreningsliv i Re:

Næringsliv i Re:

REVETAL-BEDRIFT: Nortura Eggprodukter på Revetal er
landets eneste reine egg-bedrift.
Foto: Stian Ormestad.

- Nå utnyttes hele egget!
NYTT ÆRESMEDLEM: Helga Bjerkø er æresmedlem i
Ramnes historielag. Kåre Holtung overrakte blomster og
diplom. Lars Jørgen Ormestad blir takket for orienteringen om ”Norske gardsbruk” med en blomst.
Foto:
Håkon Westby

Helga Bjerkø æresmedlem i Ramnes historielag
BRÅR: Det var fullt i stuene på Bygdetunet Brår på Ramnes historielags
årsmøte i mars. Et av historielagets mest aktive medlemmer gjennom alle år fikk
velfortjent heder og ære.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Årsmøtet fant sted på Bygdetunet Brår mandag 13. mars.
Norske gardsbruk i Ramnes
Leder Kåre Holtung ønsket
velkommen og ga ordet til Lars
Jørgen Ormestad som orienterte
om oppdateringen av Norske
gardsbruk i Vestfold med vekt
på Ramnes. Verket blir på 14
bind med utgivelse av Ramnes
før sommeren og Våle og Andebu, så snart korrekturen kommer inn, senest på høsten i år.
I Vestfold er det 4.000 bruk og
gårder på over 10 mål, og cirka
1.500 tun som er fradelt jorda.
I Ramnes er det fem av gårdene
i forrige utgivelse som ikke er
med nå – de er borte. På den
andre siden er 84 gårder som
ikke var med sist, som er med
nå. I Ramnesbindet er det 3.500
kryssreferanser til andre bruk i
Vestfold. Kryssreferansene er
unik for bøkene, sa Ormestad,
men det er også det som har tatt
tid. Korrektur ble sendt ut fra
begynnelsen av september og av
410 gårdsbruk gjenstår nå korrektur på 80. De første sidene
er satt i trykkeriet og han viste
et eksempel på hvordan det
blir. Han berømmet de mange
frivillige som har hjulpet til og
sa at noen har gått lei. Sjøl er

Ormestad å treffe hver tirsdag
på ordførerens hjørne fra tre til
halv seks hvis det er noen som
har nye opplysninger eller er
interessert i bokverket.
Æresmedlem i historielaget
Etter en kaffepause med åresalg
var det årsmøte. Innkalling,
årsmelding og regnskap ble
enstemmig godkjent. Kontingenten for 2018 ble vedtatt
uforandret på 150 kroner. Valget
ble raskt gjennomført med gjenvalg på alle som sto på valg.
Styret består av: Kåre Holtung,
leder, Jan Vidar Bjune, nestleder, Trygve Gran, sekretær,
Aage Nilsen og Torunn Frøland,
styremedlemmer.
Helga Bjerkø ble utnevnt til
æresmedlem i Ramnes historielag for sine mange år med
ulike tillitsverv i laget. Hun var
med i det første styret da laget
ble stiftet i 1975. Hun har vært
leder i åtte år. Enda er Helga
i full aktivitet som leder av samlingsstyret, medlem av husstyret
og deltaker på dugnadene.
- ”Du er et typisk ja-menneske”,
sa Kåre Holtung, og overrakte
blomster og et æresdiplom i
form av et tresnitt av Hans
Gerhard Sørensen med motiv av
Snorre.

Inviterer til
musikalsk kafe på
Våle samfunnshus
VÅLE: Cellisten Nadezhda
Sivertsen i Ramnes tok for noen
år siden initiativet til «Musikals
kafè» på Elverhøy med russisk
sang, musikk og mat. Dette ble
så vellykket at hun i samarbeid
med Ramnes og Våle Orkesterforening og Russisktalendes
Forening, Kalina, nå vil gjenta
dette lørdag 22. april klokka
15.00 på Våle samfunnshus.
- Siden Elverhøy-salen ble stuvende full sist, blir arrangementet
flyttet til Våle samfunnshus, forteller Ingrid Tanner ved Ramnes
og Våle Orkesterforening til
ReAvisa. - På programmet står
kjent og kjær orkestermusikk
som «Vals nr 2» fra Sjostakovitj
«Jazz Suite nr 2», stykker av
Khachaturian og Tsjaikovskij,
balalaika, allsang - med norsk
tekst - samt soloinnslag av
Nadezhda på cello og noen av
hennes gode musikkvenner.
Den russiske foreningen byr på
kulturinnslag og russisk mat,
sist servert av damer ikledd
fargerike folkedrakter.

REVETAL: I disse dager tas et helt nytt, verdensledende produksjonssystem i bruk på Revetal. Den
syltynne egghinnen skal brukes i medisinindustrien.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Nortura eggprodukter på
Revetal steiker 32.000 vafler
per arbeidsdag, i tillegg til
rundt 30 andre eggprodukter.
Den aller største produksjonen
er separerte eggeplommer til
majonesproduksjon. Fram til
nå har ikke eggeskallet vært
mulig å utnytte, men nå sørger
ny teknologi for å skille den
syltynne egghinnen fra skallet, fortalte utviklingssjef ved

Nortura Thomas Lagarhus til
mediene på en pressekonferansse på Revetal på tampen av
mars. Egghinnen skal brukes
til behandling av kroniske åpne
sår, mens skallet er rein kalk,
som kan brukes som jordforbedringsmiddel. Dette er banebrytende teknologi der Revetal er
først ut i verden. Eggpfabrikken
har 35 ansatte og omsatte i fjor
for rundt 200 millioner kroner.

Re Hørselslag inviterer til
busstur til historisk grunn
REVETAL/HALDEN: Re
Hørselslag arrangerer en busstur
torsdag 4. mai, forteller Dagfinn
Fremstad på vegne av lokallaget: - Turen er for medlemmer
og ledsagere, og den går fra
Revetal med Bastøferga til
Moss. Derfra kjører vi til
Fredriksten festning i Halden.
Festningen var nasjonal grensevakt og er i dag regional
kulturarena. Noen av de mest
dramatiske hendelser i eldre
norsk krigshistorie har funnet
sted her. Mest kjent er svenskekongen Karl XIIs fall her
i 1718. Vi får omvisning på
festningen og blir servert en
enkel lunsj. Fra Halden kjører vi
gjennom det indre av Østfold til
Rakkestad. Her blir det guidet
omvisning på Hjemmefrontmuseet. Utstillingene er omfattende og inneholder rundt 3.000
gjenstander fra 2. verdenskrig.
De berører okkupasjon, krigshandlinger, Milorg, agenter,
Nasjonal Samling, den sivile
siden, konsentrasjonsleirene
og freden. Mett av historie går

turen videre for å stille en annen sult. Vi kjører til Hobøl og
Bilitt Gård. Her får vi en god,
hjemmelaget middag. Gården
var opprinnelig bygdas samlingspunkt med butikk, fryseri,
bensinstasjon og melkemottak.
I tillegg til maten får vi også
høre gårdens historie. Fra Bilitt
Gård går turen hjem til Revetal
via Drammen. Hørselslaget
minner også om sin service på
Re Helsehus: - En likeperson
fra Re Hørselslag er til stede
ved resepsjonen på Helsehuset
hver 2. og 4. onsdag i måneden
mellom klokka 12.00 og 14.00.
Enten du er medlem eller ikke,
kan du henvende deg her og få
hjelp til enkle problemer med
høreapparatene dine. Likepersonene kan også svare på enkle
spørsmål eller kan hjelpe deg
videre til helsepersonell med
hørselsfaglig bakgrunn. De
selger også batterier til høreapparater, forteller Fremstad.
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FLYTTER TIL FON: Fra å bo på Revetal og drive fotostudio på Nøtterøy, flytter Trine Bjervig
(41) med både fotostudio og familie til Fon.
Foto: Stian Ormestad.

Årets fotograf: – Utrolig takknemlig og glad
FON/DRAMMEN: Trine Bjervig er kåra til Årets fotograf 2017 av Norges Fotograf Forbund (NFF). – Det har fortsatt ikke gått helt opp for meg, sier mesterfotografen til ReAvisa.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Trines største ønske til konfirmasjonen var mørkeromsutstyr.
Det fikk hun, og siden har hobbyen vokst i omfang – og i dag
er det jobben hennes.
– Det er å skape noe som varer
evig. Bare ett lite øyeblikk, dokumentert for alltid. Det er noe
veldig, veldig fint med det, fortalte Trine Bjervig til ReAvisa
i mai i fjor. Allerede da var hun
en godt premiert fotograf. Den
gang bodde Trine Bjervig på
Revetal, med fotostudio på Nøtterøy. Nå har hun og familien
flytta til et småbruk i Fon, der
hun også bygger et nytt fotostudio som skal stå klart over
sommeren, etter planen.
Premiert for flere bilder
Re-fotografen har gjort seg
bemerket år etter år, og har
vunnet utallige medaljer for
sine flotte fotografier, både
i Norges Fotografforbunds
landskonkurranse og andre fotokonkurranser, ramses det opp
på Norges Fotograf Forbund
(NFF) sine nettsider. I mars
sanket Trine inn enda en gjev
tittel: Fotograf Trine Bjervig fra

Nøtterøy ble lørdag kveld 25.
mars kåra til ”Årets Fotograf
NFF 2017” i Landskonkurransen 2017. Premieutdelingen fant
sted i forbindelse med Fotografi
2017 som avholdes 25.–27.
mars i Drammen. Fotograf
Trine Bjervig fikk høyeste
poengsum i konkurranse med
158 fotografer og 627 innsendte
arbeider fra hele landet. Hun
ble premiert for bildene ”Stuck
in the middle”, ”The farmer´s
daughter”, ”Hans & Grete” og
”Les Misérable”.
Er kvalifisert til den
internasjonale finalen
Årets jury la vekt på å finne
det gode, idéfulle bildet som
samtidig viser godt fotografisk
arbeid. Juryen uttaler om Årets
fotograf, Trine Bjervig: «Årets
fotograf viser at hun behersker
det tekniske på en profesjonell
måte. Bildene har et kreativt
og spennende uttrykk, og hvert
bilde inneholder en klar og
lesbar historie samtidig som
det overlates til seerens fantasi
selv å tolke bildene. Juryen ble
betatt av fotografens kontakt

med modellene og det resultatet
som dette gir i form av sterke
uttrykk. Komposisjon og fargebruk er behersket på en måte
som forsterker helhetsinntrykket.» Trine driver i dag sitt
eget studio på Nøtterøy, snart
i nytt fotostudio på småbruket
i Fon. Hun har spesialisert seg
innen nyfødt, baby- og barnefotografering, men også bryllup.
Årets vinnerbilder går videre
i WPC – World Photographic
Cup, der Norge pleier å gjøre
det svært bra. – Jeg er utrolig
takknemlig og glad for å ha
vunnet og blitt Årets fotograf
2017, forteller Trine til ReAvisa. – Det har fortsatt ikke gått
helt opp for meg!

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

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!

Liker seg på landet
Det er neppe tilfeldig at vinnerbildet heter «Farmers daughter». Trine fortalte i fjor om
det å flytte til Re: – Jeg elsker
jordene, og det åpne landskapet. Jeg elsker Langevann, jeg
elsker det rolige livet på landet
og alle de flotte motivene som
omgir oss her i Re – hele tida.
Les også om utmerkelsen Årets
fotograf på nettavisa ReAvisa.
no - og les mer om fotograf
Trine Bjervig i ReAvisa, mai
2016 - papiravisa kan lastes ned
gratis på nettavisa ReAvisa.no.

VINNERBILDE: «The
farmer’s daughter» sørga for
at Trine Bjervig ble kåra til
Årets fotograf NFF 2017.
Foto:
Trine Bjervig.

Tlf 333 78 515
Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)
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VESTFOLDDELEGASJONEN:
Uno Kristoffer Østlie,
Mina Marie Nyhus, Harald
Jacobsen, Henriette Lofstad
Johnsen, Jon Olav Svartdal,
Anne-Helene Sommerstad
Bruserud, Karina Skjauff,
Kristian Lunde og Kathrine
Skaug var vestfoldingene på
organisasjonsopplæring ei
mars-helg i regi av Norges
bygdeungdomslag (NBU).
Foto:
Pressemelding

Engasjert bygdeungdom på kurs i organisasjonsarbeid
VIKERSUND/VESTFOLD: Ni engasjerte vestfoldinger deltok ei mars-helg på opplæring i organisasjonsarbeid i regi av Norges Bygdeungdomslag.
Av Kathrine Skaug
Infoleder i Vestfold BU
Hvert år tilbyr Norges Bygdeungdomslag (NBU) organisasjonsopplæring for tillitsvalgte
i fylkene. Helga 10. - 12. mars
ble det holdt kurs på Tyrifjord
Hotell i Vikersund, hvor Vestfold var et av mange representerte fylkeslag.
7.000 medlemmer på bygda
NBU er en organisasjon av og
for ungdom på bygda. Med
over 7.000 medlemmer over
nesten hele landet har NBU et
spennende tilbud til all ungdom
i bygdenorge. Tevling, swing,
organisasjonsopplæring, bygdepolitikk, friluft og stevner er
stikkord som beskriver aktivitetene til bygdeungdomslaget.
Jon Olav Svartdal (20) er leder
i Vestfold Bygdeungdomslag og
stilte for andre gang på kurs.
- Kort fortalt blir vi lært opp
i styrevervene våre, og blir
kjent med ungdom fra andre
fylker. Dermed får vi utvekslet
erfaringer og knyttet vennskap
på tvers av fylker, forteller Jon
Olav. Kursene består av lederskap, organisatorisk nestleder,
bygdepolitikk, info, økonomi,
tevling, kultur og lagsutvikling.
I tillegg holdes det kortkurs
i løpet av helga, som i år ble
fokus på landbruk, kroppspress,
årets unge bonde og mediehåndtering.

Lørdagskvelden holdes bankett,
som NBU har på store arrangement og kurs. Her fant bygdeungdommen fram finstasen og
tre retters middag ble servert.
Gode taler og sang følger med,
før det hele avsluttes med
polonese gjennom hotellets
korridorer. Resten av kvelden
ble brukt til swing, dansen som
NBU er godt kjente for. En slik
kurshelg er spesielt viktig for å
styrke samarbeidet i organisasjonen.
God og trygg organisasjon
- Kurshelga er viktig for at vi
som tillitsvalgte skal gjøre en
best mulig jobb. Det er viktig at vi vet hva vi har ansvar
for, både innen vervet vårt og
styrearbeid generelt. Ikke minst
er det viktig å knytte kontakter
med andre fylker og sentralstyret, uttaler Svartdal.
Med et fylkesstyre som er trygg
i arbeidet sitt, kan man sikre
god oppfølging i lokallagene.
I Vestfold har vi lokallag i
Lågendalen, Sande, Re, Botne/
Hillestad og Stokke/Andebu.
- Sammen kan vi på lokalt,
sentralt og fylkesledd sørge
for at NBU er en god og trygg
organisasjon for ungdom. Det er
ikke uten grunn at vi kaller oss
for Norges største vennegjeng,
avslutter Svartdal.

Storkurs for 4H-ere i
Vestfold og Buskerud
VESTFOLD: Siste helga i mars arrangerte 4H Vestfold sammen med
4H-klubbene Aktiv 4H, Firkløver 4H
og Kjose 4H storkurs på Sky skole
i Larvik for 4Here fra Vestfold og
Buskerud. Som vanlig var medlemmer fra 4H-klubbene i Re godt representert, for av totalt 123 medlemmer,
instruktører og ledere var 27 stykker
av de fra Re. Fredag kveld møttes
medlemmer, instruktører og ledere
til en helg spekket med mye sosialt
innhold, og selvfølgelig noe faglig
også. Engasjerte deltagere deltok
dagtid lørdag og søndag på forskjellige emnekurs som bakerovnsbaking, volleyball, teater, førstehjelp,
gitar, fisking, klatring, bueskyting,
lekekurs, scrapbooking, linedance
og Trivelsagent. Altså et ganske godt
og spredt tilbud. Spesielt populært
var Klatringen som Klatresiden AS
i Larvik stod for. På kvelden lørdag
var det igjen tid for sosialt samvær
og lek. Det var også en liten konsert
lørdag kveld med et lokalt band. Et
storkurs er nesten som en minileir
en helg og arrangeres annen hvert år
i Buskerud og Vestfold. Deltagerne
er med på forskjellige emnekurs på
dagtid lørdag og søndag. På ettmiddagene og kveldene er det tid for
sosialt samvær og lek. Mange treffer
igjen gamle venner og mange nye
vennskapsbånd knyttes. Storkurset er
en fin oppladning for mange 4Here
før sommerens leirsesong, heter det i
en epost til ReAvisa.
Foto: Privat
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Vestfolds største på scootere og moped.
PAKKEPRIS
T.O.M 15. APRIL.

Autorisert verksted

PEUGEOT
HOLDER
PRISENE
NEDE.

Scooter, klargjøring/
registrering, hjelm og
kjørehansker.
Kom innom for et
godt tilbud.
Rask levering.

Revetal
MEGET GODT UTVALG.

Revetalgata 14, 3174 Revetal. Tlf. 33 06 28 70
Åpent: mand-onsd 09-17, torsd-fred 09-18, lørd 09-15

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

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
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Personalia i Re:

Slekters gang:
Døpte:
Ramnes kirke
02.04 Matheo Wilhelmsen Randsby
Våle kirke
19.03 Jesper Johansen-Holm
02.04 Madelen Thanen Bugge
02.04 Josephine Zachariassen-Strange
Døde:

Gunn Hege Hardus
fyller 40 år!

Vivestad kirke
30.03 Leif Kristiansen
Våle kirke
15.03 Ragnar Larsen
24.03 Per Aage Hansen
Konfirmanter:
Humanistiske konfirmanter som har gått på kurs i Re.
Seremoni på Biorama, Holmestrand, lørdag 6. mai 2017:
Marco André Berg, Våle
Mari Berge, Ramnes
Martina Hernandez Bettum, Våle
Rakel Marie Moen Evensen, Ramnes
Andreas Furuheim, Våle
Mathias Lorentz Røisvold Gjersøe, Våle
Ola Glåmen, Revetal
Bjørnar Amrud Gudbjørsrud, Ramnes
Per Emil Gunneng, Ramnes
Sander Jevanord, Undrumsdal
Sander Aronsen Kjærnes, Ramnes
Michel Aronsen Kjærnes, Ramnes
Frikk Balder Ormestad Larsen, Undrumsdal
Selma Eggum Myrvang, Revetal
Tiril Marie Nese, Våle
Sander Pedersen, Våle
Jacob Linnè Sundelius, Våle
Kristian Holte Thue, Ramnes
Louise Lykke Trolldalen, Våle
Georg Antonius Wohl, Revetal
Seremoni Oseberg kulturhus, Tønsberg lørdag 13 mai 2017:
Lene Sofie Engebretsen, Våle
Kirkelige konfirmanter i Re - oversikten kommer i ReAvisa
11. mai. Datoer for konfirmasjon i kirkene i Re er som følger:
- Lørdag 26. mai i Ramnes kirke
- Søndag 27. mai i Ramnes kirke
- Søndag 27. mai i Fon kirke
- Søndag 3. juni i Undrumsdal kirke
- Søndag 3. juni i Våle kirke
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret/Human Etisk Forbund Vestfold

Send inn
til ReAvisa!
Gratulasjoner,
jubilantbilder,
bryllupsbilder,
minneord
og annet
personalia
kan sendes til
ReAvisa:
Post@ReAvisa.no
MMS 488 69 444

Det hendte Audun tok seg
en halvtime på øyet etter middag.

Ǩ
Þ
Tlf: 33 06 22 90
ǦƤǤ

GRATULERER! X-håndballspiller Gunn Hege Hardus og
regjerende norgesmester i jaktfelt fyller 40 år 18. april.
Merittlista til jubilanten er
lang og allsidig. Vi kan nevne
"nesten" toppscorer på Ramnes
sesongen 2005/2006 med 112
mål, "nesten" Gilde-mester
i innebandy, "nesten" kretsmester i squash. OL-mester på
Klopp 2009 og årets takling i
Follo-cup 2011. Denne jenta har
aldri vært redd for å ta imot en
HARDING PÅ BANEN: Gunn Hege Hardus, X-Ramnestrøkk eller legge en motspiller
spiller.
i bakken på banen, så den
Foto: Stian Ormestad.
eneste statistikken hun har gått
seirende ut av er flest antall
2-minuttere. Hun fikk også en plassering i Gråtassen i 2014. Nå blir det spennende å følge jaktfeltkarrieren videre, vi ønsker deg lykke til.
Hilsen Pavlova-jentene.

Revetal-gründeren Per Aage Hansen til minne (1945 - 2017)
MINNEORD: Per Aage Hansen
døde 16. mars, 71 år gammel.
Han bidro på flere måter til
sentrumsutviklingen på Revetal. Først som logistikksjef i
Cederoth, der Per Aage jobba
for en lokasjon på Revetal.
Cederoth ble et av de første
store firmaene utenbysfra som
etablerte seg på Revetal. Deretter bidro han sterkt gjennom
oppstarten av sportsbutikken
Persbu, som han dreiv sammen med kona Eva helt fram
til nyåret 2014. Per Aage var
også den aller første lederen for
sentrumsforeningen på Revetal.
Dette skreiv ReAvisa da Per
Aage og Eva solgte sportsbuREVETAL-PATRIOT: Per Aage Hansen på Persbu-kontoret
tikken etter drøyt 30 års drift,
i forbindelse med salget av sportsbutikken etter drøyt 30 års
på nyåret 2014: - Jeg husker
drift. Per-Aage bidro på mange vis til sentrumsutviklingen
da det var vanlig med ti biler
på Revetal, både gjennom Persbu, etableringen av Cederoth
på parkeringsplassen. En dag
og som den aller første lederen av sentrumsforeningen på
kunne det kanskje være 20 biler.
Revetal.
Da var det trafikk på Revetal!
Foto: Stian Ormestad.
Det var en liten sensasjon da det
kom sportsbutikk på Revetal i
1983. - Det var tøft. Veldig tøft,
fortalte han til ReAvisa. Men Per Aage var en ekte Revetal-patriot. Kundene også. Det var det samme
da som nå - folk var begeistra for å slippe å reise til byen. Butikken overlevde, og den vokste år for år.
Sportsbutikken tok over lokalene etter Gransbua - Per Aage spilte videre på navnet og kalte butikken
Persbu. Det sto igjen en blandemaskin som fulgte med på kjøpet, og dermed ble malingssalg en del
av drifta. - På sommeren solgte vi utemøbler, griller og andre ting i telt på parkeringsplassen utenfor,
fortalte Per Aage. - Vi hadde en babycall i teltet så vi hørte når det kom folk. Det var godt vi solgte bra
med maling og sommervarer - for vintrene på 1990-tallet kunne ha tatt knekken på en sportsbutikk.
Da senterforeningen for Revetal ble etablert i 1985, var Per Aage den aller første formannen.
Butikkene gikk sammen om annonsering for Revetal senter. - Vi så jo at det gikk bare en vei: Oppover.
Etter hvert som flere butikker kom til, økte omsetningen. Alle trakk i samme ende av tauet, fortalte Per
Aage i ReAvisa-saken for litt over tre år siden.
Vi minnes en driftig Revetal-patriot, og sender våre varmeste tanker til familie og venner.
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

OVERREKKELSE:
Ramnes Trekkspillklubb er nedlagt og
her overleverer Erik
Lie et gavebrev på
over 50.000 kroner
pluss lydutstyr til en
verdi på vel 30.000
kroner til Knut Høydal, leder av Kulturhuset Elverhøy.

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

Foto:
Håkon Westby

Våle prestegård

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

Ramnes Trekkspillklubb legges ned - overfører alle sine midler til Kulturhuset Elverhøy

Hjerpetjønn Vel

RAMNES: Etter 35 år med Ramnes trekkspillklubb er det over og ut - det
bestemte et enstemmig årsmøte i februar. Trekkspillklubbens verdier på godt
over 80.000 kroner ble i forrige uke overrakt til Kulturhuset Elverhøy.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Det siste årsmøte i Ramnes
trekkspillklubb fant sted 24.
februar med 42 medlemmer
til stede. Det ble enstemmig
besluttet å nedlegge klubben.
Det var ingen som ville påta seg
styreverv, så etter 35 års virksomhet er Ramnes Trekkspillklubb historie.
Kroner 53.340,35 på konto
Etter forslag fra styret vedtok
trekkspillklubbens siste årsmøte

å gi pengene som står igjen på
kontoen og lydutstyret til Kulturhuset Elverhøy. Erik Lie sto
for overrekkelsen av gavebrevet
på godt over 50.000 kroner helt nøyaktig 52.340 kroner
og 35 øre - pluss lydutstyr for
vel 30.000 kroner. Det skjedde
på Kulturhuset Elverhøy sitt
årsmøte 16. mars på Elverhøy,
en overrekkelse som ble meget
godt mottatt. Leder på kulturhuset Knut Høydal sier følgende:

ReAvisa for 5 år siden:
Ramnes trekkspillklubb feirer 30 år
RAMNES: For fem år siden skreiv ReAvisa om Ramnes
Trekkspillklubb som feira 30 år med jubileumsfest på Sagatun
med 131 danseglade gjester til stede: “Toastmaster var Torjus
Rui. Gjestene fikk deilig koldtbord og Ramnes Trekkspillklubb fikk mange hilsener og gaver fra andre trekkspillklubber:
Holmestrand Trekkspillklubb, Vestfold Toraderklubb, Heddal
og Sauland Trekkspillklubb, Rjukan Trekkspillklubb og Tønsberg og omegns Trekkspillklubb. Erik Lie har vært formann
siden starten. Klubben har deltatt på utallige arrangementer
i Vestfold og ellers i landet, helt opp til Troms. Årlige turer
har det også vært til Sverige. De har spilt til gudstjenester og
i pensjonistforeninger, og på mange sammenkomster. Styret
i Ramnes Trekkspillklubb overrasket formannen med tredve
roser – en for hvert år som formann - til Erik Lie for den
innsatsen han har gjort for klubben, sammen med kona Ingri.
Etter middagen var det dans, hvor trekkspillklubbene og Slettas Trio spilte etter tur. Ramnes Trekkspillklubb avsluttet på
scenen på Sagatun, og kunne ønske deltakerne vel hjem etter
en hyggelig tredveårsfeiring.
Faksimile: ReAvisa april 2012.

- Erik Lie har vært en bauta
i kulturlivet i Ramnes og Re.
En trekkspillentusiast som har
bidratt med glede og entusiasme i bygdas musikkverden
i mer enn en mannsalder. Det
var Erik som starta Ramnes
Trekkspillklubb 6. januar i
1982, og det var Erik som
var dets inspirerende leder i
hele deres aktive tilværelse
- til sammen 35 år. Det er
svært imponerende - på alle
måter. For oss i Kulturhuset
Elverhøy er det litt vemodig
når Ramnes Trekkspillklubb
har vedtatt å nedlegge sin
virksomhet, men det var altså
ikke mulig å finne noen som
hadde kraft og mot til å føre
dette videre - etter Erik. Når
Erik så foreslår at alt av utstyr
og penger som er igjen etter
trekkspillklubben skal gis til
Kulturhuset Elverhøy, ja så
er dette en fantastisk gave for
oss. Vi har diskutert hvordan
vi skulle finne midler og utstyr for å gjenåpne vårt studio
på Kulturhuset, men vi manglet nå både midler og utstyr
til å få dette i gang. Da er det
- som manna fra himmelen
- når vi får denne gaven fra
Ramnes Trekkspillklubb. Vi
er svært takknemlige, og kan
bare love at dette gir nye muligheter og ny inspirasjon for
livet på Kulturhuset Elverhøy.
Tusen takk fra alle oss som
jobber for og med Kulturhuset
Elverhøy, sier Knut Høydal.
Veit at det kommer til nytte!
Erik Lie veit at på Elverhøy
kulturhus kommer både
penger og utstyr til nytte. Og
sjøl om trekkspillklubben er
lagt ned, er ikke trekkspillet pakka helt vekk enda.
- Den kan vel hende det blir
trekkspillmusikk ved sankthansbålet i år også, smiler
Erik.

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

'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

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 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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