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TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Fastpris på salg av bolig
kr 25.000 + faste kostn.

MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN

Re VGS-bautaen blir 
pensjonist

19 - 21  

Juni 2017
Gratis lokalavis for Re og 
omegn på papir og nett

10. årgang

Kom og lek på Hjerpetjønn a’!

SSlling ledig: 
Autorisert regnskapsfører 

Forlenget søknadsfrist: 18/6God sommer!

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Barnas dag på Hjerpetjønn er bare en av mange morsomme ting å finne på i sommer. 

Sjekk ut alt som skjer i ReAvisas Sommermagasin - hele 14 sommer-sider!

Bestill 3 hvitevarer fra AEG og få med en 70 cm
MaxiSense induksjonstopp på kjøpet. 

Ta med målsatt skisse, så hjelper vi deg med dine
kjøkkendrømmer!

*Gjelder Huseby-produserte varer

– ekte kjøkkenglede!

 
Bestill kjøkken 
før 1. juli og bli 

med i trekningen av 
et kjøkken til
50% rabatt*

SOMMERKAMPANJE

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

KUPP - 2 av våre utstillingskjøkken selges til sterkt 
redusert pris! Gode sommertilbud på øvrige kjøkken!

Re motorsport arrang-
erer både NM og VM
i sommer

30 - 31  

SOMMERMAGASIN



Om ReAvisa:

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

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

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

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

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

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

Tips ReAvisa:

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

Får du ikke 
ReAvisa?

Send navn, postadresse 
og telefonnummer til 
Post@ReAvisa.

Stian Ormestad
Redaktør og journalist

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

Håkon Westby
Seniorfrilanser

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

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

behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Neste ReAvisa 
har frist 9. august,

utgivelse 16. august
Annonse@ReAvisa.no

Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilans journaliststudent

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

Amalie Andersen
Ungdomsfrilanser

Epost: Amalie@ReAvisa.no

Skoler i Re:

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Nye Revetal ungdomsskole skal 
stå klar til skolestart over som-
meren. Samtidig som den nye 
skolen ferdigstilles, skal den 
gamle skolebygningen rives. 

Plukkes fra hverandre
Allerede 19. juni starter rivin-
gen. Området blir gjerdet inn, 
forteller prosjektleder Jostein 
Ekeberg i Veidekke. Først skal 
bygget ribbes innvendig. - Vi 
demonterer alt innvendig og 

kildesorterer, slik at det blir 
minst mulig restavfall. 
Arbeidet vil ikke være så synlig 
til å begynne med, men når 
det etter hvert fjernes dører og 
vinduer blir det mer synlig.
Alt av plater og løse deler 
demonteres både innvendig og 
utvendig. Også gulvbelegg skal 
fjernes. - Alt skal demonteres 
slik at bare råbygget står igjen. 
Da går vi på med maskin med 
klo og demonterer bygget. 

REVETAL: Elevene rekker såvidt å pakke sammen siste skoledag før sommerferien før rivingen av Revetal 
ungdomsskole starter.

Trekonstruksjoner først, og 
deretter plukker vi ned betongen 
og skiller fra armeringsjernet, 
forklarer prosjektlederen til 
ReAvisa. 

Respekter sperringene
Veidekke har foretatt en 
miljøkartlegging av bygget, slik 
at mest mulig kan gjenbrukes 
på en eller annen måte; Umalt 
murstein kan brukes til fyll-
masse. Treverk blir malt opp til 

energivirke. Glass blir levert til 
mottak av glass.
Prosjektlederen henstiller 
folk til å holde seg unna det 
avsperrede området i rive-
fasen, - dette er av hensyn til 
sikkerheten. Han forteller også 
at arbeidet med nybygget går 
etter planen og at det skal stå 
ferdig til skolestart. Arbeidet 
med flerbrukshallen på Revetal 
starter til høsten, og den skal stå 
ferdig til neste vår.

Rivingen av Revetal ungdoms-
skole starter allerede til uka

REVETAL: For et drøyt år 
siden kunne ReAvisa melde at 
Veidekke ble valgt som entre-
prenør, etter å ha vinni anbuds-
konkurransen. Re kommune 
hadde allerede gode erfaringer 
med Veidekke fra byggingen av 
Re helsehus. Det var betryggen-
de, mente våre folkevalgte i 
kommunestyremøtet i mars 
2016. Torsdag 23. juni 2016, 

to dager etter endelig vedtak i 
kommunestyret, ble kontrak-
ten underskrevet mellom Re 
kommune og hovedentreprenør 
Veidekke AS. Arbeidet starta 
opp umiddelbart: Byggingen 
av nye Revetal ungdomsskole 
med plass til 450 elever. - Det 
å bygge gode skolebygg er noe 
av det mest meningsfulle og 
motiverende vi kan være med 

på, meldte Veidekke i en presse-
melding. Dagens hovedbygn-
ing er fra 1968, delen vest for 
hovedbygget er fra 1986, og 
den nyeste delen lengst nord er 
fra 2003. Det har vært en debatt 
rundt hva som skal rives og hva 
som skal beholdes av den gamle 
bygningsmassen. Tidligere 
Revetal ungdomsskole-rektor 
gjennom flere tiår, John Ped-

ersen, mener 1986-bygget er 
perfekt til ungdomsklubb. Han 
fikk støtte fra flere gamle og 
nåværende ungdomsskole-
elever og lærere i ReAvisa, 
men initiativet nådde ikke 
fram. Bare svømmehallen i den 
opprinnelige bygningsmassen 
fra 1968 skal beholdes. Hele 
2003-bygget skal beholdes. 
Resten skal rives i sommer.

River alt - unntatt svømmehallen og 2003-bygget
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Nettavisa ReAvisa.no - 18.297 lesere sist måned
Mest lest sist måned:
1. Store vannskader på Revetal - igjen
2. Bilder, video og reportasjer fra 17. mai i Re
3. Stor leiteaksjon i Undrumsdal
4. Brekke Challenge - se video
5. Væpna politiaksjon i Undrumsdal

Mest lest så langt i år:
1. Så koker det over på Revetal ungdomsskole - igjen
2. Eksludert fra skoleballet på Revetal ungdomsskole
3. Store vannskader på Revetal - igjen 
4. Melder seg ut av Høyre i protest
5. Utvider fra briller til burger på Revetal

Tlf 40 00 33 20
revetal@comfort.as
www.granvvs.no

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 18.00
Lør 10.00 - 14.00

ReAvisa juni 2017

Snakkmed oss
om regnskap

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.

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

www.techvision.no
45 96 40 75 Industriveien 3
post@techvision.no 3174 Revevtal

REVETAL: Vedlikeholdsbe-
hovet ved Revetal ungdoms-
skole har vært stort de siste 
åra, og ReAvisa har skrivi mye 
om det. Så ille ble det at en 
foreldrerepresentant trua fra 
kommunestyrets talerstol med 
å komme tilbake med maskin-
gevær, hvis ikke fare for liv 
og helse ble utbedra i løpet av 
sommeren for fem år siden. 
Mange mente i diskusjonen 
rundt bygging av Re helsehus 
at det sto mellom nytt helsehus 
eller ny ungdomsskole. Det ble 
heller et «ja takk begge deler», 
og et nytt låneopptak befesta Re 
kommune sin posisjon i norges-
toppen når det kommer til høy 
gjeldsgrad. Kostnadsrammen 

for bygget er 216,5 millioner 
kroner. Så å si hele konstnaden 
er lånefinansiert. «Bygging av 
«nye Revetal ungdomsskole» er 
et stort økonomisk løft for Re 
kommune. Det er hovedgrun-
nen til at det politiske flertallet 
valgte å innføre eiendomsskatt 
fra 2016», står det i saksutred-
ningen fra da byggingen av 
ny ungdomsskole ble vedtatt. 
En folkevalgt gikk i mot hele 
saken, Trygve Ånestad (SP). 
Han gikk også i mot bygging 
av Re helsehus, med samme 
bekymring for Re kommunes 
gjeld. – Jeg mener fortsatt at vi 
kunne tatt bedre valg underveis, 
hvis administrasjonen hadde 
utredet bedre en kombinasjon 

av nybygg og dagens bygg. Det 
mener jeg ikke er blitt gjort, 
desverre, sa Ånestad. Rådet fra 
økonomisjef i Re kommune Ivar 
Jostedt var å rive og bygge nytt: 
– Bruker vi penger på å pusse 
opp gamle bygg, er det usik-
kert hva vi står igjen med om 
10 – 20 år. Bruker vi penger på 
å bygge nytt, veit vi hva vi får, 
sa Jostedt til ReAvisa da vi for 
et år siden spurte: Kan Re kom-
mune kunne klare å leve med 
enda større gjeld? Økonomisje-
fen poengerte at nybygg gir mer 
funksjonell skoledrift, bedre 
energiløsninger og stordrifts-
fordeler. – Det er ikke så farlig å 
ha høy gjeld, hvis du har skaffa 
deg en billig drift.

Nytt helsehus eller ny ungdomsskole? Ja, takk - begge deler!

RIVER REVETAL UNGDOMSSKOLE: Prosjektleder Jostein Ekeberg i Veidekke forteller om 
en travel sommer, der den gamle hovedbygningen skal rives samtidig som den nye skolen skal 
stå klar - alt sammen til skolestart over sommeren.

Foto/illustrasjon: 
Håkon Westby/ Re kommune.
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www.re-torvet.no
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg

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

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

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Sunkost
• Meny  

• Skoringen 
• Vita 

    
• Boots Apotek
• Chic Frisør 

• C-Optikk 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  
• Helt Perfekt
• Mix

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

 
 • Ka�e & no’

ALT PÅ 
ETT STED

trenger, her kan du handle med 
lavere skuldre i ditt eget tempo. 

Vi har over 600 gratis 
 

parkeringsplasser

Utvalg som i byen 
– service som på 

landet!

Åpner 22.6!
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Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Dato for årets Bekkefare 
Musikkfestival langs Kileveien 
i Ramnes er helga 29. juni til 

1. juli, informerer festivalsjef 
Espen Flåteteigen.

Ni band på plakaten
- Vi feirer at vi runder hundre 
konserter på Bekkefare i som-
mer! Vi åpner festivalen med 
gratis inngang torsdag 29. juni. 
Da skal Vestfold Blues & rock-
klubb stå for underholdningen 
med flere gjesteartister på pro-
grammet. Dette blir en helaftens 
jam. Fredag spiller blant andre 
lokal pianoman Dagfinn Elling-
sen fra Brekkeåsen. Lørdag står 
blant andre Norwegian Eagles 
på scenen. De spiller låter fra 
en av verdens mest kjente og 
mestselgende band gjennom 50 
år. - Også  gleder vi oss veldig 
til å høre country-stjernen Steff 

Nevers igjen, som også spilte 
på festivalen i fjor. Da var det 
veldig god stemning i grassbak-
ken på Bekkefare!

- Velkommen til bygdefestival!
- Vi anbefaler alle om selvføl-
gelig å sjekke programmet på 
Bekkefare.com, da vi har mye 
god musikk av dyktige artister 
på plakten. Totalt åtte forskjel-
lige artister og band står klare til 
å underholde helga 29. juni til 
1. juli. - Flere av konsertene 
skal for øvrig være under tak 
inne i den nye saloonen hvor det 
er plass til over 100 personer og 
mulighet for å danse for de som 
ønsker det, informere Espen til 
ReAvisa - og han ønsker alle: 
- Velkommen til bygdefest i Re!

Runder hundre konserter på 
Bekkefare denne sommeren

BEKKEFARE: Steff Nevers kommer tilbake til Bekkefare musikkfestival for å 
countryrocke festivalfolket gjennom sommernatta.

 

 

 

 

 

 
Stilling ledig  

Autorisert Regnskapsfører Revetal 
Forlenget søknadsfrist: 18/6  

 

BEKKEFARE MUSIKKFESTIVAL: Musikktilbudet har 
vært veldig variert gjennom alle åra med festival langs 
Kileveien i Ramnes. I år er det full fokus på mer “voksen” 
musikk, med blant annet Steff Nevers - som også spilte her 
i fjor. Det var såpass vellykka at både publikum og vert-
skap vil ha mer av den type musikk.

Foto: Stian Ormestad.

Revårock for 
16. året på rad
FON: Fon ungdomslag og 
foreningen Revårock inviterer 
til festival på kubeitet i Fon som 
vanlig siste helga i juli. Det blir 
barnearrangement “Dagen før” 
fredag 28. juli, og full festival-
lørdag for voksne over 18 år 
lørdag 29. juli. Alle banda har 
som vanlig lokale røtter for 
minst ett av bandmedlemmene, 
flere av bandene har full beset-
ning med lokale Re-røtter: Sons 
of Bane, Glam Jam, MEBC, 
Dulpen og Hakan, med flere. 
Dette blir det 16. året på rad 
med Revårock, som ved flere 
anledninger har trekt over 
1.000 festivalgjengere til Fon. 
- Vår Facebook-side blir opp-
datert fortløpende, så titt innom 
der for mer informasjon, opp-
fordrer Snorre Langeland på 
vegne av Revårock-gjengen.

SOMMERMAGASIN
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Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.noKontakt oss for en hyggelig dekkprat!

Haslestad Gummiservice AS
Tlf 33 06 28 90
Industriveien 11
3164 REVETAL

Inviterer til yoga i Revetal-
parken - for tredje året på rad
REVETAL: Helt siden den første internasjonale 
yogadagen for tre år siden har vi i Re vært med på 
trenden. I sommer igjen inviterer Grete-Nina Aske 
til utendørs yoga for å markere dagen 21. juni.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Grete-Nina Aske (53) starta opp 
Mykere yogastudio i Valleåsen 
for fem år siden. Siden den 
gangen har flere og flere finni 
veien, og i dag kan hun leve av 
å være yoga-lærer - nyutdannet 
som sådan etter tre år på skole.

Lever av yoga
Først var det på si, ved siden 
av sekretærjobb og lærerjobb, 
men de siste åra er det blitt 
mer og mer til å leve av. Hvert 
fall med lave utgifter, forteller 
Grete-Nina med et smil: - Du 
veit, når jeg har lokaler i mitt 
eget hus slipper jeg unna 
høye leieutgifter. Jeg holder 
generelt utgiftene på et lavt 
nivå, forteller hun til ReAvisa. 
På den andre siden, det vil si 
inntektssiden: Antall kunder 
øker javnt og trutt. Nå har hun 
fylt opp ni økter per uke og har 
totalt over 60 kunder hver uke. 
- Det morsomme er at folk kom-
mer tilbake. Det er hyggelig. 
Av de fire som var med på det 
aller første kurset på vårparten 
2012, henger fortsatt tre av dem 
med videre den dag i dag. Det 
er mest lokale fjes, men også de 

som reiser litt lenger: - Det er 
noen fra andre siden av byen - 
Tønsberg - og det er en del fra 
flere andre Vestfold-byer som 
Sandefjord, Horten og Holme-
strand. Fortsatt er det mest jen-
ter, men også gutta har fått opp 
øya for yoga her på landet. 
- Jeg har med meg fire - fem 
faste karer nå, og det er en 
økning fra ingen helt i begyn-
nelsen. Gutta er selvfølgelig 
hjertelig velkommen, de også!

Ingen værforbehold!
I år markeres den internasjo-
nale yogadagen for tredje gang 
21. juni. På denne dagen er det 
yoga utendørs i alle verdensby-
ene, som for eksempel på Times 
Square i New York. Revetal, 
en langt ifra like stor metropol 
må vi innrømme, har hengt 
med helt siden starten - med 
yoga i Revetalparken. Så også 
i år. Grete-Nina starter opp en 
times økt klokka 16.30. - Det 
blir som vanlig ingen værfor-
behold. Vi kjører på sjøl om det 
skulle striregne - det kan gjøre 
opplevelsen litt mer intens, sier 
Grete-Nina og ler.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Søndag 25. juni inviterer små 
og store på Hjerpetjønn til 
Barnas dag fra klokka 10.00 
til 15.00. Det er Hjerpetjønn 
velforening som står bak initia-
tivet, og dette blir det første året 
med arrangementet.

Masse moro på planen!
- Vi blir sikkert mange flere som 
kan leke sammen, tror Tyvan 
Gran. - Og det er jo moro!
- Hvor mange tror du kommer 
da?
- Nja. Jeg tipper 5.199.
Mer rekker ikke Tyvan av 
intervjuet, før han må springe. 
For Hjerpetjønn-barna har satt 
i gang en runde med sisten. 
Det kommer ikke til å mangle 
på moro på Barnas dag heller, 
sjekk bare hva de steller i stand:
Gråtass-kjøring, pil og bue-
skyting, luftgevær-skyting, 
kjøring med hest og vogn, 

Barnas dag på Hjerpetjønn

ridning med ponni, natursti, 
hoppeslott, potetløp, med mer 
- alt er gratis, og det er gratis 
inngang. Det blir matserver-
ing for en billig penge, der alle 
inntekter går til vellet. - Husk 
at vi tar ikke kort, men det går 
an å bruke vipps og kontanter, 
minner de voksne på. Barna 
er i full gang med å planlegge 
promoteringen av Barnas dag på 
skolen. - Ja, vi må si ifra til alle 
vi kjenner, forteller Julie Andrea 
Bakke (9). Emil Mørken Skar 
(9) håper det blir dansing, og 
viser gjerne fram noen moves. 
- Alt er gøy!, mener han. Men 
aller morsomst er sisten, mener 
anpustne Hjerpetjønn-unger.

Gjentar gjerne Barnas dag
- Dette blir første året med Bar-
nas dag, og kommer det mange 
så kjører vi på igjen. Vi arran-
gerer Vestfold landbruks- og 

BARNAS DAG: Fra venstre 
ser vi følgende Hjerpetjønn- 
unger: Camilla Bakke (12),
Tyvan Gran (9), Andrea Gran 
(12), Linnea Kjær Endrerud 
(4), Malin Møller Nilsen 
(11), Robert Klausen (31),
Amanda Klausen (2), Julie 
Andrea bakke (8) og Emil 
Mørken Skar (9). Det var 
den eldste ungen på bildet - 
Robert på 31 år - som kom på 
ideen, som falt i god jord hos 
de yngre barna med en gang.
- Det blir veldig gøy, sier de.

Foto: 
Stian Ormestad.

fritidsmesse igjen til neste år, så 
håper vi på Barnas dag igjen om 
to år, forteller Robert Klausen i 
Hjerpetjønn Velforening.

HJERPETJØNN: Disse er i full gang med å promotere sommerens happening på 
Hjerpetjønn. - Ja, vi må si ifra til alle vi kjenner - så kommer det mange!

Stiller ut glisa sine på Revetal
REVETAL: Re Motorklubb inviterer alle som vil se gamle 
glis av noen veteranbiler til utstilling lørdag 1. juli, under 
Revetaldagene, fra klokka 11.00 til 15.00. - Vi skal være på 
parkeringsplassen sør for Jernia og øst for Revetalparken, 
ved siden av middelalderplassen. Det blir utstilling av Re 
motorklubb-medlemmers biler, diverse stands med mer - og 
det blir mulighet for å kjøpe noe å bite i også, forteller Hans-
Petter Tangård i Re Motorklubb. - Sammen med Revetalda-
gene med tivoli og masse moro er det bare å ta med hele 
familien og besøke Revetal denne dagen!

Foto: Privat

- Velkommen til  
  Revetaldagene! 
REVETAL: Revetaldagene 
starter torsdag 29. juni, og da 
flytter flere butikker utendørs 
med massevis av tilbud. 
Både torsdag og fredag blir 
det gratis barneforestilling i 
Hoysteltet på parkeringshus-
taket. Her spilles Torbjørn 
Egners Karius og Baktus, 
begge dager fra klokka 
16.00. Fredag 30. juni blir 
det Menys matfestival, med 
massevis av leveandører på 
besøk som steiker, koker 
og griller - kom og smak, 
oppfordrer senterleder Tom 
Bøyesen. Lørdag 1. juli blir 
det underholdning utenfor 
Restauranten, med lokale 
talenter. Dette er også dagen 
for premiere på Hoys på 
taket - på kvelden. Alle 
dagene blir det tivoli, der alle 
får to gratis karuseller og to 
gratis hoppeslott, informerer 
senterlederen - som ønsker 
velkommen til Revetal-
dagene 2017.

MYKERE YOGASTUDIO: Grete-Nina Aske (53) starta opp 
Mykere yogastudio i Valleåsen for fem år siden.

Foto: 
Stian Ormestad.

SOMMERMAGASIN
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Kampanjen varer ut juli 2017 Re-torvet - 33 05 07 00

Re-torvet - 33 05 07 00
www.c-optikkrevetal.no
post@c-optikkrevetal.no

ALLE SOLBRILLER*

-25%

*gjelder ikke solbriller med styrke. Kampanjen varer t.o.m. 15. juli 2017
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RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ReAvisa møter brødreparet 
og den harde kjerne i Hoys-
gjengen Tom Bøyesen og Erik 
Werge Bøyesen på taket av 
Revetal. Her skal de sommer-
showe sammen med fast Hoys-
er Ole Kristian Lima. Dagrun 
Anholt er tilbake i Hoys-form, 
og Karianne Kjærnes er huka 
inn som sanger - med et godt 
humorgen, ifølge Erik og Tom.

By og land, hand i hand? Nei!
- Revetal er jo så midt i Vest-
fold som du kan komme, så vi 
regner med en fin miks av både 
bønder og byfolk, forteller Erik 
og Tom. Men utover felles moro 
på taket, har de liten tru på at 
by og land går hand i hand. 
Kommunesammenslåinger er 
absolutt noe å hoyse om, mener 
de. - Det er ikke helt sikkert 
nei, at by og land går så veldig 
hand i hand. Det er jo ille når 
enkle folk utpå landet trur de er 
blitt byfolk - bare på grunn av 
en kommunesammenslåing. Se 
på vår egen Ole Kristian Lima, 
for eksempel. Bor i Høyjord og 
innbiller seg at han er en sande-
fjording. Han ække te å snakke 

te om da'n! Det har vært sånn 
helt siden nyttår, da Andebu 
ble med i Sandefjord. Vi må få 
jekka'n litt ned, mener Erik. Og 
det skal de klare, om de så må 
bruke hver bidige forestilling på 
det. For dette er bare starten på 
noe som kommer til å gå riktig 
så ille, spår Tom: - Ja, bare tenk 
når foningane går rundt og trur 
de er blitt fisefine Tønsberg-
folk. Da snakker vi skikkelig 
gæærnt!
Mer rekker ikke Tom å legge 
ut om fisefine foninger etter Re 
og Tønsberg-sammenslåingen 
i 2020, før bikkja til Erik sliter 
seg og den lille, hvite ulldot-
ten sitter i beinet på ReAvisa-
journalisten. - Milo! Ikke bit 
journalisten! Vi vil ikke ha 
dårlige anmeldelser!
Det skal nok mye til for å få 
dårlige anmeldelser for suk-
sessgruppa Hoys. Det er en 
rutinert gjeng som står klare på 
parkeringshustaket for å ta i mot 
publikum fra fjern og nær.

Innavla publikum på 90 år
I 29 år har Hoys-gjengen bydd 
på sprell, og de har spilt i alle 

byene i Vestfold - bortsett fra 
Holmestrand. Nå som Revetal 
har blitt en "by", må det jo 
settes opp et sommershow her. 
Holmestrand får vente, det er 
tross alt bare et "tettsted under 
fjellet". - Gikk det å spille 
sommershow i Høyjord i sin 
tid - med 12.000 billetter solgt 
i løpet av noen uker - så må det 
hvert fall gå på Revetal. Det er 
når vi spiller på landet det kom-
mer mest folk, vi har et trofast 
innavla publikum på lands-
bygda som liker å få servert 
fornærmelser.
- Ja, det er er stort sett innavl 
og gamlinger med en snittalder 
på 90 år - det var hvert fall det 
for ti år siden. Vi får håpe ikke 
alle har dæva siden sist - og 
hvert fall ikke mista hørselen!, 
håper Tom. For de har med seg 
et fantastisk band og flotte kvin-
nestemmer det er verdt å høre:

Komfortabelt opplegg
- Våre mer eller faste, proffe 
musikere utgjør et firemanns-
band: Øystein Trollsås på 
diverse treblåser-instrumenter, 
Nils Mathisen på det meste 
av instrumenter, Tom Røn-
ningsveen på keyboard og alt 
av lyder, og Rune Hagelund på 
trompet. - Det skal ikke være 

bandet som ødelegger detta hvis 
det går skeis. Det måtte være 
han derre pripne sandefjordin-
gen fra Høyjord, det da!
Teltet på taket tar cirka 400 
publikummere per forestilling. 
Siden det byr på problemer med 
teltplugger i asfalten, var det å 
reise et telt en utfordring i seg 
sjøl. Derfor er det reist stillaser 
på parkeringshustaket. Det blir 
kundeparkering på halve taket 
fram til klokka 17.00 hver dag 
med forestilling. Taket blir da 
sperra av for parkering - unntatt 
handicap-parkering - for å gi 
plass til show og uteservering. 
Fjorårets hønsehus er gjort om 
til pub. - Vi har aldri hatt en 
bedre løsning for handicap-
parkering og tilgjengelighet, 
her kan man kjøre helt opp og 
parkere på flata rett ved inngan-
gen. For alle andre er det bare å 
parkere i parkeringshuset og ta 
rulletrappa opp. Veldig komfor-
tabelt, rett og slett.

Premiere på Revetaldagene
Lørdag 1. juli, samme helg som 
Revetaldagene, er det premiere 
for "Hoys på taket", før det går 
slag i slag onsdag, torsdag, fre-
dag og lørdag de to neste ukene 
- totalt ni forestillinger står på 
plakaten.

REVETAL: Sjøl om Hoys-gjengen tar sommershowet til nye høyder på taket av Revetal, vil de prøve å jekke 
ned kjepphøye bønder som trur de blir byfolk bare på grunn av kommunesammenslåing.

Klare for å hoyse på taket

REVETAL: Vi skriver Hoys-
gjengen, men det riktige navnet 
på revyensemblet er “Latter-
gal”. I mindre sammenheng 
har deler av ensemblet kalt 
seg Bøyesen Brothers & The 
Fat Men - Ole var tjukkere før, 
skriver Hoys - eller Lattergal - 
på sine nettsider: - Hoys har vi 
aldri kalt oss, men andre gjør 
det. Ordet dukket opp allerede 
i vår aller første revy i 1988. I 
en sketsj med Ole-Kristian og 
Tom brukte sistnevnte ordet 
Hoys. Hva det betyr? Det betyr 
"Hei". Det er faktisk Lattergals 
måte å si hei på. Uttalelsen 
er "håjs", og man kan også si 
Hoys'ern". I 1995 ble ordet for 
første gang brukt i en revytittel. 
På Sjøbodamfiet den sommeren 
ble revyen "Hoys" satt opp. Så 
dukka ordet opp igjen i 1998, 

hvor virksomheten ble flytta til 
Andebu. Først var det "Hoys på 
landet", året etter kom "Hoy-
sommer", to år etter kom "Hoys 
i høna", sommeren 2002 "Hoys 
dått enno" og året etter "Costa 
del Hoys". Siden har det blitt 
flere juleshow med ordet ”hoys” 
i tittelen: “Ordet er tydelig-
vis lettere å selge til folk enn 
Lattergal. Folk bruker det som 
hilseord og sier også ofte: "Har 
du vært på Hoys i år?", eller 
"blir det noe på Hoys-låven", 
Hoysgutta, jentene fra Hoys, 
Hoysbussen, Hoysland, "æ'kke 
du med i Hoys a'?". Mange 
publikummere har oppdaget 
oss de senere år og kjenner oss 
best eller bare som "Hoys" . Og 
samme kan det i grunn være, 
bare de kommer på revyene (og 
betaler)".

HAR HOYSA PÅ REVETAL FØR: Sjøl om dette blir det aller 
første sommershowet på Revetal, har Hoys-gjengen stått for 
hele fem julebordshow tidligere år på Revetal. Det var i 2005, 
2006, 2007, 2009 og det siste for fem år siden i 2012. På bildet 
ser vi Erik klemme ut toner av Charlotte Sofie Engebretsen og 
Katrine Hallenstvedt Lid - to lokale sangtalenter fra Re som 
var med på scenen i 2012.

Hvor kommer Hoys-navnet fra?

SOMMERMAGASIN
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www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

Kileveien 77, 3175 Ramnes
Telefon: +47 33 39 62 66 | E-post: post@kjellfoss.no

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no
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488 46 424 
Lorange@minirent.no

 

 

 

Kr. 960 per døgn!

HOYS PÅ TAKET: Brødre-
paret og den harde kjerne i 
Hoys-gjengen Tom Bøyesen 
og Erik Werge Bøyesen skal 
sommershowe på taket av 
Revetal sammen med Ole 
Kristian Lima, Dagrun An-
holt og Karianne Kjærnes. 
- Det er når vi spiller på 
landet det kommer mest 
folk, vi har et trofast inn-
avla publikum på lands-
bygda som liker å få servert 
fornærmelser, forteller 
brødrene med et glimt i øyet. 
Premiere for Hoys på taket 
er lørdag 1. juli.

Foto: 
Stian Ormestad.

“Det er når vi spiller på landet det kommer mest folk, vi har et trofast innavla 
publikum på landsbygda som liker å få servert fornærmelser.”

Erik Werge Bøyesen, Hoys
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re minifestival arrangeres helga  
4. - 5. august, og som så mange 
ganger før: Kun med lokale 
band.

Mange lokale band
- Det er jo luksus, for vi er 
ganske bortskjemt her i lille Re 
med så mange bra lokale band å 
fylle plakaten med hvert eneste 
år, forteller Roger Noren på 
Restauranten - for anledningen 
også festivalsjef. Fredag speller
Revolver - som i år har gjort et 
comeback etter flere år i dvale. 
Siste konserten før flere års 
pause var faktisk på Revetal 
og Re minifestival. Fredagen 
avsluttes med Wonderboys. 
De trakk mye folk da de spilte 

Spiller viser 
i vannkanten
FURUSTRAND: Tom 
Hansen, lærer ved Revetal 
ungdomsskole, forteller 
om et koselig arrangement 
med saltvannslukt - og med 
flere reinger medvirkende: 
- Det skjer på Furustrand 
camping, amfiet, fredag 11. 
august klokka 19.00 - 22.00, 
forteller Tom til ReAvisa. På 
plakaten står Erlend Wagle 

fra Undrumsdal, lærer på ungdomsskolen. Han lager tidløse 
låter inspirert av 1960-1970-tallet. Videre står Roger Ber-
gan og Frank Wedde på plakaten - gutta som bare måtte dra 
til Nashville for å spille inn CD og imponerte amerikanske 
studiomusikere. Også Frank er lærer ved ungdomsskolen. 
I tillegg opptrer Per Carolus og Ken Larsson fra Tønsbergs 
James Taylor, og Indigorado - en norsk-svensk duo - inspirert 
av Eva Cassidy. Det serveres fiskesuppe, og det blir dans 
etterpå i restauranten, forteller Tom.

Foto: 
Pressemelding

forrige gang for tre år siden. Da 
var det stinn brakke, forteller 
Roger. Wonderboys covrer 
for det meste musikk fra noen 
tiår tilbake, men også nyere 
partyrock.
Lørdag starter rolig med DJ-
duoen Mogen og Lynx. De skal 
mikse musikk både før og etter 
live-musikken - som følgende 
band står for lørdag: Sats og
Wrong Directions. Fredrik 
Bertelsen og Bengt Kenneth 
Ivarsson forteller at det blir 
en del nye låter - som alltid 
varierte coverlåter med et stort 
spenn. - Sjøl om navnet Wrong 
Direction på en måte spiller 
på One Direction, er vi ikke et 
tributeband til One Direction, 

altså. Vi speller det vi syns er 
gøy. På slike jobber, som Re 
minifestival, er det ekstra gøy 
å spille litt stadionlåter, som 
for eksempel U2, Foo Fighters, 
Kings of Leon - og vi er til og 
med innom litt Elvis. Det kan 
vi kalle en god miks, forteller 
Bengt Kenneth.

Ble med i et band - fikk 
kone og barn med på kjøpet
- Det er moro å spelle det som 
funker. Nå veit vi mye om hva 
som funker og ikke - hva folk 
vil ha, forteller Fredrik. Wrong 
Direction har et ørlite 5-årsjubi-
leum i år, forteller Bengt Ken-
neth. Han kom til Re for å spille 
med bandet for fem år siden, 

møtte på hjemveien sin framti-
dige kone - og i dag spiller han 
ikke bare i band her i Re, men 
har flytta hit og etablert seg med 
kone og barn. - Jeg ble med i 
et band og fikk meg ei kone 
på kjøpet. Ikke verst, oppsum-
merer Bengt Kenneth - som i 
dag er svoger med bandkompis 
Fredrik. Mogen og Lynx ved 
Kjetil Mogen og Kristian Laszlo 
forteller at de vil åpne lørdagen 
rolig, men kjører på inne straks 
siste band er ferdig ute - akkurat 

som i fjor. Det blir klubbmusikk 
med remiks av gamle godlåter 
de regner med allsang på - sam-
men med noen gamle danse-
moves på dansegulvet.

God stemning med 
DJ-duo først og sist
- Vi spiller også noe mindre 
kjent som er veldig kult. Men 
det blir nok mest sånt som 
folk kjenner igjen - det blir 
god stemning, lover Kjetil og 
Kristian.

REVETAL:  - Reine luksusen, mener Restauranten-sjef Roger Noren. Han trykker i disse dager opp 
plakaten for årets Re Minifestival - fullstappa med lokale artister nok en gang.

Re Minifestival bader i lokale band

Åpen gård og cafe på
Holt gård i sommer

Nå har vi også iskrem fra egne kyr!

Spennende som-
mer for The Last 24
UNDRUMSDAL/TØNSBERG: 
Denne sommeren får Re/Tøns-
berg-bandet vist seg fram for 
tusenvis konsertgjengere – som 
oppvarmingsband for flere store 
artister. The Last 24 har fått 
bandets feteste sommerjobb til 
nå: Da Timbuktu gjestet Tøns-
berg var The Last 24 support.
Fredag 9. juni spilte de før Pent-
house Playboys vrikka seg inn 
på scenen i Foynhagen. Videre 
skal pop-punk-bandet varme 
opp for Hellbillies, Kurt Nilsen, 
Bjørn Eidsvåg, Postgirobygget 
og Valentourettes i sommer. Les 
mer på nettavisa ReAvisa.no.

SOMMERMAGASIN

STOR MINIFESTIVAL: 
Mogen og Lynx ved Kjetil 
Mogen og Kristian Laszlo er 
klare for Re minifestival på 
Revetal første helga i august. 
Restauranten-sjef Roger Noren 
er også festivalsjef for anlednin-
gen. Fredrik Bertelsen og Bengt 
Kenneth Ivarsson i Wrong Di-
rection lover kjent musikk med 
trøkk i. Det kan vi også regne 
med fra Wonderboys, som vi ser 
spille på et tidligere år med Re 
minifestival på bildet over.

Foto: 
Stian Ormestad
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Barnas dag på Hjerpetjønn!
- gratis inngang - alle aktivieter er gratis -
- grill- og matsalg, vipps eller kontanter -

Gråtass-kjøring, pil og bue-skyting, luftgevær-
skyting, kjøring med hest og vogn, ridning med 
ponni, natursti, hoppeslott, potetløp, med mer!

Søndag 25. juni klokka 10.00 - 15.00
Hjerpetjønn vel, Fossanveien 515, 3175 RAMNES

VESTFOLDFESTSPILLENE
 24. JUNI – 02. JULI 2017

TIDEKVERV
OM SOMMERSOL- OG VINTERSOLVERV,
VÅRJEVN- OG HØSTJEVNDØGN

MED FIRE AV LANDETS FREMSTE FOLKEMUSIKERE

RE. RAMNES KIRKE
SØNDAG 25. JUNI 18:00 KR 280

VESTFOLD
 FESTSPILLENE

Billetter og informasjon: 33 30 88 50 / ticketmaster.no 
vestfoldfestspillene.no / fjordclassics.com / Narvesen og 7-eleven

Å ska’ reinger finne på denna sommær’n?

Silje Fjeld (35): 

– Jeg skal slappe av 
hjemme, og på ferietur 
med barna.

Frank Wedde (53): 

- Jeg skal på konsert 
på Oseberg, en Queen-
hyllest - og så skal jeg på 
Soul City.

André Fritzøe (20): 

- Jeg skal på Slottsfjell 
festivalen - og kanskje på 
Bekkefare musikkfestival 
her hjemme i Re.
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Politiloggen i Re:

4H-DAGEN: De lokale 4H-klubbene 
samla seg i Revetalparken. 

Foto: Privat.

 

 BLI MED TORSDAG 30 NOVEMBER 2017 
 OG OPPLEV  For første gang, her på hele Norges 
musikalteater,  klassikeren og musikalenes dronning Les 
Misérables opp høsten 2017! 

 

For første gang på Norges fremste musikalteater, Folketeateret, settes klassikeren og 
musikalenes dronning "Les Miserables" opp høsten 2017. Dette er verdens lengst spillende 
musikal på West End og Broadway med et samlet publikum på over 70 millioner. 

                    PRIS:KR 1480,- PR. PERS. 
INNEHOLDER TUR/RETUR MED BUSS  

MIDDAG M/DESSERT OG KAFFE PÅ LIERKROA 

FINE PLASSER PÅ TEATERET. 

BINDENDE PÅMELDING INNEN 15/8-2017  

      AVREISE: REVETAL  KL:15:00  

                                                                                                                             
 

TORSDAG 30 NOVEMBER 2017 

                    Johan Haslestad 
             johansturbuss@online.no 
                       tlf: 908 27 013 
         Kopstadveien  458,  3178 Våle 
 

 

 

BLI MED PÅ 4 DAGERS HØSTTUR   

          12-15 SEPTEMBER 2017   
TUREN GÅR TIL GEILO HVOR VI SKAL BO PÅ                  

Et av Norges fremste resorter! Her bor 
du midt i smørøyet av Geilos vakre 
fjellnatur og mange aktiviteter. 
DAG 1: Avreise etter avtale.  Stopp med en Lunsj underveis.  

 DAG 2: Utflukt med buss i fjellheimen, innom Brusletto                  
og lunsj på Storestølen  Fjellstugu                                                                                                               

DAG 3: Vandring på egen hånd i nydelig landskap på fjellet, eller i 
koselige omgivelser på Geilo             

DAG 4: Hjemreise etter frokost                                                                                     
Pris pr pers: 4850,- i dobbelt rom  

 
Påmeldingsfrist innen: 8 juli.                                       
                              
Prisen inkluderer:         Buss 
                                        Lunsj tur/retur 
                                        3 overnattinger  
                                        3 frokoster+3 middager  
                                        Utflukt og lunsj på dag 2 
                                        Hjemreise 

                 

VESTLIA RESORT 

Johan Haslestad 
johansturbuss@online.no 

tlf: 908 27 013 
Kopstadveien  458,  3178 Våle 

 

Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56

www.kjaers.no

Påmelding på tlf 908 27 013 eller epost johansturbuss@online.no

SOMMERMAGASIN
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Pressemelding
Post@ReAvisa.no

4H-dagen ble feira i nydelig 
vær med sol, varme og litt vind 
i Revetalparken første torsdag 
i mai.

Suksess i fjor - gjentas i år
Rapp 4H i Våle, Ivrig 4H i Fon, 
Beitemarken 4H i Ramnes og 
Djerv 4H i Undrumsdal arran-
gerte 4H-dagen sammen for 
andre gang. Da 4H Norge fylte 
80 år i fjor ville 4H-klubbene 
i Re å feire dagen sammen. 

Årets første smak av 
sommer på 4H-dagen

Bursdagsfeiringen ble en suk-
sess, så de bestemte seg for å 
fortsette denne feiringen med en 
ny fellesfeiring i Revetalparken 
i år.

Flott 4H-feiring på Revetal
Med 4H-flagget høyt til topps 
og med masse lek og moro, 
spill, ballonger, volleyball, 
smoothiesykling, vafler, dans og 
natursti ble 4H-dagen behørlig 
markert i år også.

REVETAL: Siden første fellesfeiring for alle 4H-
klubbene i Re ble en suksess i fjor, ble feiringen 
gjentatt i Revetalparken i år.

Bygdeungdomslaget arrangerte 
«Padle-in kino» på Langevann

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Re bygdeungdomslag arrang-
erte tidenes første «padle-in 
kino» på Langevann i mai. Så 
strålende var kveldssola at de 
måtte drøye filmvisningen til 
den hadde gått ned.

Pirates of the Langevann?
Biler var bytta ut med kanoer, 
en stor parkeringsplass bytta 
ut med et lite vann, og dermed 
var en amerikansk drive-in kino 
blitt til en ekte Re-versjon av 
konseptet: «Padle-in kino».
Med gradestokken på nærmere 
20 grader og steikende sol, 
kunne bygdeungdomslaget ta 
i mot gjester fra alle kanter i 

Vestfold til en flott kinokveld.
Det forteller Mina Marie Nyhus, 
infoleder i Re bygdeungdoms-
lag. Rundt 25 bygdeungdommer 
i alle aldere var innom i løpet av 
fredagskvelden. 
Først var det grilling på stranda, 
så var det en kanotur rundt van-
net, før det var film og musikk 
utover kvelden.
Og filmen som ble vist var 
ingen ringere enn «Pirates of 
the caribbean». En skikkelig 
sjørøverfilm, der det også midt 
under filmen dukka opp en 
sjørøver på brygga på Lan-
gevann. «Pirates of the 
Langevann»?

LANGEVANN: Ikke bare bading, grilling og flotte 
turløyper på Langevann: Bygdeungdommene tar 
årene fatt og skvulper innom «padle-in kino».

KLARE FOR FILM: Kanoene legges inntil brygga og hveran-
dre. 

Foto: Privat.

4H-DAGEN: De lokale 4H-klubbene 
samla seg i Revetalparken. 

Foto: Privat.

Hælja hime: 
“Fra jord til bord”
ANDEBU: I forbindelse med 
bondelagets 150 årsjubileum 
har Hælja Hime 2017 tema “fra 
jord til bord. Kommunesam-
menslåing til tross: Hælja Hime 
er fortsatt et viktig arrangement 
både for Sandefjord kommune 
og næringsliv og frivillighet 
i Andebu: - Lokalpatriotis-
men er like sterk. Her får både 
næringsliv og frivilligheten vist 
seg fram, og folk får oppleve ei 
trivelig og innholdsrik helg, sier 
tidligere Andebu-ordfører og 
nå leder for utvalget for kultur, 
friluftsliv, by- og stedsutvikling, 
Bjarne Sommerstad. Fredag 
er det ungdomsaktiviteter og 
talentkonkurranse, lørdag er det 
stor markedsdag med salgs-
boder, utstillinger, konserter 
og servering, og søndag er 
det familiedag med Anderace, 
natursti og barneaktiviteter - og 
åpen gård med bondens marked. 
Dato er helga 29 - 31. august.

Fyller byen med 
lirekassemusikk
SANDEFJORD/UNDRUMS-
DAL: Ole Vestergaard fra 
Undrumsdal informerer på 
vegne av Lirekassens venner 
om Lirekassefestival i Sandef-
jord førstkommende helg 16 - 
17. juni: - Lurendreierne inntar 
Sandefjord med sine magiske 
instrumenter og fyller byens 
gater med gamle, nye og ukjen-
te toner. Ikke siden 1928 har så 
mange lirekasser vært samla på 
samme sted her i landet. Ikke gå 
glipp av denne anledningen til å 
oppleve de fargerike og humør-
fylte gatemusikantene som har 
spilt på gater og i bygårder på 
dette viset siden 1850-årene.  
Festivalen blir åpnet fredag 16. 
juni klokka 14.00, og lirekasse-
musikken er i gang. På Kurba-
det vil det bli anledning til å 
møte nye og gamle mekaniske 
instrumenter, rekvisitter og 
bilder fra lirekassespillernes liv 
i form av en egen utstilling.
Det blir også foredrag om 
«omreisende musikanter og 
andre gjøglere» av Herman 
Berthelsen, i tillegg til mange 
konserter byen rundt. Det er
Nordisk Lirekasseforening som 
står bak arrangementet.

Bruktmarked på 
Revetal til helga
REVETAL: Rydd kjeller og 
loft, skuffer og skap. Meld 
deg på som selger eller kom å 
handle av selgerne, oppfordrer 
Rita Nilsen, som nok en gang 
rigger til bruktmarked på Re-
vetal til helga, lørdag 17. juni. 
Hun er å treffe på telefon 908 
74 686 for mer info og påmeld-
ing for selgere.

Åpen gård på 
bygdetunet Brår
BRÅR: Tradisjonen tro blir det 
Åpen Gård på Bygdetunet Brår 
siste helga i august. Det starter 
lørdag med alle dyra på plass, 
og med god plass på nabojordet 
til vår alltid positive nabo Tore 
Aasen blir det plass til alle som 
vil ta turen. - Det er program 
for hele familie, ikke minst for 
de unge med hopping i høyet, 
ridetur og rundkjøring med 
hest, samvær og kos med små 
og store dyr, natursti og annet 
som 4H og bygdeungdommen 
har stelt i stand, forteller Per 
Bjerkø i Ramnes historielag. 
- De tradisjonelle tilbudene er 
der: Bakerovnsbrød til å ta med 
hjem og vafler, rømmegrøt, 
småsuppe og smørbrød som 
nytes på den store  «kafeên». 
Det er også muligheter for 
gode kjøp fra et titalls private 
salgsboder. Mer fra program-
met: Tresking av korn med 
treskemaskin dradd av hest med 
hestevandring, maling av korn i 
bekkekverna og baking på mid-
delaldervis med mjølet, smiing i 
smia, tredreiing, gamle traktorer 
og biler. Tipping av vekta på ei 
purke - der det blir premie for 
beste tipping både lørdag og 
søndag. Det blir også premie 
hver dag ved loddtrekning 
mellom dem som kommer per 
sykkel. Søndagen avsluttes 
ved trekking av lotteri. Det blir 
åpent stabbur, der iherdige his-
torielag-medlemmer har jobba 
mye å få orden og beskrivelser 
av gjenstandene som er utstilt. 
Det blir også kofteutstilling i 
"Aula'n" - les skjulet: - Har du 
ei gammel kofte som fortjener 
å bli vist fram? Kontakt Åse på 
telefon 95 24 60 83, oppfordrer 
Ramnes historielag. Som alltid 
er det gratis å komme på Åpen 
Gård på Bygdetunet Brår.

Ramnes Historielag

Åpent møte utendørs mandag 19. juni kl. 18.00. Merket bilvei til møte-
stedet fra idrettsplassen på Jare. Temaet er flyulykken 12. desember 
1968 da et jagerfly styrtet i Brånanåsen vest for Jare. Vi går gjennom 
det som hendte, og håper at mange har noe å fortelle. Ta med niste 

og noe å sitte på. Ved regnvær blir møtet på Bygdetunet Brår. 

Mykere yogastudio
 – Yoga i Re

Velkommen på feiring av den internasjonale 
yogadagen i Revetalparken 21. juni kl 16.30

Det blir rolig yoga som passer for alle. Ta med matte hvis 
du har, hvis ikke får du låne. Pris voksne kr 100/barn kr 50
Sjekk Mykere yogastudio på facebook / ring tlf 99 35 44 27Sjekk Mykere yogastudio på facebook / ring tlf 99 35 44 27
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det er Renate og Fredrik Engell 
Sæthereng som står bak Engell 
Hundesenter. De starta senteret 
for fire år siden, og starta med 
åpen dag fra første året: – Idéen 
om åpen dag kom veldig fort 
etter vi åpnet senteret, fordi vi 
ville være veldig åpne på hvor-
dan vi driver her oppe, forteller 
Renate. Årets åpen dag fant sted 
mandag 5. juni, 2. pinsedag, 
i strålende solskinnsvær. 300 
tobeinte og nesten like mange 
firbeinte hadde finni veien til 
hundehotellet i Ramnes.

Mange sjekka ut fasilitetene
Det var mange som har tatt 
turen for å se med egne øyne 

Her er alt klart for firbeinte feriegjester
RAMNES: Både små og store, to- og firbeinte tok turen da Engell Hundesenter 
holdt åpen dag. – Dette er veldig bra, og jeg er veldig imponert, forteller Annik 
Wågnes som skal la familiehunden få et ferieopphold her i sommer.

HUNDESENTER: 
Renate og Fredrik Engell 
Sæthereng  driver Engell 
Hundesenter langs 
Tinghaugveien i Ramnes.  
Jentene Amalie Søbø (10), 
Ingrid Almhjell-Ims (11), 
Julie Louise Kvamme 
Larsen (11) sammen med 
hunden Citrin (4) koser 
seg på åpen dag. 

Foto: 
Amalie Andersen.

hvordan hundesenteret drives, 
blant dem familien Bjune sam-
men med boxeren Brage. De 
har bestilt opphold for Brage 
i sommer. Det er ikke bare 
familien Bjune som sjekker ut 
hvordan forholdene er før de 
drar på ferie i sommer. – Det er 
veldig bra, og jeg er veldig im-
ponert. Det er en fin anledning 
til å sjekke ut stedet, forteller 
Annik Wågnes til ReAvisa. 
Hun skal også ha hunden sin 
her i sommer. – Vi er veldig 
opptatt av at hunden skal et ha 
et førsteklasses opphold, og har 
satt oss et høyt mål med bare 
fornøyde kunder, både hunder 
og eiere, forteller vertskapet. 

– Vi tar imot alle raser, og vi 
jobber hardt for å tilfredsstille 
alle typer hunders behov. I 
tillegg tilbyr vi dressurtrening 
og tamfugltrening med fugle-
hunder.

«All inclusive» hundehotell
– Hos oss er det «all inclusive.» 
Du betaler ikke noe ekstra for 
service og lufting, forteller 
Renate og Fredrik. 
Hundehotellet drives på 
Svinsholt gård, Tinghaugveien 
632 i Ramnes. Vertskapet har 
oppgradert gården betydelig 
siden oppstarten i 2013, og er 
klare for å ta i mot firbeinte 
sommergjester.

Vil bygge handi-
cap-brygge på 
Langevann
LANGEVANN: Re kommune 
gikk med tidenes beste økono-
miske resultat i fjoråret, og det 
mangler ikke på gode formål å 
bruke millionoverskuddet
på. Rådmannen foreslår å 
sette hele overskuddet inn på 
sparekonto, men åpner også opp 
for at det store overskuddet gir 
muligheter for kommunestyret 
å innvilge noen engangsin-
vesteringer. Heming Olaussen 
(SV) løfta en gammel kampsak: 
Handicap-rampe på badeplassen 
på Langevann. Dette er en utgift 
på 200.000 kroner. Senterpartiet 
foreslår å bruke to millioner 
kroner ekstra på veivedlikehold. 
Det kan også bli snakk om å 
bruke noe av overskuddet til å 
bøte på vedlikeholdsetterslepet 
på flere kommunale bygg. De 
fleste partiene varsler at det kan 
komme flere forslag til gode 
formål i kommunestyret. Saken 
var oppe i formannskapet i 
starten av juni - der forslaget 
om baderampe fikk enstemmig 
støtte, og saken var også oppe 
til endelig behandling i kom-
munestyremøtet tirsdag denne 
uka. Les om kommunestyre-
møtet på nettavisa ReAvisa.no. 

 
 

 

 

 
Sommermeny 

Spareribs med salat og chips   kr 169,- 
Lasagne med salat og brød    kr 169,- 
Spagetti Bolognas     kr 149,- 
Spekesild        kr 159,- 
Rømmegrøt med spekeskinke   kr 120,- 
Husets salat med ost og skinke   kr 129,-  
Vegetar snitzel med salat og chips  kr  99,- 
Smørbrød med røkelaks og eggerøre  kr  90,- 
 

Torsdags buffet hver torsdag; 
Saltkjøtt og erter med raspeballer  kr 199,- 

 
HVER SØNDAG HAR VI BUFFET! 

 
Dette er i tillegg til vår vanlige meny 

 
 
 
 
 
 Velkommen 

Vi har utvidet åpningstid under 
Hoys på taket. 

Åpent 11-22 
 

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

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

Tlf 333 95 050

SOMMERMAGASIN
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Å ska’ reinger finne på denna sommær’n?

Silje Flåteteigen 
(32): 

- Jeg skal være med å ar-
rangere musikkfestivalen 
på Bekkefare - og så skal 
jeg en tur til Syden.

Lene Bergan (43): 

- Jeg skal være hjemme 
og jobbe med hagen.

Henriette Islann 
Fremstad (17): 

- Jeg skal på Slottsfjell-
festivalen - og på ferie til 
Danmark.

 
 

 

 

 
Sommermeny 

Spareribs med salat og chips   kr 169,- 
Lasagne med salat og brød    kr 169,- 
Spagetti Bolognas     kr 149,- 
Spekesild        kr 159,- 
Rømmegrøt med spekeskinke   kr 120,- 
Husets salat med ost og skinke   kr 129,-  
Vegetar snitzel med salat og chips  kr  99,- 
Smørbrød med røkelaks og eggerøre  kr  90,- 
 

Torsdags buffet hver torsdag; 
Saltkjøtt og erter med raspeballer  kr 199,- 

 
HVER SØNDAG HAR VI BUFFET! 

 
Dette er i tillegg til vår vanlige meny 

 
 
 
 
 
 Velkommen 

Vi har utvidet åpningstid under 
Hoys på taket. 

Åpent 11-22 
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Snart er ferien her 
     - på tide å sjekke sommerdekkene?

Kontakt oss for en hyggelig dekkprat!

Vi har dekkhotell!

Haslestad Gummiservice AS
Tlf 33 06 28 90
Industriveien 11
3164 REVETAL

– Nå har vi jaggu et 
   galleri på Revetal
REVETAL/HORN: Knut 
Harald Evensen (71) har foto-
grafert profesjonelt i 54 år, og 
det er 44 år siden hans første 
separatutstilling på Høvikodden. 
Etter ett par tiår uten utstill-
inger, prøver den nå pensjon-
erte fotografen og journalisten 
seg igjen med en utstilling her 
hjemme i Re: – Som pensjonist 
kan jeg bruke tida mi til akkurat 
det jeg vil – og da ble det til 
dette, forteller Knut Harald.
Michael Dibley ved 360 kiro-
praktor i Næringsbygget på 
Revetal stiller velvillig plassen 
til disposisjon. Han vil gjerne 
fylle lokalene med kunst, og har 
flere kreative, lokale sjeler i tan-
kene for kommende utstillinger. 
Denne fotoutstillingen skal stå 
ut juni. – Av hundretusenvis 
av bilder, har han valgt ut 20. 
Bare det er en prestasjon i seg 
sjøl, mener Michael. Han digger 
bildene til Knut Harald og håper 
det blir flere runder med hans 
bilder, med andre tema. – Det 
skal du ikke se bort ifra, sier 
den rutinerte fotografen som har 
fotografert det meste. Denne 
utstillingen har tema ballett. Les 
mer om utstillingen og se video 
fra riggingen kvelden før åpning 
på nettavisa ReAvisa.no.

Inviterer til Vive-
stad høstmarked
VIVESTAD: Vivestad Høst-
marked har gjennom flere år 
vært det arrangementet som 
trekker flest folk til Re kom-
mune, helt opptil 7.500 besøk-
ende. Årets dato er helga 19. 
- 20. august, og dette blir det 
12. året på rad. Du kan lese mye 
mer om arrangementet i den 
første ReAvisa over sommeren 
19. august, der vi som vanlig 
har et eget markedsbilag.

Ila Auto speller på 
fjellet for 11. gang
VIVESTAD/TØNSBERG: Ila 
Auto med Kay Arne Sulutvedt 
fra Høyjord, Stein Are Fevang 
fra Vivestad, og resten av ban-
det med Matias Hilmar Iversen, 
Kristoffer Iversen og Kai Hen-
rik Ryen, spiller som vanlig på 
Slottsfjellfestivalen. I 2006 kom 
Ila Auto sin første opptreden på 
Slottsfjellet, da de på ti minut-
ters varsel steppet inn for Kings 
Of Convenience. Ila Auto grep 
sjansen begjærlig, og siden 
har de spilt på festivalen hvert 
eneste år – med unntak av da 
de måtte avlyse som følge av 
sterk vind i 2015, heter det på 
festivalens nettside.

Flott og variert 
sommerkonsert
UNDRUMSDAL: Torsdag 
8. juni inviterte Undrumsdal 
menighetsråd og kantor Truls 
Gran til Sommerkonsert i 
Undrumsdal kirke. – Målet 
med konserten er å samle 
musikere fra nærområdet 
og vise hva som rører seg i 
musikklivet i bygda, forteller 
Ann-Karin Joberg i Undrums-
dal menighetsråd til ReAvisa.
Ramnes og Våle orkester-
forening spilte både sammen 
med et kor meninghetsrådet 
hadde samla i forkant av 
konserten, og aleine. Frikk 
Ormestad Larsen spilte xylo-
fon, Magnus Winge spilte pi-
ano, og Eli Helland sang med 
bandet sitt. Sogneprest Sølvi 
Lewin trådde til med «Tore 
Tang»-allsang på tampen. 
På bildet ser vi Oda Jonetta 
Joberg synge vakkert sammen 
med Jon Andreas Rugstad 
Næsgaard på saxofon. Det var 
tydelig at de kosa seg med 
gamle klassikere. Publikum 
kosa seg minst like mye! 
Se flere bilder fra sommer-
konserten på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad.

SOMMERMAGASIN
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www.re-torvet.no
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING

HOYS
på

TAKET

Lattergal presenterer

TAKET PÅ RE-TORVET
REVETAL

Spilles fra 01.07 / 395,-(+ avgift) Torsdag 29/6 og fredag 30/6 kl 16.00 
i Hoysteltet

GRATIS ADGANG

REVETALDAGENE 2017 - 29.JUNI-1.JULI
Torsdag (10-18)

Butikker �ytter ut - massevis av tilbud!

TIVOLI ALLE DAGER
2 gratis karuseller
2 gratis hoppeslott

Torsdag & FrEDAG
Gratis barneforestilling 

i Hoysteltet

FREDAG (11-17)
Meny’s Matfestival
Massevis av leverandører steker, 
koker og griller. Kom og smak!

LØRDAG (12:00)
Lokale talenter underholder 
utenfor Restauranten
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Kan leveres med alu.felg og LED Lys

NYHET!
6177 

• Surreløkker i bunn
• Med brems
• Med tipp
Totalvekt:    750 kg
Nyttelast:    509 kg
Kassemål (L/B/H):     250/132/35 cm
Hjul:     13” Helårsdekk

13.990,-

-tilhenger av norsk kvalitet

www.hengere.no
Tlf. 33 06 33 00

Valleåsen 2
3174 Revetal

6077 

• Surreløkker i bunn
• Uten brems
• Med tipp
Totalvekt:    750 kg
Nyttelast:    540 kg
Kassemål (L/B/H):     250/132/35 cm
Hjul:     13” Helårsdekk

10.990,-

6301NF 

• Med brems
• Nedfellbare sidekarmer
• Surreskinner i bunn
Totalvekt:    2000 kg
Nyttelast:    1631 kg
Kassemål (L/B/H):     250/150/35 cm
Hjul:     13” Helårsdekk

20.500,-

NORGES MEST SOLGTE 
BÅTHENGERE

BESTSELGER!

6257 

• Med brems
• Selvjusterende vugge
• Vinsj
• Nesehjul
Totalvekt:    1300 kg
Nyttelast:    992 kg
Båtlengde inntil:        21 fot
Hjul:     14” Helårsdekk

22.500,-

HENGERE .as

FRITIDSHENGERE  M/TIPP

Tilhengere med kassemål 
250/132cm. Er utstyrt med tipp, 
langt drag, nedfellbar for- og bak-
karm samt utenpåliggende hjul 
som gir bedre kjøreegenskaper.  

Ønsker du deg den mest 
brukervennlige fritidshengeren, 
er modell 6077 og 6177 
rette valget for deg!



19ReAvisa juni 2017

BERGSÅSEN: - Jeg håper denna skolen fortsatt vil satse på lærere som ikke er helt A4, 
forteller Kåre Simonsen (65). For første gang på 35 år blir denne pulten helt strøken - for 
nå rydder Kåre kontoret for godt. 

Her har det alltid vært lave skuldre 
- og en ganske så rotete pult

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kåre Simonsen (65) hadde sin 
første arbeidsdag på Re videre-
gående skole ved skolestart høsten 
1982, året etter at skolen ble åpnet. 

Utypisk lærer på en utypisk skole
I løpet av de 35 åra som har gått 
har mange blitt kjent med en hyg-

gelig kar som lever og ånder for 
en god skole - like flink med folk 
som med fag. Men Kåre prioriterer 
alltid i den rekkefølgen. - Først 
folk, så fag. Pensum, det er jobben 
vår. Vel og bra. Men vi må bry 
oss om elevene. Får du tilliten 
på plass, så går det alltid bedre 

faglig også, mener Kåre. Han 
har vært viktig når det gjelder 
å forme en litt utypisk skole 
med gode resultater. Spesielt 
frafallet er rekordlavt ved Re 
VGS - år etter år. Når du har 
lest de neste sidene, skjønner 
du hvorfor.

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27  

www.reakupunktur.no

Følg oss på 

facebook

Akupunktur  •  Soneterapi

Folk i Re:

EN POPULÆR KAR BLANT ELEVER, 
KOLLEGER OG SKOLELEDELSEN: 
Tidligere elever har laga album, tegninger 
og koselige hilsninger til favorittlæreren sin. 
Nåværende Re VGS-rektor takker en bauta ved 
skolen av på denne måten: - Kåre har tilbrakt 
enormt mange timer i skolens tjeneste, også langt 
utenfor normal arbeidstid. Dette vitner om ut-
preget dugnadsånd – Kåre stiller alltid opp! Han 
er morsom, faglig engasjert og på mange måter 
er han i egen person det vi sier ligger i veggene 
her på Re. Det har vært en stor glede å ha Kåre 
Simonsen som ansatt!

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

Da Kåre fikk jobb på Re VGS 
ville han og kona Anne-Gina 
Løverød bygge og bo i Bergs-
åsen. Kåre fikk gangavstand til 
jobb og trivdes med det. 

Verdens viktigste spørsmål: 
“Har du det bra?”
På skoleveien møtte han elever 
og slo av en prat. Her kunne 
han få et ærligere svar enn i 
klasserommet eller på et kontor, 
når han spurte verdens viktigste 
spørsmål: "Har du det bra?"
- Lærere må bruke øya, og tørre 
å se problemene. Tørre å få 
et annet svar enn "ja". Du må 
orke å ta den ekstra runden, for 
å høre svaret bak et "ja, alt er 
bra" - for ofte er det heller "nei, 
det er problemer hjemme" eller 
"nei, kjæresten har gjort det 
slutt". Etter et nei-svar har Kåre 
brukt mange ettermiddager og 
kvelder på kontoret, sammen 
med fortvila ungdom. Her har 
de fått et ullpledd rundt seg i to 
gamle, grønne stoler. - Livet er 
en bølgedal, sånn er det bare. 
Men de første nedturene kan 
være veldig tunge og veldig 
uvant. Mange trur det går rett 
til bånns. Det gjø'kke det, veitu. 
Det er mange fortvila ungdom-
mer som har sitti her i disse to 
stygge stolene, som jeg møter 
igjen nå - som har lært å takle 
livet. Med kjærester, unger, 
familie, jobb og hele pakka. 
Ungdommene skal klare det 
sjøl, men vi skal være en med-
hjelper til å stable de på beina. 
Det er jo elevene vi er her for!

Og med det kommer Kåre på en 
historie - og de er det mange av:
- Det hender jeg er på andre 
skoler for å fortelle om Re 
VGS. På en skole så jeg et skilt 
på vei inn til lærerværelset: 
"Elever ingen adgang". Som om 
der, akkurat derrr, gikk grensen 
mellom elever og lærere. Det 
er bare trist, veitu. Hvem er det 
lærerne er der for? Det er jo 
elevene!
Kåre vil helst ikke ha noe skille 
mellom lærere og elever. Derfor 
møter han elever på skoleveien, 
på en benk i skolegården, i gan-
gene, gjerne på sitt eget kontor 
der døra står på vidt gap - og i 
tidligere tider på røykeplassen.
- Jeg er på alle måter glad for 
at jeg har klart å slutte, men 
jeg kan savne det sosiale med 
røyken. Det å møte elevene på 
røykeplassen var noe helt annet 
enn å møte dem inne i klasse-
rommet. Noen ganger var det 
helt nødvendig å henge med ut 
på røykeplassen.
Der kunne praten gå friere.
- Det verste jeg veit er lærere 
som søker yrket for å utøve 
makt. Det er råtne egg vi må 
bli kvitt i skoleverket. Det er 
heldigvis blitt vanskeligere og 
vanskeligere å være en sånn 
lærer, mener Kåre - men også 
han klarer å sette ned foten. 
- Det kan nok gå litt tid før det 
renner over, men jeg er påpas-
selig med å tone flagg helt fra 
starten av - så folk veit hvor de 
har meg. Det verste som finnes 
er vinglete folk.

Tålmodigheten kan ta slutt, til 
og med for Kåre: - Da kan jeg 
bli fly forbanna. "Nå har jeg 
nesten løst te å kverke deg, men 
det er jo ikke lov. Så da får vi 
prate sammen - skikkelig", sit-
erer Kåre fra en prat med elever.
- Og da skal vi respektere det 
eleven sier, og høre hva som 
ligger bak. Høre skikkelig etter.
- Ofte er det en forklaring - an-
dre ganger er det en bortforklar-
ing, og i så fall må vi være enig 
om å være uenig. Da er det jeg 
som er sjefen. Noen ganger må 
jeg si stopp, og ikke bale med 
ting om og om og om igjen.
- Det er nok de som mener det 
går for lang tid før det skjer. At 
jeg er litt for tålmodig. Men jeg 
veit at det er en bedre løsning at 
folk ser det sjøl, enn at de blir 
fortalt det, mener Kåre. 
- Vi skal ikke være sjefete bare 
for å være det. Vår jobb er å 
tjene andre - elevene. Det er 
oppgaven vår. Men jøss, det 
er viktig å være tydelig når 
det trengs. En tydelig sjef som 
folk skjønner hva mener - og 
hvorfor.

Lave skuldre og rotete pult
Kåre mener Re VGS har vært 
heldig med lærerne opp gjen-
nom åra. - Du kan trygt si at 
ikke alle lærerne her har vært 
helt A4. Her har det aldri vært 
høy dress og slips-faktor, men 
en mer uhøytidelig tone med 
mange dyktige og snille lærere 
med godt humør, alle med en 
stor stolthet for egen skole, og 

en helt egen "drive" for å drifte 
en god skole. - Og det kan du 
fint gjøre med lave skuldre - 
og en rotete pult, sier Kåre og 
skyver en liten haug til siden 
med papirer og andre ting som 
naturlig hører hjemme på et 
lærerværelse - men også en del 
ting som kanskje ikke hører like 
naturlig til her. For eksempel 
lekefigurer av elger. - Disse 
krabatene har fulgt meg lenge. 
Jeg så hvor triste prøver og 
oppgaver så ut med masse røde 
streker, og tenkte at det kunne 
vel gjøres litt annerledes. Så jeg 
begynte å tegne elghuer: Dette 
får du elg for! På andre siden 
av skalaen har du dass. Og får 
du ei pil ned i dass, er det verst. 
Så her i gangene kan du høre 
elever diskuterer "jeg fikk fire 
elger og to dasser, men bare en 
med pil". Kåre fikk etter hvert 
en gave så han slapp å tegne så 
mye: Et elg-stempel. 
I det store og hele er kontoret 
hans prega av tilbakemeldinger 
fra fornøyde elever og kolleger. 
En kjernekar med kreative 
løsninger - der elger og dasser 
er ett eksempel. - Det gjelder å 
tenke etter: Hvordan kan vi løse 
dette? Er det en konflikt mel-
lom elever, må helst de sjøl bli 
med fullt og helt på løsningen. 
Derfor har vi ofte laga avtaler 
sammen, viser Kåre fram. På 
arket er det tegna og skrivi, og 
de tidligere erkefiendene i klas-
serommet har tydeligvis hatt det 
så moro at begge to har skrivi 
under på et løfte om å holde 

fred framover.

Elevene må bli sett og hørt
Sjøl skal Kåre ha det riktig 
så fredelig framover - som 
pensjonist. Planene er klare 
for det gode pensjonistliv i 
Høyjord, sammen med hans 
kjæreste gjennom de fem siste 
åra Heidi Kristin Lien. I 1999 
ble huset i Bergsåsen solgt etter 
en skilsmisse, og etter 13 år i 
Brekkeåsen flytta han til Høy-
jord i 2012. - Jeg traff ei dame 
fra den kanten, som spurte om 
jeg ville henge med til Høyjord. 
Jeg svarte ja, men visste ikke at 
det var for resten av livet. Ho 
hadde ei tomt der, og nå har vi 
bygd hus. Der har vi det vel-
dig koselig. Jeg må innrede et 
garasjeloft, også håper jeg å få 
lov til å rive ei gammal smie på 
tomta, og bygge den opp igjen 
ganske så lik - med bakerovn.
Der skal de ha venner på besøk 
og lage god mat - gjerne med 
egenfiska fisk eller egenjakta 
vilt i oppskriften. - Ellers reiser 
vi mye. Da tar vi alltid mindre 
begava selfier. Det er blitt en 
liten slager på sosiale medier. 
Ofte er bildene tatt akkurat fra 
nesetippen og opp, viser Kåre 
fram. Likes renner inn, fra 
venner, kolleger og gamle og 
nyere elever. - Jeg er blitt litt 
for tjukk, så jeg kan ikke bare 
eta og slappe av. Det kommer 
til å gå i en del praktisk arbeid. 
Snekre og fikse. Også skal jeg 
lese mer, det har det ikke blitt 
nok tid til. Kryssord er fint for 

BERGSÅSEN: Bautaen gjennom 35 år, så å si helt fra skolens spede start, mener Re videregående skole kommer til å klare seg helt fint 
uten ham. - Ikke i tvil et øyeblikk, sier Kåre Simonsen resolutt. Han toner hele tida ned sin betydning, men alle som har hatt med ham å 
gjøre veit bedre: - På mange måter er han i egen person det vi sier ligger i veggene her på Re, sier Re-rektor Cecilie Lanklep Bjørnøy.

- Re-elevene skal få noe ekstra - ellers hadde de ikke 
  trengt å dra langt uti i skauen her for å gå på skole!

“Kåre er en lærer som gir veldig mye av seg sjøl. Han klarer å være 
kamerat samtidig som elevene har veldig stor respekt for ham”

Anita Stange Kjølstad, Re VGS-elev i Kåre Simonsens første klasse på Re VGS

Folk i Re:
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å holde hue i form. Uansett var 
det på tide å gi seg nå, mener 
Kåre. Det blir vanskeligere og 
vanskeligere når det kommer 
noe ovenfra, som Kåre sier. 
Det er alltid noen nye som vil 
markere seg sjøl, som drøm-
mer om en statue. - Det er hva 
vedtak og forskrifter betyr for 
elevene som teller. At de får en 
bedre skolehverdag, at de blir 
sett og hørt. Det må de oppover 
i hele systemet huske på.
Vi i skoleverket sier at vi skal 
løfte elevene opp til sitt øverste 
kompetansenivå. I utdannings-
systemet tenker jeg noen ganger 
at flere når helt opp til sitt øver-
ste inkompetansenivå. Men det 
er nok jamt fordelt hele veien, 
med både ålreite folk og mindre 
ålreite folk. Heldigvis har vi ål-
reite folk her på Re - hele veien, 
fra topp til bånn. Nettopp fordi 
det ikke er så lang vei fra topp 
til bånn, kanskje? Her kan Ce-
cilie (rektor, red. anm.) navnet 
på en hel haug av våre over 750 
elever. Ho er ikke en opphevd 
skikkelse som svever høyt der 
oppe over alle oss andre. Sånn 
kan det være på mange andre 
skoler, men sånn er det ikke her 
på Re.

Har klatra i gradene
Kåre har digga jobben. Både 
som lærer, men også opp-
gavene i ledergruppa siden da 
han i 1996 ble studieinspektør 
- litt mot sin vilje. Fra og med 
1998 var han studierektor med 
personalansvar. Han har også 
vært fungerende rektor når det 
trengs. Men Kåre trives best 
i klasserommet, nær elevene. 
Derfor har han hele tida vært 
lærer ved siden av de adminis-
trative oppgavene. Hele veien 
har han tatt elevklager på alvor. 
Hvis den samme læreren får de 

samme klagene, gang på gang 
- da er det noe i det. - Det har 
hendt vi har hjelpa lærere over 
i andre yrker. Elevene fortjener 
ikke å møte en sinna lærer i 
klasserommet - hver dag.

Skolen langt uti skauen
“Åpenhet” og “respekt”. Det er 
ikke bare pene ord på papiret, 
men noe Kåre og hans kol-
leger lever etter, hver dag. 
- Re-elevene skal få positive 
opplevelser ved å gå her. Ellers 
hadde de ikke trengt å dra helt 
ut hit i skauen for å gå på skole, 
hver eneste dag. Kåre forteller 
at mantra i mange år var: Når 
skal Re legges ned? - Hver by, 
hver sin videregående skole - 
sånn skulle det være i Vestfold. 
Så kom vi utpå landet her og 
forstyrra det bildet. Ja, det var 
nærmest hatske utfall. Re var 
ikke noe ordentlig skole. Derfor 
måtte vi tenke sjøl - og tenke litt 
annerledes, ikke alltid innordne 
oss etter åssen alle andre gjorde 
det. Vi på Re har nok alltid vært 
litt sære og strevsomme for 
resten av skole-Vestfold - men 
vi ville bevise at denne skolen 
hadde livets rett!
Bildet er et helt annet i dag: 
- Nå nyter Re VGS en god 
porsjon respekt. Vi har rett og 
slett tatt i mot ungdommen på 
en skikkelig måte - og gitt dem 
noe ekstra. Det måtte vi gjøre, 
for i det hele tatt å overleve.
Å være “underdog” eller 
“outsider” er en sterk drivkraft. 
- “Vi skal jaggu få te no”! “Nå 
skal vi jaggu vise dem”! Det er 
et fint utgangspunkt. Det gjelder 
ikke bare for en skole som Re, 
men også folka her. Både elever 
og lærere får en ekstra “drive”, 
mener Kåre. Derfor håper han at 
skoleledelsen fortsetter å satse 
på lærere som heller ikke er helt 
A4 - akkurat som skolen. En 
må tørre å være litt annerledes, 
tenke litt nytt og spennende.
- Vi trenger lærere som er litt 
svidd i pelsen, som gjerne har 

brent seg litt - gått på en smell. 
Nederlag skulle man selvføl-
gelig vært foruten, men hvis 
man bare har vært vellykka og 
i toppsjiktet hele veien - hvor-
dan i all verden kan du klare å 
ta imot elever som ramler litt 
utafor da? For det gjør vi alle 
nå og da. Viktigere enn å måle 
folk på suksess, er å måle folk 
på hvordan de takler nedturer 
og kommer seg på beina igjen, 
mener Kåre. - Jeg er hvert fall 
mer sikker nå enn noen gang 
på hva som er viktig her i livet. 
Ræva full av penger? Nei, det er 
tid til ungane. Det ser vi veldig 
tydelig her, på de som kom-
mer og trenger litt ekstra. Hvis 
støtten hjemmefra er så som så, 
må vi støe dem litt - gi dem trua 
tilbake så de står løpet ut.
Skolen er fortsatt full av lærere 
og ansatte med indre motivas-
jon for at elevene skal ha det 
bra, sjøl om Kåre pakker ut av 
kontoret, mener han sjøl. Re vil 
alltid være litt annerledes - og 
litt bedre. - Men en må aldri 
tenke at detta kommer av seg 
sjøl - det må jobbes med hele 
tida. Når det er sagt, så trur 
jeg at dette er en sterk del av 
kulturen ved Re VGS. Det er 
nå som før: Denne skolen har 
ei framtid - hvis alle anstrenger 
seg litt mer enn de gjør på andre 
skoler. Eksempler på at Re VGS 
går foran er mange: - Det er 
lurt å satse på idrett. Re har en 
veldig tydelig og fin profil. Her 
kan du kombinere toppidrett 
med yrkesfag, til og med kunns-
kapsministeren fikk med seg 
det - etter å ha etterlyst tilbudet. 
Her har Re vært en pioner.
Kåre peker også på miksen av 
studietilbud. - Det gir en god 
blanding av jenter og gut-
ter, teori og praksis. Det er en 
styrke for Re. Noen skoler har 
en stor overvekt på det ene eller 
det andre kjønnet. Jeg har trua 
på en bra miks. Det gir et bedre 
skolemiljø. Og etter at det ikke 
er blitt slått inn en spiker her 

siden 1981, får vi nå et fantas-
tisk nybygg! Det blir så flott atte 
du sku’kke tru det! At det satses 
på Re, det er et klapp på skuldra 
til alle her, mener Kåre.

- Kåre er rett og slett helstøpt
Bautaen gjennom 35 år, så å 
si helt fra skolens spede start, 
mener skolen kommer til å klare 
seg helt fint uten ham. - Ikke 
i tvil et øyeblikk, sier Kåre 
resolutt. Han toner hele tida ned 
sin betydning, men alle som 
har hatt med ham å gjøre veit 
bedre. Hør bare hva tidligere 
Re-rektor Greta Haglev sier om 
Kåre når ReAvisa spør: - Kåre 
er kunnskapsrik, engasjert, 
han har en fantastisk humor, 
han er empatisk og bryr seg 
om mennesker. Han er raus og 
vidsynt, men har samtidig klare 
meninger om verdier og hva 
han sjøl står for. Han er rett og 
slett helstøpt. Jeg er utrolig glad 
i den mannen, og han var min 
beste støtte som rektor, forteller 
Greta. En av de første Re-elev-
ene Kåre hadde i den første 
klassen hans, Anita Stange 
Kjølstad, forteller om gode min-
ner om en dyktig lærer: - Vi ble 
på en måte ungene hans. Kåre 
er en lærer som gir veldig mye 
av seg sjøl. Han klarer å være 
kamerat samtidig som elevene 
har veldig stor respekt for ham. 

Han fikk til og med norsk på 
videregående nivå til å bli inter-
essant!, sier Anita og ler. Hun 
forteller at han hadde små barn 
i denne perioden: - Noen av 
oss var litt barnevakt, forteller 
Anita. Kåre forteller om litt 
forvirring hjemme, for han kalte 
elevene “ungane mine”. 
- Når kommer de andre ungane 
dine på besøk, pappa, lurte de 
hjemme på innimellom, forteller 
Kåre med et smil. - Det var stas 
da de første elevene kom tilbake 
som foreldre til nye elever. 
Det er et spesielt forhold som 
dannes, der altså, forteller Kåre.
Nåværende rektor Cecilie 
Langklep Bjørnøy forteller 
at Kåre har vært med å prege 
utviklingen på Re VGS i mange 
år, samtidig som han har hatt 
stor betydning for mange elever 
og kollegaer: - Kåre har et stort 
engasjement for opplæring og i 
særdeleshet Re VGS og de elev-
ene som til enhver tid er her. 
Han har tilbrakt enormt mange 
timer i skolens tjeneste, også 
langt utenfor normal arbeids-
tid. Dette vitner om utpreget 
dugnadsånd – Kåre stiller alltid 
opp! Han er morsom, faglig 
engasjert og på mange måter 
er han i egen person det vi sier 
ligger i veggene her på Re. Det 
har vært en stor glede å ha Kåre 
Simonsen som ansatt!

• Avfetting • Høytrykk • Skumlegging • Voks • Støvsuger
• Oppheng til gulvmatter • Vaskeservant og bøtte

• Velg mellom verdikort, poletter, mynter eller kredittkort
• Verdikort, poletter og svamper kan kjøpes på verkstedet

Selvvask på Revetal!

35 ÅR I SKOLENS TJENESTE: - Jeg skal ikke legge med ned og dø sånn tvert. Det er mer enn nok å finne på, og det er bare å komme 
innom på en kaffikopp og en prat oppi Høyjord, sier Kåre Simonsen (65) mens han pakker seg ut av kontoret. Kåre blir en sprek 
pensjonist. Han kunne ha holdt koken noen år til, men nei. - En skal gi seg mens det er tålig bra, mener han. - Jeg begynner å glømme 
litt, og kan nok surre litt mer enn før. Det har vel alltid elevene visst å utnytte, det å få meg helt ut på villspor. Det har nok vært litt for 
lett, til elevenes store fornøyelse. Det hendte vi sklei langt vekk fra pensum, fag og tema for timen - men da måtte vi bare bremse opp, 
gå ut på trappa og ta en røyk, og prøve å komme tilbake på rett spor igjen, sier Kåre og ler. Den første klassen hans laga et album til 
ham da de gikk ut i 1985. De gamle bildene er henta fra dette albumet. Anita Stange Kjølstad ser dere blant elevene på klassebildet fra 
1980-tallet. Hun forteller om en lærer som evnet å være kamerat - og samtidig høyt respektert.

Foto: Stian Ormestad / privat

TO STYGGE STOLER OG 
EN HAUG MED ELGER: 
- Det er mange fortvila 
ungdommer som har sitti her 
i disse to stygge grønne sto-
lene, som jeg møter igjen nå 
- som har lært å takle livet, 
forteller Kåre. Han har tatt i 
bruk sine helt egne kreative 
pedagogiske virkemidler. 
Som for eksempel tegn-
inger av elger og dasser i 
stedenfor rødpenn.
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Gode skoletall for Vestfold – og Re 
VGS trekker som vanlig snittet opp
BERGSÅSEN/TØNSBERG: Da tilstandsrapporten for de 
videregående skolene i Vestfold var til politisk behandling 
i fylkestinget ble den omtalt som «vårens vakreste even-
tyr». Og ekstra vakkert er det her i Re. Rapporten viser en 
positiv utvikling i forhold til at færre slutter i skolen, og at 
flere elever fullfører og består videregående opplæring innen 
fem år: 73,1 prosent av 2010-kullet i Vestfold gjennomførte 
sin videregående opplæring i løpet av fem år. Det er en 
framgang på 6,2 prosent i forhold til 2009-kullet, og ingen 
annen fylkeskommune har så stor framgang som Vestfold. 
Landsnittet for 2010-kullet ligger på 72,1 prosent. Og igjen 
er Re videregående skole med på å trekke snittet opp, hvis vi 
ser litt nærmere på den fullstendige rapporten: Her fullførte 
hele 86 prosent av avgangselevene sitt skoleløp i løpet av 
skoleåret 2015/2016. Det samme skoleåret slutta bare 1,9 
prosent av elevene. De resterende fortsetter på et løp med 
mål om fullførelse av videregående opplæring. Det er bare 
Re VGS og Sande VGS som kan skilte med et frafall på 
under to prosent av Vestfold-skolene. Mange skoler lig-
ger på rundt 3 prosent, og aller høyest ligger Færder VGS 
med et frafall på 4,6 prosent. Til tross for at vi er blitt vant 
med gode tall år etter år ved vår videregående skole, er det 
forbedringspotensiale også her. Det har vært utfordrende 
med en lang byggeperiode. Nå står et større skolebygg klart 
til innflytting etter en lengre byggeperiode enn først planlagt. 
Ifølge rapporten var Re VGS mest fornøyd med i 2015/2016:
– Meget gode resultater på fullført/bestått, lav andel sluttere, 
meget gode resultater på eksamen på yrkesfag, elevunder-
søkelsen viser stor grad av trivsel, gode resultater på medar-
beidermålingen (HKI) og god søkning. I 2015/2016 var de 
største utfordringene: – Andelen fullført/bestått på studie-
forberedende (ST, ID) kan forbedres, varierende resultater i 
fremmedspråk og P-matte, og trangboddhet i byggeperioden. 
På bildet ser vi Re-rektor Cecilie Langklep Bjørnøy som 
sammen med sin stab nok en gang leverer gode skoletall. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Dagen før nasjonaldagen ble 
det en ekstra feiring på Re 
videregående skole: 16. mai 
erklærte fylkesordfører nytt 
læringssenter og nye rom for 
åpnet. 

Skolen står bedre rustet nå
Nybygget består av nytt og ut-
videt læringssenter og bibliotek, 
nye klasserom og arbeidsrom 
for lærere. Et nytt aktivitets-
bygg er under utbygging. Pen-
sjonert og ny bibliotekar bisto 
fylkesordfører med snorklippet. 
På programmet stod takketaler, 
gaveoverekkelser, sang ved 
KoRE, omvisning, Re-lunsj for 
gjester og ansatte, og pølser i 
skolegården for elevene. Rektor 

Revetal
- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

Kort om Re videregående skole:

- Re videregående skole ligger i Bergsåsen i Ramnes.

- Skolen har 777 elever og 130 ansatte. 

- Følgende studieretninger tilbys: Studiespesialisering, 
idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag.
Innenfor alle fire programområdene tilbyr skolen også topp-
idrett - der man kan velge mellom håndball, fotball og 
utholdenhet.

Høytidelig åpning av 
nybygget på Re videregående skole
BERGSÅSEN: Fylkesordfører Rune Hogsnes gratulerte med ny skole: - Jeg sier 
“ny skole” fordi jeg synes dette tilbygget har gitt hele skolen et så stort løft.

Cecilie Langklep Bjørnøy ønska 
først spesielt inviterte gjester 
velkommen til en høytidelig 
seanse i det nye læringssenteret. 
- Å ha fått fasiliteter som dette 
gjør at vi står bedre rustet til 
å nå visjonen vår: et godt sted 
å lære. Vi har gjennom dette 
prosjektet fått alt det vi ønsket 
oss og litt mer, og det er et vel-
dig godt utgangspunkt for god 
læring, sa rektor ifølge skolens 
egen nettside. 

Utfordrende byggeperiode
Fylkesordfører Rune Hogsnes 
gratulerte med ny skole: - Jeg 
sier "ny skole" fordi jeg synes 
dette tilbygget har gitt hele 
bygningsmassen et stort løft. 

ÅPNING: Representanter 
fra Vestfold fylkeskom-
mune, skoleledelsen, 
byggefirmaet Backegruppen 
og arkitekt-firma ReArk var 
på plass under åpningen. 
Utdanningsdirektør Kjell 
Håkon Andersen pekte på 
den gode veksten skolen har 
hatt.

Foto: Re VGS

Jeg vil gi honnør for dette til 
alle involverte; prosjektleder, 
planleggere, arkitekt, prosjek-
tører, utbyggere og ikke minst 
til skolens ansatte som har vært 
tett på i forhold til å ivareta 
en god funksjonalitet. Skolens 
ansatte har levert god opplæring 
til elevene i en utfordrende peri-
ode, sa fylkesordføreren.  

En god vekst ved Re VGS
Utdanningsdirektør Kjell Håkon 
Andersen trakk frem det gode 
læringsmiljøet på skolen og den 
gode veksten skolen har hatt. 
Byggefirmaet Backegruppen 
har vært ansvarlige for ferdig-
stillelsen og ReArk er arkitekten 
bak utvidelsen av Re VGS.

Dekorerte norsk-
lærerens bil
BERGSÅSEN: Under littera-
turuka på Re videregående 
skole ble bilen til norsklærer 
Elin dekorert med post it- 
lapper - og ikke bare noen 
få, men tusenvis. Som skolen 
skriver på egen nettside, 
der også bildet er henta fra: 
“Hensikten er at litteratur 
skal synes over hele skolen 
denne uka. Lærerne starta 
alle timene sine med et dikt, 
det ruller dikt på skjermene 
og dikt møter deg på steder 
det ikke er normalt med 
slikt”.

Foto: Privat

Skoler i Re:
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Tyske tømrerelever feira 17. mai i Re

ALT i GLASS
Vi leverer et stort utvalg

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

De tyske elevene går på The-
odor Freyschule i Eberback, ved 
Heidelberg sør i Tyskland. 

Støtte fra EU-midler
De kom torsdag 11. mai og 
reiste hjem igjen 18. mai - et-
ter å ha fått med seg norsk 17. 

mai-feiring her i Re. I okto-
ber 2016 var 11 elever fra Re 
videregående skole på besøk i 
Tyskland. Nå er de tyske elvene 
på gjenvisitt. Utvekslingen får 
støtte fra EUs Erasmus+-pro-
grammet som støtter utveksling 
innen EU og EØS-området. 

BERGSÅSEN: 13 tyske tømrerelever var i mai på gjenvisitt på Re videregående 
skole, som en del av utvekslingsprogrammet mellom Norge og Tyskland.

UTVEKSLINGSPROGRAM: Tyske og norske utvekslings-
elever fotografert i det nybygde biblioteket på Re vi-
deregående skole sammen med lærere og rektorer.

Foto: Håkon Westby

Savner et skinn-
armbånd med 
en sølvring
REVETAL: En uheldig korps-
musikant mista et skinnarmbånd 
med en sølvring på mellom 
klokka 07.45 og 09.00 mens 
vedkommende marsjerte med 
Blågjengen på 17.mai. Hvis 
noen har finni dette, er det noen 
som blir veldig glad for å få 
beskjed på telefon 934 27 998.

De tyske elvene har bodd på 
Sandsletta og vært ute og jobba 
på bedrifter. De har sett på 
framtidas byggeteknikker, for 
eksempel passivhus.

Feira 17. mai i Re
Tirsdag 16. mai var ReAvisa 

innom Re videregående skole. 
Da spanderte skolen pizza på 
de norske og tyske elevene på 
personalrommet, og det var 
taler fra rektor og studierektor. 
Til ære for ReAvisa tok de en 
pause for fotografering i det nye 
biblioteket som ble høytidelig 

innviet samme dag. Fra 
16. til 17. mai over-
natta de tyske gjestene 
hos norske vertsfami-
lier og feira så 17. mai 
sammen med dem. Det 
var populært i det tyske 
følget.

17. MAI I RE: På nettavisa ReAvisa.
no finner du alt om 17. mai-feiringen i 
Re - bilder, video og reportasjer. Se det 
rekordlange 17. mai-toget på Revetal, 
se 17. mai-toget i Fon svinge fra kirka 
og opp til Krakken, og se 17. mai-toget i 
Undrumsdal gå fra kirka til Solerød 
oppvekstsenter. På bildet ser vi Andrine 
Eriksen Roberg (6) holde stødig takt i 
Undrumsdal-toget. Se mange flere bilder 
fra den store dagen i fotogalleriet på 
ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad.

Hipp hurra - gjenopplev 
årets 17. mai-feiring i Re!

Se video på ReAvisa.no
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I to måneder på tampen av dette 
skoleåret har valgfaggruppa 
“Design og redesign” på  9. 
trinn på Revetal ungdomsskole 
vært opptatt med med å sy 
kostymer, forteller lærer Elisa-
beth Klepp Grytnes. 

Kostymene kommer til nytte
Elevene ville gjerne ha et mål 
med oppgaven, derfor ble det 
bestemt at barnehagebarn skulle 
få kostymene som skulle lages. 
Ramnes private barnehage 
fikk forespørsel om de ønska 
kostymer, noe de gjorde. 
- Elevene har nå jobba iherdig i 
mange uker. Flinke og engas-
jerte elever, en drømmegruppe 
for en lærer. Og resultatet ble 

mange flotte, kreative produk-
ter, forteller Elisabeth. En 
tirsdag i mai kom 14 barn og 
tre voksne fra Ramnes private 
barnehage på besøk til valgfag-
gruppa på ungdomsskolen. Stor 
stas for både ungdomsskole-
elever, lærer og barnehagebarn. 
Hver enkelt elev fikk overlevert 
sitt kostyme, og barna fikk så 
klart lov å prøve de på. Barna 
ble også invitert inn i gymsalen 
på forestillingen «Snehvit og de 
syv dvergene» ved valgfaggrup-
pa “Sal og Scene” med lærer 
Rikka Rivrud. De har den siste 
tida jobba med skyggeteater. 

Fikk prøve skyggeteater
En spennende opplevelse for 

alle, og ekstra spennende 
var det at barna kunne få 
prøve seg på skyggeteater 
sjøl. Mange flinke, kreative 
elever, da i form av skue-
spillere, musikere, sangere 
og tekstleser. Som avslut-
ning på et svært hyggelig 
besøk, var det kaker både til 
store og små. 

Ungdomsskole-elever syr 
kostymer til barnehagebarn

REVETAL/RAMNES: Valgfagelevene ville ikke sy 
bare for å sy, de ville lage noe de kunne gi bort til 
noen som setter pris på det. 

OVERLEVERING: Her 
er noen av ungdomsskole-
elevene og barnehagebarna 
ved overlevering av de 
flotte kostymene, som 
elevene på valgfaget “De-
sign og redesign” har sydd 
sjøl. Barnehagebarna fikk 
også se og prøve seg på 
skyggeteater i gymsalen på 
Revetal ungdomsskole.

Foto: Privat

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Seks kyllinger var klekket ut av 
de tolv eggene som ble ruget. 
De kom ut med rumpa først, 
forteller et av barna, som går i 
gruppa for 5- og 6-åringer. 
- Kyllingene sier pip pip når vi 
koser med dem, forteller barna.

“Kyllingmamma”
Primus motor for prosjektet har 
vært Main Ree Rosnes som har 
hatt med seg eggene og ruge-
maskin. Nå har hun blitt pens-
jonist, men stiller opp igjen som 
”kyllingmamma”. I helgene 
har hun tatt med rugemaski-
nen hjem. Nå skal kyllingene 
være en uke til på Brår, før de 
kommer hjem til Main, forteller 
Beate Solerød. - Vi har kunstut-
stilling også, forteller barna og 
viser stolt vei: Ei gruppe har 
hatt om Thor Heyerdahl og laga 
en flott utstilling med mange 
Kon Tiki-flåter laget av greiner. 
En av flåtene skal de ta med til 
Larvik, hvor de skal se hvor 

Kyllinger og kunst 
i Brår barnehage

Heyerdal vokste opp, og så skal 
flåten sjøsettes. De har skrivi 
et brev som skal være med på 
flåten hvor de ber om at den 
som finner flåten forteller hvor 
den har havna. En gruppe har 
lest bøkene om Gruffalo og laga 
Gruffalodukker og kostymer til 
skuespill. De har også en koke-
bok med Gruffalo-oppskrifter 
som de hadde laga og spist: 
Grillet rev, slangestuing, ugle 
med krem og innbakt mus.
- Men det var ikke ordentlig da, 
sier en av ungene og ler. 

Morsomme dager
På en vegg står en utstilling om 
”Larven aldri mett” med både 
sommerfugllarver og som-
merfugler. En Pringles-boks 
var gjort om til en larve som 
kunne fores med mat, noe Vic-
tor demonstrerte der han putta 
tegnet mat inn i den. 
Tydelig at barna i Brår barne-
hage har morsomme dager!

BRÅR: I Brår barnehage var barna i ”fyr og 
flamme” da ReAvisa var innom: Seks nyklekte kyl-
linger kunne de vise fram, og de viste fram kunstut-
stillinger om det de har jobba med i år.

BRÅR BARNEHAGE: Over ser vi Luna Sofie med ei dukke av 
Gruffalo som de har lest om og laget utstilling om. Barna på Brår 
barnehage er veldig opptatt av kyllingene. Foran fra venstre: In-
grid, Meda, Mathias, Kristoffer, Mats og Agnes. Bak Lea Therese 
og Luna Sofie. 

Foto: Håkon Westby.

KYLLINGER: Seks fine kyllinger som trives i Brår barnehage.

Foto: Håkon Westby

Skoler i Re:
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I tida etter påske har elevene 
på 8. trinn på Revetal ung-
domsskole hatt arkitektur på 
timeplanen i faget kunst og 
håndverk. 

Fra tegnebrettet til modell
Elevene har jobba med perspe-
ktivtegninger, plantegninger og 
fasadetegninger. De har også 
hatt en arkitekturdag i Tønsberg 

der de fikk omvisning i byen, 
samt at de fikk prøve seg på hus-
bygging i verkstedet på Haugar. 
I mai kom Re videregående og 
Opplæringskontoret på besøk på 
Revetal ungdomsskole. De hadde 
med utstyr og materialer, og elev-
ene skulle nå sammen på grupper 
lage en liten husmodell av huset 
de tidligere hadde laga fasadeteg-
ning av. Dette fikk elevene hjelp 

REVETAL: 8. klassinger på Revetal ungdomsskole har hatt arkitektur på time-
planen denne våren. Med god hjelp av Re VGS-elever ble tegninger til små modeller 
på tampen av skoleåret.
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•	 Grøfting/drenering
•	 Skog-	og	krattrydding
•	 Gravearbeid	
•	 Tomtearbeider

•	 Transport	
•	 Massedeponering
•	 Granittmurer	
•	 VVA-anlegg

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

Re VGS-elever hjelper ungdoms-
skoleelever med “småhusprosjekt”

til av lærere og elever fra Re VGS, 
Bygg- og anleggsfag. 

To hele dager med bygging
Det ble jobbet intens i to hele dager 
av engasjerte og flinke elever, og 
resultatet ble mange flotte hus - og 
godt mulig det er noen framtidige 
arkitekter og tømrere blant ungdoms-
skoleelevene som med stor iver 
gjennomførte “Småhus-prosjektet”.

SMÅHUSPROSJEKT: Et populært prosjekt der 
tegninger ble til små modeller. Revetal ungdoms-
skole-elevene fikk god hjelp av Re VGS-elever 
fra Bygg- og anleggslinja. Her ser du elever i 
arbeid og noen av de ferdige resultatene.

Foto: Privat

Mye sang og litt alvor
UNDRUMSDAL: – Før har vi vært troll 
og nisser. Nå er vi bjørner, kaniner og 
fugler, forteller barna i Solerød Jubateat-
er. På scenen sto 18 barn i alderen 5 – 11 
år sist lørdag på Dalheim i Undrumsdal 
- i den tredje oppsetningen til Solerød 
Jubateater: «Løsører eller andre løs-
ninger». – Det er en familieforestilling 
med mye sang og litt alvor, med bjørner 
som vil være kaniner, kaniner som kran-
gler, en fugl som bestemmer hva som er 
«in», to fugler som bare dilter etter. Midt 
oppi dette havner «Ida» som mobbes 
på skolen. får ReAvisa opplyst. Etter 
forestillingen var det sommeravslutning 
med grilling.

Foto: Privat
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Landsmøte-skryt til 
Morten Stordalen
OSLO/BREKKEÅSEN: 
Nasjonal Transportplan (NTP) 
har høsta mye oppmerksomhet 
i de nasjonale mediene etter 
framleggelsen i april. Bak den 
historiske satsingen på vei og 
jernbane, med en ramme på 
hele 1.064 milliarder kroner de 
neste 12 åra, trekker en reing i 
trådene: Morten Stordalen (48) 
fra Brekkeåsen i Våle. 
Spesielt skryt får Stordalen 
for hvordan han involverte 
hele stortinget i arbeidet med 
Nasjonal Transportplan. Alle i 
stortingsgruppen ble involvert 
og alle fylker representert, heter 
det i en pressemelding fra FrPs 
landsmøte. FrPs parlamenta-
riske leder Harald Tom Nesvik 
sa følgende fra talerstolen: 
– Det er en person som skal ha 
ekstra skryt for dette arbeidet, 
og det er Morten Stordalen, 
sa Nesvik til stor applaus fra 
landsmøtesalen. Hovedpersonen 
sjøl synes det er utrolig moro å 
få så mye skryt for jobben som 
er gjort. 
– Det betyr mye! Det har vært 
et omstendelig og krevende 
arbeid. Jeg har besøkt alle 
fylker og fått innspill til veier 
og broer som må bygges og 
vedlikehold som må gjennom-
føres. – FrP er bilpartiet og vi 
skal bygge og vedlikeholde 
tusentalls kilometer med vei. 
Jeg tror derimot mange er over-
rasket over at «bilistenes parti» 
sørger for tidenes satsing på 
kollektiv i Norge. – Vi i FrP tror 
at et bedre kollektivtilbud gir 
bedre fremkommelighet og økt 
trafikksikkerhet. Det kommer 
alle trafikanter til gode, og der-
for er kollektiv et svært viktig 
satsingsområde for oss. – Bare 
i år bevilger vi 21,9 milliarder 
kroner til å styrke jernbanen. 
Vi gir 940 millioner kroner i 
belønningsordninger for bedre 
kollektivtransport i byene, og 
600 millioner kroner i statlig 
bidrag til miljøavtaler, oppsum-
merer Morten Stordalen. 
NTP er en plan som gjelder for 
tolv år for transport i Norge, og 
det skal lages perspektiv mot 
2050. Planen revideres hvert 
fjerde år. I planen prioriterer 
regjeringen mellom alle sam-
ferdselsprosjekter her i landet 
og sier hva det skal satses på 
og bevilges penger til. Bevilgn-
ingene må komme i senere års 
budsjetter, og prioriteringer kan 
bli endret.
Før stortingskarrieren, var 
Morten Stordalen varaordfører 
i Re fra etableringen av den nye 
kommunen i 2002 og fram til 
lokalvalget i 2011. Nå er han en 
profilert FrP-er, stadig i nyhe-
tene – og den siste tida mest i 
forbindelse med NTP.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Døvikveien er en liten del av 
den gamle Kongeveien i Un-
drumsdal. Langs den lille grus-
veien parallelt med gamle E18 
ligger det både boliger, nærings-
områder og et nytt kirkebygg 
med skole, eid av Bjerkely 
menighet. Re kommune vil 
selge to kommunale tomter i 
området. De er regulert til LNF-
område – det vil si Landbruks-, 
natur- og friluftsområder.

Salgspris på snaut 150.000 
– eller nesten 6,5 mill
Prisforskjellen er veldig stor for 
salg til landbruksformål – som 
området er regulert til i dag – 
eller til næring, som det grenser 
inntil og eventuelt må omregul-
eres til: «Salget tilfører kom-
munen 6.390.000 kroner hvis 
det selges til næringsformål. 
Dersom salget skjer til land-
bruksformål, vil salget tilføre 
kommunen 146.250 kroner», 
heter det i rådmannens innstill-
ing fra november i fjor – der 
rådmannen anbefaler salg til 
næringsformål. Forskjellen er 
på godt over 6 millioner kroner.
To tilgrensende gårdsbruk har i 
flere år spurt om å få kjøpe de 
samme kommunale tomtene. 
Et av disse er sauegården til 
Bjørnar og Karin Langaas, der 
de på det meste har 170 dyr. For 
tre år siden fikk sauebøndene 
et skriftlig svar fra Re kom-
mune, der det blir forklart at 
kommunen ikke har til hensikt 
å selge. Derimot ble det inngått 
en 10-årig leiekontrakt. – Det 
var vi forsåvidt fornøyd med, 
for det ga oss hvert fall litt 
forutsigbarhet – trodde vi, for-
teller Karin. De har rydda skau 
og gjenoppretta et flott beiteom-
råde der det for bare tre år siden 
var begynt å bli gjengrodd og 
uframkommelig. – Vi trenger 
beiteareal rundt husa, ikke langt 
nedi skauen med rev og andre 
rovdyr. Derfor har vi spurt 
kommunen flere ganger om å få 
kjøpe, forteller Karin Langaas 

Beite og landbruksareal - eller næringsareal?

UNDRUMSDAL: Sauebeitet pluss en del skau er verd godt over seks millioner mer som næringsareal,
sammenliknet med verdien som landbruksareal. Det er opp til våre folkevalgte å avgjøre hva det selges som. 
Saken er nok en gang utsatt til nabolagets store fortvilelse. De protesterer mot utvidelse av næringsarealet.

til ReAvisa. Beiteområdet er 
opparbeida på leid kommunal 
grunn – med støtte fra fylkes-
kommunale midler, søkt om 
gjennom Re kommune. Totalt 
har sauebøndene fått 45.000 
kroner til beiteprosjektet, fordelt 
på flere områder rundt gården.
– Det overrasker oss at Re kom-
mune i det hele tatt var villig 
til å se bort ifra jobben som er 
gjort for å restaurere et gam-
melt kulturlandskap, i tillegg 
til å se bort ifra både gjeldende 
reguleringsplan – og ikke minst 
konsesjonsloven – for å selge 
med mest mulig profitt?

Streng med andre – ikke like 
streng med seg sjøl?
Da nabolaget i Døvikveien fikk 
greie på at kommunen ville 
selge arealet til næringsformål 
– bare to år etter sauebøndene 
og en annen nabogård prøvde 
å kjøpe de to tomtene til 
landbruksformål – protesterte 
gårdbrukerne. De fikk kjapt 
støtte fra Døvik velforening. 
Politikerne fikk saken på sitt 
bord på tampen av fjoråret. Da 
ble den utsatt i Hovedutvalg for 
drift, eiendom og næring (DEN) 
etter forslag fra Bente Torun 
Brekke (FrP). Da saken kom 
opp igjen i mai har pipa fått en 
annen lyd. Etter at forslaget om 
å selge til næringsformål møtte 
motbør, innstiller rådmannen 
ikke på salg i det hele tatt: «Det 
foretas en ny vurdering av even-
tuell framtidig endret bruk av 
arealene i forbindelse med neste 
rullering av kommuneplanens 
arealdel», heter det i sakspapir-
ene for hovedutvalgsmøtet tirs-
dag 30. mai. Der ble saken nok 
en gang utsatt - mest sansynlig 
til over sommeren. Sauebøn-
dene og velforeningen frykter at 
området kan bli omregulert ved 
neste korsvei – uten noen som 
helst hinder for salg til nærings-
formål i framtida. – Vi liker 
ikke at Re kommune skal backe 
ut av et eventuelt salg nok en 

gang. Vi vil gjerne kjøpe, og vi 
mener kommunen må følge sin 
egen reguleringsplan og ikke 
minst konsesjonsloven. – Vi har 
ingen tillit til administrasjonens 
håndtering av saken, sier nabo-
laget i Døvikveien som møter 
ReAvisa. De mener at politik-
erne nå må ta et standpunkt 
i saken – og selge i tråd med 
konsesjonsloven. – Det betyr 
salg til landbruksformål, slik det 
er regulert i dag – og til en reel 
pris slik konsesjonsloven sier.
– Vi hører jo ofte om hvor 
strengt det er for andre å få 
unntak, men så skal kommunen 
være mindre streng med seg 
sjøl? Det sender et elendig sig-
nal, mener Karin Langaas.

Alle i området ønsker en 
avklaring – også Frico
Enda en utsettelse er en løsning 
ingen parter i Døvikveien 
liker særlig godt: – Vi øn-
sker forutsigbarhet, forteller 
både sauebøndene Bjørnar og 
Karin Langaas – og det samme 
forteller Steven Fritzøe, daglig 
leder ved Frico, som gjerne blar 
opp nesten 6,5 mill for de to 
tomtene. – Vi har nok å finne 
på her, så hva status på denne 
saken er nå har jeg ikke hatt tid 
til å sette meg inn i, forteller 
Steven Fritzøe til ReAvisa på 
telefon. Han forteller om et 
hyggelig møte med kommunen 
og velforeningen, og vil gjerne 
holde på den gode tonen. – Vi 
har ingen ønsker om å komme 
på kant med noen. Frico ønsker 
som resten av nabolaget i 
Døvikveien forutsigbarhet: – 
For oss er det viktig å tenke 
utvikling, og for å få til det må 
vi tenke langsiktig.
– Men er det sånn at Frico er 
helt avhengig av å få kjøpt dette 
tomtearealet?
– Vi flytta fra Tønsberg til Re 
nettopp på grunn av mangel på 
plass. Tønsberg hadde ikke mer 
areal å tilby oss, mens Re tok 
oss i mot og ville ha nærings-

MOBILISERER: 
Nabolaget med 
bønder og vel-
forening i Døvik-
veien er klare for å 
mobilisere mot en 
omregulering av 
LNF-områdene 
langs gata deres. 
Foreløpig utsettes 
saken gang på 
gang.

Foto: 
Stian Ormestad.

utvikling. Det var jo derfor vi 
flytta fra Tønsberg til Re i sin 
tid, ja.

Landbruk mot næring
En prisforskjell på godt over 
seks millioner kroner, det er 
rått parti hvis tomtearealene 
kommer ut på det åpne marked, 
mener Karin Langaas. – Jeg 
skjønner at kommunen vil 
tjene mest mulig penger, men 
konsesjonsloven eksisterer jo 
nettopp fordi landbruksområder 
ikke skal kjøpes opp til bolig- 
og næringsutvikling. Denne 
saksgangen klinger dårlig i 
landbrukskommunen Re, mener 
nå jeg, sier Karin. Steven Frit-
zøe forteller på vegne av Frico 
at det må bli opp til politikerne 
hvem kommunen vil selge til. 
– Jeg har egentlig ikke noen 
flere kommentarer til dette. Vi 
forholder oss til det som blir 
bestemt av de som bestem-
mer, rett og slett, sier Steven. 
Både gårdbrukere, velforening 
og næringsdrivende ønsker en 
avklaring. Den tynnslitte tilliten 
til rådmannen og hans adminis-
trasjon, svarer rådmann Trond 
Wifstad slik på: – Det er nok 
ikke riktig av meg å kommen-
tere denne saken spesifikt, før 
den er behandlet politisk.
Sauebøndene og velforeningens 
inntrykk av en motvilje mot å 
selge, hvis ikke det blir solgt til 
næring med mest mulig profitt, 
vil heller ikke rådmannen kom-
mentere. – Men generelt kan 
jeg si at det ikke er en unormal 
måte å gjøre det på, når det er 
flere interessenter, å ta det opp 
til en større vurdering. Og da 
er det å avvente en rullering av 
kommuneplanen en vei å gå – 
som anbefalt i denne saken. 
I slutten av mai valgte Hovedut-
valget for drift, eiendom og 
næring (DEN) nok en gang å 
utsette saken, og tirsdag denne 
uka var de folkevalgte på befar-
ing i Døvikveien. Saken kom-
mer opp igjen over sommeren.

Politikk i Re:
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Et stort flertall av 
de yngste i Grette-
bygd vil bli i Re
GRETTEBYGD: Ifølge Grette-
bygd velforening var det et 
overveldende flertall som vil ut 
av Re. Nå viser en objektiv inn-
byggerundersøkelse at det ikke 
stemmer. – Tallene viser heller 
at vi må forbli en del av Re, 
mener samboerparet Caroline 
Vinar (31) og Michael Aas-
etrand Hansen (39). Familien 
på fem i Bruserudveien mente 
velforeningen hadde lagt opp til 
et ensidig løp, uten å involvere 
alle i Grettebygd. Velforenings-
lederen var overrasket over 
kritikken. Kanskje like over-
raskende er spriket mellom 
velforeningens tall og tallene 
fra innbyggerundersøkelsen: Et 
overveldende flertall for Holme-
strand er blitt til dødt løp mel-
lom de to alternativene: Nå sier 
like mange nei til grensejuster-
ing, som ja til grensejustering. 
Det skal ikke bli lett for kom-
munaldepartementet å knekke 
denne harde nøtta – eller?
– Resultatet av innbyggerunder-
søkelsen viser egentlig ingen 
tegn på hvor Grettebygd skal 
gå sånn objektivt sett. Da er det 
vel best å bli der vi er?, spør 
Caroline retorisk. Men ser vi 
nærmere på tallene, finner vi 
noe interessant: Blant de spurte 
under 30 år vil hele 7 av 10 bli i 
Re. Bare 2 av 10 vil til Holme-
strand. I alderen 18 til 45 år vil 
godt over halvparten forbli en 
del av Re, med en margin på 12 
prosent foran Holmestrand.
Til sammen gir det et klart 
flertall for Re for alle under 45 
år. Det er bare for aldersgruppa 
fra 45 år og oppover at flertal-
let mener en grensejustering 
til Holmestrand ville være det 
beste. – Vi vil be kommunalde-
partementet om å legge stor 
vekt på det klare flertallet blant 
de yngste og unge voksne, for 
det er tross alt de som skal bo 
i bygda lengst, sier Caroline. 
Kommunestyret i Re og Holme-
strand vil få utredningen om 
grensejustering på høring, og vil 
da få anledning til å argumen-
tere for sine synspunkter. I Re 
kommune kommer saken opp 
for kommunestyret i det siste 
møtet før sommeren, tirsdag 
20. juni, ifølge rådmann Trond 
Wifstad. – Vektlegg det klare 
flertallet for Re blant de unge. 
Det er vårt råd til våre folke-
valgte her i Re, oppfordrer Car-
oline og Michael via ReAvisa. 
Fylkesmannen tar sikte på å 
ha sin anbefaling til Kommu-
nal- og moderniseringsdeparte-
mentet klar innen 16. august, 
meldes det fra den kanten. Les 
hele denne saken på nettavisa 
ReAvisa.no.

Skjeggestadåsen 
barnehage skal 
åpne igjen i august
SKJEGGESTADÅSEN: 
Skjeggestadåsen barnehage ble 
stengt på dagen i januar, etter en 
stor vannlekkasje som førte til 
store vannskader. 
– Anbudsfristen gikk ut 1. juni. 
Etter planen skal restaurerings-
arbeidet være ferdig 1. august, 
forteller rådmann Trond Wifstad 
til ReAvisa. Han forteller at 
regningen går til forsikringssel-
skapet. Re kommune må betale 
avtalt egenandel i forsikrings-
avtalen. De store vannskadene 
kom etter en feil i sprinkelan-
legget som fylte barnehagen 
med vann i løpet natt til 28. 
januar i år. Flere foreldre har 
i løpet av tida barnehagen har 
vært stengt tatt kontakt med 
ReAvisa, utålmodig etter å få 
fortgang i saken. Noen er også 
kritiske til den midlertidige 
løsningen med barnehage på det 
gamle sjukehjemmet i Våle. En 
mamma forteller at foreldrene 
først fikk beskjed om at det 
skulle ta tre måneder før skad-
ene var utbedret, men det går nå 
over sju måneder fra vannskad-
ene ble oppdaget til planlagt 
åpning – godt over dobbelt så 
lang tid. Administrasjonen i 
Re kommune har på sin side 
berømmet familiene det gjelder 
for samarbeidsvilje til å omstille 
seg for en periode. 
Oppdraget måtte settes ut på an-
bud før jobben kunne bli starta 
på. Skjeggestadåsen barnehage 
sto ferdig i 2015, og er Re kom-
munes nyeste barnehage med 72 
plasser, fordelt på tre baser.

Det eldste regnskapskontoret i Re!
Du kan fortsatt regne med oss!

Regnskap for landbruk, firmaer og foreninger
Økonomisk veiledning – budsjett – selskapsetablering

gårdsoverdragelser – valg av selskapsform

Skaugvn 2, Postboks 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00 E-post: Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I slutten av april bestemte 
kommunestyret i Re å utvide 
Solerød barnehage. Før det 
samme møtet tok elevrådsleder 
Ingrid Heierstad (13) ordet i 
Åpen post: Det er vel og bra 
at barnehagen utvides, men 
ikke uten en oppgradering av 
utearealene.

En gammel kampsak
Politikerne fikk se bilder som 
tegner et dystert bilde av 
uteområdene på hele Solerød 
opp-vekstsenter – både barne-
hagen og skolen: Gamle og 
ubrukelige lekeapparat, små 
sandkasser der det allerede i dag 
er trangt om plassen, ei lekestue 
gitt av FAU som råtner på rot, 
og en lekeplassrapport som har 
sørga for at det er blitt enda 
mindre å finne på i skolegården. 
Mange i Undrumsdal føler at 
både barnehagen og skolen 
er blitt nedprioritert i årevis – 
siden skolen gang på gang har 

vært nedleggingstrua. Derfor 
har det ikke blitt gjort de store 
investeringene i denne delen av 
kommunen?

Investering i folkehelse
– Tida er inne for å satse mer 
på Undrumsdal, mener Marga-
reth Horn i FAU ved Solerød 
oppvekstsenter. – Vi håper våre 
folkevalgte ser verdien av den 
fysiske aktiviteten som barna 
får – både i skoletida og på 
fritida – ved at det investeres i 
mer lekeapparater.
Margareth forteller at foreldrene 
i Undrumsdal ikke er vonde å 
be når det kommer til dugnad.
– Vi er vant med det og stiller 
opp hver gang det trengs. Men 
her trenger vi også en politisk 
vilje til å satse på Undrumsdal – 
sammen med oss som bor her!
Møtet i april var oppløftende for 
elevrådsleder Ingrid og de andre 
oppmøtte fra Undrumsdal. Et 
enstemmig kommunestyre gikk 

for Heming Olaussen (SV) sitt 
forslag: «Administrasjonen 
pålegges å gjøre en rask utred-
ning av forbedringer av uteom-
rådet som kan stå klart over 
sommerferien. Saken legges 
fram for neste møte i kommune-
styret». Rådmannen kommer 
til å legge fram et prisoverslag 
for oppgradering av utearealene 
ved Solerød oppvekstsenter 
spesielt til kommunestyremøte 
20. juni.

Forventningene er i høyspenn!
Sjøl om det var en tverrpolitisk 
enstemmighet om å se på saken 
i april-møtet, er det først nå 
saken skal avgjøres.
En ting er hvert fall sikkert, 
forteller små og store som har 
invitert ReAvisa til Undrums-
dal i forkant av den politiske 
behandlingen: – Forventningene 
er i høyspenn!
Les flere saker om dette på 
nettavisa ReAvisa.no.

- Nå er det på tide å satse litt 
  på denne kanten av kommunen!
UNDRUMSDAL: Denne gjengen minner våre folkevalgte på det de sa etter at 
elevrådslederen tok ordet før kommunestyremøtet i april. – Forventningene er i 
høyspenn!

MOBILISERER: Små 
og store som har invitert 
ReAvisa til Undrums-
dal er krystallklare: 
– Forventningene er i 
høyspenn! 

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

Oppladningen til EM er godt 
i gang på Lefsaker gård ved 
Fjellborg i Våle. Der jobber 
Ellen Kristina Hynne (38) og 
hesten Rom Tikka (16) med å 
finpusse formen foran EM i fel-
tritt i Strzegom i Polen i august.

Trener passe mye
Til daglig er Ellen Kristina stor-
fe-bonde og driver en rideskole 
på gården. Hun rir inn hester 
og har et eget håndlag med 
hester - som er både hobby og 
jobb ved siden av gårdsdrifta. 
Og en idrett på toppnivå. Nå 
lader 38-åringen på hesteryggen 
og den 16 år gamle hoppa opp 
med å trene passe mye: - Det 

er viktig å holde oss friske og 
raske nå. Vi skal ri et stevne i 
slutten av juni for å holde oss på 
det nivået vi har nådd nå.
- Folk tror kanskje at denne 
sporten er for "hestejenter". 
Men av de fire på det norske 
laget er jeg nest yngst. Det tar 
så lang tid å skaffe seg erfaring. 
Når vi konkurrerer stiller alle 
over 21 år på lik linje - menn og 
kvinner.

Langt ifra en rolig søndagstur
EM-plassen er sikra etter 
kvalifisering i Sopot i Polen i 
slutten av april. Sjøl synes Ellen 
Kristina rittet starta dårlig:
- Første del av konkurransen 

er dressur, og denne delen var 
jeg ikke kjempe fornøyd med. 
Hesten hadde rett og slett litt for 
mye krutt i kroppen, forteller 
Ellen Kristina til ReAvisa. - 
Men vi var innenfor kravene og 
våre beste disipliner gjenstod.
Dag to var det terrengritt i ei 
nesten seks kilometer lang 
løype med rundt 40 hinder på 
cirka 10 minutter. Ingen helt 
vanlig søndagstur, med andre 
ord. - Runden gikk fint, og vi 
var kjempefornøyd. Siste dagen 
var det sprangbane. Hesten var 
full av krefter og hoppa fantas-
tisk! Da var kvalifiseringen i 
boks, og Ellen Kristina sørger 
med det for at Norge kan stille 

med lag i EM. Det har ikke 
skjedd siden 1928, ifølge de 
som har greie på hestesport-
historien, forteller Ellen Kris-
tina. - Norge har i dag bare fem 
ryttere på dette nivået, så dette 
er moro. 

Enda en EM-hest fra Re
Den andre norske hesten i Sopot 
kvalifiserte seg også til EM, 
men for juniorer, forteller Ellen 
Kristina - med stor stolthet:
- Den hesten har jeg ridd inn og 
utdannet hele veien opp på det 
nivået. Rytteren Caroline Walen 
kjøpte Boromir av meg høsten 
2014. Så dette ble ekstra gøy for 
oss begge!

Re-rytter representerer Norge i EM i feltritt

KLARE FOR EM: Ellen 
Kristina Hynne (38) og Rom 
Tikka (16) er klare for EM i 
feltritt. 

Foto: 
Jean Andre Håpnes.

VÅLE/POLEN: Sjøl om hesten hadde litt for mye krutt i kroppen, klarte både hest og rytter fra Re å kvali-
fisere seg til EM i august.

- Yes! Vi vant!
BIBO: Re G14 tok sin første 
seier for året da de slo godt 
plasserte Borre på Bibomyra 
siste tirsdag i mai. Kevin Lin-
nestad scora begge Res mål, 
ett i hver omgang - og Re 
leda fortjent 2 - 0 til det gjen-
sto ett minutt av kampen. Da 
reduserte gjestene til 2 - 1. På 
bildet takker fornøyde Re-
spillere sine motstandere for 
kampen, strålende fornøyd 
for årets første seier: - Yes! 
Vi vant!

Foto: Håkon Westby

Klevjer vant igjen
RE/RINGERIKE: Kristian 
Klevjer (17) vant Ringerike 
Grand Prix – suverent! – Re-
syklistene trår te som bare det!, 
rapporterer Henning Larsen i 
Re Sykkelklubb: Kristian sykler 
nå for Glåmdalen, men han 
starta i oransj Re-drakt som 
flere lokale sykkeltalenter. I  
mai ble Kristian Klevjer beste 
junior i Ringerike Grand Prix. 
Det er et av de virkelig store og 
prestisjetunge rittene i Norge. 
Og 17-åringen fra Sørby i Våle 
vant overlegent: – Laget kjørte 
perfekt og la alt til rette for at 
jeg kunne kjøre på i bakken, 
forteller Kristian til ReAvisa. 
– Jeg kom aleine, rundt 20 
sekunder foran, tror jeg.
Ikke nok med at det ble en 
suveren seier i Ringerike Grand 
Prix lørdag, søndag samme helg 
ble Kristian nummer 15 i Sund-
volden Grand Prix. Det ble han 
etter å lagt ned masse arbeid for 
sin lagkompis som til slutt vant.
– Det er bare fantastisk! Det 
skjer gang på gang – altså unge 
sykkelryttere i fra Re hevder 
seg på øverste nivå i norsk 
sykling, forteller Henning 
Larsen i Re SK.

Foto: Privat

Sport i Re:
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ReAvisa skreiv om rotalentet 
første gang i desember 2010, 
og siden den gangen har han 
klatret fra elitenivå i junior, så 
U-23, og nå tar reingen det tøffe 
og lange taket inn i seniorenes 
rekker – og landslaget.

Satte to nye perser i vinter
Kris Cato Thon fra Tohn Gård 
på Freste har akkurat fylt 25 år, 
han har vokst seg snaut to meter 
høy og trent seg opp til rett 
oppunder 100 kilo, ifølge pro-
filen hans på Norsk Roforbunds 
nett-sider. Målbevisstheten 
har vært imponerende, helt 
siden han starta med roing som 
13-åring i 2005. I vinter satte 
Kris Cato nye perser på både 
2.000 meter og 5.000 meter. 
I februar vant han eliteklas-
sen i innendørs-NM. Han lå 
med andre ord godt an før 
årets landslagsuttak som skulle 
avgjøres på to nasjonale regat-
taer på vårparten: I den første 
regattaen ble han nummer fire, 
etter blant annet OL- roerne 
Olaf Tufte og Nils Jacob Hoff. 
Den andre vant han, og da var 
saken klar: Kris Cato var sikra 
landslagsplass. I uttaksbrevet 
fra Norges Roforbund står det 
blant annet: «Kris Cato har 
vist fysisk nivå, holdninger og 

Reing på ro-landslaget

RO-TALENT: Kris Cato Thon (25) sitt store mål denne 
sesongen er VM i USA. 

Foto: Privat.

FRESTE/POLEN: Kris Cato Tohn (25) fra Freste 
representerer Norge sammen med Olaf Tufte og 
Kjetil Borch i Poznan i Polen til helga.

prestasjoner som gir en naturlig 
tilhørighet i elitegruppen som 
toppidrettsutøver». Kris Catos 
første regatta med landslaget 
blir i Poznan, Polen, til helga 
15. – 18. juni. Der ror reingen 
1X, og Olaf Tufte og Kjetil 
Borch ror 2X.

– Gleder meg veldig!
– Jeg er tatt ut i singel, så det 
er noe helt nytt for min del å ro 
aleine internasjonalt, forteller 
Kris Cato til ReAvisa. – Men 
jeg gleder meg veldig, og håper 
på gode løp.
Landslagsledelsen har satt semi-
finale som mål – det vil si topp 
12. Det kan være et hårete mål 
i hans første forsøk, men med 
full klaff skal det være mulig å 
hevde seg så langt oppover på 
resultatlista. Det skal ikke stå 
på treninga: – Jeg trener veldig 
mye rospesifikt, altså roing eller 
romaskin. I vinter har jeg liggi 
på mellom 16 og 22 timer og 
140 – 220 kilometer i uka. I til-
legg kommer reine styrkeøkter.
– Nå i oppladningen til Polen 
er det mindre mengde og mer 
fokus på fart, forteller Kris 
Cato. Det store målet i år er VM 
i Sarasoto i Florida, USA. Det 
går i månedsskiftet september/
oktober.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Lørdag 3. juni gikk den første 
av fem NM-runder i cross-
kart på Grenland motorsenter 
– «hjemmebanen» for vest-
foldinger. Anlegget utenfor 
Skien er fylkesanlegg for 
Telemark og Vestfold – siden 
vi i Vestfold ikke har en eneste 
bilbane i eget fylke. Flere re-
inger var i aksjon, og mange av 
dem tok med seg mange poeng i 
NM-sammendraget – og en gikk 
helt til topps i 1. runde og leder 
med det Norgesmesterskapet:
Alexander Heum (13) fra 
Gretteåsen i Undrumsdal.

- Litt i sjokk!
Løpet starta ikke så bra, for-
teller Alexander til ReAvisa: I 1. 
omgang smalt han sammen med 
en konkurrent, klarte å komme 
seg inn til 3. plass, men med 
vondt i armen som måtte ises 
litt ned. Revansjesugen foran 2. 
omgang vant han med god mar-
gin. I 3. og siste omgang ble det 
en 2. plass, og det på en våt og 
veldig glatt bane. Familie-team-
et Heum var veldig fornøyd før 
finale! Det ble A-finale, med 4. 
startspor. Alexander kjempa seg 
oppover i feltet, med en knall-
god start kom han seg opp på 2. 
plass – krangla med jenta foran 
og klarte å lure seg forbi opp 

til 1. plass. – Jeg er strålende 
fornøyd – og i litt i sjokk!, 
forteller Alexander til ReAvisa. 
Nå lades det opp til neste NM-
runde på Flisa i slutten av juni.
Bilsporttalentet, som kommer 
fra en bilsportfamilie gjennom 
generasjoner, kjørte inn til en 
7. plass totalt i NM i fjor, i sin 
første sesong. Da ble en 3. plass 
den beste plasseringen gjen-
nom sesongen. I år er lillebror 
Lauritz Heum (7) også med, og 
han kjørte inn til 3. plass og fikk 
et flott deltagerbevis, strålende 
fornøyd også han.

Re-resultater i 1. NM-runde: 
Crosskart 85 ccm: 
1. plass Alexander Heum, 
7. plass Simen K. Johansen, 
13. plass Mathias Bringaker.
Crosskart 650 ccm: 
3. plass Kristoffer Lilleby, 
7. plass Martin Haslestad, 
11. plass Halvard Grytnes, 
12. plass Per-Ole Bøe, 
13. plass Marius Sommerstad.
Crosskart Xtreme: 
3. plass Kjetil Bergan, 
6. plass Johan Bergan.

Ung Re-gutt i ledelse av NM
GRENLAND/UNDRUMSDAL: Alexander Heum 
(13) fra Undrumsdal overrasket alle - inkludert seg 
sjøl - da han vant sin første seier i 1. NM-runde i år.

FORNØYDE GUTTER: Brødreparet Alexander og Lauritz på 
pallen, eldstebror med 1. plass og minstebror med 3. plass. 

Foto: Privat.

NM-FINALE I RE: 
Banen på Ødegården 
er en av Norges beste 
motocrossbaner, ikke bare 
mener klubben det, men 
også noen av de største 
profilene i Norge har 
dette som en av sine 
favorittbaner. - Det er nok 
mange som gleder seg 
over at finalerunden blir 
arrangert hos oss. Men 
det er nok også mange 
som frykter banen vår, 
for om det regner hos oss 
er det ekstremt krevende, 
forteller leder for Re mo-
torsport Joyce Christine 
Andersen. NM-finalen 
går helga 19. - 20. august.

Foto: 
Stian Ormestad.

Kriga seg til seier
BERGSÅSEN: Re FK var ute 
etter tre poeng mot Runar for-
rige torsdag - på hjemmebane 
i Bergsåsen: Bortelaget pressa 
på fra start og var ivrige på en 
tidlig scoring. Men Odin Gjerde 
stengte Re-målet. Ikke en gang 
på et tildelt straffespark klarte 
bortelaget å score. Tidlig i 2. 
omgang kom Re-scoringa alle 
venta på. Stopperkjempe og ba-
nens gigant Marius Thorkildsen 
steg fram på en corner og stanga 
hjemmelaget i ledelsen - hans 
første mål for klubben. Runar 
brukte ikke mange minuttene på 
å komme ajour. Et hjørnespark 
i andre enden, og gjestene fikk 
ballen i mål etter mye klabb og 
babb i feltet. Tjue minutter før 
slutt førte Sebastian Hoksrød 
ballen framover på en kontring 
for hjemmelaget. Spissen slapp 
ballen videre til Vetle Weseth 
som fossa gjennom og ble lagt i 
bakken innenfor 16-meteren av 
Runars keeper. Keeperen fikk 
sitt andre gule kort og marsjor-
dre. Dermed måtte gjestenes 
spiss ta på seg keeperhanskene 
og den umulige oppgaven med 
å stoppe kaptein Simen Wif-
stads straffespark. 2-1 til Re!
Re FK kunne juble for seson-
gens tredje seier og et steg bort 
fra nedrykkssumpa i 4. divisjon. 
- Det var en intens, rotete og 
tøff kamp som heldigvis bikka 
vår vei. En deilig seier på en 
litt rotete dag, men det smaker 
alltid godt med 3 poeng, sier 
trener Henrik Solskjær Arnesen 
etter kampen ifølge ReFK.no.

Sport i Re:

EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Skyttertalentet Jeanette Hegg 
Duestad (18) er klar for både 
VM Suhl i månedsskifte juni/
juli og EM i Azerbaijan en 
måned seinere. Det har vært et 
trangt nåløye å komme gjen-
nom, gjennom fem harde ut-
takshelger. – Nivået blant jen-
tene har vært høyt og jevnt, så 
det ble spennende på uttakene 
fra start til slutt, forteller 
Jeanette til ReAvisa.

Jobber hardt mot målet
Hun håpa på å få skyte 
matchøvelsen (20 skudd i hver 
stilling) i EM, men var usikker 
på om det var mulig siden Jea-
nette er mesterskapsdebutant. 
Men – det gikk, og Jeanette 
jubler: – Da jeg da fikk vite at 
jeg fikk skyte ligg – og match 

Reing klar for EM og VM

SKYTTERTALENT: Jeanett Hegg Duestad (18) fra Fon. 

Foto: Stian Ormestad.

FON: – Jeg er veldig takknemlig for denne mulig-
heten!, forteller skyttertalentet til ReAvisa.

i VM i tillegg – ble jeg veldig 
glad! Jeg er kjempeklar for å 
jobbe hardt for å være mest 
mulig klar til mesterskapene.
– Vi blir en veldig god gjeng 
som drar avgårde og jeg gleder 
meg masse til å lære mye, få 
nye erfaringer og få måle meg 
opp mot verdens beste junior-
skyttere! Dette er stort!

En av de yngste i VM
Jeanette vil skyte mot konkur-
renter som er eldre enn henne. 
Den store utfordringen tar 
18-åringen på strak arm: 
– Jeg er veldig takknemlig for 
denne muligheten!
Jeanette ble kåra til Årets 
Idrettsnavn i Re i 2015, les 
mer og se video på nettavisa 
ReAvisa.no.

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Re motorsport arrangerer NM-finale 
på Ødegården og VM-runde i byfjorden

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re motorsport er en av de 
største motorsportklubbene i 
Norge og sannsynligvis den 
som har arrangert flest status 
løp i motocross. Første gang det 
var NM på Ødegården i gamle 
Ramnes kommune var i 1968. 
De siste åra har klubben hatt 
full fokus på rekruttering og 
prioritert bort eliteløp. Men nå 
er det igjen klart for NM-runde 
i motocross på Ødegården. 

To store statusløp på to uker
Klubben har de siste årene også 
bygd opp Tønsberg båtrace 
- VM i rundbane F2. Dette ar-
rangeres i byfjorden, rett foran 
brygga i Tønsberg. Det er søkt 
om - og godkjent - ny VM- 
runde for 2017, og den vil gå 
av stabelen helga 4. - 6. august. 
Dette vil bli det tredje året på 

rad med båtrace. Og bare to 
uker etter er det duket for NM-
finale i motocross på Ødegården 
helga 19. - 20. august. Leder for 
Re motorsport Joyce Chris-
tine Andersen forteller at det 
har vært drøfta i lang tid om 
klubben skal ta på seg et nytt 
NM. - Vi har i lengre tid hatt 
diskusjoner på hva som er det 
riktige å gjøre for klubben. Våre 
medlemmer vil jo gjerne ha en 
NM på hjemmebane, samtidig 
som mange av oss vet godt hva 
det innebærer av jobb. I høst be-
stemte vi oss for å søke om NM 
i 2017, og nå i vinter ble det 
klart at vi får finalerunden. Vi 
er klare for utfordringen med to 
store arrangementer, og vi håper 
på å kunne dra fine synergi-
effekter ut av dette, sier Joyce 
til ReAvisa. - Jeg tror vi kan 

spille på mye av det samme i 
begge arrangementene våre, 
og jeg tror at våre sponsorer 
vil kjenne at dette blir et ekstra 
godt løft i synlighet.

Populær bane
Ødegården er en av Norges 
beste motocrossbaner, ikke bare 
mener klubben det, men også 
noen av de største profilene i 
Norge som Roy Snellingen, 
Kenneth Gundersen med flere 
har dette som en av sine 
favorittbaner. - Det er nok 
mange som gleder seg over 
at finalerunden blir arrangert 
hos oss. Men det er nok også 
mange som frykter banen vår, 
for om det regner hos oss er det 
ekstremt krevende.
Spennende for publikum blir 
det uansett.

RAMNES/TØNSBERG: Det blir en travel sommer for vår lokale motorsport-
klubb - som tar i mot både norgeseliten i motocross og verdenseliten i båtsport.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Jeg vil gjerne komme i kontakt 
med personer, lag og foreninger 
i Re som ønsker å bidra på ulike 
vis, og tenker at ReAvisa må 
være rette medium for å nå flest 
mulig i Re med informasjon, 
sier Irene F. Bondahl. Siden 
engasjementet bare er på to 
måneder, er det viktig å sørge 
for kontinuitet etter hun er fer-
dig i prosjektstillingen. Re Røde 
Kors har sagt seg villig til å 
være kontaktpersoner når Irene 
ikke er med lenger.

Vil du være flyktningguide?
Koordinator for flyktning-
guidene i Re Inger Heierstad 
Lian skal stå som kontaktper-
son, slik at de som ønsker å 

private barnehage, og har en 
lang og variert yrkeskarriere 
bak seg. Hun var kontormedar-
beider i et stort syrisk firma, der 
hun sto for korrespondansen 
internasjonalt. - Jeg ønsker 
meg en jobb med arbeidsopp-
gaver som salg, planlegging, 
møtevirksomhet og andre 
organisatoriske oppgaver, 
forteller 37-åringen. Hun har 
gode datakunnskaper og veldig 
gode engelskkunnskaper etter 
å ha snakka med folk over hele 
verden i sin forrige jobb i Syria.

Med felles interesser knyttes 
vennskap på tvers av kulturer
Wisam Nefal (25) er også fra 
Syria, og han flykta aleine fra 

Flyktningguide er ett tilbud som 
finnes i dag. Re Røde Kors og 
bygdekvinnenes Internasjonale 
møteplass er et annet. IL Ivrig 
inviterte flyktninger til sin 
søndagsfotball, der de sørga for 
å kjøre og hente de som ville 
henge med. Finnes det, eller kan 
det komme på plass flere slike 
initiativ?
Et behov Salwa og Wisam tror 
finnes, er en språkkafe der 
flyktningene kan komme og 
treffe andre å snakke norsk med.
Wisam har ikke sjøl hatt flykt-
ningguide, men har meldt seg 
som frivillig til Røde Kors og 
ønsker å hjelpe ungdom. Han 
mener integrering gjennom jobb 
og fritid er viktig.

kommuner er Frivilligsentralen 
en viktig brikke - også for frivil-
lig innsats for flyktninger. Her 
i Re valgte våre folkevalgte å 
legge den ned. Det må finnes en 
politisk vilje til å prioritere friv-
illighet på flere vis. For frivillig 
innsats er viktig - ved siden av 
integreringsarbeid i kommunal 

regi, mener Irene. - Bli med og 
inkludere de som har flytta hit 
til oss! Hennes engasjement va-
rer egentlig gjennom august og 
september, men Irene starta litt 
før. - Jeg tror dette blir veldig 
bra, og håper vi kan inspirere 
flere i Re til å inkludere de som 
har flytta til kommunen vår!

REVETAL: Irene F. Bondahl er ansatt i en prosjektstilling over to måneder for 
å formidle kontakt mellom våre nyankomne flyktninger og forskjellige fritids-
tilbud her i Re. Nå trenger hun hjelp av deg til å få oversikten.

- Jeg håper vi kan inspirere flere frivillige!

Nye pasienter
ønskes velkommen!
Moderne utstyr
- Kort ventetid
Ring oss på tlf.
33 05 25 41

www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening

Frivillighet i Re:

INTEGRERING I RE: Irene F. Bondahl er ansatt i en pros-
jektstilling i to måneder, fra og med august. Her sammen 
med Salwa Azzam (37) fra Syria - opprinnelig fra Palestina, 
Wisam Nefal (25) fra Syria, og flyktningguide Elisabeth 
Sann.

Foto: Stian Ormestad.

krigen. Før han flykta var han 
godt i gang med geologistudier. 
Da han kom til Norge i fjor, 
ville han ut i jobb så fort som 
mulig. - Alle flyktninger lærer 
best språket med å være sam-
men med nordmenn - i jobb og 
fritid. Arbeid er den beste måten 
for integrering, ikke bare språk 
- men også kulturen, måten å 
kommunisere på, måten å være 
på. Jeg vil lære nordmenn å 
kjenne.
Wisam fikk jobb på Gjenbruk i 
Sandefjord, og føler seg heldig.
- Jeg har fått en stor sjanse til 
å bli integrert. Ikke alle er like 
heldige. Jeg håper flere arbeids-
givere tør å satse på flyktninger, 
og at lag og foreninger tar oss 
med på fritidsaktiviteter som 
sport, kultur, med mer.
Det skal Irene nå fikse en over-
sikt over, som både flyktningene 
og foreningslivet kan bruke:
Hva interesserer flyktningene 
seg for? Det er like forskjel-
lig for flyktninger som for alle 
andre. Noen spiller fotball, 
andre spiller piano. En oversikt 
over hva som finnes - og om det 
kanskje er behov for mer, noe 
annet? Oversikten bør også in-
neholde kontaktpersoner for de 
forskjellige fritidsaktivitetene. 
- Mange blir sittende hjemme, 
de blir ensomme med dårlig råd. 
Det er ikke alltid det trenger å 
koste noe å finne på noe. Det 
er dårlig med bussforbindelser 
i Re, så det hadde vært fint om 
folk ville hjelpe til med trans-
port, for eksempel.

Med felles interesser kom-
mer språket - og kanskje enda 
viktigere: Vennskapet på tvers 
av kulturene.

Gode resultater av integrering
Re kommune har gode tall for 
integrering. Så gode, at ReAvisa 
tidligere har skrivi om tall som 
overrasker Integrerings- og 
mangfolddepartementet IMDI.
Irene er redd den gode trenden 
kan snu, dersom ikke det satses 
på integrering i like stor grad 
framover. Hun har sett kutt i 
sektoren som bekymrer.
- Nå har Re kommune tatt i mot 
mange flere flyktninger, men 
samtidig har vi færre ansatte 
til å gjøre jobben. Det betyr at 
de som kommer ikke får den 
samme oppfølgingen som før. 
Vi håper derfor på enda mer 
frivillig innsats i integreringsar-
beidet i Re, sier Irene. I andre 

“Re kommune tar i mot flere flyktninger, men samtidig har vi færre ansatte til 
å gjøre jobben. Vi håper på å mobilisere frivillige krefter i Re.”

Irene F. Bondahl, 
koordinator i Re kommune

bidra med noe for flyktnin-
gene kan kontakte henne. Hun 
forteller at det fortsatt er fem 
flyktninger i Re som ønsker 
guide, men som ikke har fått det 
ennå. - Gjennom Re Røde Kors 
kobles frivillige og flyktninger 
sammen og møtes et par timer 
i uka og gjør ting sammen. 
Slik blir flyktningen kjent med 
språk, kultur og lokalsamfunnet.
Dersom du er interessert i å 
være guide eller ønsker flykt-
ningguide, kan du kontakte 
Inger på telefon 995 73 947.
Det aller viktigste i forholdet 
mellom guide og flyktning er å 
snakke norsk sammen. Guiden 
skal være en trygg voksenkon-
takt for flyktningen, forteller 
Inger. En fersk reing som er vel-
dig glad for sin flyktningguide 
er Salwa Azzam (37) fra Syria 
- opprinnelig fra Palestina. Hun 
har vært en karrierekvinne 
hele sitt liv, fram til hun måtte 
flykte fra krigen sammen med 
sine foreldre.  Etter nesten to 
år i Norge snakker Salwa godt 
norsk, og det takker hun flykt-
ningguiden sin for, Elisabeth 
Sann. - Ja, noen ganger snakker 
jeg bra norsk, andre ganger 
nei - ikke så bra. Det er litt 
vanskelig siden jeg kan snakke 
godt engelsk. Men Elisabeth 
tvinger oss til å snakke norsk, 
det er bra.
De to har mange ting å snakke 
om: Film, bøker, politikk, 
religion og mat - de har mange 
hyggelige måltider sammen.
Salwa har hatt praksis i Ramnes 



34 ReAvisa juni 2017

BISPEVEIEN: Alle nødetater 
rykket ut etter melding om 
trafikkulykke, meldte politi, 
brannvesen og ambulanse rett 
over klokka 16.00 onsdag 7. 
juni. Nødetatene var kjapt på 
stedet. De meldte at det er til 
sammen fire personer invol-
vert i ulykken, der to biler 
bulka i Bjerkeveiskillet nord for 
Revetal sentrum. Bjerkeveiskil-
let er der hvor Hengsrødveien 
kommer inn på Bispeveien. 
Ifølge folk på stedet har en 
varebil kommet fra Hengsrød-
veien, prøvd å slenge seg ut 
på Bispeveien sørover – men 
ikke hatt god nok luke på en 
personbil som kom nordover 
fra Revetal. Personbilen traff 
bakparten på varebilen så den 

er blitt stående i grøftekanten, 
mens personbilen fikk knust 
fronten og forstillingen, og har 
skrensa ut på jordet. Føreren 
av denne bilen ble lagt på båre 
og tatt med i ambulansen. Det 
skal ikke være snakk om per-
sonskader, ifølge en oppdatert 
melding fra politiet i Vestfold 
på Twitter. Alle de involverte 
ble sjekka ut av ambulanseper-
sonell. Føreren av varebilen, 
en mann i 50-åra fra Estland, 
ble anmeldt for forholdet. 
Førerkortet hans ble beslaglagt 
av politiet på stedet. På bildet 
ser vi personbilen som havna 
på jordet - bilen var langt ifra 
kjørbar etter ulykken. 

Foto: 
Stian Ormestad.

To biler bulka i Bjerkeveiskillet

Bæsja ned hytte
FON: - En patrulje har vært i 
Fon etter melding om omfat-
tende hærverk på ei hytte. 
Ingenting er stjålet, så det er 
snakk om reint skadeverk – 
blant annet med bæsj i sofaen, 
melder politiet i Vestfold 
søndag kveld 21. mai. Politipa-
truljen kan fortelle om «knuste 
ruter, avføring i møbler, og 
øvrig skadeverk på interiør» 
etter sin åstedsundersøkelse. 
– De fleste vinduer er knust. 
Det er søppel over alt og en 
båtmotor er blant annet kastet 
ut av ett av vinduene, forteller 
Johs Nysæter, operasjonsleder 
i Vestfold-politiet, til TV 2. Det 
var en forbipasserende turgåer 
som oppdaget det hele. Ved-
kommende så at vinduene på 
hytta var knust og ringte eieren. 
Synet som møtte hytteieren var 
lite hyggelig. Politiet sikra spor 
på stedet, men hadde ingen indi-
kasjoner på hvem som har utført 
hytte-vandaliseringen. Sak 
opprettes, meldte politiet.

Politiet bevæpnet 
seg etter melding 
om skuddveksling
UNDRUMSDAL: Rett over 
klokka 18.00 fredag kveld 19. 
mai fikk politiet flere meldinger 
om skuddveksling i Undrums-
dal. Med base på Undrumshøy 
gikk bevæpnet politi etter lyden.
Allerede en halvtime etter første 
melding var situasjonen avklart, 
forteller operasjons-leder i Vest-
fold-politiet Johs Nysæter til 
ReAvisa: – Det er helt riktig at 
det kan høres skudd i Undrums-
dal-området. Det var en del hen-
vendelser, og politipatruljer ble 
sendt til området – som hørte de 
samme skuddene. Siden det var 
uklart hva vi sto ovenfor, valgte 
vi å bevæpne våre mannskaper. 
Det viste seg å være tre person-
er som på sin egen eiendom og 
med alle tillatelser i orden dreiv 
med leirdueskyting. Politiet 
konstaterer at dette er innenfor 
lovverket, men vi oppfordrer 
til å varsle naboer bedre neste 
gang og gjerne ta hensyn  – sjøl 
om det er en lovlig virksomhet.

Kåpeveien åpnes 
etter to måneder 
med veiarbeid
KÅPEVEIEN: Først skulle 
veien være stengt i to uker, 
men det blir over en måned før 
veiarbeidet er ferdig, forteller 
Erik Gustavson, driftsleder i 
Veidrift AS. Da ReAvisa meldte 
i starten av mai at Kåpeveien 
skulle stenges fra og med 10. 
mai, anslo Veidrift AS to uker 
med stengt vei over Bakkane, 
eller Himmelspretten - den 
krokete veien mellom Revetal 
og Undrumsdal. Da de to ukene 
nærma seg slutten, ble åpningen 
utsatt til månedsskiftet mai/juni 
på grunn av større utfordringer 
med grunnforholdene enn først 
antatt. I månedsskiftet ble det 
meldt at veien forblir stengt 
drøyt to uker til. – Kåpeveien 
vil være stengt fram til 16. juni 
– og da håper vi at den er ferdig 
asfaltert, forteller Erik Gustav-
son, driftsleder i Veidrift AS, til 
ReAvisa. Omkjøring er fortsatt 
via Hengsrødveien - fram til 
planlagt åpning i morgen.

Full brannutrykning til Re VGS
BERGSÅSEN: Klokka 13.49 torsdag 11. mai gikk alarmen på 
Kopstad brannstasjon, der de sendte flere brannbiler til Bergs-
åsveien i Re. Med fulle sirener føyk flere utrykningskjøretøy 
gjennom Revetal sentrum noen minutter seinere. Det viste seg 
at brannbilene skulle til Re videregående skole. På operasjons-
sentralen forteller Heidi Scisly i Vestfold-politiet at situasjonen 
er avklart: – Vi fikk inn en brannmelding nå, men det er ingen 
brann. Det som er klart, er at brannalarmen er utløst. Skolen 
vil gjøre sine undersøkelser for å finne ut hvorfor det skjedde.
Kåre Simonsen, fungerende rektor ved Re videregående skole, 
forteller til ReAvisa: – Et pulverapparat er blitt løst ut oppe 
på et vifterom ved mekken. Det rommet var låst både uttafra 
og innafra. Så vi er trygge på at dette ikke er noe et menneske 
kan ha finni på. – Vi trur at det kan ha vært en splint som har 
stått helt på vippen, så splinten har flydd av. Det blir litt risting 
oppå et sånt vifterom. Det ble kjapt bestilt rensing av lokalene 
– det er bare materielle skader, eller opprydning som må til. 
– Ingen lærere eller elever er skada – evakueringen fungerte 
helt prikkfritt, forteller Simonsen.

Foto: Amalie Andersen.

REVETAL: Natt til lørdag 10. 
juni åpnet himmelen seg og det 
pøsa ned store mengder regn 
på kort tid. Det skapte trøbbel i 
mange kjellere og sikringsskap.
I Revetalgata er et titalls biler 
totalskadet, boder og kjeller-
ganger er fylt med vann, og 
heisen har stoppa – heissjakten 
er fylt med vann. Det vil si 
skader for mange millioner 
kroner – igjen. Det er ikke mer 
enn snaut to år siden sist sa-
meiet Revetal Park var gjennom 
det samme. I september 2015 
flomma vannet over i et større 
område på Revetal. Men denne 
gangen gikk det enda verre ut 
over sameiet, med enda høyere 
vannstand i parkeringskjelleren.
Det var også oversvømmelser 

flere andre steder i Re, der 
brannmannskap rykka ut til 
blant annet Borgeveien, Bruse-
rudveien og Sørbyveien. Enda 
flere ble veiledet over telefon. 
– Det var voldsomme mengder 
med vann. I flere kjellere sto 
vannet opptil 1,5 meter over 
gulvet, forteller brannmester 
Erik Nygaard om tilstandene i 
Vestfold Interkommunale 
Brannvesens område. Alf 
Daniel Dinga (70) bor i Re-
vetal park. Han forteller at et 
titalls biler ble henta lørdag 
formiddag. Flere var enda ikke 
rekki sjekka ut. En av dem er en 
veteran-Volvo. Det er nok verre 
med nymotens datastyrte biler, 
som en helt ny Citroen: – Det 
blinker i varsellamper, det er 

motorfeil og gearkassefeil – det 
meste, forteller bilbergeren som 
hadde henda fulle. I parkerings-
kjelleren er det 34 plasser. Av 
dem var langt ifra alle fylt opp 
lørdag kveld, bare litt over 
halvparten. – Det er flere som er 
redde for å parkere her, av god 
grunn. Men det kan ikke være 
sånn at vi ikke tør å parkere her 
hver gang det kan komme ei 
regnskur?, sier en av beboerne 
fortvila. – De fleste bilene ble 
kondemnert sist gang, og det 
var fakta mer vann her nå i natt, 
forteller Alf Daniel Dinga. 
– Vannet sto til langt oppover 
sida på bilene. Les mer på 
nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Privat

Store materielle flomskader - nok en gang

Politiloggen i Re:
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Åpna nytt A-krimsenter for 
Buskerud, Telemark og Vestfold
TØNSBERG: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 
åpnet det nye tverretatlige senter mot arbeidslivskriminalitet 
i Tønsberg tidligere i juni. Medarbeiderne fra Skatteetaten, 
NAV Kontroll, skatteoppkreverne, politiet og Arbeidstil-
synet forsterker nå arbeidet med å holde useriøse ute fra 
arbeidslivet – nå under samme tak. Medarbeiderne skal 
sitte sammen, planlegge aksjoner og løse sakene sammen. 
Samlokaliseringen skal gjøre etatene mer samordnet og 
koordinert. ‒ Utfordringer med svart arbeid, skattesvindel 
og brudd på arbeidsmiljøloven er ikke nytt. Men de sei-
nere åra har arbeidslivskriminaliteten blitt mer omfattende, 
grovere og mer sammensatt. Skal vi lykkes med å bekjempe 
arbeidslivskriminalitet må etatene jobbe tett sammen. Vi må 
utnytte hele spekteret av ressurser som politi, NAV Kontroll, 
skattemyndighetene, Arbeidstilsynet og skatteoppkreverne 
rår over, sa Haugli under åpningen. Det er etablert operative 
grupper i Buskerud, Vestfold og Telemark, som skal være 
ute på veien hver uke. ‒ Vi er dønn avhengig av samarbeid, 
også med næringslivet, minna visepolitimester Steinar Kaasa 
i Sør-Øst politidistrikt om.

Foto: Pressemelding

Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)
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UNDRUMSDAL: – Undrums-
dal kirke, gamle E18: Nøde-
tatene på vei til trafikkulykke. 
To biler skal være involvert, 
var første melding fra politiet i 
Vestfold rett før klokka halv sju 
torsdag kveld 8. juni. – Delvis 
front mot font. Totalt fem per-

soner involvert i to biler. Alle 
kjøres til sjukehus for sjekk, 
informerer politiet i en oppdat-
ert melding. Det viste seg at 
stedet er gamle E18 – Undrums-
dalsveien – rett over kommune-
grensa til Tønsberg. – Mannlig 
fører i 30-åra er fratatt sitt 

førerkort midlertidig. Han skal 
ha mista kontrollen over bilen, 
slik at den kom over i mot-
gående kjørefelt. Sak opprettes. 
Begge bilene ble sterkt prega av 
et hardt sammenstøt. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Fratatt førerkortet etter front-mot-front-ulykke

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

To biler bulka i Bjerkeveiskillet

Tett med traktorer på Revetal: 
– Vi får flere tomler opp enn tuting

Redningsaksjon 
i Aulielva
AULIELVA: Første melding 
kom rett over klokka 20.00 
lørdag kveld 10. juni: To per-
soner har ramla ut av en kano.
Kanovelten utløste en redning-
saksjon, men ganske snart fikk 
politiet kontrabeskjed: – De har 
kommet seg til lands og er i god 
behold. Begge brukte rednings-
vest, melder politiet i Vestfold 
på Twitter. Det dreier seg om to 
menn i 20-åra. Det hele skal ha 
skjedd i Aulielva på Tønsberg-
sida av kommunegrensa.

REVETAL: Vi er vant med 
mange traktorer her i Re – men 
sjelden så mange som på Re-
vetal da bondelaga protesterte 
mot bruddet i jordbruksopp-
gjøret. Traktorkøen gikk rundt 
hele Revetal, gjennom alle fire 
rundkjøringene. Svein Ivar 
Ånestad (29), leder i Våle Bon-
delag, dirigerte traktor-trafik-
ken. «Ingen bønder, ingen mat» 
var skrivi på et banner ut mot 
Bispeveien. De fleste fikk nok 
med seg hvorfor traktorene gikk 
tett rundt Revetal. Da ReAvisa 
kom, rant det over for en bilist 
som måtte finne seg i å stå i 
traktor-kø. Han sto på hornet for 
å komme seg ut på Bispeveien. 
– Noen er nok litt utålmodig 
fordi de må vente litt lenger, 
men stort sett er folk positive. 
For å si det sånn, vi har fått flere 
tomler opp enn tuting, forteller 
Bondelag-lederen til ReAvisa. 
– Folk i Re veit nok mer om 
hva en bonde driver med – men 
det er nok nødvendig å minne 

folk på det her også. Sjøl om 
den javne mann i gata her i Re 
tradisjonelt sett har hatt tettere 
kontakt med landbruket, blir 
det færre og færre bønder også 
her – og lenger avstand fra og 
stadig mindre forståelse for næ-
ringa. Bondelag over hele landet 
er skuffa over at regjeringa ikke 
følger opp Stortingets vilje til 
å tette inntektsgapet mellom 
bønder og resten av befolknin-
gen. – Regjeringa innfrir ikke 
forventningene, mener Svein 
Ivar. – Hadde vi ikke demon-
strert nå, skulle vi vel aldri 
demonstrert noen gang. Dette 
er en viktig sak – for flere enn 
bare oss bønder. Dette handler 
om hvordan vi skal brødfø oss i 
framtida, mener Svein Ivar. Les 
mer om protestaksjonen
og se flere bilder - samt les flere 
leserinnlegg om tema - på 
nettavisa ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no
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Lionsgaver til Bakke Mølle 
og Re helsehus
BAKKE MØLLE: I mai hadde Lionsklubbene 
i Re og Andebu felles møte på Bakke Mølle. 
Øivind Skjeggerød viste rundt og fortalte om 
arbeidet med restaureringen av mølla og områ-
det rundt. Lionsklubbene takket for orienterin-
gen og kvitterte med å gi 2.000 kroner hver til 
stiftelsen Bakke mølle. Siste helga i april hadde 
Lions sin årlige tulipanaksjon over hele landet. 
Overskuddet går til forebyggende arbeid blant 
unge. I Re solgte Lionsmedlemmene tulipan-
buketter på Revetal og i boligfeltene. Lionsbev-
egelsen feirer 100 år, så derfor ga Re Lions bort 
minst hundre tulipaner til Re Helsehus og til 
omsorgsboligene i Olgars Dahls vei.

RE LIONS GAVER: Leder for tulipanaks-
jonen i Re Lions, Tor Jacobsen, overrakte 
over 100 tulipaner til Re helsehus ved 
Brit Eli Ausmyr og Mette Bergan. Øivind 
Skjeggerød ved Bakke Mølle mottar 
Lions-gaver fra Hans Stokke, Re Lions, 
og Jan Skaug, Andebu Lions.

Foto: Privat

Foreningsliv i Re:Næringsliv i Re:

Reveny legges ned
REVETAL: Våren 1984 
åpna Gro Aas (69) dørene for 
Reveny. Hun tenkte hun skulle 
bli i tre år, men holdt koken i 34 
år, skriver Tønsbergs Blad. Det 
er ikke med lett hjerte at hun nå 
legger ned klesbutikken. 
– Jeg har tenkt lenge på å slutte, 
men det har vært vanskelig. Nå 
tenker jeg tiden er inne for å gi 
seg mens leken er god. Alt har 
en ende, sier Aas som har blitt 
69 år og pensjonist. – Det har 
vært veldig moro. Jeg er veldig 
fornøyd når jeg ser tilbake på 
de årene. Men det har også vært 
mye arbeid. Hun har gjort alt fra 
regnskap til dekorering, innkjøp 
og renhold sjøl. Hun hadde én 
ansatt i butikken. Aas har drivi 
Reveny utenfor et kjøpesenter 
og uten tilknytning til en kjede. 
– At jeg har overlevd alle disse 
årene, skyldes at jeg har holdt 
min linje. Jeg er sta og gir meg 
ikke, sier hun til Tønsbergs 
Blad. Gro er bekymra for at 
mangfoldet forsvinner. Både på 
grunn av at kunder forventer 
tilbud året rundt, og at nettbu-
tikkene tar mer og mer over.
Nå gleder hun seg ti å nyte 
pensjonisttilværelsen sammen 
med mannen sin som har støttet 
henne hele veien. - Men jeg jeg 
kommer til å savne kundene 
mine, det er helt sikkert, sier 
Gro Aas til Tønsbergs Blad.

Re og Tønsberg 
øker mest
 
RE/TØNSBERG: I gjennom-
snitt ble det lagt igjen 117.486 
kroner på detaljhandel per 
innbygger i Tønsberg i 2016. 
Det plasserer Tønsberg helt i 
tetsjiktet, ikke bare i Vestfold, 
men også blant byene på Øst-
landet, skriver Tønsbergs Blad. 
Verken Drammen eller Oslo når 
opp til Tønsbergs omsetning 
per innbygger. Tønsberg er også 
den byen i Vestfold med størst 
økning i omsetning, med en 
økning på 4,53 prosent fra 2015 
til 2016. Re er den eneste andre 
Vestfold-kommunen som er 
oppe på firetallet sammen med 
Tønsberg, med en økning på 
4,17 prosent. Til NRK Vest-
fold kommenterte Re-ordfører 
Thorvald Hillestad tallene på 
svært entusiastisk vis, siden det 
er snakk om de to kommende 
sammenslåingspartnerne til nye 
Tønsberg kommune som begge 
ligger på toppen av statistikken. 
Her i Re drar Re-torvet spesielt 
opp snittet: - Vi omsatte for 514 
millioner kroner i fjor, og det 
var en vekst på 5,7 prosent, for-
talte senterleder Tom Bøyesen 
til ReAvisa på nyåret i år. Det 
bekrefter en langvarig vekst der 
kjøpesenteret på Revetal har 
hatt en årlig vekst på rundt fem 
prosent gjennom de siste åtte 
åra.
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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. 

Har du planer om å selge bolig?

Din bolig er unik!

DNB Eiendom Revetal    |    Revetal Torvet, 3174 Revetal    |    Tlf: 47 67 55 00

  09999
dnbeiendom.no

GRATIS 
VERDIVURDERING! 

Thor Fredrik 
Hanssen Solberg

Truls Bøhle

▪ 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

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Dåpskjoleutstillingen skal åpnes 
av ordføreren 16. september 
og vises i hele uke 38, fram til 
en festgudstjeneste med dåp 
søndag 24. september.

Ønsker alle slags dåpskjoler
Ellen Gjerpe Hansen forteller 
at de allerede har fått tilsagn 
om 25 dåpskjoler, men ønsker 
seg enda flere. - Vi ønsker 
å vise alle variasjonene av 
dåpskjoler. Den eldste er over 
100 år gammel. En er sydd av 
en konfirmasjonskjole i 1940. 
Vi vil gjerne vise alle de ulike 
typene som har vært fra hjem-
melagede til kjøpekjoler. Hvis 
noen har en dåpskjole sydd av 
fallskjermstoff under krigen, så 
er vi interessert i å vise den. 
Mange har dåpskjoler som har 
vært brukt i familien i flere gen-
erasjoner. Sjøl har Gjerpe Han-
sen tatt med familiens dåpskjole 
som hennes mor sydde. Den 
har påsydd navnene til barna 
som er døpt i den gjennom to 
generasjoner. - De som har dåp-
skjoler som vi kan stille ut, kan 
ta kontakt med meg, sier Ellen 
Gjerpe Hansen. Ni dager vil 
utstillingen vare og i tillegg er 

det flere arrangementer i forbin-
delse med utstillingen. Mandag 
er det foredrag i Våle kirke om 
dåpskjolens historie og sym-
bolikk av førstekonservator Lise 
E. Talleraas. Onsdag kommer 
Henrik Syse til Restauranten 
og innleder til debatt om å døpe 
eller ikke døpe barnet. Skoler 
og barnehager inviteres til 
utstillingen og torsdag inviteres 
til et ”kurs i å arrangere dåps-
selskap”. Både Ellen Gjerpe 
Hansen og Jon Geir Dittmann 
presiserer at arrangementene er 
for hele Re, sjøl om det meste 
foregår i Våle kirke. De ønsker 
derfor også dåpskjoler fra hele 
Re, – og om det er noen fra 
andre kommuner som vil vise 
fram sitt klenodium, så er det 
bare å ta kontakt med meg, sier 
Gjerpe Hansen. De håper også 
at det er noen som vil døpe barn 
den 24. september. Da skal også 
500-årsjubileet for reformas-
jonen markeres; både domprost 
Kjetil Haga fra Tunsberg Prosti 
og Harald Bryne prost i Nord-
Jarlsberg Prosti kommer.
- Re skal jo inn i Tunsberg 
prosti i 2020, minner sogneprest 
Dittmann om.

Har du en dåpskjole å låne ut?
REVETAL: - Vi ønsker oss enda flere dåpskjoler til 
en dåpskjoleutstilling i Våle kirke.

DÅPSKJOLEUTSTILLING: Sogneprest Jon Geir Dittmann og Ellen Gjerpe Hansen ønsker seg 
flere dåpskjoler til utstilling i Våle kirke. Her med familien Gjerpe Hansens dåpskjole som har 
vært i bruk i to generasjoner. 

Foto: Håkon Westby

Kirkene i Re:
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Personalia i Re:

Slekters gang:

Døpte:

Ramnes kirke
14.05     Kristian Gran
28.05     Elise Sörhede Ringdal
 
Røråstoppen skole
07.05     Julie Sandnes
07.05     Pernille Beckstrøm-Pedersen
 
Undrumsdal kirke
04.06     Johannes Lindberg Thollefsen
 
Våle kirke
14.05     Henriette Holmen Thorvildsen
14.05     Tor Iver Langrud

 
Vigde

Ramnes kirke
20.05     Monica Kolstad og Jan Østby
20.05     Ragnhild Lindhjem og Nils Morten Djupvik
27.05     Stine Alice Hagen og Ørjan Ljustvedt

 
Døde

Ramnes kirke
31.05     Per Nordby
02.06     Kari Ingvarda Kirkevold
 
Vivestad kirke

09.06     Mads Ektvedt
 
Våle kirke

10.05     Hilde Anita Lia Voss
24.05     Bjarne Hov
06.06     Hildur Margrete Klevjer

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Tlf: 33 06 22 90 
klemmetsby-firing.no

Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet

Send inn 
til ReAvisa!

Gratulasjoner, 
jubilantbilder, 
bryllupsbilder, 

minneord 
og annet 

personalia 
kan sendes til 

ReAvisa:
 

Post@ReAvisa.no 
MMS 488 69 444

OL Trollo med ny gren? NM i desorientering.

MINNEORD: Det var med 
stor sorg vi i Re kommune 
mottok melding om at Preben 
Skjøtt hadde gått bort. Pre-
ben Skjøtt begynte i Ramnes 
kommune allerede 01.06.1970 
som tekniker hos kommune-
ingeniøren. Siden den gang har 
Preben hatt sitt yrkesaktive liv 
hos oss (Ramnes og Re kom-
muner) og har hatt mange ulike 
stillinger innen teknisk sektor; 
assistentingeniør, ingeniør, 
avdelingsingeniør, kommunein-
geniør, teknisk sjef og plan- og 
miljøsjef. I forbindelse med 
kommunesammenslåingen 
mellom Ramnes og Våle kom-
mune til Re kommune i 2002 
ble han leder av virksomheten 
for forvaltning, drift, vedlike-
hold, prosjekt og byggeledelse. 
Etter omorganiseringer innenfor 

teknikk- og næringstjenester 
(TNT) ble han avdelingsleder 
for kommunens eiendomsavdel-
ing, en stilling han hadde fram 
til han fylte 70 år i mars 2009.
Preben engasjerte seg raskt i 
håndballen i Ramnes IF hvor 
han både var aktiv spiller selv, 
trener, formann og medlem i 
styret i over 30 år. Preben ble 
tildelt Re kommunes kulturpris 
i 2008 for sin lange og store 
innsats for håndballen i vår 
kommune. Han ble også tildelt 
KS’ medalje for lang og tro 
tjeneste ved kommunestyrets 
julemiddag 2010. Etter fylte 
70 år har Preben Skjøtt vært 
engasjert som rådgiver innen 
prosjekt- og byggeledelse for 
diverse byggeprosjekter og 
driftsoppgaver innen eiendoms-
avdelingen. I de siste årene 

har Preben fulgt opp våre store 
byggeprosjekter; utbygging av 
idrettsanleggene i Bergsåsen, 
Re helsehus, Skjeggstadåsen 
barnehage og nå Revetal 
ungdomsskole og flerbruks-
hall. Det har han utført på en 
fortreffelig måte, og helt til 
det siste. Det er antagelig ikke 
reist et eneste offentlig bygg i 
denne kommunen siden 1970 
som Preben ikke har hatt sterk 
innvirkning på. Preben var en 
person som leverte og som ikke 
ga seg når han hadde tatt fatt på 
en oppgave. Han har virkelig 
spart kommunen for mange kro-
ner opp gjennom årene. Jeg fikk 
selv gleden av å arbeide sam-
men med Preben i over 30 år. 
Over disse årene har det skjedd 
veldig mye, blant annet mange 
omorganiseringer. Preben tok 
alltid endringene på strak arm, 
krummet nakken og arbeidet 
videre med det som han var 
opptatt av, nemlig å finne 
løsninger. Preben var i sannhet 
en løsningens mann. Preben var 
ikke alltid like lett å forstå. På 
tross av mange år i Norge var 
han dansk, han snakket dansk, 
og kunne noen ganger være litt 
utydelig i det han sa. Jeg husker 
veldig godt et møte, antage-
lig tidlig på 1990-tallet, enda 
mens jeg snakket forholdsvis 
brei totning, at Preben utbrøt i 
lett frustrasjon; «Kan du ikke 
snakke norsk!!!» Et annet trekk 
med Preben var jo at han ikke 
forandret seg utseendemessig. 
I alle fall ikke før det siste året 
hvor han ble redusert og slet 
med helsa, spesielt det siste 
halve året. Vi takker for at vi 
fikk ha Preben som kollega og 
nyte godt av hans kompetanse 
og store arbeidskapasitet i så 
mange år. Våre tanker går til 
hans nærmeste familie; kone, 
to barn og barnebarn.

Re, 1. juni 2017
Trond Wifstad, 

rådmann Re kommune

Minneord Preben Skjøtt

- gir sorgen vei

Planlegger for framtidig gravferd, oppretter gravferds-
testamente og skreddersyr gravferd på det sted

dere ønsker. Organiserer askespredning.

Oppretter fremtidsfullmakt til bruk ved 
fremtidig alvorlig sykdom. 

Personlig gravferd uten kirkelige føringer.

Alternativ GravferdAlternativ Gravferd AS,
Jan Bøhle, Brårveien 249, 3175 Ramnes

9938 8609, hele døgnet.
post@alternativbegravelse.com

www.alternativgravferd.com

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

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Vi har take away!

ReAvisa
ReAvisa vil fortsatt være gratis, men setter du såpass 
pris på ReAvisa at du har lyst til å betale? Flere har spurt 
om å få gi et bidrag til lokalavisa. Bruk i såfall konto 
1594.47.87167, merk “Gave”.

- Nysgjerrig, 
  skikkelig og stolt!

FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

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

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

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

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

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

VVonheim 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 781Tlf 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 IdrettsparkKlubbhuset 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.lydanlegg. Espen Flåteteigen, tlf 410 05 261.

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

FON U.L.

For fem år siden: Hvor langt er egentlig Langevann?
FRA ARKIVET: Hvor langt er egentlig Langevann?, spurte ReAvisa i Sommermagasinet for fem år 
siden. Svaret er en kilometer langt. Og på det dypeste 54 meter dypt. Vi fikk også avklart en gang 
for alle hvordan navnet skal skrives og sies: Langevann. Ikke Langevannet, Langvann, Langvannet, 
eller andre former som blir brukt. På bildet ser vi Bianca Knight og Alexsandra Vedvik som hadde 
tatt badeturen fra Revetal til Langevann sommeren for fem år siden. - Jeg liker mye bedre ferskvann 
enn saltvann, sier Bianca. - Ja, her får vi ikke så mye salt i munnen, forteller Alexandra.

Faksimilie: 
ReAvisa, juni 2012.

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Det var på juleavslutningen for 
et halvt år siden at nyheten ble 
sluppet: FAU ved Røråstop-
pen skole fikk et kjempebeløp 
av DNB Sparebankstiftelsen 
– nærmere bestemt 580.000 
kroner – til ei hinderløype ved 
skolen. Siden den gang har ting 
gått kjapt – for fredag 19. mai 
sto hinderløypa klar for offisiell 
åpning og utprøving. En hel 
haug med barn gleda seg veldig 
til åpningen av hinderløypa: 
– Det var på tide med nye leker 
og dette er den fineste tingen vi 

– Hurra! Ny hinderløype!

har – og det blir gøy å se hvor-
dan den er, forteller de spent 
til ReAvisa og ser mot hinder-
løypa. – Etter at skolen ble bygd 
har det ikke kommet noen nye 
apparater til. Så i desember 
2015 bestemte vi oss for å søke 
om midler til hinderløypa fra 
Sparebankstiftelsen. Men den 
søknaden ble avslått, forteller 
FAU-leder Tor Einar Gauslaa.
Året etter at søknaden ble 
avslått bestemte de seg for å 
søke på nytt. Det var bare det 
at de ikke fikk tid til å lage en 

annen søknad, så de sendte 
rett og slett samme søknad. 
Forskjellen fra året før var at 
dette året ble den godkjent og 
Røråstoppen kunne endelig 
bygge hinderløypa. Adam 
Ali (8) er midt i hinderløypa. 
Han syntes det morsomste 
var å gå over nettet og peker 
mot en del av hinderløypa. 
Han kommer til å bruke den 
mye: – Det er sikkert og 
visst!, svarer Adam fornøyd.
Les mer om åpningen og se 
flere bilder på ReAvisa.no.

REVETAL: I mai var det endelig tid for åpning av den nye hinderløypa på 
Røråstoppen skole. Små og store gleda seg veldig til å teste den ut!

GLEDER SEG: Madelen Krystad (10), Christina Holm (10), Mina Lie (10), Madelen Mørken 
(10), Mathias Hvaal Fjellberg (10) og Daniel Mørken (10) er noen av mange barn som gleder seg 
til å teste ut den splitter nye hinderløypa ved den høytidelige åpningen i mai. 

Foto: Amalie Andersen.
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09-20 (18)

Spesialist innen:     Fotball   -   Håndball   -   Løp   -   Ski   -   Sykkel

33 36 26 00 (Butikk) - 33 30 67 67 (Kontor/Grafisk)

www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no
Sport1/Ditt Klubbhus AS er i familie med

1500m2 FULLSORTIMENT SPORT 1
På Sport1 Revetal får du pengene tilbake om du angrer ditt kjøp - før det er tatt i bruk. Prøv oss!

LA FERIEPENGA FÅ BEIN Å GÅ/LØPE/SYKLE PÅ!

ONSDAG - TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

*Gjelder ikke kampanjevarer i uke 23 og 24


