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nazistene. I dette området var det flyslipp etter klarsignalet “håpet er lysegrønt” fra London.

På bildet ser vi Amelia (5) som lærte seg å svømme på Merkedammen i sommer. - Vi har forelska oss helt i 
denne plassen, forteller Tønsberg-familien Klemo til ReAvisa.
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Tusen takk for nå, Revårock!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På mange måter symboliserer 
Revårocken alt det gode med 
Re: Her kjenner alle alle, og 
gjør vi ikke det så blir vi kjent. 
Og vi vil helst kose oss sam-
men. Gjerne på et kubeite.
For sjøl om Revårocken trekker 
folk langveisfra, og ingen kan 
kjenne alle, så er det likevel en 
diger venners venners-fest med 
knallgod stemning.

En fælt lite kommers festival
ReAvisa snakka med folk fra 
Hof, Tjøme, Oslo og Valdres. Vi 
kunne sikkert nevne enda flere 
eksotiske steder for ei lokalavis 
på en lokal festival, langt uten-
for den primære målgruppa for 
festivalen: – Poenget er å treffe 
på gamle kjente, ha plass til å 
sette seg ned, ikke kø verken i 
baren eller på dass, forteller fes-
tivalsjef Snorre Langeland (36). 
– Da det kom over 1.000 var det 
nesten litt for mye, veitu. Da 

blir det litt mer upersonlig, sier 
festivalsjefen om den fælt lite 
kommerse kubeitefestivalen.
Maria Sævrøy Underdal (27) 
kommer helt fra Valdres til Fon.
Hun møtte Charlotte Sofie 
Eliassen (26) fra Fon på jobb 
som sangere på Fjordline, og nå 
er hun med venninna på festival 
hjemme i Re. – Det beste med 
denne festivalen må være at jeg 
føler meg som hjemme, enda 
det er første gang jeg er her. 
Det er så mange hyggelige folk 
og alle koser seg. – Trivelig, 
mener Valdres-jenta. Og det er 
Revårock-stemningen. Her blir 
du kjapt en del av gjengen, hvis 
du ikke allerede er det. – Veldig 
god lokal stemning, mener An-
ders Jerven (29) fra Oslo. Han 
besøkte Revårocken for første 
gang i fjor, og kom selvfølgelig 
tilbake i år. – Det er så mange 
bra folk her. Det er synd dette er 
siste gang for en stund, men blir 

det Revårock igjen så kommer 
jeg igjen! Anders har kommet 
for å se på en kompis som skal 
spille. Han syns det er imponer-
ende at alle bidrar til dugnaden, 
også alle artistene som stiller 
opp gratis. Revårocken har be-
tydd mye for alle som har stått 
på scenen. I løpet av alle 15 
åra har dette vært en fantastisk 
mulighet for å få vist seg fram 
for et stort publikum. Gjen-
nom Revårocken kan man la 
seg overraske over hvor mange 
lokale band og artister vi har her 
i Re. En kulturkommune med 
stor K! Noen ganger har de på 
Revårock-scenen spilt for godt 
over 1.000 festivalgjengere, i 
år ble 500-tallet passert ganske 
tidlig på kvelden, og enda flere 
kom til - tross litt regn i lufta 
stort sett hele kvelden. Ole Kris-
tian Langedrag (36) fra Ramnes 
spilte allerede i det første året, 
da scenen var en traktorhenger. 

Han har spilt fire ganger med to 
forskjellige band. I år slo han 
trommer for Sons of Bane.
– Dette har vært en helt fantas-
tisk scene å vise seg fram på. 
Vi har hatt det mye moro, vi 
på scenen også, forteller Ole 
Kristian med et stort smil.

En sommer uten Revårock?!
– Revårocken - det er alle folka 
- alle kommer jo hit! Det vil 
bli rart med en sommer uten 
Revårock, mener Lena Bakken 
(26) fra Linnestad. Hun er en av 
mange, mange, mange reinger 
som har Revårocken som fast 
sommertradisjon. Festivalsjefen 
Snorre er enig i at det blir rart 
med en sommer uten Revårock. 
– Jeg skjønner nesten ikke åffer 
vi gir oss nå. Se på detta 'a!
Kubeitet er fyllt med folk, 
noen prater, de fleste drikker, 
og foran scenen revårocker en 
hoppende folkemasse utover 

FON: Revårocken vil bli savnet. Ikke så rart, for hvem vil ikke feste med hundrevis av kjentfolk gjennom 
sommernatta?

Sommer i Re:
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Nettavisa ReAvisa.no - 35.603 lesere i sommer
Mest lest i sommer:
1. Dødsulykke i Bjerkeveiskillet
2. Flom på Revetal - igjen
3. Pårørende protesterte: Kjører ut mat likevel
4. Naboaksjon: Byggefeltet gror igjen
5. Anmeldelse: Hoys på taket-premiere

Mest lest så langt i år:
1. Dødsulykke i Bjerkeveiskillet
2. Så koker det over på Revetal ungdomsskole - igjen
3. Eksludert fra skoleballet på Revetal ungdomsskole
4. Store vannskader på Revetal - igjen 
5. Pårørende protesterte: Kjører ut mat likevel

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
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Snakkmed oss
om regnskap

sommernatta, mens det ligger 
noen små regndrypp i lufta.
– Angrer du på at dette blir den 
siste Revårocken på en stund?
– Ja, jeg angrer allerede - ak-
kurat nå. Dugnadsånden er bra 
og alt går på skinner. Det er jo 
forferdelig dumt å gi seg nå, 
men sånn blir det. Vi trenger en 
pause, og jeg står nok for det.
Snorre tenker seg om, mens han 
ser utover kubeitet. Det er dette 
han digger mest av alt med 
Revårocken - at folk kommer til 

ÅFFER GIR VI OSS NÅ A’? Festivalsjef Snorre Langeland 
angrer allerede, og gleder seg til Revårocken kommer tilbake 
igjen - en gang i framtida. Jan Gunnar Ringen trekkes fram 
av festivalsjefen som en av de aller viktigste i Revårock-gjen-
gen: - Uten ham hadde det bare blitt surr! Over spiller han 
bass i Sons of Bane i den siste Revårocken for en stund.
Lena Bakken fra Linnestad og Charlotte Sofie Eliassen fra 
Fon er to av veldig mange reinger som kommer til å savne 
Revårocken. 

Foto: Stian Ormestad

Fon og koser seg.

- En eller annen gang kommer 
nok Revårocken tilbake!
– Jeg gleder meg allerede til 
Revårocken kommer tilbake. 
Allerede før den siste Revårock-
en er ferdig. Det lover vel bra 
for de som kommer til å savne 
den? En eller gang kommer 
Revårocken tilbake, i en eller 
annen form. Det trur jeg nok!, 
sier festivalsjef Snorre Lange-
land til ReAvisa.

700 billetter solgt
FON: Revårocken ble besøkt av 
550 festivalgjester i lett regn-
vær, mens familiearrangementet 
dagen før trakk 150 store og 
små i et strålende solskinn. Til 
sammen 700 billetter solgt, til 
inntekt for foreningene i bygda. 
Fredag underholdt Klovnen 
Knut, og lørdag sto følgende 
band på scenen: Glam Jam, 
Sons of Bane, Hengsrø Smie, 
MEBC og Lurkers på plakaten.

Stort loppemarked på
Elverhøy, Ramnes!

VåRa-koret tar i mot lopper til sitt 
loppemarked 23 - 24. september på Elverhøy. 

Vi tar i mot det meste, men ikke 
hvitevarer, tv og datamaskiner.

Lopper kan leveres på lokalet hele uke 38 Lopper kan leveres på lokalet hele uke 38 
eller kontakt Ingegerd tlf 977 54 879

Se flere bilder på ReAvisa.no

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Vi gir oss på topp – og hvem 
veit når Revårocken kommer 
tilbake?, sa festivalsjef Snorre 
Langeland (36) til ReAvisa i 
forkant av årets Revårock. Nå 
er det kroken på døra – hvert 
fall for en stund. Hvor lenge, 
veit ingen. – Vi er egentlig litt 
forsynt – og vi var det i fjor 
også. Derfor har vi bestemt oss 
for å ta en pause. Så dette var 
siste sommer med Revårock – 
på ubestemt tid.

- Plutselig var jeg festivalsjef
Snorre forteller at det står på 
løsta. Festivalen arrangeres på 
dugnad. Publikumstallene står 
det ikke på. – Det har jo nesten 
kommi for mye folk, sier Snorre 
og ler. I et par rekordår ble det 
solgt over 1.000 billetter. Ikke 
rart Revårocken markedsfører 
seg som «Fons største festival».
– Revårock skulle være lokal, 
liten og lavterskel. Vi tenkte 
«heller lykkelig som liten», 
og har aldri higa etter de store 
banda.
Her har det heller vært lokale 
band, som også har spilt på 
dugnad – bokstavelig talt for 
knapper og glansbilder, som så 
kunne byttes i øl og mat. Her 
skulle alle kose seg og ta det 
som en fest – også de på scenen.
De lokale banda har vist seg 
å være både bra og svært så 
populære, så folk har strømmet 
til Fon: Over 1.000 billetter har 
blitt solgt. – Det må jeg si: Det 
er kult med Re-folk. De stiller 
opp.
Snorre var 21 år da han helt 

Femten år med festival på kubeitet i Fon: 
- Det måtte jo bli en suksess, det!

uvitende ble festivalsjef. Det 
var tilbake i 2002 – og 15 år har 
gått fort. Men det er mer enn 
lenge nok – for nå. – Det starta 
jo ikke akkurat som en festival. 
Det var bare en fest med noen 
band på en traktorhenger. Så var 
det en som kom på Revårock-
navnet, så vi brukte det fra det 
første året. Allerede i 2004 kom 
det 400 til festivalen i Fon. – Da 
tenkte vi bare: Er det mulig? 
Det vokste seg dritstort med 
en gang. 400 på en bygdefest, 
lissom? Det tallet skulle nesten 
tredoble seg i løpet av de neste 
åra. – Helt utrulig, mener 
Snorre sjøl.

En million til ungdomslaget
Lenge gikk festivalen i null: 
– De første fem åra var ikke 
særlig seriøst, mener Snorre, 
men i løpet av de siste ti åra har 
den sørga for gode inntekter 
til Fon ungdomslag. Der har 
pengene blitt brukt på Vonheim, 
forsamlingslokalet i bygda. 
Snorre anslår opp imot 100.000 
i overskudd i snitt i ti år. Det vil 
si snaut en million kroner til 
ungdomslaget og lokalet.
– Det er jo knallbra! Det koster 
å drive et ungdomslag – og 
spesielt å holde lokalet vedlike. 
Det ligger mye dugnadsinnsats 
bak. Det er mye å styre med når 
du skal arrangere festival, men 
alt er gjort på dugnad – til og 
med banda spiller gratis. Og sjøl 
om det er dugnad fra A til Å, 
koster det å arrangere festival. 
Mer og mer, faktisk. – Det blir 
dyrere og dyrere, samtidig som 

FON: Det er ikke fordi det ikke kommer folk, for det kommer nesten for mange. 
Det er fordi løsta har forsvinni mer og mer blant dugnadsgjengen, forteller 
Snorre Langeland som plutselig ble festivalsjef som 21-åring. 15 år etter er det 
kroken på døra for Revårocken.

vi er blitt mer og mer dovne. 
Nå leier vi inn folk til både det 
ene og det andre. Men det er 
foreninger som også jobber på 
dugnad, så det drypper litt på 
flere foreninger i bygda. For 
eksempel har vi 4H som rydder 
for oss og de får penger for det.
I festivalgjengen har den harde 
kjerne bestått av 15 – 20 styk-
ker. Mange flere har hjelpa med 
stort og smått. – Fon ungdoms-
lag består av mange flinke folk, 
forteller Snorre. Men noen må 
nevnes spesielt: – Jeg sier bare: 
Jan Gunnar Ringen. Uten han 
hadde det bare blitt surr – det er 
han som har sørga for at det er 
blitt ganske seriøst etter hvert.
– Hva står igjen som det gje-
veste minnet etter 15 år med 
Revårock? 
– Det store høydepunktet har 
flere år vært å stå oppå beitet 
og se at det er kø gjennom Fon. 
At det er masse liv og røre og 
happy folk. Tenk at det var 600 
– 700 inne før klokka halv sju et 
år. Det gleder meg veldig at folk 
kommer og koser seg en hel 
kveld her i Fon. 

- Det hadde vært kult med 
en ny Revårockefeller!
Vi kommer heller ikke utenom 
Revårockefeller – da bønda fra 
Re inntok hovedstaden i februar 
2015. Revårock-gjengen leide 
Rockefeller og lot for det meste 
lokale amatører innta landets 
råeste rockescene. Reingene 
stilte som vanlig opp – i tusen-
tall! Et fullsatt Rockefeller fikk 
blant annet servert kjente og 

kjære slagere fra The Dix, som 
spiller coverlåter med Fon-
tekster. – Revårockefeller var 
megakult. Det lever vi på enda. 
Det er nesten så jeg ikke trur det 
fortsatt. Men vi fylte Rockefell-
er!  Kanskje vi skulle gjort det 
igjen? Det hadde vært kult med 
en ny Revårockefeller!
– Ja, for alle planer er ikke lagt 
helt vekk?
– Nei, men som sagt har vi 
bestemt oss for å ta en pause – 
gi oss mens vi er på topp, for 
denne gang. Men ingen vil vel 
utelukke noe som helst. Kan-
skje kommer det noen yngre, 
kreative folk og finner på noe 
morsomt? Eller kanskje som-
meren 2018 blir så kjedelig uten 
Revårock at vi ikke klarer annet 
enn å dra igang igjen i 2019? 

Hvem veit, sier Snorre og ler. 
Han trur Revårocken kommer 
tilbake en gang i framtida – i en 
eller annen form. – Hvis løsta 
kommer tilbake, så blir det noe 
greier igjen. Scenen står jo her. 
Det er bare å rigge til – det er 
gjort på en dag – ikkeno prob-
lem! Nå slutter vi mens leken er 
god. Det skal værra morsomt, 
når vi gjør alt på dugnad. Nå har 
vi gått litt lei og lufta har gått 
ut av ballongen. Det er kanskje 
litt dumt – for det har alltid vært 
godt med folk, og har virka til å 
være veldig populært, detta her.
– Nå kunne jo ikke en sånn ide 
som festival på et kubeite i Fon 
slå feil?
– Hehehe, nei, det kunne jo ikke 
det. Alle vettuge folk skjønner 
at det er oppskrift på suksess!

«FONS STØRSTE FESTIVAL»: I 15 år er det blitt arrangert festival på kubeitet i Fon. Det har ikke 
kommet en eneste melding om glasskår i et eneste melkeglass. 

Foto: Stian Ormestad.

BILLETTER I DØRA: Denne gjengen tok i mot festival-
gjengerne under Revårocken 2009. 

Foto: Tom Hansen.

RE KOMMUNES KULTURPRIS: Festivalsjef Snorre Lange-
land tar i mot kulturprisen av ordfører Thorvald Hillestad og 
kultursjef Ida Johre. Det skjedde i Oslo, på Revårockefeller. 

Foto: Synne Eggum Myrvang.

PÅ VEI TIL BYGDEFEST: Traktor med henger duger godt. 

Foto: Tom Hansen.

Sommer i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Priser:
Bøk: 1.000 kr for 1.000 liter
Bjørk: 1.000 kr for 1.000 liter
Gran: 600 kr for 1.000 liter
Prisene er inkl mva. Selger i 1.000 liters sekker på europall

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

The Last 24 ble etablert for fem 
år siden. De skriver låtene sine 
sjøl og er veldig ivrig på å vise 
fram musikken sin. Bandet har 
spilt på Slottsfjellfestivalen og 
alle lokale festivaler, i tillegg til 
flere turer til utlandet for å vise 
seg fram. I sommer ble større 
dører åpnet for The Last 24:

Spiller før stjerneartister
Da Timbuktu gjestet Tønsberg 
var The Last 24 support. Det 
samme da Penthouse Playboys 
vrikka seg inn på scenen i Foyn-
hagen. Og da Hellbillies coun-
tryrocka Tønsberg varma også 
våre lokale helter opp. Mar-
thines første møte med Hellbil-

TØNSBERG/RE: Marthines sommerjobb er å gjøre det hun elsker mest av alt: 
Spille og synge – og i tillegg får hun møte flere av sine musikalske helter.

– Verdens beste sommerjobb!

lies var i baksetet på biltur med 
hele familien da hun var liten. 
Hellbillies var heller ikke så 
store den gangen. Men pappa 
Pål Arild kjente til bandet. Så da 
han så turnebussen svinge inn 
på samme bensinstasjon som 
dem, skrudde han opp volumet 
på maks med Hellbillies-låt på 
bilstereoen.
– Det var såååå flaut, minnes 
Marthine. Pappa Pål Arild 
digga med musikken og vinka 
til Hellbillies-gutta som kom ut 
av turnebussen. – Det var vel 
den alderen da det meste med 
mamma og pappa var flaut, og 
det der var helt forferdelig. Jeg 
forsvant ned mellom baksetet 

og forsetet og ble liggende nede 
på gulvet!

Selfies backstage
En god del år seinere møttes 
deres veier igjen, i Foynhagen. 
Da ble det selfies sammen 
backstage – og gjensidig skryt. 
Hellbillies-vokalisten digga 
Marthine – og omvendt.
– Jeg har vokst opp med 
Hellbillies, så det var stort å få 
hilse på og snakke med dem. 
Ekstra moro var det at de likte 
oppvarminga vår, sier Marthine 
til ReAvisa. Også Kurt Nilsen, 
Bjørn Eidsvåg og Valentourettes 
har etterfulgt The Last 24 denne 
sommeren. Marthine og gutta 

Snaut 300 på 
Re minifestival
REVETAL: Et heller labert 
sommervær den første august-
helga må nok ta noe av skylda 
for at ikke flere tok turen til 
årets Re minifestival på Revetal 
4 - 5. august, men også hard 
konkurranse fra mange andre 
arrangement rundt Re må ta en 
del av skylda. Under 300 billet-
ter solgt er det laveste billett-
salget noen sinne. På det meste 
er det blitt solgt godt over 1.000 
billetter tidligere år. - Vi måtte 
konkurrere med Treungen, 
Fjordfest, Kanalrock, båtrace 
i Tønsberg, Klovner i kamp, 
Trestock og Bryggefest i Sande, 
oppsummerer Roger Noren 
på Restauranten, som grubler 
på å bytte helg. Kanskje låne 
Revårock-helga neste sommer, 
ettersom Revårocken har varslet 
at årets festival var den siste for 
en stund - uvisst hvor lenge.
- Vi må nok sørge for å ikke 
krasje med for mye også utenfor 
Re, sånn som det gjorde i år, 
innser Roger Noren. Følgende 
sto på plakaten i år: Revolver, 
Wonderboys, Sats, Wrong Di-
rections og Mogen og Lynx.

HOPPER I DET: The 
Last 24 fikk vist seg 
fram for et stort publi-
kum i sommer. På det 
lille bildet fra venstre: 
Vokalist i Hellbillies 
Aslag Haugen, vokalist 
i The Last 24 Marthine 
Huseby Simonsen og 
gitarist i The Last 24 
Fredrik Berthelsen. 

Foto: Privat.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Ungdommer fra 14 
land på sommerleir
BAKKE MØLLE: Sist fredag 
var 14 ungdommer fra 14 land 
samlet til grillkveld på Bakke 
mølle. Ungdommene i alderen 
17 – 19 år deltar på en sommer-
leir som startet i Grimstad, 
fortsatte i Stavern og avsluttes 
i Re, forteller leirkoordinator 
Torbjørn Lia i Re Rotary.
Ungdommene ble hentet i 
Stavern torsdag 10. august og 
innkvarteres noen netter på 
Sandssletta og noen netter hos 
lokale Rotary-medlemmer.
Torbjørn Lia forteller at 
ungdommene først opplevde 
å få kontakt med sjøen og 
skjærgården da de kom til 
Re. Halvparten ble kjørt med 
ribber fra Stavern til Sand-
sletta, der har de kunnet bade 
og bo ved vannet. Torsdag 10. 
august besøkte de Munchs hus 
i Åsgårdstrand. Fredag var de 
på sjukehuset i Tønsberg og 
på Slottsfjellmuseet hvor de 
så på hulene i fjellet. Deretter 
var det gårdbesøk hos familien 
Folkvord. Lørdag gikk turen 
med tog til Oslo hvor det 
var guidet tur med besøk på 
Slottet, universitetet, Stortinget, 
operaen og Vigelandsparken. 
Søndag sto et besøk i ”Høyt og 
Lavt klatrepark” på program-
met, og mandag 14. august var 
det avreise fra Gardemoen.
De lyse sommernettene her i 
nord er fascinerende for de som 
kommer lenger sørfra, forteller 
ungdommene til ReAvisa.

ga også ut en helt ny The Last 
24-låt “Bad Habits” i sommer, 
med 5.000 streams på Spotify 
på under to uker.
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Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Nordisk sommerleir var fra 29. 
juli til 5. august på Kalnes i 
Østfold. Hele 1.100 deltakere 
kom fra alle nordiske land, 92 
av dem fra Vestfold, og rundt 30 
fra Re-klubbene Djerv, Rapp, 
Ivrig, Beitemarken og Hjelp-
som. I ei hel uke sto telt, venn-
skap, opplevelser, volleyball, 

4H-ere fra Re på nordisk sommerleir

aktiviteter, konserter og mye 
annen moro på programmet for 
ungdommene. Temaet for leiren 
var ”saga to science”, og pro-
grammet besto av blant annet 
vikingdag, sciencedag, volley-
ballturnering, underholdning, 
Allsang på Grensen, aktiviteter, 
turer, førstehjelpskurs, science-
show og rockabilly-kveld.
Mottoet til 4H er «å lære ved 
å gjøre», og det får de prøvd 
seg på under leiren. I forkant 
har de valgt ulike aktiviteter 
de vil være med på i løpet av 
leiruka, og de har kunnet velge 
mellom blant annet: Motorsag-
kurs, paintball, fisking, judo, 

KALNES/RE: Av 1.100 deltakere fra hele Norden, var rundt tredve fra 
4H-klubbene her i Re. De hadde ei flott uke.

blomsterdekorering, klatring og 
sikring, kanopadling og besøk 
til sciencesenteret Inspiria, 
for å nevne noe. For de fleste 
4H-ere er sommerens leir årets 
høydepunkt. Uka oppleves som 
en drømmeuke, hvor nye og 
gamle venner fra hele Norge 
og de nordiske landene igjen 
samles for gøy og moro.
4H utvikler aktive og sam-
funnsengasjerte ungdommer 
med ansvarsfølelse og respekt 
for natur og mennesker. Vest-
fold hadde i år åtte ungdoms-
ledere fra 20 til 26 år med 
ansvar for å guide deltakerne 
gjennom programmet.

Kort om 4H og Nordisk sommerleir:

- 4H Norge har 13.000 medlemmer fordelt på cirka 600 4H-
klubber over hele landet. Medlemsalderen i 4H er 10 - 25 år.

- De lokale klubbene er medlemsstyrt, hvor ungdommene 
sjøl har vervene leder, nestleder, kasserer, sekretær og 
styremedlem.

- Nordisk 4H-leir arrangeres annethvert år og går på rundgang 
mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark og er landenes 
største 4H-arrangement. 

- I sommer ble Nordisk 4H-leir arrangert i Østfold. 1.100 
ungdommer og unge deltok.

Kilde: 4H

FEM 4H-KLUBBER FRA RE: Her er de fleste reingene samla for et gruppebilde fra Nordisk 
sommerleir. De kommer fra Djerv, Rapp, Ivrig, Beitemarken og Hjelpsom 4H i Re.

Foto: 
Line Hj. Jacobsen.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

I fjor gikk Re kommune med et 
rekordoverskudd. Det åpnet for 
å realisere flere gode initiativ – 
som for eksempel en handikcap-
rampe på Langevannet.

Ideen er lånt fra Tønsberg
Ideen fikk Heming Olausen 
(SV) etter et besøk på Fjærhol-
men i fjor hvor han så hvordan 
det var tilrettelagt for funksjons-
hemmede der. Han tok ideen 
med til sin SV-gruppe her 
hjemme i Re. Helt siden 
Fjærholmen-besøket har SV i 
Re jobbet for å få en handicap-
rampe på badeplassen på 
Langevannet.
Marit Theiste Østlie (SV) tok 
opp saken da langtidsbudsjettet 
ble behandlet i Hovedutvalg for 
helse, oppvekst og velferd. Der 
fremmet hun forslag om å få en 
handicaprampe for funksjons-
hemmede inn i budsjettet og 
fikk flertall for det. Elisabeth 
Sand (SV) foreslo seinere i 
samme utvalg at tiltaket skulle 
tidfestes til 2017 og fikk flertall 
for det.
Da kommunestyret behandlet 
regnskapet for 2016 foreslo 
Heming Olaussen (SV) å sette 
av 200.000 kroner av fjorårets 
overskudd til tiltaket – og fikk 
flertall for det. Derfor er det 
en glad trio som viser fram 
nyvinningen. Den de viser 

Handicaprampa er på plass!

INVITERER ALLE TIL ET SOMMERBAD PÅ LANGE-
VANNET: Fra venstre Elisabeth Sand, Heming Olausen og 
Marit Theiste Østlie. 

Foto: Håkon Westby.

LANGEVANNET: Endelig er handicaprampa på 
plass slik at badeplassen er mer tilgjengelig for flere.

fram er midlertidig, forteller 
Heming, den permanente kom-
mer seinere – men nå er uansett 
Langevannet mer tilgjengelig 
for de fleste. De tre presiserer 
at det har vært et samla kom-
munestyre som har gått inn for 
tiltaket.

Gammel kampsak
En av de som gleder seg over 
at handicaprampa er på plass 
på badeplassen på Langevannet 
er Ole Hans Lunde. Men han 
mener det bør nevnes at han 
for Ramnes Venstre allerede i 
1996 foreslo dette – men den 
gang uten å få gjennomslag for 
tiltaket. - Den gamle gangveien 
fra renseanlegget på Valle var 
da aktuell og den gangen ville 
Harald Myhre og jeg sette den 
ut i Langevannet, forteller Ole 
Hans. - Det ble det ikke noe av, 
men den blei tatt vare på, og det 
er den som nå er satt ut midler-
tidig til den endelige rampa 
kommer på plass.
Ole Hans syntes det var hyg-
gelig at han fikk gleden av å 
sette den ut, som vaktmester i 
Re kommune. Det måtte legges 
ut en murblokk ytterst for å få 
den rett og to bolter i bakken for 
å forankre den. 
- Flott at den endelig er på 
plass, sier Ole Hans Lunde til 
ReAvisa.

Flere badevann i 
Vestfold får stryk, 
men ingen i Re 
VESTFOLD/RE: Miljørettet 
helsevern tester hver sommer 
badevann. I årets andre runde 
med tester var det litt av hvert: 
Sju badesteder er «mindre 
gode» og ett er «ikke aksepta-
belt». Men skal du ut og bade i 
Re, er alt trygt: Grorudvannet, 
Langevann, Merkedammen, 
Snekkestad og Sandsletta har 
alle fått stemplet «god kvalitet».
Skal du ut av Re på badetur 
ellers i Vestfold, bør du merke 
deg følgende: «Mindre god» får 
Vikevannet i Hof, Munkholmen, 
Ørastranda og Tenvik på Nøt-
terøy, Svelvikstranda på Tjøme, 
Hagasand i Sande, Askjemvan-
net i Andebu og nye Sandefjord. 
Og helt ytterst på skalaen, med 
stemplet «ikke akseptabelt»: 
Rosanes på Nøtterøy.

Sommer i Re:
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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

 

 

 

488 46 424 
Lorange@minirent.no

 

 

 

Kr. 960 per døgn!

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Siste søndag i juni var det full 
fart på Hjerpetjønn. Velforenin-
gen arrangerte ”Barnas dag” 
for aller første gang, men det 
blir ikke siste gang. Her var det 
mange aktiviteter for barna:
Hoppeslott, heste- og ponnirid-
ning, natursti, luftgeværskyting, 
bueskyting, pilkast og trak-
torkjøring med ”Gråtass”.
Ikke rart ungene kosa seg!

Folksomt på Hjerpetjønn
Rundt 150 barn lekte seg gjen-
nom søndagen i sommerværet, 
og sammen med voksne hadde 
de en fin dag på Hjerpetjønn.
Totalt var det nok godt over 200 
frammøtte med små og store.
Timian Trevland Hansen (8) 
rei på shetlandsponnien Saf-
ran. Ponnien blei leid av Oda 
Trevland Hansen (10) og begge 
syntes dette var moro.
Ved post tre på naturstien grubla 
Andre Bugten (6) og Emil 
Søreng Mørken (6) på hvor 
de skulle krysse av på det de 
trodde var riktig svar.
– Hvordan er naturstien?
– Noen spørsmål er lette og 
noen vanskelige, svarer guttene.
De synes ”Barnas dag” er mor-

Barnas dag ble en suksess!

MYE MORO Å FINNE 
PÅ: Timian Trevland 
Hansen sitter på shet-
landsponnien Safran 
som Oda Trevland 
Hansen leier. Traktoren 
Gråtass kjørte mange 
runder med både barn 
og voksne på hen-
geren. Noen kjørte flere 
ganger, for det var helt 
greit bare man stilte seg 
i kø igjen..

Foto: 
Håkon Westby.

somt. – Veldig fint og morsomt. 
Det morsomste var å skyte med 
luftgevær, forteller guttene før 
de fortsetter på naturstien.

Gode inntekter til vellet
Om sulten sneik seg på, kunne 
du kjøpe noe å spise i kiosken. 
Alle aktiviteter var gratis, 
men matsalget gir inntekter til 
velforeningen. Ute ved inngan-
gen til lokalet sto tre damer fra 
Hjerpetjønn sanitetsforening og 
gjorde en innsats for velforenin-
gen. De stekte sveler og vafler 
og holdt så vidt tritt med salget.
Forsamlingslokalet på Hjer-
petjønn ble bygd som Sol-
heim skole i 1911. Den gamle 
bygningen trenger vedlikehold, 
og det meste blir gjort på 
dugnad – og det trengs i tillegg 
noen inntekter til vellet. Derfor 
finner velforeningen i grenda 
på litt av hvert: Til neste år er 
det igjen Vestfold Landbruk- og 
fritidsmesse på Hjerpetjønn – 
for tredje gang. Så blir det to år 
med «Barnas dag» igjen, før det 
om tre år igjen arrangeres land-
bruks- og fritidsmesse, forteller 
Robert Klausen på vegne av 
Hjerpetjønn velforening.

HJERPETJØNN: – Veldig fint og morsomt. Det aller 
morsomste var å skyte med luftgevær!

KOSER SEG PÅ «BARNAS DAG»: Andre Bugten (6) og Emil 
Søreng Mørken (6). 

Foto: Håkon Westby. 
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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

Velkommen til en splitter ny 
Revetal ungdomsskole!
GLEDER SEG: Rektor Mona Elisabeth Larsen og hennes stab tar snart i mot elevene til skolestart i 
den nye skolen. Her står hun på toppen av amfiet, hjertet midt i bygget. 

Foto: Stian Ormestad.

OVERLEVERING: Re-ordfører Thorvald Hillestad har alle-
rede skrivi under på papirene sammen med Jostein Ekeberg, 
prosjektleder i Veidekke AS. Men her på bygda er ikke en 
avtale spikra før et skikkelig handtrykk. 

TIDLIGERE ELEV: Kristian Jonstang (61) i HR-prosjekt var 
i det første kullet som gikk på den gang nye Revetal ung-
domsskole i 1969, og nå er han med på å rive skolen. – Det 
går greit å rive den gamle skolen, når vi ser hvordan fasilite-
tene er på denne nye skolen, mener Kristian. Skolen ble bygd 
ferdig i 1968, og de første elevene starta der i januar 1969. 
– Vi gikk det første halvåret på ungdomsskolen på Kirkevoll 
skole, forteller Kristian. 

RIVER SISTE REST: Den gamle skolebygningen ble rivi i 
sommer, og rivingen starta dagen etter elevene pakka sammen  
etter siste skoledag. Siste uka før skolestart gapa gravemaski-
nene over siste rest av den gamle skolebygningen. Bare svøm-
mehallen skal beholdes av den eldste skolebygningen.

REVETAL: 17. august klokka 08.55 ringer det for første gang inn på den splitter 
nye Revetal ungdomsskole. Sjekk video fra første skoledag på ReAvisa.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

317 elever og 56 ansatte har 
gleda seg i sommer til å ta nye 
Revetal ungdomsskole i bruk. 
Skolestart ble utsatt en dag i 
år på grunn av flyttesjauen. 
Den gamle skolen er aller-
ede rivi i løpet av sommeren, 
unntatt svømmehallen som skal 
beholdes. Også 1986-bygget 
skal rives, til store protester fra 
blant annet gamle-rektor John 
Pedersen, som mener bygget vil 
passe perfekt til ungdomshus 
med mekking, mat, musikk og 
skatekjeller.

Alt har gått helt etter planen
Veidekke AS har vært hoved-
entreprenør for prosjektet, som 
ikke er helt ferdig enda. Det var 
1. byggetrinn som ble overrakt 
tirsdag 8. august, ei drøy uke før 
skolestart. – Et godt byggepro-
sjekt starter med en oppdrags-
giver som veit hva dem vil. 
Her har vi opplevd det, skryter 
prosjektleder Jostein Ekeberg 
i Veidekke av Re kommune. 
Prosjektet har sålangt gått som 

på skinner, innenfor både tids-
frist og kostnadsramme. Fortsatt 
skal mer rives, restaureres og 
bygges. Svømmehallen skal 
pusses opp og en ny idrettshall 
skal opp.

Ny skole gir nye muligheter
Den nye skolen er dimensjon-
ert for 450 elever. Lærere og 
ledelse har hatt et seminar: 
– «Flyttesjau-seminar», forteller 
rektor Mona Elisabeth Larsen. 
En ny skolebygning kan bety en 
ny start, og den muligheten kan 
man ikke la gå fra seg. – Hva 
legger vi igjen, og hva tar vi 
med oss videre? Vi diskuterte 
mulighetene et nytt bygg gir, 
forteller rektor til ReAvisa. 
Mulighetene er mange: – Spe-
sielt naturfag, musikk, kunst 
og håndverk og arbeidslivsfag 
– der er det litt av en forandring 
fra de gamle, slitte klasserom-
mene. Et stort løft for den prak-
tiske undervisningen med nytt 
utstyr i topp moderne lokaler. 
Rektor forteller at det er en 

endring mot mer praktiske fag i 
skolen. Det er også en trend at 
det blir mer praksis i teoretiske 
fag. Den gamle skolebygningen 
begrensa mulighetene, mens 
den nye åpner mange mulig-
heter med flere spesialrom og 
grupperom. Større klasserom, 
bredere ganger og trinntorg med 
benker, toaletter, kjøkkenkrok 
og plass til å henge sammen er 
også noe en moderne skole skal 
inneholde. Det store amfiet midt 
i bygget tar 200 mennesker, 
flere hvis man sitter litt tettere. 
- Amfiet er hjertet i bygget og 
et sånt sted for å samles har vi 
aldri hatt før!, forteller rektor og 
sammenlikner med den gamle 
gymsalen. - Dette blir en flott 
møteplass både i skoletida, men 
også utenom skoletida, for hele 
Re. 

Se video fra første skoledag
Les mer, se flere bilder og se 
video fra første skoledag på 
den nye skolen på nettavisa 
ReAvisa.no.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no

Skoler i Re:
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Valg-quiz fra Re SV                                                                             

(1 poeng for hvert riktig svar)

1. Hvem er Re SVs kandidat på Vestfold SVs valgliste?
a) Elisabeth Sann B) Marit Theiste Østlie C) Heming 
Olaussen

2. Hvilket parti fremmet forslaget i Re kommunestyre 
om å etablere en baderampe for bevegelseshemmete på 
Langevann?
a) AP  b) SV  c) FrP

3. Hvem er SVs 1.kandidat ved stortingsvalget 2017 i 
Vestfold?
a) Lars Egeland b) Grete Wold c) Inga Marte Thorkildsen

4. Hva heter lederen i SV – Sosialistisk Venstreparti?
a) Kristin Halvorsen b) Bård Vegar Solhjell c) Audun 
Lysbakken

5. Hvem vil SV støtte som statsminister etter valget?
a) Jonas Gahr Støre b) Erna Solberg c) Trygve Magnus 
Slagsvold Vedum

6. Hvilket av disse partiene sier nei til oljeleting i Lofoten 
og Vesterålen?
a) Høyre   b) SV   c) AP

7. Hvilket av disse partiene vil at Norge skal gå inn for å 
forby atomvåpen?
a) KrF   b)  Venstre   c) SV

8. Hvor mange representanter har SV i Re kommune-
styre?
a) Ingen   b) 1   c) Hele 7 – største parti i Re!

9. Hvilket parti har fremmet flest miljø-forslag i Re kom-
munestyre?
a) Venstre b) Miljøpartiet de Grønne c) SV

FASIT:  1 – b  2 – b  3 – a  4 – c  5 – a  6 – b  7 – c  8 – 
b  9 – c  

Poeng: Hvis du fikk 0 - 3 poeng bør du nok sette deg 
bedre inn i politikk, og spesielt SVs politikk. 4 - 6 poeng: 
Bra. Potensiell SV-er? 7 - 9 poeng: Du er vel allerede 
SV-velger? Meld deg inn i SV: Send sms «Innmelding + 
din e-postadresse» til 2090. 100 kroner. Mer info om SV/
Re SV: Kontakt Heming Olaussen tlf 90155894 – epost 
heming.olaussen@gmail.com.

Vi vil bygge Re!
Bli med på SV-laget

For å få gjennomført mest mulig SV-politikk trenger vi å bygge et sterkt lag. 
Re SV vil vi bidra til å videreutvikle kommunen vi er stolte av.

Vi vil ha en solidarisk og varm (SV-) kommune. 
Her er noen av sakene vi vil arbeide for de neste fire årene:

Ny ungdomsskole med kveldstilbud/ungdomsklubb Ny ungdomsskole med kveldstilbud/ungdomsklubb 
To barnehageopptak i året

Økt grunnbemanning i omsorgstjenestene
Sterkere vekt på klima og miljø

Åpne hjerter og åpen dør for flyktninger

Vi har fått mange nye, unge medlemmer i løpet av valgkampen, 
men vi har plass til flere, i alle aldre. Vi kan tilby deg et politisk fellesskap, 

skolering og interessante diskusjoneskolering og interessante diskusjoner. Enten du ønsker å være et passivt eller 
aktivt medlem, er du hjertelig velkommen i flokken!

Ta kontakt med gruppeleder Heming Olaussen, 90155894, heming.olaussen@gmail.com
Er du nysgjerrig: Sjekk vår Facebook-side ”Re SV”. Der finner du også vårt program.

ANNONSE

Skjeggestadåsen barnehage åpen igjen
SKJEGGESTADÅSEN: Skjeggestadåsen barnehage ble stengt på 
dagen i januar, etter en stor vannlekkasje som førte til store vann-
skader. Anbudsfristen på å reparere skadene gikk ut 1. juni, og i lø-
pet av sommeren er jobben gjort. Rådmann Trond Wifstad forteller 
at regningen går til forsikringsselskapet. De store vannskadene 
kom etter en feil i sprinkelanlegget som fylte barnehagen med vann 
i løpet av natt til 28. januar i år. Mens barnehagen var stengt, ble 
det satt i gang midlertidig barnehage på det gamle sjukehjemmet 
i Våle. Administrasjonen i Re kommune har berømmet familiene 
det gjelder for samarbeidsvilje til å omstille seg for en periode. 
At Skjeggestadåsen barnehage er tilbake i opprinnelige lokaler 
betyr også at åpen barnehage er tilbake i sidebygningen på Revetal 
barnehage fra 16. august. Det blir ikke åpen barnehage i Fon lenger, 
informerer Re kommune. Skjeggestadåsen barnehage sto ferdig i 
2015, og er Re kommunes nyeste barnehage med 72 plasser, fordelt 
på tre baser.

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 hovedgrunnen 
til at det politiske flertallet 
valgte å innføre eiendomsskatt 
fra 2016», står det i saksutred-
ningen fra da byggingen av ny 
ungdomsskole ble vedtatt. Rå-
det fra økonomisjef i Re kom-
mune Ivar Jostedt var å rive og 
bygge nytt: – Bruker vi penger 
på å pusse opp gamle bygg, er 
det usikkert 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 kommune kunne klare å leve 
med enda større gjeld? Økono-
misjefen poengerte at nybygg 
gir mer funksjonell skoledrift, 
bedre energiløsninger og stor-
driftsfordeler. – 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!

KJENTE FJES: I den nye resepsjonen møter du de samme 
trivelige damene som i den gamle: Gry Adolfsen (56) og Irene 
Bøhle (65). – Jeg liker jobben min så godt, med hyggelige kol-
legaer og fine elever, forteller Irene som har jobba på ungdoms-
skolen siden 1974 – i 43 år. – Mens jeg er den nye, sier Gry og 
ler, – jeg har «bare» vært her i 20 år. 

Foto: Stian Ormestad.

Veien til golf - kurs for nybegynnere
eller for deg som vil friske opp
VTG-kurs Re Golfklubb i august og september: 
Veien til golf. For nybegynnere eller du som vil friske opp.

August: Fredag 18. kl 1800, lørdag 19. kl 1100 og søndag 20. kl 1100.  
Pris  kr 1200 sen,  junior  kr 400.  Fritt spill ut året.

September:September: Fredag 1. kl 1800, lørdag 2. kl 1100 og søndag 3. kl 1100.
Halv pris. Fritt spill ut året.

Felles pro-trening kan arrangeres. 

Påmelding sms/telefon til:    
Jørn tlf 47 29 72 44, Morten tlf 94 28 00 90,  Kari tlf 91 51 13 17

Se flere bilder på ReAvisa.no

Nytt skoleår på 
nye Bjerkely skole
UNDRUMSDAL: - Vi ønsker 
velkommen til skolestart på nye 
Bjerkely skole, forteller rektor 
Mathias Døvik til ReAvisa. 
Skoleåret 2016/2017 var siste 
året som skolen holdt til i byg-
ningene som det er drivi skole 
i siden 1922. Nå står en ny 
skole klar i Døvikveien 2, som 
åpner for skoleåret 2017/2018. 
Elevene i alle klasser starter 
torsdag 17. august klokka 
08.15. - Vi samles først i kirka 
i første etasje før vi går opp til 
skoleinngangen og klipper en 
snor som markerer at skolen tas 
i bruk. - Etter 95 år er det slutt 
på skoledrift i Hengsrudveien 
662, men Bjerkely skole lever 
heldigvis videre – på nytt sted 
fra og med dette skoleåret.
Bjerkely skole er en kristen 
friskole for elever fra 1.-7.
klasse. Skolen eies og drives 
av Det evangelisk-lutherske 
kirkesamfunn (DELK). I samme 
bygg ligger også menighetens 
nye kirkebygg, som ble vigslet 
første helga i advent i fjor. 
For å få realisert planene om 
skole- og kirkebygg i det gamle 
industribygget måtte Bjerkely 
menighet få med seg Re kom-
mune på laget. Der det før lå 
strødd bildeler, skulle det bli 
kirke, skole, med mer. Det var 
kanskje litt galskap, innrømte 
Hans Kristian Heum til ReAvisa 
tidligere i prossessen. Bygget 
er på 2.100 kvadratmeter og 
skal romme kirke og skole i 
1. etasje, skole i 2. etasje og 
delvis i 3. etasje, og øvrige 
arealer i 3. etasje skal leies ut 
til kontorer. Prosjektet har en 
kostnadsramme på 26 millioner 
kroner og finansieres med salg 
av eiendommer, gaver og lån.
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Hørselslagsmøte 
på Helsehuset
REVETAL: NAV og 
Hjelpemiddelsentralen orien-
terer for Re Hørselslag på lagets 
møte onsdag 6. september på Re 
Helsehus. Det vil bli gitt infor-
masjon om nye hørselstekniske 
hjelpemidler. Audiograf  Sigrid 
Myhre forteller og svarer på 
spørsmål. Det er gratis inngang 
for alle, vafler og kaffe blir 
servert. - Vi har en utlodding 
for å dekke møteutgifter. Det er 
hyggelig om du tar med en liten 
gevinst til dette lotteriet, for-
teller Gunnar Skobba i Re Hør-
selslag til ReAvisa. - Vi minner 
om likepersonsordningen som 
er til for å hjelpe medlemmer 
og andre med behov. Likeper-
sonene er til stede i Helsehuset 
mellom kl. 12.00 og 14.00 hver 
2. og 4.onsdag i måneden
for samtaler, enkel hjelp med 
vedlikehold av høreapparater, 
batteribytte, batterisalg med 
mer, forteller Skobba.

Ramnes Bygde-
kvinnelags høst-
program er klart
RAMNES: Ramnes Bygdekvin-
nelag ønsker å være et kvinne-
fellesskap i bygda vår som 
fremmer kvinneperspektiv i et 
åpent og inkluderende felles-
skap, heter det i en epost til 
ReAvisa der høstens plan pre-
senteres: Lørdag 26. - søndag 
27. august er det Åpen gård på 
Bygdetunet Brår fra klokka 12 - 
16, og her stiller bygdekvinnene 
opp også i år. - Vi oppfordrer 
medlemmene våre til å sette av 
noen timer i helga for å bidra til 
gjennomføringen av dette. Det 
er et hyggelig og samlende 
arrangement for hele bygda.
Tirsdag 5. september klokka 
18.30 blir det bær-, sopp- og 
hyggetur for medlemmer og 
andre interesserte. Dette er i 
samarbeid med internasjonal 
kvinnegruppe. Turen går til 
Ryksåsen i Våle. Ta med sitte-
underlag, spann til bær, mat og 
drikke, oppfordres det. Lørdag 
14. oktober blir det dagstur 
til Bærums verk.  Onsdag 22. 
november er det medlemsmøte/
julemøte og årsmøte. - Vi har 
først årsmøte. Deretter kommer 
Margaret Skjelbred til oss og 
leser egne tekster for oss. Vi 
skal også spise god mat sam-
men. Ramnes Bygdekvinnelag 
samarbeider med Røde kors om 
internasjonal møteplass hele 
året: Høstens møtedatoer er som 
følger: Tirsdag 5. september på 
Ryksåsen, tirsdag 3. oktober 
på Helsehuset - foredrag om 
verdens religioner med start 
klokka 19.00, tirsdag 7. novem-
ber på Re bilbliotek i forbin-
delse med Litteraturuka. Tirsdag 
5. desember blir det foredrag 
på Helsehuset klokka 19.00 om 
muslimske høytider. - Velkom-
men til alle arrangementer både 
medlemmer og ikke medlem-
mer, ønsker Ramnes 
Bygdekvinnelag.

VÅLE: - Vi trår til igjen med 
Sensommerfestival på Våle 
prestegård, forteller festivalsjef 
Unni Bu. Det blir en tradis-
jonell festival der fokuset er 
på landbruk, kultur, marked 
og underholdning. På Sensom-
merfestivalen er det mulig å 
få kjøpt en spesiell gave til 
noen eller seg sjøl, det er salg 
av brød, grønnsaker, kafeen er 
åpen med rømmegrøt og vafler, 
mat fra grillen og det er en 
rekke gamle landbruksmaski-
ner utstilt og i gang. - Vi har 
musikk på tunet begge dager og 
på lørdagskvelden er det smak 
og foredrag i puben før allsan-
gen starter. Søndag formiddag 
holder vi friluftsgudstjeneste. I 
år, som i tidligere år, arrangerer 
vi brødbakekonkurranse. Tema 

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 familien, 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.

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 25 - 27. august.

Foreningsliv i Re:

i år er rugbrød. Treskelaget 
kommer på besøk begge dager 
og viser hvordan de tresket 
i gamle dager. Det er “Åpen 
gård” for de minste, og her 
blir det blant annet mulighet 
til å hoppe i høyet og se på 
dyra. Har du lyst til å plukke 
poteter eller lage fuglekasser, 
er det bare å komme! - “Helst 
Tempo” kommer på besøk 
med mopeder og motorsykler 
på lørdag. På søndag er det 
kortesje og utstilling med 
T-Forder. Her er det også 
mulighet til å få sitte på for 
de som ønsker det. I år er det 
hundre år siden kunstneren In-
grid Nordby Søyland ble født. 
Det blir arrangert en utstilling 
på prestegården med noen av 
hennes bilder.

Sensommerfestival på Våle Prestegård

LANDLIG MORO: Åpen 
gård både på Bygdetunet Brår 
og Våle prestegård er noe av 
det som fortsatt står på planen 
for denne Re-sommeren.

Foto: 
Stian Ormestad.

VIVESTAD: Ungdomslagets 
leder i Vivestad Tor Anders 
Fevang forteller til ReAvisa at 
det blir storfint besøk i Vivestad 
fredag 15. september. - Lars 
Martin Myhre har en stor turné 
på gang og ”inneklemt” mellom 
Bærum Kulturhus og Lilleham-
mer Bryggeri har han finni plass 
til Sagatun og Vivestad, sier 
Fevang. – Han kommer ikke 
aleine, med seg har han den 
svenske gitaristen Perry Sten-

bäck. Vivestad Ungdomslag er 
lokal arrangør, og ifølge Fevang 
var det lett å takke ja når mu-
ligheten bød seg. Lars Martin 
besøkte Vivestad Høstmarked i 
2015 og også med tanke på hans 
lokale røtter til bygda er et nytt 
besøk absolutt velkomment. 
– Nå gjør vi unna høstmarkedet 
først og så forbereder vi et nytt 
høydepunkt i september, avslut-
ter en entusiastisk ungdoms-
lagsleder. 

Lars Martin Myhre spiller i Vivestad

TILBAKE TIL VIVESTAD: Lars Martin Myhre.
Foto: 

Stian Ormestad.
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Politiloggen i Re:

Revetal
- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

Et lokalsamfunn i sorg

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Rett over klokka 16.00 lørdag 
29. juli kom første melding om 
ulykken: Motorsykkel mot bil i 
Bjerkeveiskilllet, der Hengsrød-
veien møter Bispeveien, nord 
for Revetal. Alle nødetatene 
var framme og jobba på stedet 
ti minutter etter første melding 
om ulykken. Det landa også en 
luftambulanse på jordet langs 
Bispeveien. Livet sto ikke til å 
redde og den unge MC-føreren 
ble erklært død på stedet.

Kommunens kriseteam 
Motorsykkelen kom sørfra, og 
bilen kom fra Hengsrødveien. 
Ifølge politiet undersøkes det 
om bilføreren har brutt vike-
plikten da hun kjørte ut på 
Bispeveien. Bilføreren, ei dame 
i 50-åra, framsto som fysisk 
uskadd, men ble i likhet med de 
pårørende til avdøde tatt hånd 

RE: Stian Nikolai Landmark (17) fra Undrumsdal døde i en tragisk trafikk-
ulykke i Bjerkeveiskillet på Bispeveien i sommer. På biblioteket på Re VGS er 
det lagt ut en kondolanseprotokoll der man kan skrive en siste hilsen, og det blir 
holdt en minnestund ved skolestart.

om av helsepersonell og kom-
munens kriseteam. Bilføreren 
ble fratatt førerkortet. Den om-
komne kjørte en lett motorsyk-
kel i normal fart nordover på 
Bispeveien da ulykken skjedde, 
ifølge vitner på stedet. Bispe-
veien er forkjørsvei, og trafikk 
fra Hengsrødveien har vikeplikt.

Samles i sorgen
Samme kveld som dødsulyk-
ken åpnet Re VGS skolen for 
sørgende som ville samles, med 
sokneprest, rektor og kontakt-
lærere tilstede. Søndag holdt 
soknepresten i Undrumsdal 
kirka åpen for sørgende. Denne 
uka er det lagt ut en kondo-
lanseprotokoll på Re VGS i 
forbindelse med skolestart. 
Stian var elev i 1 STB skoleåret 
2016/2017. Han og hans familie 
var også aktive i Re FK - en 

klubb i sorg: - Stian var spiller 
i Re FK og sammen med resten 
av familien var de en aktiv del 
av klubben vår. Våre tanker og 
medfølelse går til familien og 
venner i den tunge tiden.

Et lokalsamfunn i sorg
– Ord blir fattige, og det er 
forferdelig tragisk når trafikk-
ulykker ender slik. Våre tanker 
og medfølelse går til familie 
og venner av den omkomne, 
skriver underbrannmester Jardar 
Aftret på Vestfold Interkom-
munale Brannvesens (VIB) 
Facebook-side. Alle nødetater 
jobba med livreddende tiltak 
på stedet, uten å lykkes. Utover 
lørdagskvelden og gjennom 
helga og de neste dagene ble 
veikanten i Bjerkeveiskillet fylt 
med blomster, lys og hilsner fra 
et lokalsamfunn i sorg.

Paradokset på Bispeveien: Flest al-
vorlige ulykker i godt vær med god 
sikt på oversiktelige strekninger
BISPEVEIEN: Det er en stund siden det har vært en så alvor-
lig ulykke som den tragiske ulykken i juli, men så seint som i 
juni i år skjedde forrige ulykke av mange der vikeplikten ikke 
ble overholdt i Bjerkeveiskillet – som er ett av flere ulykkesb-
elastede punkt langs Bispeveien gjennom Re. Ordfører Thor-
vald Hillestad etterlyser stoppskilt: - Når liv har gått tapt må 
alt settes inn på å unngå at det skjer igjen. Det er derfor godt 
å høre at veivesenet vil ta fatt i denne saken for å vurdere hva 
som kan settes inn av tiltak. Om et full stoppskilt på Hengs-
rudveien er løsningen eller det vil komme andre tiltak får vi 
avvente. Håper i alle fall at våre fagfolk er enige med oss 
publikummere i at noe må skje, skriver ordføreren på Face-
book. Han mista sin egen bestefar i en dødsulykke i krysset. 
- I et så oversiktlig kryss skulle en tro at trafikken kunne gå 
sin gang uten de store hendelser. Så er dessverre ikke tilfelle, 
skriver ordføreren. Og det er paradokset på Bispeveien, som 
ReAvisa har skrivi om flere ganger tidligere: Statistikken viser 
at det skjer flest alvorlige ulykker i godt vær med god sikt - 
på oversiktelige strekninger. Første gangen ReAvisa skreiv 
om Bispeveien i 2009 viste statistikken at det var en alvorlig 
ulykke med skade eller dødsfall annen hver måned de siste 
ti åra den gang. Den statistikken er blitt forbedret siden den 
gang, men en tryggere Bispevei er fortsatt en kampsak - les 
mer på nettavisa ReAvisa.no.

BLOMSTER, LYS OG HILSNER: Utover lørdagskvelden og gjennom helga og de neste dagene ble 
veikanten i Bjerkeveiskillet fylt med blomster, lys og hilsner fra et lokalsamfunn i sorg.

Foto: 
Stian Ormestad.
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Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no

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

• Avfetting • Høytrykk • Skumlegging • Voks • Støvsuger
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• Velg mellom verdikort, poletter, mynter eller kredittkort
• Verdikort, poletter og svamper kan kjøpes på verkstedet

Selvvask på Revetal!

Tlf 333 95 050

Politiet søkte etter 
en savnet person 
REVETAL: I 19.30-tida tirsdag 
18. juli meldte politiet at de 
leita etter en dement dame på 90 
år. Hun var savnet fra Revetal, 
men ble finni igjen på Hengsrød 
etter tips fra en ReAvisa-leser. 
Den savnede brukte rullator, 
men klarte likevel å bevege seg 
over en ganske stor avstand. 
Rett før klokka 20.30, en time 
etter første melding, bekreftet 
politiet at kvinnen var finni. 
Hun var ikke fysisk skadet.

Vær OBS på tape-
biter på dører
VESTFOLD: Politiet mottok 
i sommer flere meldinger om 
at det var klistra en tapebit på 
dører – for å sjekke om folk er 
hjemme eller på ferie. – Folk 
bør være oppmerksom på dette. 
Politiet mistenker at det er noen 
som ønsker å gjøre innbrudd 
der dette ikke blir fjernet. Det 
skreiv politiet i Vestfold på 
Twitter. Meldingene om tape-
biter kom fra Sandefjord, men 
rådet går ut til alle vestfolding-
er. Det er all grunn til å tro at 
dette er mobile vinningskrimi-
nelle, som det er godt kjent 
at har brukt liknende metoder 
tidligere. Finner du en tapebit 
på døra, bør du fjerne den – og 
politiet ønsker å bli varslet.

Rømte ut av røyk-
fylt hus i Ramnes
RAMNES: Fredag morgen 
21. juli i halv seks-tida gikk 
alarmen: Brann i bolig langs 
Ramnesveien i Ramnes.
Brannvesenet fikk beskjed 
allerede i første melding om at 
alle i huset hadde kommet seg 
ut. Det fikk politiet bekreftet på 
stedet, som rykket ut med flere 
patruljebiler. Det er også sendt 
en ambulanse til adressen.
Vaktleder Eva Hynne ved 
110-sentralen forteller til 
Tønsbergs Blad at brannen er 
slokka, en snau times tid etter at 
den ble varslet. – Det brant på 
utsiden av huset, men det kom 
mye røyk inn i boligen. Huseier 
trodde først det brant i kjelleren. 
Brannvesenet fikk raskt slukket 
brannen, sier Hynne.

Hyttetjuver tatt 
etter nesten fem 
timer på rømmen
VIVESTAD/FON: Både heli-
kopter og hunder ble tatt i bruk 
i leitinga etter innbruddstjuver 
i Vivestad. Tre av dem klarte 
å stikke til skogs og ble finni 
igjen i Fon. Rett over klokka 
17.00 lørdag 8. juli kom første 
melding om politiaksjonen i Vi-
vestad: – Politiet leiter etter tre 
gjerningsmenn etter innbrudd i 
ei hytte. To er pågrepet. Hund 
og helikopter satt inn i søket, 
heter det på Twitter. De to som 
ble først pågrepet, prøvde å stik-
ke av i en bil – uten å lykkes. 
De tre andre løp til skogs og var 
på rømmen i nesten fem timer.
Rundt klokka 21.40 på kvelden 
ble de sett i Fon, i krysset 
Holtungveien/Bispeveien. 
Observante vitner ringte politiet 
da tjuvene ble sett krypende 
ut av skauen. Da politiet kom, 
prøvde de løpe inn i skauen på 
nytt – men denne gangen lyktes 
de ikke med å stikke av fra 
lovens lange arm. De totalt fem 
personene som ble pågrepet er 
uten bostedsadresse i Norge.

Rask reaksjon 
hindra storbrann
SAND CAMPING: Klokka 
09:17 mandag 3. juli rykket 
mannskapene ved Kopstad 
brannstasjon ut til Sand Camp-
ing i Re etter melding om brann 
i en haug med bark og flis. – En 
liten gutt oppdaga brannen og 
løp til mammaen og sa at det 
brant. Personer på stedet tømte 
et 6 kilos pulverapparat på hau-
gen før vi ankom. Veldig bra, 
sier brannmester Donald Bell.
Etter alle solemerker har 
brannen oppstått som følge av 
selvantenning, ifølge brann-
mesteren. For en tid tilbake er 
det felt trær på stedet og disse 
er kuttet opp med fliskutter.
Haugen har blitt liggende, den 
skulle i følge personer på stedet 
har blitt spredd utover. Den lå 
nær campingvognene og kunne 
ha medført spredningsfare.
Brannvesenet benytter anled-
ningen til å minne om at det 
er all grunn til å merke seg at 
treflis kan selvantenne grunnet 
varmeproduksjon ved biologisk 
nedbrytning. Særlig i varmt og 
tørt sommervær vil det å dynke 
haugen med vann regelmes-
sig være et godt forebyggende 
tiltak. Det er også viktig å ta 
hensyn til avstand til annet 
brennbart. – Vi avslutter på 
stedet og eier/driver tar over 
ansvaret og skal dynke haugen 
ytterligere og deretter spre bark 
og flis i skråningen, informerer 
brannmester Donald Bell på 
VIBs Facebook-side.

Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)

V               
                           

                                               
                                        

                    

Revac-ledelsen 
må i fengsel
LINNESTAD: Revac-ledelsen 
ble dømt til fengsel og bed-
riften til millionbøter. Dommen 
fra tingretten ble anket, men 
forkastet – og nå er dommen 
rettskraftig. Sommeren for tre år 
siden begynte det å brenne hos 
gjenvinningsbedriftene Revac 
AS og KMT AS på Linnestad 
næringsområde. Brannen varte i 
36 timer før den var slokka.
Etter en stor rettssak over 
nesten tre uker i Nordre Vest-
fold tingrett ble tre i Revac-
ledelsen dømt til fengselsstraff, 
og begge firmaene fikk bøter. 
Revac-ledelsen anket. I som-
mer ble anken fra Revac AS 
forkastet. Også den avgjørelsen 
kunne ankes, men det er ikke 
blitt gjort. Dermed er dommen 
nå rettskraftig, forteller aktor i 
Tingretten, førstestatsadvokat 
Hans Tore Høviskeland, til 
ReAvisa, tirsdag 15. august. 
Daglig leder dømmes til fengsel 
i 90 dager. De to andre i Revac-
ledelsen dømmes begge til 
fengsel i 60 dager. Revac AS 
må betale 2,8 millioner kroner 
i bot, pluss 200.000 kroner i 
saksomkostninger. KMT AS 
må betale 240.000 kroner i bot, 
pluss 200.000 kroner i saksom-
kostninger.

Dømt til fengsel 
etter lastebilulykke
RE/TØNSBERG: Lastebil-
sjåføren i den tragiske ulykken 
på Nøtterøy der en 11-åring 
døde, er funnet skyldig av Tøns-
berg tingrett. 15. september i 
fjor kjørte Re-mannen i slutten 
av 30-åra en lastebil på 32 tonn 
lasta med jord som skulle tippes 
ved gang- og sykkelstien ved 
Brattås skole. Han rygga over ei 
11 år gammel jente som døde. 
Re-mannen sa seg ikke skyldig 
da saken gikk for retten, men 
han var frykt-elig lei seg for 
det som hadde skjedd. Ulyk-
ken skjedde mens flere hundre 
barn var på vei til barnehagen 
og skolen få hundre meter unna. 
«Det er ekstra skjerpende at 
dette skjedde på et sted hvor det 
var flere omstendigheter som 
tilsa at sjåføren skulle ha utvist 
helt spesiell aktsomhet», skriver 
retten. «Problemet i saken er 
at sjåføren i praksis ikke har 
benyttet ryggekameraet, og han 
har dermed ikke forvisset seg 
om at det ikke kunne oppstå 
fare eller skade, slik han gjen-
nom kameraet hadde mulighet 
til», skriver sorenskriver Dag 
Carlstedt. I tillegg til fengsels-
straff er Re-mannen dømt til å 
betale 250.000 kroner i erstat-
ning til foreldrene. Han mister 
også førerretten for motorvogn 
i fire år.
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Boligbygging i Re:

C H I L L

OVER A CUP OF 
COFFEE

T O D A Y

R E V E T A L  A R B E I D  O G  K O M P E T A N S E  A S

E N  M E N I N G S F U L L  H A N D E L

En bugnende butikk med gaver og interiør, 
både nytt, brukt og håndlaget. 

Mottak og henting av møbler og interiør. 
Gardinsøm for privat og bedriftskunder.

Ta kontakt på 33061980 

GRØNT OG FINT PÅ BREKKEÅSTUNET: Salget for det siste 
byggetrinnet starter denne seinsommeren, forteller megler Truls 
Bøhle og daglig leder hos utbygger Jarlsberg bolig Svein Olsen.

Foto: Stian Ormestad.



15ReAvisa august 2017

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Den gamle Buggegården i Våle 
hadde stått tom lenge, da Jarls-
berg Bolig AS kjøpte gården og 
la planen for 20 nye leiligheter 
på den 6,3 mål store tomta. 
Det var for snaut to år siden. 
Prosjektet fikk navnet Brek-
keåstunet. 

Helt ferdigstilt i løpet av 2018
Tomta ligger fint på høyden 
mellom forsamlingslokalet 
Fjellborg, Våle samfunnshus, 
og med Kirkevoll skole og 
Våle kirke på andre siden av 
Kopstadveien. Rett borti gata 
har du butikk, idrettsanlegg 
og flotte turløyper som binder 
Våle sammen med resten av 
Re. Tidlig på vårparten i fjor 
starta rivingen av det gamle 
gårdsbruket, og i løpet av våren 
kom tomta fram fra busk og 
kratt. Byggingen gikk kjapt, for 
allerede på tampen av fjoråret 
satte første kjøper nøkkelen i 
døra. I første byggetrinn ble 
det bygd 12 leiligheter over tre 
separate leilighetsbygg - alle 
er solgt og alle kjøperne er for-
lengst på plass. I det andre og 
siste byggetrinnet skal det reises 

to leilighetsbygg med totalt 8 
leiligheter. Salget starter denne 
seinsommeren. Truls Bøhle 
er megler, og Svein Olsen er 
daglig leder hos utbygger Jarls-
berg bolig. De er fornøyd med 
at alt går helt etter planen.

Ikke alle vil bo på Revetal
- Salget har gått som forventet - 
det vil si så greit at vi kan holde 
oss til to byggetrinn. Det er bra 
at det skjer mest mulig på kort-
est mulig tid, så det ikke er en 
byggeplass her altfor lenge.
Alle leilighetene får hver sin 
garasje og bod, og alle 20 garas-
jene er allerede ferdigstilt. Ute 
er det blitt grønt og fint med 
opparbeidet uteareal i tilknyt-
ning til de tre ferdigstilte lei-
lighetsbyggene. - Vi har gjort 
ferdig det vi kan få gjort ferdig 
- så langt. Vi er nødt til å ha det 
litt åpent til neste byggetrinn, så 
noen av utearealene må vente 
- så vi ikke ødelegger plen og 
nye blomsterbedd med store 
maskiner. - Men du får jo et 
inntrykk av hvor flott dette tunet 
blir, mener megler Truls. - Vi 
har hørt veldig mye positivt om 

at det blir fint her - spesielt nå 
som uteområdet begynner å ta 
form. Det er god plass her på 
tunet, med fem leilighetsbygg 
på ei stor tomt. 
Fortsetter salget som før, anslår 
Truls at Brekkeåstunet er helt 
ferdig utbygd i løpet av neste år. 
Mange vil bo i leilighet i Våle, 
ikke alle vil til Revetal. Og i 
Våle er det også litt billigere.
- Prisene blir noenlunde de 
samme nå i andre byggetrinn, 
som i det første, med en liten 
justering. Prisene vil ligge på 
rundt 2,7 millioner kroner til 
rundt 3 millioner kroner.
Leilighetene vil variere fra 70 
kvadratmeter til 81 kvadratme-
ter. Alle leilighetene får minst 
to soverom, og de største kan 
bygges med tre soverom - det er 
opp til kjøperne å være med på 
å bestemme. Det blir heis i beg-
ge de to nye leilighetsbyggene, 
akkurat som i de tre forrige.

Inviterer til visning 
For alle dem som er nysgjerrig 
er det greit å vite at det blir vis-
ning på Brekkeåstunet onsdag 
23. august fra klokka 17.30. 

BREKKEÅSEN:  - Det blir et romslig og fint tun. Nå ser vi virkelig at det tar 
form, sier en fornøyd megler Truls Bøhle.

Straks siste innspurt på Brekkeåstunet

Barn som ikke ser godt, er ofte ikke klar
over det selv. Mistenker du at barnet ditt ser
dårlig? Kom til oss, så nner vi ut om det er
behov for briller, linser eller annen oppfølging.
En synsundersøkelse er den beste gaven du
kan gi unge øyne som skal ut i verden.

Gi barnet ditt en
god skolestart.

Bestill synsundersøkelse i dag.

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Gretteåsen utvikling er firmaet 
som skal stå for en forlen-
gelse av Gretteåsen boligfelt 
i Undrumsdal. Re hage & 
anleggsservice står for grunn-
arbeidet.

Byggestart denne høsten
- Det blir totalt 58 boenheter 

med 38 eneboliger, 6 tomanns-
boliger og 2 firemannsboliger, 
forteller Ole Jørgen Askjem ved 
Re hage & anleggsservice.
Byggestart er høsten 2017, 
mens salgstart var i sommer. 
Eneboligene passer til små-
barnsfamilier med fire soverom. 
Det nye feltet blir liggende sør 

UNDRUMSDAL: Undrumsdal vokser med totalt 58 nye boenheter på planen.

for Gretteåsen, men har samme 
innkjøring som dagens bygge-
felt i Gretteåsen.
- Husene blir solgt nøkkelferdig 
og er i en urban stil. De første 
husene blir innflytningsklare 
i løpet av 2018, forteller Ole 
Jørgen til ReAvisa. Alle under-
entreprenører er lokale.

Gretteåsen boligfelt utvides mot sør

NYTT BOLIGFELT: Innfelt ser vi et illustrasjonsbilde av hvordan det nye byggefeltet tenkes å 
se ut, det store bildet viser hvor det nye boligfeltet skal ligge. 

Foto: Amalie Andersen.

Lørdag 26.  og søndag 27. august kl 12 - 16
Vi stiller også i år opp på åpen gård. Vi oppfordrer medlemmene 
våre til å sette av noen timer i helga for å bidra til gjennomføring av 
dette. Det er er hyggelig og samlende arrangement for hele bygda.
 
Tirsdag 5. september kl 18.30
Bær/sopp og hyggetur for medlemmer og andre interesserte. I 
samarbeid med internasjonal kvinnegruppe. Turen går til Ryksåsen 
i Våle. Ta med sitteunderlag, spann til bær, mat og drikke. 

Lørdag 14. oktober - dagstur
Dagstur til Bærums verk. Informasjon kommer.
 
Onsdag 22. november
Medlemsmøte/julemøte og årsmøte. Vi har først årsmøte. Deretter 
kommer Margaret Skjelbred til oss og leser egne tekster for oss. Vi 
skal også spise god mat sammen.

Vi samarbeider med Røde kors om internasjonal 
møteplass hele året. Informasjon om alle lagets møter vil bli 
sendt på epost til medlemmene og lagt ut på facebook. Legg til 
Ramnes Bygdekvinnelag på facebook!
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EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det var i et kommunestyremøte 
tidligere i år at Tove Øygarden 
(H) kom med ideen. Hva med 
Birkebeinere i rundkjøringene, 
for eksempel?

Spesielt viktig nå som Re fors-
vinner som kommunenavn
– Slagene på Re i 1163 og 1177 
er en viktig del av norgeshisto-
rien, som faktisk har funnet sted 
i vår kommune. Særlig slaget i 
1177 er godt dokumentert  og 
skildret i både Heimskringla 
og i Fagrskinna. – Dette slaget 
markerer et viktig punkt i borg-
erkrigstiden i Norge. I 2010 ble 
det kasta nytt lys over slagene, 
da det ble finni pilspisser og 
andre gjenstander som man med 

stor sikkerhet kan si stammer 
fra Slaget på Re. Med disse to 
slagene har Re kommune uten 
tvil en ganske unik og ikke 
minst spennende historie, un-
derstreker Tove Øygarden. – En 
viktig kulturarv å ta vare på! 
Vi mener det er spesielt viktig 
at vi markerer dette når vi snart 
blir Tønsberg, og Re forsvinner 
som kommunenavn.
– I ti år har kommunen markert 
disse slagene i form av Re Mid-
delalderdager – en festival som 
stadig er i utvikling, og som 
ivaretar det historiske aspektet 
på verdig vis. Noen vinterdager 
i året fylles Revetal-området 
med ild, lys, dans, musikk og 
mye mer, slik at vi som ønsker 

det kan være med på en ferd 
tilbake til middelalderen. Re 
Høyre mener at Slagene på Re 
er en unik historie for Re kom-
mune, som vi skal være beviste 
på og stolte av, som vi gjerne 
kan markere også utenom 
middelalderdagene, og foreslår 
følgende: Vi tenker oss en eller 
annen form for markering i 
Revetal-området, slik at når du 
kommer kjørende utenfra får en 
påminnelse om at i dette områ-
det fant faktisk slagene sted.
- Det kan være veldig enkelt i 
form av vimpler med et symbol 
og teksten ”Slaget på Re” i 
flaggstenger gjennom Revetal 
slik vi ser det under Middelal-
derdagene. Ønsker vi å gjøre 
mer ut av det, kan man for eks-
empel utsmykke rundkjøringene 
eller andre områder på Revetal 
og ellers i kommunen. Hva med 
birkebeinerfigurer, for eksem-
pel? – Mulighetene er mange, 
og jeg er sikker på at de kreative 
ansatte vi har i kulturavdelingen 
vår har flere gode forslag enn 
hva jeg kan komme på, sier 
Tove Øygarden. – Som eksem-
pel kan jeg jo nevne lampene i 
Lampeland, porselenskopper i 

Hva med Birkebeinere i rundkjøringene her?

RE-PATRIOT: Tove Øy-
garden (H) mener vi må 
benytte anledningen til å 
framheve Re-identiteten 
– nå som Re snart forsvin-
ner som kommunenavn. 
Hva med en birkebeiner i 
rundkjøringa? Re Høyre 
ønsker noe mer - i tillegg 
til Re Middelalderdager 
hver vinter, der blant annet 
Slaget på Re gjenskapes, 
med mindre blod og mer 
humor.... – Jeg håper kom-
munestyret synes dette er 
en god ide, og Re Høyre 
ber om at ordføreren vil ta 
dette med seg til kulture-
taten slik at de kan jobbe 
med dette, avsluttet Tove 
Øygarden sin interpellasjon 
i kommunestyret.

Foto: 
Stian Ormestad.

Porsgrunn, bjørner i Flå – med 
Bjørneparken, og så videre. 
– Jeg håper kommunestyret 
synes dette er en god ide, og Re 
Høyre ber om at ordføreren vil 
ta dette med seg til kulturetaten 
slik at de kan jobbe med dette, 
avsluttet Tove Øygarden sin 
interpellasjon i kommunestyret. 
Hun ønsker en politisk sak på 
dette ved en seinere anledning. 
Bestillingen har kulturkontoret  
tatt i mot med åpne armer, kjen-
ner ReAvisa dem rett.

REVETAL/RE: Nå som vi snart blir en del av Tønsberg kommune, bør vi benytte anledningen til framheve 
Re-historien og Re-identiteten litt ekstra, mener Tove Øygarden (H).

Birkebeinere i rundkjøringene på Revetal - en god ide?

Veit ikke 4 prosent

Nei!

Ja! 70 prosent

26 prosent

Si din mening og stem på nettavisa ReAvisa.no!

Re kommune:

Si din mening på ReAvisa.no!

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

www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening
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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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Gunstig fi nansiering 
fra Santander

Du får 5 års Norgesgaranti når 
du handler ny bobil hos godkjent 
forhandler

SE utvalget av små og store familievogner fra ulike merker STORT utvalg av møbler og campingutstyr i butikken nå

Autosentrum Norge AS 
Bentsrudveien 8A, 3080 Holmestrand 
Tlf. 995 27 000

Våre merker i Holmestrand:

Våre merker i Skien:

Autosentrum TBC AS
Rødmyrlia 24, 3735 Skien
Tlf. 35 50 66 90

AUTOSENTRUM.NO  Åpent: mandag-fre dag 09-17  torsdag: 09-19 lørdag: 10-15

ENJOY THE DOLCE VITA

Nå har vi ET STORT UTVALG av ferieklareNå har vi ET STORT UTVALG av ferieklare

nye og bruktenye og bruktenye og brukte
bobiler

Vi støtter Vivestad høstmarked!
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VIVESTAD HØSTMARKED

Knatten fruktgård kommer med rikt 
utvalg av lokalt dyrket frukt, grønnsaker 
og bær! I tillegg har vi også med vår 
egenproduserte eplemost.

Tlf: 909 67 773 / 411 05 791 E-post: meknatt@sfjbb.net

Du finner oss på Vivestad høstmarked!

Her gjøres unna siste finpuss 
før årets Vivestad Høstmarked
VIVESTAD: Ole Berntsen klipper den store fotballsletta som skal huse 150 stands, scene og tusenvis av gjester. Han sitter 
timesvis på sitteklipperen på dugnad - akkurat som hundrevis av andre i Vivestad og omegn som på dugnad sørger for at 
Vivestad Høstmarked blir Res største møteplass - i år igjen. Rett oppi skråningen klipper Hans Kristian Kjærås og barne-
barnet Ellinor på to år det som skal brukes som rideløype under markedet til helga. Les mer om markedet på de neste sidene.
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VIVESTAD HØSTMARKED

Du finner oss på Vivestad høstmarked!

Ordner alt før, under etter gravferd. Gratis rådgivning.
Kontakt Jan Bøhle tlf 993 88 609.

www.alternativgravferd.com / www.alternativbegravelse.com

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Å kjøre traktor er det aller beste 
Ellinor Trevland (2) veit. I da-
gene før Vivestad Høstmarked 
er hun med bestefar Hans Kris-
tian Kjærås (56) på dugnads-
jobb: Først slår de grasset på 
jordet der det blir parkerings-
plass, og så slår de grasset i 
skiløypa – som under markedet 
er rideløype, blant annet.

Trivelige timer i traktoren
– Gøy, sier 2-åringen om å kjøre 
traktor med bestefar. Hun gleder 
seg veldig til hver gang det 
skjer. Ellinor synes det er gøy å 
sitte så høyt oppe som man gjør 
i en så stor og flott traktor som 
bestefar sin: – Jeg ser blom-
ster, peker hun ned på bakken. 
- Også fugler, peker hun oppi 
lufta. Og grasset som må slås 
før tusenvis av markedsgjester 
kommer til Vivestad? – Det blir 
mat til kuene til tante Marte, 
forklarer Ellinor entusiastisk: 
– For ho har så veldig, veldig 
mange kuer!, er hun og bestefar 
enig om. Bestefar tar gjerne 
med barnebarnet i traktoren. De 
har trivelige timer i traktoren 
sammen – både i jobb og på 

– Viktig med skikkelig redskap – både i jobb og på dugnad

dugnad. – Ja, det er det første 
ho alltid spør om: Bestefar, kan 
vi kjøre traktor?, forteller Hans 
Kristian. Det verste som kunne 
skje, er at den ikke starter. 
En bonde trenger å stole på 
redskapen for å få jobben gjort. 
Det veit både bøndene sjøl, og 
de som server dem med stort og 
smått: 

Solgt mer enn tusen traktorer
– I bonde-bransjen holder det 
ikke å vente til neste uke. Det 
er nå kornet må tas, grasset slås 
eller potene skal opp, forteller 
Lars A. Sletten (62), selger og 
medeier i Eiksenteret i Stokke. 
Av ti traktorer solgt i Vestfold, 
kommer fire fra Eiksenteret 
i Stokke. Lars passerte i fjor 
tusen traktorer solgt etter å ha 
serva bønder i hele sitt yrkes-
aktive liv – det er blitt godt over 
40 år i bransjen nå.
– Det tyder jo på at jeg trives 
med det jeg driver med – og 
det er å sørge for at bøndene får 
gjort jobben sin – og alle andre 
som er avhengig av bøndene.
– Det er jo ikke bare bøndene, 
men tenk hvor mange andre 

som er avhengig av den innsat-
sen bøndene første omgang 
legger ned. Mange, mange yrker 
avhenger av landbruket – og vi 
får tilslutt sunn og god mat på 
bordet. Derfor har det vært en 
givende jobb, forteller Lars. I 
Stokke server han og en stab på 
totalt 26 ansatte bønder i Vest-
fold og Telemark. Staben sørger 
for alt fra salg, service, butikk, 
deler til administrasjon,

Viktig å vise seg fram på 
Vivestad høstmarked
Av 1.000 traktorer solgt, er han 
ikke i tvil om hvor han har solgt 
mest: – Re-området er veldig 
viktig for oss, det er jo derfor vi 
velger å være med på Vivestad 
høstmarked – her og Seljord. Vi 
må jo vise oss fram, og lokalt 
her i Vestfold er Vivestad-
markedet det aller viktigste, 
uten tvil.
Til Vivestad kommer det tusen-
vis av folk, og mange av dem 
kunne ha bruk for en ny traktor.
Dette er tredje året Eiksenteret 
Stokke er representert på Vives-
tad høstmarked. – Vi har solgt 
traktorer som et direkte resul-

tat av at vi er her. Men også 
klippere, slåmaskiner og annen 
redskap. – Men det viktigste er 
tross alt å vise seg fram og hilse 
på folk – og svare på spørsmål, 
forteller Lars – som har svaret 
på det meste etter mer enn 40 år 
i bransjen. – Også er det veldig 
trivelig her i Vivestad. Andre 
marked har mye å lære av denne 
gjengen oppi her. Vi får mat 
servert på standen av hyggelige 
folk hele helga, for eksempel.

Trofaste Re-kunder
Hans Kristian kjøpte sin første 
traktor av Lars i 1988. – Jeg 
har prøvd litt forskjellig, både 
når det gjelder traktorer og 
selgere, men jeg havner alltid 
hos Lars igjen, veitu, sier han 
og ler. Massey Ferguson er 
favoritt-traktoren. Men skulle 
redskapen ryke, er hjelpen aldri 
langt unna: – Det er det som er 
så fantastisk med Eiksenteret, 
mener Hans Kristian: – De har 
flinke mekanikere, men skulle 
de ikke få fiksa problemet så har 
de reservetraktorer til utlån – 
fram til min traktor er reparert. 
Det er som Lars sier, i denne 

bransjen jobber vi i sesonger og 
tida er kritisk når alt skal høstes 
inn. 

Hele bygda jobber på dugnad
Hans Kristian driver Lunde gård 
et stykke sør for markedsplas-
sen på Sagatun. Der driver han 
med ku og korn, frø og grass. 
Og han jobber en god del dug-
nad – som resten av Vivestad-
bygda. I dag slår han grasset 
med traktor og slåmaskin kjøpt 
fra Lars – med god assistanse 
fra Ellinor, mens Ole Berntsen 
klipper den store fotballsletta 
med en sitteklipper. Det går 
mange timer før dugnadsjobben 
er gjort. Og dugnadsånden lever 
i beste velgående i Vivestad.
– Ja, kona di er vel også aktiv i 
forbindelse med detta markedet, 
spør Lars til Hans Kristian.
– Ja, svarer Hans Kristian med 
den største selvfølge.
 – Alle er med!
Hans Kristian er også 
styremedlem i markedsstyret, 
og kona Nina sitter i husstyret 
for Bygdehuset Sagatun.

VIVESTAD: Det første Ellinor spør om når hun kommer til bestefar er: Kan vi kjøre traktor!?
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Alt Innen solskjerming

JOTAN   MARKISERA
S

PLISSEGARDINER

- 45%

Det perfekte produkt for
solskjerming og innsyn.

Kan justeres ovenfra og nedenfra.
Mange farger og design.

Tlf. 33 04 67 90 - 920 49 100 - Erik 958 28 075
Org nr: NO 917 582 297

BEVERSTIEN 3  - 3188 HORTEN

Be om gratis befaring og tilbud

TUSEN TRAKTORER: I fjor 
passerte Lars A. Sletten 1.000 
traktorer solgt etter over 40 år i 
bransjen. Han er ikke i tvil om 
hvor det er solgt flest: – Re-
området er veldig viktig for oss, 
det er jo derfor vi velger å være 
med på Vivestad høstmarked.

Foto: 
Stian Ormestad.

Kort om landbruket i Re:

I Re kommune er mer enn 1/3 av arealet dyrka mark, og halvparten av arealet 
er produktiv skog.
 
Det vokser korn på størsteparten av jordene, videre potet, grovfôr, og det 
produseres også grønnsaker, frukt og bær.
 
Husdyrproduksjon utgjør den største andelen av jordbrukets førstehåndsverdi i 
kommunen, med gris som den aller største. I Re står gris for nesten halvparten 
av verdiskapningen, med en førstehåndsverdi på 134 millioner kroner årlig.
 
Korn står for 1/4 av førstehåndsverdien, med rundt 70 millioner kroner.
Deretter følger storfe (45 mill), poteter og grønnsaker (32 mill), grovfôr (20 
mill), fjørfe (13 mill), samt noe småfe, frukt og bær. Totalt er beregnet første-
håndsverdi fra jordbruket i Re 320 millioner kroner.
 
Hele 1/3 av Vestfold fylkes slaktegris finnes i Re, og nesten like stor andel av 
fylkets melkekyr. 1/4-del av fylkets ammekyr holder til i Re.
 
Her i Re har vi fem bondelag: Vivestad bondelag, Ramnes bondelag, Våle 
bondelag, Fon bondelag og Undrumsdal bondelag - slått sammen med Borre 
bondelag på den andre siden av kommunegrensa til Horten.
 
Vestfold bondelag har 3.200 medlemmer. 85 prosent av de aktive bøndene i 
fylket er medlem, resten av medlemsmassen er personlige medlemmer som er 
opptatt av fortsatt trygg og god matproduksjon, heter det på Vestfold bonde-
lags nettsider.

Re var Vestfolds største landbrukskommune - før kommunereformen. Enn så 
lenge er nye Sandefjord størst, etter sammenslåingen av Andebu, Stokke og 
Sandefjord ved årsskiftet. Det varer bare fram til sammenslåingen av Re + 
Tønsberg i 2020 - da vil nye Tønsberg være den største landbrukskommunen i 
Vestfold.

Kilde: Vestfold bondelag

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Kort om Eiksenteret i Stokke:

Eiksenteret Vestfold og Telemark, Vestfold Maskin AS, består av to 
avdelinger: Stokke og Skien.

I Stokke jobber 26 medarbeidere fordelt på salg, service, butikk, deler og 
administrasjon.

Forhandler anerkjente merkevarer; hovedsakelig Massey Ferguson- og Fendt-
traktorer og -treskere, men i tillegg mange andre landbruksmaskiner og -red-
skaper fra inn- og utland. Forhandler også Brenderüp og Tredal biltilhengere.

Har butikk i Stokke med hovedfokus på landbruks- og hageprodukter.

Fire servicebiler som står klar for å hjelpe kunder med service og reparasjoner 
der redskapen befinner seg. Dette tilbudet inngår i døgnvakt i perioder av 
året hvor det kan påregnes behov for våre tjenester, heter det på Eiksenteret i 
Stokke sine nettsider.

Kilde: Eiksenteret Stokke

GODE ARBEIDSKOLLEGER: 
Ellinor Trevland (2) og bestefar 
Hans Kristian Kjærås (56) har 
mange trivelige timer i trak-
toren. Her har de slått grasset på 
det som blir ei rideløype under 
Vivestad Høstmarked.
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Vi holder åpent etter avtale  
på kvelder og helger

Ring oss for en avtale

Norske kvalitetshengere
i høyholdfast stål

2007
10ÅR

2017
Vi blir å treffe på

Vivestad høstmarked
19.-20. Aug.

Kom å se den nye containerhengeren
Den eneste typegodkjente av sitt slag

Hengere fra
Kr. 9990,-

Inkl mva.

Du finner oss på Vivestad høstmarked!

50% 
På valgfritt produkt 

Ta med denne. Gjelder ikke binderi. 

Annerledes blomsterbutikk, 
med det lille ekstra i  

Holmestrand sentrum. 

Kjøp blomster på: 

www.kreativfryd.no 

Langgaten 21 A, H.str 

Vi støtter Vivestad høstmarked!

- Bil
- Bil og henger

- Traktor

- Moped

- Motorsykkel

- Båtførerkurs

Tlf 33 39 50 50, 
mail: post@revetaltrafikkskole.no
www.revetaltrafikkskole.no

Du finner oss på Vivestad Høstmarked, 
stikk innom oss for en hyggelig prat!

“Din trafikkskole 

på Revetal”

Du finner oss på Vivestad høstmarked!

VIVESTAD HØSTMARKED

FOLKSOMT FORAN SCENEN: Ila Auto spiller under fjorårets marked. I år 
fylles scenen med andre band og kulturinnslag.

Foto: Stian Ormestad.
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Besøk Vivestad Høstmarkeds
eget, store bokmarked på Sagatun!

Nærmere 10.000 titler, gammelt og nytt!

Vi tar imot bøker 
- ring tlf.nr. 917 32 441 for avtale/henting

Kontakt oss for mer informasjon      33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no Industriveien 2 A, 3174 Revetal

BEST-
SELGER

4300W ved -15°C

KIRIGAMINE HARA 6,6

Møt oss for et

KNALL-
TILBUD

Vivestad Høstmarked
19.  – 20. august

Du finner oss på Vivestad høstmarked!

 Tlf: 33 37 00 64www.maler-ask.no

TAKFORVANDLING 
UTEN Å SKIFTE TAK

TA KONTAKT OG BESTILL  
GRATIS BEFARING

TLF: 456 00 323

Du finner oss på Vivestad høstmarked!

- Velkommen til Vivestad!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vivestad Høstmarked tar i mot 
150 utstillere og tusenvis av 
besøkende 19 - 20. august. 
– Vi har de siste åra – noe 
væravhengig – hatt mellom 
5.000 – 7.000 besøkende, 
forteller Vidar Vallumrød (70). 
Markedssjefen håper og tror 
at like mange vil finne veien i 
år også. Vivestad Høstmarked 
er blitt en tradisjon for veldig 
mange - og nye besøkende 
er selvfølgelig også hjertelig 
velkomne.

Det 12. høstmarked i rekken
Årets arrangement er det tolvte 
i rekken. I alle år har det lokale 
næringslivet og foreningslivet 
fått vist seg fram, men også 
hele Østlandet er etter hvert 
representert, og til og med 
mer langveisfarende velger å 
komme til Vivestad. En av disse 
er håndverker/bøkker Stefan fra 

Tyskland. 

“Alt fra biler til brød”
– Publikum vil finne mye for-
skjellig, som vi pleier å si: “Alt 
fra biler til brød”. Vi ønsker å 
tilby alle et barne- og familie-
vennlig marked. Siden vi er 
trygt plassert på landsbygda set-
ter vi pris på samarbeidet med 
en av Vestfolds største forhand-
lere av landbruksmaskiner og 
traktorer, Eiksenteret. Sammen 
med Autosenteret Fjeldstad 
stiller disse med markedets 
tyngste produkter med både fire 
og flere hjul. Siden 10-årsju-
bileet for to år siden har vi gitt 
plass til varierte underhold-
ningsinnslag, så også i år. Vilde 
fra Sandefjord, vinner av TV2s 
“Norske talenter”, er en av disse 
som det anbefales å låne øre og 
øyne til. Et spesielt velkommen 
gis også til vår fylkesmann Per 

Arne Olsen som vil stå for 
offisiell åpning av markedet 
lørdag. Olsen er nå fylkes-
mann for Vestfold, men også 
påtroppende fylkesmann 
for den planlagte regionen 
Telemark/Vestfold. 

Alt gjøres på dugnad
– Vi takker for samarbeidet 
med utstillere, dugnads-
folk, naboer og andre 
samarbeidspartnere, sier 
markedssjef Vidar. 
– Apropos dugnad, som 
vanlig går alt lokalt over-
skudd til driften av Sagatun 
Bygdehus. 
Vidar Vallumrød leder 
markedsstyret som forøvrig 
består av Hans Kristian 
Kjærås, Johnny Mathisen, 
Oddbjørn Lønn, Odd Roar 
Sulutvedt, Ragnar Fon og 
Tore Fevang. 

VIVESTAD: Til helga blir Vivestad en av Vestfolds største møteplasser, og det 
gleder markedssjef Vidar Vallumrød seg veldig til.
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VIVESTAD HØSTMARKED

E�ektive
regnskaps-
prosesser

33 09 71 71

atenti.no
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oAlltid der for deg

Fôr og utstyr til alle dyr!

Møbeltapetserer og møbelsnekkerverksted
Nye spisestuer - sengegavler

møbelstoffer - lakkering - med mer

Kathrine Henriksen, tlf 46816369
Møbeldetaljer, tlf 33 12 95 70

www.heminterior.no

Vi støtter Vivestad høstmarked!

REVETAL - TLF 33 06 26 55 

Vi forhandler STIHL-produkter!

Vi holder til i Kilengaten 17 på Kilen.
Åpningstider i butikken er 
hverdager kl 06.00 - 16.00.

Telefon 33 38 18 90
post@montasje-materiell.no
www.montasjemateriell.no

Tlf 40 55 69 55 - www.ahts.no

Åpent 365 dager i året
kl. 05.00-23.00 med nøkkelkort

Vi tilbyr også:

Timer med
personlig trener

Sykkel-/saltimer

OPPTRER PÅ VIVESTAD HØSTMARKED: Årets vinner av TV2s ”Norske talenter” Vilde Winge 
(15) fra Sandefjord. 

Foto: Pressemelding.
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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

Alt innen farlig avfall og avfall,
utleie av avfallscontainer, høytrykks-

spyling, kraning, graving, rørinspeksjon, 
vacumlaster og fjerning av 

fyringsoljetanker.

Besøk vår hjemmeside 
for flere tjenester og mer informasjon:for flere tjenester og mer informasjon:

www.hofmiljoservice.no/

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

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Vi er kjempeglade og stolte over at 
Vilde besøker markedet. Hun har rørt 
mange, både unge og voksne, gjen-
nom sine opptredener på TV, forteller 
markedssjef Vidar Vallumrød.
Vilde tolket Gabrielles «Ring meg» på 
tegnspråk da hun vant talentkonkur-
ransen på TV2.

Vant “Andebu talenter”
- Folk stopper meg på gata og sier at 
jeg er flink. Det er veldig hyggelig, sa 
Vilde til Dagbladet etter seieren. Hun 
har en pappa som er hørselshemmet. 
- Jeg lærte meg tegnspråk før jeg 
kunne snakke, til og med. Under 
hver sommeravslutning på skolen har 
jeg alltid tolket sanger på tegnspråk, 
fortalte Vilde til Dagbladet, som også 
nevnte at Vilde vant «Andebu Tal-
enter» i 2014 da hun tolket Ylvis-låta 
«The Fox». - At Vilde har finni plass 
til oss i en travel sommer setter vi stor 
pris på. Vilde vant som kjent både 
dommerpanel og hele Norge gjennom 
sin flotte og varme måte å tegnspråk-
tolke kjente sanger på. Vilde opptrer 
på søndag. Samme dag vil Tunsberg 
Leikarrings erfarne dansere gi en 
variert danseoppvisning. Her blir det 
folkemusikk med egen spellemann 
og mer moderne former som linedans 
og swing. – Leikarringen besøkte oss 
også i fjor, og dette ble satt stor pris 

på, forteller Vallumrød. Lørdagen starter 
med glade toner ved middagsteltet fra 
Gla’Gjengen Janitsjar fra Våle. Deret-
ter entrer fylkesmann Per Arne Olsen 
scenen for å hilse utstillere og publikum 
og stå for den offisielle åpningen av 
markedet. Fra arrangørhold legges det 
ikke skjul på at den nylige utnevningen 
av Olsen som fylkesmann for den kom-
mende regionen Vestfold og Telemark 
setter en ekstra spiss på besøket. 
- Musikkgruppa Maximus fra Signo i 
Andebu besøker markedet lørdag. Vi 
har forsøkt å få til dette tidligere, men 
i år lyktes det, sier Vallumrød. Maxi-
mus, som har både døve og døvblinde 
medlemmer, er en travel gruppe som har 
spilt blant annet for kongeparet. Musi-
kalsk leder er Jon Rosslund, en kjent og 
aktiv musiker både innenfor og utenfor 
Vestfold.  

Satser på lokale kulturinnslag
Det er ellers flere aktiviteter rettet mot 
de yngste. Gode gjengangere er rid-
ning og hestevogn, hopping i høyet og 
ansiktsmaling. De motorinteresserte 
vil også i år finne gamle traktorer og 
militærbiler på området. - Sjøl om 
utstillerne er midtpunktet i et marked, er 
det hyggelig å tilby andre innslag - også 
kulturelle - og vi legger også vekt på at 
disse er mest mulige lokale, sier Vidar 
Vallumrød til ReAvisa. 

Vilde kommer til Vivestad!
VIVESTAD: Årets vinner av TV2s ”Norske talenter” Vilde Winge 
(15) opptrer under Vivestad Høstmarked.

Kort om historien 
til Vivestad Høstmarked:
* I 2006 ble Vivestad høstmarked arrangert for første gang med 1.500 besøk-
ende i løpet av en regntung helg. Da var det 58 stands.

* I 2007 var det bedre vær, og bedre besøk med 2.300 innom i løpet av helga. 
Da ble også fotballbanen tatt i bruk for å få plass til 71 stands.

* I 2008 kom nesten 4.000 besøkende, og antall stands hadde økt til tett 
oppunder hundre.

* I 2009 var det strålende vær, og markedet fortsatte å vokse. Cirka 6.000 
besøkende og 125 stands.

* I 2010 bød mye regn før markedet på problemer med parkering på jordet, 
men det ble løst på et vis - for hele 6.500 gjester tok turen til Vivestad dette 
året, med 145 stands.

* I 2011 var det variert vær, med regn søndag. Besøkstallet ble 6.000, antall 
stands var 157.

* I 2012 regnet det lørdag, men det ble flott vær søndag. Etter en folksom 
søndag ble besøkstallet 5.700 for hele helga. 149 stands dette året.

* I 2013 var det et nydelig sommervær på lørdag, og ny dagsrekord med 4.000 
besøkende. Søndagen regnte det i bøtter og spann, og besøket var heller dårlig. 
Samlet var det 163 stands og 5.100 besøkende. 

* I 2014 ble ny publikumsrekord satt med 7.000 besøkende. 150 utstillere 
solgte sine produkter unna som varmt hvetebrød gjennom to flotte dager.

* I 2015 ble det satt enda en ny publikumsrekord med 7.500 gjester og like 
mange stands som foregående år.

* I 2016 kom over 6.000 markedsgjester. Dårlig vær ellers i Vestfold kan ha 
skremt noen, men i Vivestad kom det bare ett par mindre regnbyger søndag. 
Ellers var det nærmest perfekt markedsvær, lettskyet og rundt 20 grader.

* Til 2017-versjonen forventes igjen 150 utstillere, og tusenvis av besøkende. 
Datoen er lørdag 19. og søndag 20. august 2017.

Kilde: 
www.vivestadhostmarked.no
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 Tlf 959 41 112

Søppelstativ - kr 3.500
3 meter, plass til 5 kasser

Garasjer, boder, anneks og søppelstativ

Svinsholt Snekkerservice, Sønsetveien 11, 3158 Andebu
Telefon: 920 92 007 / post@svinsholtsnekkerservice.no

- Muring
- Støping
- Graving
- Trefelling
- Naturstein
 - Beplantning
- Belegningsstein- Belegningsstein

Vedsalg:
1.000 L
- Bjørk 950,-
- Hardved 750,-

Per Ivar & Roar
Tlf 485 05 201
Tlf 452 61 427Tlf 452 61 427

Vi støtter Vivestad høstmarked!
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisas.no

Mormor Gøril Ekeberg (63) bor 
i første rekke mot Ringshaug-
stranda. Dattera Lena Klemo 
(35) bor med sin familie på 
Husvik, også rett ved stranda.
Men sjøl om kyststripa ligger 
en kort spasertur unna, legger 
de turen en flott sommerdag 
innover i landet – til Re. Det 
har de gjort i flere generasjoner. 
Da Lena var liten, tok mamma 
Gøril henne med hit. Nå er enda 
en generasjon med “mimmi” 
Gøril: Barnebarna Amelia 
Klemo (5) og Leon Klemo (6).
– Det er jo så vakkert her, sier 
Gøril. Hun ser alltid fram mot 
en tur til Merkedammen.

– Forelska meg i dette stedet!
Mimmi har med brødskiver 
og bananer, og saft er blanda i 

Forelska i Merkedammen: – Det er jo så vakkert her!
PARADIS PÅ JORD: Lena Klemo (35) og dattera Amelia Klemo (5) koser seg 
med et sommerbad på Merkedammen. Innfelt ser vi Elias Aas (10) og Leon Klemo 
(6) ta årene fatt for å utforske Merkedammen til vanns. 

Foto: Stian Ormestad.

flasker. Benken ved Merkedam-
men er verdens triveligste sted 
for tre generasjoner tønsberg-
ensere. Om snaut tre år kan 
de nyte denne perlen i egen 
kommune. Fra og med 1. januar 
2020 er Re og Tønsberg en 
sammenslått kommune. – Jeg 
husker jeg var på speiderleir 
her. Vi sov i telt, padla i kano 
og bada. Det var nok da jeg 
forelska meg helt i dette stedet, 
forteller Lena til ReAvisa – sjøl 
om hun kjente til Merkedam-
men fra hun var helt liten. Etter 
hvert ble det fester i ungdoms-
åra, og i dag er det en perfekt 
plass å ta med barna til – både 
for bading, camping og turer. 
Eldre ektepar parkerer bobilen 
her for en dag eller to – eller ei 
uke. I disse tider kombineres 

gjerne utflukter i flott natur med 
bærplukking.

– Når det blåser ved sjøen, 
er det blikkstille her
Denne friluftsperlen blir brukt 
av folk i alle generasjoner. Og 
det er plass til alle som kom-
mer: – Det er roligere her – på 
alle vis. Det er færre folk og 
bedre plass. Når det blåser ved 
sjøen, er det blikkstille her. 
Også er det bedre med fersk-
vann, sjøl om jeg nesten ikke 
tør si det. Her slipper vi krab-
ber, brennmaneter og andre fæle 
ting som finnes i sjøen!
Familien har vært på flere ut-
flukter denne sommeren, til 
både fornøyelsesparker og bad-
eland. – Men, som du ser, det er 
egentlig like moro for barna her 

– og det er helt gratis!
Amelia har akkurat lært å 
svømme, så hun er veldig opp-
tatt med å gå ut til brygga og 
svømme inn. Om og om igjen, 
raskere og raskere. Storebror 
Leon har fått tilbud om å bli 
med en annen badegjest, Elias 
Aas (10) fra Stokke, ut på 
padletur.

Utforsker området - både 
til lands og til vanns
Mamma Mette Aas (45) 
forteller at hun og sønnen har 
telta ved Merkedammen i to 
dager, og de skal bli enda noen 
flere dager. De har med seg en 
liten oppblåsbar gummibåt. 
De to nye kameratene utfor-
sker Merkedammen til vanns, 
tidligere i uka har mor og sønn 

utforsket flotte turområder til 
lands. Rett før ReAvisa kom 
til Merkedammen, hadde 
Leon fått fisk: – En bitteliten 
fisk, så liten, forteller han og 
viser fram en glippe på noen 
få centimeter mellom hendene. 
– Fisk er fisk, sier mamma 
Mette og ler. – Et sted må man 
begynne!

Halvtimes tid til paradis
For Lena og familien tar det 
ikke mer enn en halvtimes tid å 
kjøre fra Husvik til Merkedam-
men. For Mette og sønnen tar 
det enda kortere tid fra Stokke.
Det er det vel verdt når de 
bruker hele sommerdagen her 
– eller som Mette og sønnen – 
hele sommeruka. – Vi har bare 
blitt så glade i denne plassen!

MERKEDAMMEN: Tønsberg-familien bor rett ved sjøen, men kjører helst inn 
i landet for å bade på Merkedammen i Vivestad: – Det er nesten så jeg ikke tør å 
si det, men ferskvann er jo best!

VIVESTAD HØSTMARKED
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MalergatenMalergaten

       33 29 03 90 

 SKOUSEN TØNSBERG 
 Kilengaten 16 
 3117 Tønsberg 
 tonsberg@skousen.no 

ÅPNINGSTIDER
 Mandag-fredag: 10.00-20.00 
 Lørdag: 10.00-16.00 
Finn vei på www.skousen.no

Følg oss: 
 facebook.com/skousentonsberg 

 VI MATCHER 
LAVESTE NETTPRIS* VI MATCHER 

Besøk hvitevarespesialistene 
  i Skousen Tønsberg  ! 

 * Gjelder varer på norskeide nettbutikker som er i Skousens sortiment og på lager til online kjøp hos konkurrenten. Gjelder den aktuelle 
nettprisen på handletidspunktet. Gjelder ikke returvarer, levering, montering samt lignende serviceytelser. Gjelder kun privatkjøp og kun 
ved kjøp i en av Skousens fysiske butikker.

Hele Norges strømleverandør!

Sentrumsveien 22, Hvittingfoss
Telefon 959 27 078

Du finner Look på Facebook!

PARADIS PÅ JORD: Lena Klemo (35) og dattera Amelia Klemo (5) koser seg 
med et sommerbad på Merkedammen. Innfelt ser vi Elias Aas (10) og Leon Klemo 
(6) ta årene fatt for å utforske Merkedammen til vanns. 

Foto: Stian Ormestad.

TRE GENERASJONER: Mimmi 
Gøril Ekeberg (63), mamma Lena 
Klemo og Amelia Klemo (5) koser 
seg på benken. 

VANNKRIG: Leon, Amelia og Lena 
starter en liten vannkrig. Leon var 
ikke helt forberedt på det! 

LÆRT Å SVØMME: Amelia har 
allerede som 5-åring lært å svømme. 
– Det er moro! 

Foto: 
Stian Ormestad.

Hvor kommer 
navnet fra?
Merkedammen ble før i tida 
brukt til å regulere vanntil-
førselen til tømmerfløting, 
sagbruk og møller i Merke-
damselva, som munner ut 
i Tønsbergfjorden. Vannet 
ble regulert etter merker i 
demningen. Det er grun-
nen til navnet på vannet; 
Merkedammen. 

Kilde: 
Re kommunes nettsider.

Vi støtter Vivestad høstmarked!
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Vi gjenvinner plast 
 fra landbruk og næringsliv

Tlf: 901 76 560           www.lgplast.no

MERKEDAMMEN: I Merkedammen-området kan du bade eller utforske både til lands og 
til vanns - både sommer og vinter. Det er stier rundt hele vannet som om sommeren er flotte 
turløyper og om vinteren blir det kjørt opp skiløyper her.

Foto: Håkon Westby

VIVESTAD HØSTMARKED

SKILTET: Det er godt med parkeringsplass ved Merkedam-
men. Er det mange der, kan du parkere på en parkeringsplass 
litt før vannet og gå det siste stykket opp til toppen. Merke-
dammen-området ligger i vestre del av Vivestad og er en del 
av de store skogsområdene i indre Vestfold, ifølge Re kom-
munes nettsider. Du kan bruke området til friluftsliv, det er 
gode muligheter for både bading og fisking. Vinterstid finner 
du oppkjørte skiløyper som er knyttet sammen med løypen-
ettet i Andebu og Lardal.

Foto: Stian Ormestad

FLYSLIPP UNDER KRIGEN: Under andre verdenskrig var 
det stor aktivitet i området blant folk som arbeidet aktivt mot 
tyskerne. Motstandsorganisasjonen Milorg hadde slipplass på 
Høymyr, en kilometers vei fra Merkedammen. Myrområdet 
egnet seg godt for slik aktivitet, godt synlig i måneskinnet 
nattestid. På stedet står det en minnestein. Slipplassen hadde 
kodenavnet “Gran” og varslet om flyslipp fra London lød 
“Håpet er lysegrønt”. 

Faksimile: 
Vårt Ramnes - i fortid og nåtid
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Snakk med oss om

NÆRINGSFORSIKRING
 

Kontakt oss for en 
uforpliktendene prat på 

tlf. 815 00 808.

70
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H Ø Y FAGK UNNSK A P •  S TORT U T VALG •  K JEN TE MERKE VA RER •  GODE PRISER

JØTUL F 100 SE

NÅ 5.490,-
VEIL. PRIS 8.490,-

÷30%
Spar
3.000,-

NORDPEIS LISBOA

NÅ 17.990,-
VEIL. PRIS 22.900,-

÷30%
Spar
4.910-

Høstsalg! 

SCAN 41-1 

NÅ 12.990,-
VEIL. PRIS 15.490,-

÷30%
Spar
2.500,-

Intropris!

Undrumsdalveien 251
3176 Undrumsdal

Tlf.  33 06 10 40
www.varmeokonomi.no

JØTUL F 373 
ADVANCE

NÅ 16.990,-
VEIL. PRIS 22.990,-

÷30%
Spar
6.000,-

Vi støtter Vivestad høstmarked!
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Damtjernveien 44, 3175 Ramnes • Telefon 958 52 886
E-post: ulrich@damtjern.no • www.damtjern.no

Følg oss på facebook!

Ditt hundehotell
i Vestfold

Vi støtter Vivestad høstmarked!
VIVESTAD HØSTMARKED

FORLOVELSE: Fylkesmann Per Arne Olsen blir ”markedsåpner” under den 
offisielle åpningen lørdag. Her står han for forlovelsen mellom Re og Tønsberg 
ved ordførerne Thorvald Hillestad og Petter Berg tidligere i år. Fra arrangørhold 
legges det ikke skjul på at den nylige utnevningen av Olsen som fylkesmann for 
den kommende regionen Vestfold og Telemark setter en ekstra spiss på besøket.

Foto: Stian Ormestad.

Vi støtter Vivestad høstmarked!
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det er valg annet hvert år og 
som vanlig deltar partiene på 
Vivestad Høstmarked i forbin-
delse med valget. 

Åtte partier stiller opp
Denne gang er det stortings-
valg det dreier seg om, og i 
skrivende stund har  åtte partier 
meldt sin ankomst. Arrangøren 
forteller til ReAvisa at de er 
glade for at partiene stiller 
opp. Ved siden av de vanlige 
salgsbodene er denne type sam-
funnsinformasjon viktig. Par-

“Politisk torg” 
på Vivestad Høstmarked 
VIVESTAD: Er du blant de som ikke veit hva du 
skal stemme ved høstens stortingsvalg? Du kan få 
hjelp på Vivestad Høstmarked - for her er det mange 
som vil overbevise deg og sanke inn din stemme!

tiene er lett tilgjengelige og 
kan svare på de spørsmål 
folk måtte ha. 

Hilse på politikerne
I tillegg til Re-politikere vil 
publikum også kunne hilse 
på aktuelle fylkespolitikere 
og stortingskandidater. 
Kanskje flere sentrale stor-
tings- og regjeringspoli-
tikere dukker opp? Det har 
de gjort før på Vivestad 
Høstmarked, og gjør det 
sikkert igjen. 

Vi støtter Vivestad høstmarked!

STORTINGSPOLITIKER: Anders Tyvand (KrF) er blant 
stortingspolitkerne som har besøkt Vivestad Høstmarked, som 
her for to år siden i forbindelse med lokalvalgkampen. I år er det 
stortingsvalg, og Tyvand kjemper om fornyet tillit.

AP-TOPP: I forbindelse med stortingsvalget for fire år siden 
kom Arbeiderparti-topp og daværende finansminister Sigbjørn 
Johnsen til Vivestad Høstmarked. Her i prat med markedssjef 
Vidar Vallumrød, i bakgrunn Thordis S. Hovet fra Re Arbeider-
parti. 

Foto: Stian Ormestad.
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VIVESTAD HØSTMARKED

Du finner oss på Vivestad høstmarked!

B:150

NÅ 2.335,- 
SPAR 1.560,-

B:120

NÅ 1.975,- 
SPAR 1.320,-

SOFT SMART 
SKYVEDØRSGARDEROBE

2000 kvm  
utstilling
Kom og se

GRATIS  
parkering

FAGMØBLER TØNSBERG 
Håndverkergt. 4, 3117 Tønsberg |Tlf. 33 31 17 03. 
Åpent: mandag - fredag 10-19, lørdag10-15 

LØP OG KJØP!!! 
TIDENES  STØRSTE AVSLAG!!!!!! 

NÅ SPARER DU  
1000 VIS AV KRONER.  

BRADFORD SOFA 

SPAR 3000,-

Mengder av modeller i utstillingen

FØR 12.995,- 

NÅ 9.995,-

MEGASTORT AUGUSTSALG!
FOSS  

KONTINENTAL 150

SPAR 3000,- 
15 års garanti på fjærbrudd 

FØR 12.995,- 

NÅ 9.995,-

-40%

GARDEROBE- 
SKAP

GJØR ET KUPP PÅ SOFAER

PR
O

D
U

SE
RT

 A
V 

BY
AV

IS
A

Vi støtter Vivestad høstmarked!

UTEN MAT OG DRIKKE: Vivestad Høstmarked veit at god 
mat og drikke er viktig – derfor jobber hele 60 dugnadsfolk 
bare med mat i løpet av helga. Totalt er rundt 150 dugnadsfolk 
i sving, i bygda med rett over 400 innbyggere. Gode naboer 
fra bygdene rundt hjelper også til. 

Foto: Stian Ormestad.

PARKERING PÅ JORDENE: Velvillige bønder leier ut jordene sine til parkeringsplasser 
under Vivestad Høstmarked. Det har aldri vært noe problem å finne en ledig plass - med god 
hjelp fra vennlige parkeringsvakter. Parkering koster - men det er gratis inngang.

Foto: 
Stian Ormestad.
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Kampanjeperiode 21/8 - 4/9:

* Velux takvindu - 25 % rabatt

* PVC rømningsvindu 100 x 80 cm - kun 2000,-  

* Sidefelt div. str - kun 1900,-

EHB AS
Kilengaten 27, 3117 Tønsberg
Tlf: 400 93 339Tlf: 400 93 339
post@bygg-nett.no

Hengsrød AS leverer skreddersydde lastebilpåbygg 
basert på kundens ønsker og behov 

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Vi støtter Vivestad høstmarked!

GOD PLASS: Sjøl om det kommer gjester i tusentalls til 
Vivestad, er det god plass til både små og store. Alle inntek-
tene går til Bygdehuset Sagatun. Det er blant annet blitt brukt 
penger på lekeapparatene i forkant av bildet. 

Foto: 
Håkon Westby.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Tlf 952 12 950 / www.h-hannevold.no

LEIE AV MASKINER OG UTSTYR

www.basutleie.noIndustriveien 18, Hof Telefon: 33 05 85 15 post.hof@basutleie.no

BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og
utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. 
Vi kan tilby et bredt spekter fra kjente leverandører.
Vårt store utvalg passer både til større og mindre
byggeprosjekter.

www.basutleie.no

BRAKKER 
ANLEGGSMASKINER 
BYGGHEISER 
SIKRING 
TELESKOPTRUCKER 
PERSONLØFTERE 
BYGGMASKINER 
CONTAINERE 
STILLAS 
FORSKALING 
ELEKTRO 
BETONGUTSTYR 
BYGGVARME

LEIE AV MASKINER OG UTSTYR

www.basutleie.noIndustriveien 18, Hof Telefon: 33 05 85 15 post.hof@basutleie.no

BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og
utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. 
Vi kan tilby et bredt spekter fra kjente leverandører.
Vårt store utvalg passer både til større og mindre
byggeprosjekter.

www.basutleie.no

BRAKKER 
ANLEGGSMASKINER 
BYGGHEISER 
SIKRING 
TELESKOPTRUCKER 
PERSONLØFTERE 
BYGGMASKINER 
CONTAINERE 
STILLAS 
FORSKALING 
ELEKTRO 
BETONGUTSTYR 
BYGGVARME

LEIE AV MASKINER OG UTSTYR

www.basutleie.noIndustriveien 18, Hof Telefon: 33 05 85 15 post.hof@basutleie.no

BAS Maskinutleie tilbyr utleie av maskiner og
utstyr til prosjekter innen bygg og anlegg. 
Vi kan tilby et bredt spekter fra kjente leverandører.
Vårt store utvalg passer både til større og mindre
byggeprosjekter.

www.basutleie.no

BRAKKER 
ANLEGGSMASKINER 
BYGGHEISER 
SIKRING 
TELESKOPTRUCKER 
PERSONLØFTERE 
BYGGMASKINER 
CONTAINERE 
STILLAS 
FORSKALING 
ELEKTRO 
BETONGUTSTYR 
BYGGVARME

Vi støtter Vivestad høstmarked!

Utstillerliste
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Alternativ Gravferd
Amnesty
Angel Pearlemor
Arntsen, Lisbeth
Augestad, Ragnhild
Autocenteret Fjeldstad AS
Berg, Siri
Bergan, Jan Olav
Bjørnsen, Ingrid
Bodils Hjemmebakeri
Brann & Førstehjelps Spesialisten AS
Børve, Ragnhild og Oddvar
Bångunrød, Birgitt
Calvia AS
Carlsen, Arnhild
Caspersen, Torodd
Digre, Åse
Ditt Klubbhus As (Sport1 Revetal)
Drewsen, Kirsti
E-forlaget og T.Nilsen lokalhistorie
Egeli, Grethe
Egestad, Ellen Haugan - Oriflame
EIK-Senteret Vestfold og Telemark
Ektvedt, Ole Jakob
Embla vevstue v/Sogn, Laila
Energetix Magnetsmykker v/ Nina’ s helse og velvære
Engebretsen, Tonje
Engen, Hilde
Enhjørningen
Eriksen, Nina
Evensen, Hans Petter
Fadum, Ingeborg
Fin Ide
Finnerud, Inger Lise og Austad, Marit
Flawless Faces by Josefine & Karoline
Forlaget SK Granum AS
Foss, Else og Ivar
Foss, Helge
Frydenberg, Kirsten Trevland
Frøyland,Trond - Husflidsprodukter
Furuheim, Arne
Godt og Hjemmelaget AS
Godterivognen
Gran, Henry Knivsmed
Grethes sport og fritid
Gro Design - Gro Høimyr Edvardsen
Grønsås, Rune  
Gulbrandsen, Anstein
Haakenstadbråten, Arne
Hallenstvet, Merete
Hanko, Stefan - Bøkker
Hans og Grete
Hansen, Nils - smed
HD-Solskjerming AS avd. Fasadeprodukter
Heidi Eriksen/Snella design
Hellum, Yvonne
Hengere AS
Hjelpsom 4H
Hof Dyrebutikk as
Holth, Maria Magdalena
Hvaal, Hege
Hvidsten, Toril - Karusbakken, Grete
Iversen, Ivar
J.Trading AS
Jacobsen, Hilde
Jani Lys & Stemning
Jentekroken
Jobbklær Revetal
Johansen, Grethe Jorun
Johnsrud, Anne-Britt
Kitty og Lars
Kjeleper
Kjells Vinyl og CD
Knatten Fruktgård
Knudsen, Britt
Komfortshop AS
Kristensen, Randi
Kuhlmann, Holger

Laksekjøn, Roger
Lednor
Leegaard, Taran
LGB ,Tupperware,Linda M. Skallist
Lindsholm, Hege
Lindstrøm, Kent
Lusi.no
Lærum’s Hengersalg DA
Løkkemyhr, Unni og Rino
Malerfirma Tore Ask & Sønn
Mangelrød, Karin
Markmanrud, Tore
Maya
MDG Vestfold
Melaas, Ragnvald
Mental Helse Andebu
Mialvi 
Moan, Ann-Karin
Molvik, Kjell Tore
Museumsforeningen Vestfold Privatbaner
Myren, Solfrid
Nyberg, Roger
OTsalg-service
Paulsen, Mette
Pettersen, Jan Roger
Pineda, Ana
Radio Laagendalen
Re FrP
Re røde kors
Re Varmeteknikk AS
Rett fra Enga
Revetal Trafikkskole
Revfem Melby, Mailen
Rosenvold, Ragnhild
Rubina
Sandakers Hobbyting
Schjøll, Kirsti
Simic, Miro
Skiens Persiennefabrikk
Skomsøy Trafikkskole AS
Skow, Lillian Wirak. “Verdens minste bokhandel”
Slekt og Data Vestfold
Snadder A/S
Solberg, Eva - Nyhus, Tore (Roteloftet)
Solfrids Hobbyverksted
Steinmannen Freddy Larsen
Stokke, Mathias og Anne Cecilie
Svinsholt, Ole Anton
Systua barneklær
Sønsterud Hjemmebakst
Sørensen, Bente Lill
T.T. SØLV - Torill T. Frellumstad
Takfasader, Reidar Levang
Terjesen, Hege
Thorbjørnsen, Erik
Thorvaldsen, Marit

Disse finner du på Vivestad høstmarked:

Program for Vivestad Høstmarked 2017: 

Klokken Lørdag Søndag 
10.00  Åpning boder, kiosker, bokmarked, 

ridning/vogn, hopp i høyet, 
ansiktsmaling, veteranutstillinger 

Åpning boder, kiosker, bokmarked, 
ridning/vogn, hopp i høyet, 
ansiktsmaling, veteranutstillinger 

11.15 Matsalg (middag) starter  Matsalg (middag) starter 
11.15 Gla’Gjengen Janitsjar spiller  
11.30  Tunsberg Leikarring - oppvisning 
12.00 Fylkesmann Per Arne Olsen  
13.00  Unge Re-talenter opptrer 
13.30 Musikkgruppa Maximus  
14.15  Vilde - vinner av TV2’s Norske talenter 
17.00 Avslutning lørdagsmarked Avslutning marked 

Gratis inngang - parkering kr. 80 
 

Thue, Aud Kvammen
Tinnsmia
Toverød, Mari/ Forever Living
Tre og Tråd
Trondsen, Aslaug Brandt
Trygg-Stiger - Terje Rygg
Tunsberg Leikarring
Tønsberg hjelpesendinger
Uglum Dag Olav
Ullveig A/S 
Urteshop.no
Veseth, Berit P.
Vestfold Arbeiderparti
Vestfold Autotrade AS
Vestfold Hobbyfjærfeklubb
Vestfold Høyre
Vestfold KrF
Vestfold Nei til EU
Vestfold senterparti
Vestfold SV
Vestfold Venstre
Vivestad Bokmarked
Wang, Kari
Wenche og Petrines ting og tang
Wright, Lynda
Årdal, Inger Marie

Liste over utstillere på Vivestad Høstmarked 19 - 20. august 2017:

VETERANER PÅ MARKEDET: Knatten Frukt-
gård i Sandefjord er presentert på Vivestad Høst-
marked hvert eneste år, så også til helga.

Foto:
Stian Ormestad
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Mye går i arv
de heldigste får et
landbruksbygg fra
RingAlm Bygg 

Bispeveien 1520, 3178 Våle - tf 33 30 69 61 

H f Dekkservice 
Industriveien 15 – 3090 Hof 

Tlf.: 995 46 800 
www.hof-dekkservice.no 

 

www.gaardsand.no

KYLLING

Med kløkt og kjærlighet...

Vi tilbyr velsmakende ande- og kyllingkjøtt.

ENEBOLIGER      LEILIGHETSBYGG   OFFENTLIGE BYGG    SKOLEBYGG

BARNEHAGER    NÆRINGSBYGG       KONTORBYGG           REGULERING

TLF: 33061900   TLF: 96901887   FIRMAPOST@REARK.NO

POSTADRESSE : POSTBOKS 40, 3164 REVETAL

BESØKSADRESSE : INDUSTRIVEIEN 4, 3174 REVETAL

Vi støtter Vivestad høstmarked!
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Sunn og jordnær
handelsvirksomhet fra 1947.

- Velkommen til en hyggelig handel!

PAPIR - PLAST - EMBALLASJE
SESONGARTIKLER - TRYKKSAKER
CATERINGEMBALLASE - MED MER

Telefon 33 74 40 10 
Åpningstider 08:00 - 16:00 man- fre 

(lørdag/søndag stengt) 
Besøksadresse: Kaigt 1, 3112 Tønsberg

www.arnebrekke.no

Åpent verkstedutsalg:  
tirsdag til fredag: 10-16 

lørdag: 11-15 

Lager kunstglass for  
hverdag og fest 

akglass.no og fb 



Knatten fruktgård kommer med rikt 
utvalg av lokalt dyrket frukt, grønnsaker 
og bær! I tillegg har vi også med vår 
egenproduserte eplemost.

Tlf: 909 67 773 / 411 05 791 E-post: meknatt@sfjbb.net

ReAvisa august 2017

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Kontakt oss på
tlf 33 06 46 40 eller
revetal@sagarr.no

Vi støtter Vivestad høstmarked!

40
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ALT I SPRENGNING
HARALD TUFTE, TLF. 98401610

Velkommen til gartner'n 
på Hvittingfoss!

Hageland Hvittingfoss 
Rønneberg Gartneri og Hagesenter

Tlf: 32 76 81 37

Godt utvalg i helårs potteplanter, hagesenteret, egenproduserte sommer-
blomster og julestjerner, hagemøbler, interiøravdeligen, snitt & sorgbinderi

Stålprofil AS - lndustriveien 9 - 3174 Revetal  
Tel: 33 06 53 00 - Fax: 33 06 53 09 - post@staalprofil.no - www.staalprofil.no

Ann_185x55.indd   1 29.04.2015   13:29:20

Vi hjelper  
deg å få  

jobben gjort
Haslestadlinna 30, 3090 Hof  
Tlf. 33 09 55 50   Fax 33 09 55 15
Man-fre 7-1630, lør 8-13

xl-bygg.no



42 ReAvisa august 2017

VIVESTAD HØSTMARKED

Tlf 333 97 781

Bygdehuset Sagatun
- utleie til alle anledninger

   Vivestad høstmarked takker!
Vi vil takke for godt samarbeid med alle utstillere, 
leverandører, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter 
og naboer! Takk også til alle de som jobber dugnad og 
bidrar til at dette store arrangementet kan gjennomføres 
til beste for Sagatun!              Markedsstyret

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Årets marked blir det 12. Vivestad 
Høstmarked i rekken. Her er det noe 
for alle aldersgrupper, fra de minste 
med ansiktsmaling til de voksne med et 
innholdsrikt marked med mye egetlagd 
og kortreist. 

Noe for alle generasjoner
I fjor prata ReAvisa med ei jente
som gleda seg veldig til å få ansiktsmal-
ing: Malin Skjærstad Kjellås (5 1/2) fra 
Holmestrand ble malt til en sommerfulg 
i ansiktet. – Vi er her hvert år fordi olde-
far står og selger ting, fortalte Malin. 
– Det er en tradisjon å reise til Vivestad 
Høstmarked, fortalte mamma.

Bygda som mangedobler 
innbyggertallet ei helg i året

VIVESTAD: Bygda med rett over 400 innbyggere tok godt i 
mot godt over 6.000 besøkende i fjor. Men året før der igjen ble 
rekorden satt med minst 7.500 besøkende. I tillegg kommer ut-
stillere og dugnadshjelpere. Det vil si en 20-dobling av 
innbyggertallet i Vivestad!

– Hvorfor vil du bli en sommerfugl da?
– Fordi sommerfugler er så fine, mente 
Malin.

Kulturinnslag er blitt fast tradisjon
Kulturinnslag er også blitt en viktig 
del av markedet. I år kommer Vilde 
Winge, og tidligere har både Ila Auto 
og Lars Martin Myhre spilt på marke-
det - begge med Vivestad-tilhørighet. 
Politikerne vil også vise seg fram - i 
fjor var det kommunesammenslåing 
som sto på agendaen. Året før lokal-
valget, med lokalpartidebatt. I år er det 
stortingsvalg og flere partier har meldt 
sin ankomst igjen.

ANSIKTSMALING: Malin skjærstad Kjellås (5 1/2) fra Holmestrand blir her 
til en flott sommerfugl. Karin Siebenlist fra Vivestad er kunstneren bak et av 
mange, mange kunstverk i løpet av markedshelga.

MANGE KLENODIER: Flere lufter finbilen når de tar turen til Vivestad Høst-
marked, så det er mye flott å se på på parkeringsplassene. På markedsplassen 
er det utstilt gamle traktorer og landbruksredskaper.

Foto: Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Du finner oss på Vivestad høstmarked!

Kr 39 990,- 

TIMECUTTER ZS4200T 
Dette er klipperen som overgår de fleste 
konkurrenter på kvalitet, klipperesultat og 
brukervennlighet. Elektrisk innkobling av 
klippeaggregatet, doble hydrostater, automatisk 
parkeringsbrems – og SMART SPEED™ som gir 
en overlegen kontroll på styringen. Summen av 
dette gjør at du kan spare mer enn halve tiden du 
bruker i forhold til tradisjonelle traktorklippere. 
Klippebredde 107 cm. 

Kr 4 990,- 

RECYCLER 55 AD 
Vår desiderte bestselger takket være 
meget høy klippekvalitet i kombinasjon 
med Automatic Drive, drifts systemet 
som ingen av våre konkurrenter har. 
55 cm klippebredde. Maskinens 
hastighet tilpasser seg brukerens gå-
hastighet fra 0,5 km/t til 6,5 km/t. 
(Patentert)  
*Best i test TV2 hjelper deg.  

VERRATO V4 
• Oppdatert med nytt design og 150 hk 
• Tier4f-motor 
• Lett og med suveren fremkomst evne 
• Suveren på rengjøring og vedlikehold 
• Solid og stiv rammekonstruksjon 
• Markedets rimeligste tresker 
 
FOR DEG SOM ØNSKER FULL 
KONTROLL PÅ EGEN AVLING! 
 
Fra kr 836 790,- ekskl. mva 

FRONTRIDER FR 2213 MA 
INKL. KLIPPEAGGREGAT 
Effektiv Frontrider med robust klippeaggregat med mulighet for både 
mulching og bakutkast. Den avanserte leddstyringen gir enestående 
manøvrerbarhet og liten svingradius. Automatgir for komfortabel 
betjening og frontmontert klippeaggregat som gjør det lett å komme til 
under busker og i hjørner, med god oversikt fra førersetet. 
Klippebredde 94 cm.  

Kr 33 990,- 
 

Kr 39 990,- 

TIMECUTTER ZS4200T 
Dette er klipperen som overgår de fleste 
konkurrenter på kvalitet, klipperesultat og 
brukervennlighet. Elektrisk innkobling av 
klippeaggregatet, doble hydrostater, automatisk 
parkeringsbrems – og SMART SPEED™ som gir 
en overlegen kontroll på styringen. Summen av 
dette gjør at du kan spare mer enn halve tiden du 
bruker i forhold til tradisjonelle traktorklippere. 
Klippebredde 107 cm. 

Kr 4 990,- 

RECYCLER 55 AD 
Vår desiderte bestselger takket være 
meget høy klippekvalitet i kombinasjon 
med Automatic Drive, drifts systemet 
som ingen av våre konkurrenter har. 
55 cm klippebredde. Maskinens 
hastighet tilpasser seg brukerens gå-
hastighet fra 0,5 km/t til 6,5 km/t. 
(Patentert)  
*Best i test TV2 hjelper deg.  
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hedda Stadheim (19) og 
makkeren Mari Næss (20) er på 
landslaget i Mounted Games, og 
begge har vinni flere Norges-
mesterskap tidligere.

- Gleder meg til å 
komme tilbake til Re!
Idretten er en konkurranse på 
ponnier i høy fart og med høy 
presisjon: Du skal komme deg 
gjennom en løype med flere 
utfordringer, der hinder skal 
passeres, kopper og kjegler skal 
plukkes opp og plasseres på 
pinner, tønner eller merker på 
bakken – alt sammen på tid.
Konkurransen kan være indivi-
duell eller lag med ponnistafett 
der spenningen ikke er over 
før siste rytter er i mål. Det er 
en fartsfylt og spennende gren, 
som karakteriseres som en stor 
publikumsidrett på Norges 
Rytterforbunds nettsider. Hedda 
og Mari har i sommer tatt i 

mot et tjuetalls kursdeltakere 
hjemme hos Hedda på Horn. De 
har sørga for mat og overnat-
ting – pluss masse trening. 
Blant kursdeltakerne finner vi 
to Re-jenter: Marie Gjersøe 
(15) og Oda Kjølås (15). Ellers 
kommer kursdeltakerne fra 
hele Østlandsområdet. Paula 
Kamilla Gustavsen (14) kom-
mer fra Notodden. – Jeg hadde 
aldri hørt om Mounted Games 
før, før jeg fant noe om det på 
Facebook. Jeg hadde ikke hørt 
om Re før heller…, må hun 
innrømme når lokalavisa spør. 
Nå veit hun hvor Re er – hun er 
bare et stort smil. – Det har ikke 
vært kjedelig ett eneste sekund 
å være her! Gleder meg til å 
komme tilbake til Re!
Det har vært moro å få litt fri 
fra foreldrene. Siste kursdagen 
kommer de for å se på oppvis-
ningskonkurransen. Det har 
ikke vært kjedelig om kveldene 

heller, sjøl langt inni skauen her 
i Re. – Vi har vært mye ute og 
finni på ting. Vi har fått lov til å 
bruke mobiler og sånt, men det 
har vi nesten ikke rekki. Det har 
skjedd noe hele tida!
Kurslederne er bare snille og er 
flinke til å lære bort. 

På ferietur fra Fon til Horn
Marie Gjørsøe (15) fra Fon har 
også overnatta hele uka på Horn 
sammen med de andre jentene.
– Jeg kjente to fra før av, men 
nå er vi alle blitt veldig godt 
kjent. Alle som driver med hest 
har et felles emne å snakke om, 
men nå har vi mange emner å 
snakke om, sier Marie og smiler 
lurt. Det er tydelig at jentene er 
blitt en sammensveisa gjeng.
– Det er irriterende at uka 
har gått så fort. Det har vært 
supergøy, og jeg har kjempelyst 
til å fortsette med dette. Derfor 
er jeg veldig heldig som bor så 

nærme, bare fem minutter unna.
Marie forteller at det er moro 
med hest, samtidig som denne 
sporten innebærer teknikk og 
fart. – Det bli mye på en gang, 
så det må være kontrollert. Også 
er det moro å lære av de beste!
Under oppvisningen foran forel-
drene måtte Marie ri en hest hun 
aldri har ridd før. 
– Min hest mista en sko rett før 
vi skulle ha oppvisning, så det 
ble litt annerledes enn planlagt. 
Likevel var Marie et stort glis 
gjennom hele sin imponerende 
oppvisning. Vinneren av opp-
visningskonkurransen ble en 
annen Re-jente, Oda Kjølås (15) 
fra Bergsåsen – kanskje ikke 
så rart, siden hun er godt kjent 
med idretten: Re-jenta var den 
ene halvparten av det som ble 
beste juniorpar i NM i fjor.
Merittene til kurslederne er også 
imponerende: Mari er tre ganger 
norgesmester, både individuelt 

og i par – en av dem sammen 
med Hedda – som er totalt to 
ganger norgesmester. Hun rir på 
det norske seniorlandslaget i år. 
Begge har tidligere ridd på 
juniorlandslaget, blant annet 
med EM-deltakelse i Belgia. I 
fjor ble Hedda og Mari beste 
norske par i VM. 

Lader opp til EM nå i august
Hedda og Mari kosa seg like 
mye som jentene de tok i mot 
på treningsleir: – Dette er aller 
første gang vi gjør dette, og det 
var veldig moro! Jeg tror alle 
har hatt ei fin uke, oppsummerer 
vertskapet. En perfekt sommer-
jobb for jentene – som nå lader 
opp til EM nå i august.

Heftig hestesport på Horn

VINNER OPPVISNINGS-
KONKURRANSEN: Uka 
ble avslutta med en oppvis-
ningskonkurranse – som 
Oda Kjølås (15) fra Berg-
såsen vant. Instruktørene 
Hedda Stadheim (19) og Mari 
Næss (20) er på landslaget i 
Mounted Games, og begge 
har vinni flere Norgesmester-
skap tidligere. Hestesporten 
går både på ferdigheter og 
tid. Marie Gjørsøe (15) fra 
Fon er blitt bitt av basillen og 
synes det er kjempegøy og 
utfordrende. 

Foto: 
Stian Ormestad.

HORN: Hedda Stadheim er flere ganger norgesmester – og i sommer kom kursdeltakere langveisfra for å 
lære, trene, spise og bo hjemme hos 19-åringen og hennes familie på Horn.

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no



46 ReAvisa august 2017

Smått og stort fra Re:Sport i Re:

ALT i GLASS
Vi leverer et stort utvalg

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

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

www.kjaers.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re Sykkelklubb gir for andre året på rad 
sykler til barnehagene i Re, finansiert fra 
loddsalg under medlemmenes felles buss-
turer til Birken og Lillehammer-Oslo.
Det forteller leder i Re SK Vegard Pros-
vik Aarvåg (34), som reiste rundt med de 
flotte gavene – som blir tatt i bruk umid-
delbart.

Rekruttering på sitt beste
– Det er rift om disse syklene. Og det pas-
sa veldig fint å få denne flotte gaven nå, 
for en av de gamle syklene har akkurat 
gått i stykker, forteller de voksne, mens 
Vegard spør barna om noen vil prøve.
Storm Stangeland (5 1/2) rekker ikke bare 
opp handa, men hele seg. Hele kroppen 
står i spenn mot himmelen, så ivrig er han 
– og alle de andre. Alle skal få prøve.
– Det var lett for meg, for jeg er ganske 

stor her i barnehagen, forteller Stefan 
Rødje (5 1/2). Oskar Kamecki (6) er 
enig etter en runde på sykkelen. – Det 
var lett, og jeg er også stor. – Syklene 
blir hvert fall brukt, konkludere Re SK-
lederen fornøyd. – Dette er jo rekrut-
tering på sitt beste! Vi skrur av støtte-
hjulene – og heier talentene videre!
Med kraftige rabatter fra det lokale 
næringslivet – ved Sport 1 på Revetal 
– ble det penger nok til hele ti balanse-
sykler. Turen gikk til Undrumsdal, 
Ramnes, Brår, Brekkeåsen og Re-
vetal i dag. – Vi tok en runde til flere 
barnehager i fjor høst også, så dette 
er andre runden – men ikke den siste, 
forteller Vegard til ReAvisa. – Vi reiser 
til forskjellige barnehager hvert år – vi 
prøver å gjøre det likt for alle. 
Re SK har over 250 medlemmer.

Full fart med nye sykler i barnehagene

FULL FART: Stefan Rødje (5 1/2) i full fart foran Oskar Kamecki (6). 
Foto: 

Stian Ormestad.

REVETAL: I sommer fikk fem barnehager i Re splitter nye sykler 
– gitt av Re sykkelklubb. – Det var lett for meg, for jeg er ganske 
stor her i barnehagen, forteller Stefan Rødje (5 1/5).

Re motorsport kjører NM-finale på Ødegården
ØDEGÅRDEN: Med båtrace første helga i august og NM-finale i motocross 
den siste helga i august, 26. – 27. august, er det en travel måned for vår lokale 
motorsportklubb. Re Motorsport har arrangert NM på Ødegården siden 1968, 
mens båtracet har eksistert i fem år, de siste tre åra som VM-runde. Klubben
driftes på dugnad og alt overskudd går tilbake til klubbkassa merket «rekrut-
tering». For rekruttering er hovedoppgaven til Re motorsport, uavhengig 
statusløp på rekke og rad, understreker lederen av den lokale motorsport-
klubben Joyce Christine Andersen til ReAvisa.

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

Pappa Nils Ivar Reiten (36) og 
sønnene Brage Reiten på (5) og 
Emrik Reiten (10) fra Revetal 
deltok første helga i august i 
SM i gullvasking i Ädelfors.
Siden det ikke finnes noe norsk 
mesterskap, reiste de over til 
Sverige for å konkurrere. Der 
ble det to gull og ett sølv.

God teknikk og litt flaks
Konkurransen går ut på at alle 
får ei bøtte med cirka sju liter 
grus og sand, hvor det tilsettes 
fem til tolv gullkorn som er 
cirka en millimeter store. Så 

Gull til gullgravere fra Revetal

er det om å gjøre å vaske dette 
fortest mulig og finne alle korn 
- og få de på glass. I SM møtte 
reingene to tidligere verdens-
mestere og flere med deltagelse 
og medaljer fra VM. Hard 
konkurranse til tross, det ble 
mye edelt metall - både i bøtta 
og rundt halsen: Brage på 5 år 
deltok i barneklassen - og tok 
gull. Emrik på 10 år tok sølv. 
Pappa Nils Ivar deltok i herre-
klassen og tok gull.
- Hvordan blir dere så gode i 
gullvasking?
- Gullvasking-konkurranse er 

både teknisk utfordrende, siden 
teknikken har mye å si for hvor 
mange gullkorn som ligger 
igjen i pannen, og det er også 
litt flaks inni bildet, innrømmer 
Nils Ivar til ReAvisa.

NM i Re til neste år?
Nå er drømmen å få til et norsk 
mesterskap i Revetal-området, 
gjerne allerede til neste år.
- Vi deltar i SM siden det ikke 
finnes noen konkurranser i 
Norge enda. Vi har nylig dannet 
en forening og lodder stemnin-
gen for et norsk mesterskap.

Det finnes rundt 2.000 gullgra-
vere i Norge. Nils Ivar håper de 
vil prøve seg mot hverandre i 
konkurranse på norsk jord. - Jeg 
håper vi får til første eventet i 
området rundt Revetal i 2018.
På planen for 2018 står også 
VM i Slovakia for Revetal-
familien.

Finner gull her i Re
Til vanlig leiter gutta etter gull 
rundt omkring i Norge - men 
også her hjemme i Re. Ja, for 
det er gull å finne også her:
- Noen microkorn finner vi de 

fleste plasser. Det er bare snakk 
om hvor mye materiale du må 
spa igjennom for å finne et lite 
korn.
- Hvor i Re kan man regne med 
å finne gull?
- Hehe, vi har ett par plasser i 
Re og omegn vi har finni noen 
microkorn. Gull er over alt. Det 
kommer bare an på konsen-
trasjon og størrelse.
Mer vil ikke Nils Ivar røpe om 
gullfunnene lokalt: - Plassen 
her er hemmelig enda, siden 
grunneier ikke vil at det skal 
komme ut.

REVETAL: Etter to gull og ett sølv i det svenske mesterskapet i sommer 
drømmer gullgraverfamilien Reiten om et norsk mesterskap - helst i Revetal-
området. For ja - det finnes gull også her i Re.

Starta og slutta sommerferien med fotball

FOTBALLSKOLE ER GØY: Fra venstre Andrea Gran (12), 
Martine Jensen Linnestad (12), Ingrid Tufte Søyland (12) og 
Mathilde Skjeggestad (8) var noen av hele 90 gutter og jenter 
som starta sommerferien med fotballskole i Bergsåsen i regi av 
Ramnes IF. 

Foto: Håkon Westby.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Første uka i skoleferien deltok 
hele 90 gutter og jenter fra 6 – 
14 år på Ramnes IF fotballgrup-
pes fotballskole i Bergsåsen. 
Instruktører var fra Re FK og 
Re videregående skole. I tillegg 
trente Tor Thodesen gutter 13 – 
14 år, og Melissa Wiik, tidligere 
landslagsspiller, trente jenter 11 
– 14 år. Deltakerne deltok to, tre 
eller fem dager. Flest var det på 
avslutningsdagen, med grilling 
og premieutdeling. 

Lærerik fotballsommer
Andrea Gran (12), Martine 
Jensen Linnestad (12), Ingrid 
Tufte Søyland (12) og Mathilde 
Skjeggestad (8) synes fotball-
skolen er supergøy, lærerikt, og 

litt slitsomt.
– Hva har dere lært? 
– Å skyte i siden av målet, og 
vi behøver ikke skyte så hardt 
alltid. 
– Vi har lært nye oppvarmings-
øvelser og dribletriks. 
– Treneren Melissa Wiik er 
flink, forteller jentene.
– Hva skal dere gjøre ellers i 
sommer? 
– Bade og spise is – og så skal 
vi på Norway Cup i slutten av 
juli og begynnelsen av august. 
Det gleder vi oss veldig til!
To av trenerne som alle fikk 
skryt av fotballskole-elevene, 
Ina Thorvaldsen (15) og Hedda 
Langved Edvardsen (15), for-
teller om en koselig og nyttig 

BERGSÅSEN: Sommerferien starta med fotballskole i Bergsåsen, og slutta med 
Norway Cup på Ekebergsletta.

erfaring. – Alle barna var 
flinke og hørte på oss, forteller 
de mens både trenere og spill-
ere avslutter fotballskolen med 
pølse og brus. Primus motor 
for RIFs fotballskole, Alfred 
Ringdal, forteller at kursav-
giften dekker godt kvalifiserte 
trenere, utstyrspakke, premie, 
frukt og drikke alle dager, 
samt grilling og mineralvann 
siste dag. 

Viktigst av alt: Gøy med ball
– Det fotballfaglige innholdet 
har som målsetning å utvikle 
og forbedre de individuelle og 
kollektive fotballferdighetene. 
Men viktigst av alt: Gøy med 
ball!

RAMNESHALLEN: Rundt 60 
barn starta sommerferien i Ram-
neshallen med håndballskole – 
takket være Ramnes IFs J18- og 
damelag-spillere som organ-
iserte det hele. Håndballskolen 

gikk over tre dager og avsluttet 
på sankthansaften med turn-
eringer og showkamp mellom 
elevene og deres læremestre.
Til slutt var det premieutdeling, 
med premie til alle.

Starta sommerferien med håndballskole

GULLGRAVERE: Pappa Nils Ivar Reiten (36) 
og sønnene Brage Reiten på (5) og Emrik Reiten 
(10) fra Revetal er ivrige gullgravere, og de 
finner gull også her hjemme i Re. Siden det ikke 
finnes noe norsk mesterskap enda, reiste de over 

til Sverige i sommer - og der ble det to gull og ett sølv i SM! 
Nå jobber pappa Nils Ivar med å få til et norsk mesterskap, 
helst her hjemme i Revetal-området. 

Foto: Privat.
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Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

24 Re-gutter reiste til Danacup i 
Danmark 23. juli. Re FK gutter 
14 stilte med to lag: Re 1 og 
Re 2. De hadde også med fire 
reserve spillere født i 2005 og 
2006.

Til sluttspillet med stil!
Begge lag spilte en kamp 
tirsdag og to kamper onsdag i 
innledende gruppespill. Re 1 
var i gruppe med Råde, Viking 
og Tårs Ugilt fra Danmark. Re 
2 var i gruppe med HSV FB, 
Sandved og Horne Hirtshals 
fra Danmark. I første kamp for 
Re 1 ble det 1 – 1 mot Råde og 
det var Niklas Årøy som scoret 
det viktig målet som gjorde 
at Re fikk med seg ett poeng. 
Re 2 derimot tapte sin første 
kamp, men 12 år gamle Sander 
Jørnsen  scoret sitt første mål 
i Re gutter 14 drakt. I tillegg 
til Sander spilte også Emil 
Langslet, Samuel Neergård og 
William Geving som under-
årede reserver. Alle gjorde en 
super innsats!
Dag to var en viktig dag for 
begge Re lagene, det lå mye 
press på gutta: Re 1 spilte en 
utrolig bra kamp mot Vik-
tig hvor Re slo Viking 5-1. 
Målscorere for Re på denne 
kampen var: August Horn, 
Viktor Jørnsen x 2, Andreas 
Heierstad og Daniel Palm.
Re 2 hadde en god kamp mot 
Sandved, men det ble med et 
tap i denne kampen også til 
tross for solid innsats.
Guttene var ute av mulighetene 
for å avansere til A-sluttspill, 
men skulle avslutte gruppe-
spillet med stil i siste kamp mot 
puljevinner Horne Hirts-hals. 
Med humør på topp og heroisk 
innsats, og en foreldregruppe 
som heiet som aldri før, leverte 
guttene en svært god kamp. Det 
holdt dessverre ikke til seier, 

men mot et veldig godt lag var 
dette Re 2 sin beste kamp. Re 1 
spilte sin siste gruppespill kamp 
mot Tårs Ugilt, noe som var en 
ren gruppefinale, hvor vinner 
ville gå direkte til sluttspillet og 
1/32-dels finale – og gjett hvem 
som vant? Re, selvfølgelig!

Enda en seier på straffekonk
Re 1 som spilte 1/32- dels finale 
mot Byåsen endte i straffekonk. 
Her ble fem håpefulle gutter 
plukket ut:  Oscar Langslet, 
Andreas Heierstad, Viktor 
Jørnsen, Adrian Grønberg og 
August Horn. Det sto 4 – 4 
etter ordinære straffer og det 
måtte avgjøres på enkeltstraffer. 
Her tok Daniel Palm og Kevin 
Lindestad hver sin før Jermimi 
reddet Byåsen sin 7 straffe og vi 
vant 6 – 5. Det var helt vilt og 
foreldre og publikum satte stor 
pris på underholdningen. Re 1 
var da klare for 1/16-dels finale 
mot Pequeninos do Jockey som 
skulle spilles torsdag kveld på 
Centrum Field i Hjørring, og 
det ble begrenset med tid til res-
titusjon for guttene foruten litt 
mat og litt tid til å forflytte oss 
til bane 11 som kampen skulle 
spilles på. Med en liten utlad-
ning etter kampen mot Byåsen 
var ble det tøft å hamle opp med 
brasilianerne. 
– Vi begynte veldig bra, men 
mistet intensiteten og tempo 
utover i kampen og da de tok 
ledelsen 1 og 2 – 0 rett før 
pause ble det vanskelig. Jerimi 
stod glittrende i mål og vi kom 
ut av dette med hevet hode, 
rapporteres det.
Re 2 møtte Sandesund IL i 
1/64 dels finale. Re 2 hadde 
ikke samme glød i bena denne 
kampen og var nok litt preget av 
mange kamper på få dager. Sjøl 
om det ble tap, var trenerne vel-
dig fornøyd med guttas innsats!

Re-gutta slåss seg til sluttspillet

JUBLER: Re-gutter på Danacup. 
Foto: Privat.

HJØRRING/RE: Etter en superspennende straffe-
konk fikk Re-gutta bryne seg på et brasiliansk 
topplag i sluttspillet.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Norgesmesterskapet i svøm-
ming på langbane for junior, 
senior og funksjonshemmede 
ble arrangert Trondheim lørdag 
8. – tirsdag 11. juli 2017.

Satte tre norske rekorder
Fredrik Solberg (15) fra Fossan 
stilte i klassen S9 med sikte på 
edelt metall etter mange gode 
plasseringer de siste åra. Han 
svømmer for Tønsberg Svøm-
meklubb, som rapporterer på 
sin Facebook-side: – For et NM 
det har vært! Fredrik har i alt 
satt tre norske rekorder i klassen 
S9 på øvelsene 50 fri, 100 fri 
og 50 butterfly. På 50 meter fri 
ble tida 27,03 som er en solid 
nedgang fra gamletiden 28,49.
– I tillegg satte Fredrik tre per-
sonlige rekorder på 100 meter 
butterfly, 50 meter rygg og 50 
meter bryst.
Resultatene kommer etter mye 
og målrettet trening: – Sju 
svømmeøkter hver uke, pluss 
basistrening hver dag, for-
teller Fredrik. Svømming er en 
tung idrett, så Fredrik passer 
på å ikke trene for mye – han 
ville trena enda mer. – Jeg var 
ganske mye skada i 2016, så 
jeg må være mer forsiktig. Det 
er fort gjort å få skulderskader, 
så en må trene smart. Fredrik 
starta med svømming i 2014 – 
og resultatene har kommet fort: 
Han hadde allerede tre norges-
rekorder fra tidligere, flere 
sølv- og bronsemedaljer – men 
gullmedaljen manglet. 
I alt ble det fem gullmedaljer og 
to bronsemedaljer på Re-gutten.
– Ja, det var første gang jeg tok 
NM-gull, så du kan jo si det 
løsna veldig nå – i og med at jeg 
fikk fem av dem!

Store målet er Tokyo i 2020
Norges Svømmeforbund ar-
rangerer tre NM i løpet av året: 

Langbane-NM – som gikk 
sist helg – og seinere kommer 
junior-NM i kortbane og senior-
NM – alle NM-ene er Fredrik 
kvalifisert til. Nå er han ferdig 
med ungdomsskolen og starter 
på Wang toppidrett i Tønsberg. 
– Da kan jeg trene i skoletida, 
og få litt mer fritid. Det skal bli 
veldig fint!
Det store langsiktige målet er 
Paralympics i Tokyo i 2020. – 
Men det er lenge til, så jeg har 
mange andre mindre mål før 
det. En må være veldig flink for 
å være med der, det er en lang 
vei igjen – men jeg har tida på 
meg.
Svømming er blitt lidenskapen 
for en målretta Re-gutt fordi: – 
Det er veldig gøy – og alltid en 
utfordring. Vi har fire svøm-
mearter, og det er veldig mye 
teknikk innenfor hver enkelt 
svømmeart.
Ikke bare er svømming fysisk 
krevende som forutsetter stor 
utholdenhet, det er også psykisk 
krevende. Fredrik beskriver 
en idrett som krever perfeks-
jonisme ned til pirking på ørsmå 
detaljer: – Det er små marginer 
som skiller, ned til hundrede-
lene. – På hver eneste trening 
er det nye ting å lære, nye ting 
å tenke på. Du har alltid et 
forbedringspotensiale, og alltid 
noe å strekke deg etter. Derfor 
er det så gøy!

Målet var gull: Fredrik tok fem!

GULLGUTT: Fredrik Solberg (15). 
Foto: Ellen Holmen Kessel.

FOSSAN/TRONDHEIM: Fredrik Solberg har tatt 
mange medaljer, men mangla gullmedalje. Sist helg 
svømte 15-åringen like godt inn til fem NM-gull!

GULLJENTE: Jeanette 
Hegg Duestad (18). 

Foto: Privat.

Både EM- og VM-
gull til Jeanette
FON: Jeanette Hegg Duestad 
(18) reiste til sitt første VM 
for å høste gode erfaringer – 
men dro med seg både gull og 
bronse med hjem til Fon som 
en stor bonus. Jeanette skulle 
også være med på å sette en 
ny junior-verdensrekord med 
lagvenninnene i VM. Det gikk 
ikke dårligere i EM seinere 
denne sommeren – under helt 
andre forhold. – Fikk virkelig 
testa tålmodigheten i tunge 
forhold, forteller Jeanette til 
ReAvisa. Torsdag 27. juli tok 
Jeanette lag-gull sammen med 
de andre norske jentene.
– Jeg er veldig fornøyd med 
gjennomføringa, forteller Jea-
nette, som jobba godt i tunge 
forhold. Det var til dels kraftig 
vind som var vanskelig å takle.
I individuelt ble det akkurat 
ikke finale – med minst mu-
lig margin: – I match skyting 
går de åtte beste til finale. Jeg 
endte på niendeplass med like 
mange poeng og sentrum som 
åttendeplassen, men rangert bak 
på grunn av hakket dårligere 
sisteserie. Nærmere er det ikke 
mulig å komme! 
Dermed har Re-jenta rekki to 
internasjonale mesterskapet i 
sommer. Hun har som største 
mål å høste erfaringer og lære 
enda mer. Jeanette oppsum-
merer til ReAvisa: – Veldig 
mange erfaringer rikere, og med 
to år igjen som juniorskytter ser 
jeg veldig lyst på framtida etter 
en kanonstart med deltakelse i 
både VM og EM.

Sport i Re:
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27 NYE SELVEIERLEILIGHETER

Midt i hjertet av Revetal

FRA 2 390 000,-

Trappegangen
er ferdig!
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BYGGEKLARE TOMTER FOR SALG!

Byggeprosjekter i Re

Eiendomsmegler: Truls Bøhle
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Smått og stort fra Re:Re kommune:

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

RE VGS-ELEVER: Fra venstre, alle i gule T-skjorter: Rebekka Bekkevold, Cecilia Bakkeløkken, Maren Kalager, Elisabeth Kjønnerød, Natalia Kolsrud og 
Helene Smedsrud. Beboer Ragnhild Martiniussen i rullestol til venstre. På bildet til venstre ryddes gangen etter ukas siste bowlingrunde. Nederst ser vi Jan 
Eriksen som bor på avdelingen med åtte omsorgsplasser. Han har bare skryt å komme med, og spesielt moro var ballongfesten. – Det er bra med litt lek og 
moro, mener han.

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

Re Helsehus og Re videre-
gående skole samarbeider 
tett om flere prosjekter. Dette 
prosjektet var nesten litt over 
streken: For hvem overlater en 
hel avdeling til en gjeng med 
videregående-elever? Jo, det 
måtte vel være Re Helsehus, 
det.

– Vi tenkte bare: 
Hvordan skal dette gå?
Prosjektleder Christine Wadel 
har ikke finni noen eksempler 
på at det samme har skjedd 
noen gang før, så vi kan trygt 
kalle dette et pioner-prosjekt.
Det var ikke bare elevene som 
hadde sommerfugler i magen 
før prosjektuka. Det hadde også 
ledelsen ved Re Helsehus:
– Vi tenkte bare: Hvordan skal 
dette gå? Svaret veit vi nå: 
Veldig bra! Erfaringene er bare 
positive, for alle parter, får 
ReAvisa fortalt: Elevene lærer 
mer, de ansatte blir inspirert av 
ungdommen, og de eldre spiser, 
sover og lever bedre. 
Pionerprosjektet viser seg å 
være et vinn-vinn-vinn-prosjekt.
Seks kreative studenter har 
satt fart på Re Helsehus. Da 
ReAvisa kom, var det bowling 
i gangen. Det er blitt bakt både 
morgen og kveld. Lukta av 
nybakte kringler og en skik-
kelig middag får apetitten opp. 
Aktiviteter fra morgen til kveld 
får døgnrytmen på plass.
Seks studenter kan lage mer 
hygge enn normalt to pleiere 
på jobb rekker. Men studentene 
har også stått for daglig pleie og 
omsorg. De har fått bruk for alt 
det de har lært på skolen, pluss 
litt til. – Det er morsomt å opp-

Re VGS-elever tok over styringa på Re Helsehus
REVETAL: Det høres kanskje ut som galskap å overlate en hel avdeling til videregående-elever? Resultatet 
overrasker alle – og nå håper både elever, lærere, ledelse og beboere at pionerprosjektet blir ført videre.

leve at vi faktisk kan det vi har 
lært på skolen. Men det er også 
en del vi må finne løsninger på 
som ikke står i pensum, forteller 
Helene Smedsrud. Det er ikke 
alltid teori og praksis er det 
samme. For eksempel når det 

ute og gått turer – ja, og du så 
bowlingbanen i gangen?
Til morgenkaffen har det vært 
en runde eller to med Yatzi. Un-
der avslutningsmiddagen ble det 
ballongfest. En 99-åring mente 
først det var litt barnslig med 

elevene har opplevd i løpet 
av denne uka, og hvor bra det 
har fungert for beboere og Re 
Helsehus, da må vi sette alt inn 
på at dette prosjektet fortset-
ter. Dette er snakk om å forene 
alle gode krefter til alle parters 
beste.
Prosjektet har fått støtte fra 
innovasjonsmidler fra Vestfold 
Fylkeskommune, som gjør 
at ansatte ved Re Helsehus 
kan kjøpes fri til å følge opp 
elevene.

Enda sikrere i sitt yrkesvalg
Pioner-elevene håper nye elever 
får muligheten til å bli kasta ut 
i det, akkurat som de er blitt 
denne uka. Ingen av dem er 
blitt skremt bort fra yrket, – vi 
er heller blitt enda sikrere på at 
det er dette vi skal jobbe med, 
forteller de til ReAvisa.
– Dissa blir nok dyktige pleiere 
etter hvert. Dere interesserer 
dere virkelig for detta, trur jeg?, 
spør Jan over ukas siste kaffe-
kopp sammen med elevene.
– Ja!, svarer Natalia kontant.
– Men er det ikke litt slitsomt, 
da?, lurer Jan på. – Det er jo 
mange tunge løft, for eksempel?
– Jo, men det gjør ikke noe. 
Det skal være litt slitsomt på 
jobb, men det er mest givende. 
Også er det blitt mange gode 
hjelpemidler, som for eksempel 
heisene dere har her.
Praten lover godt for framtida 
til en sektor som skriker etter 
arbeidskraft i åra framover.
Re Helsehus og Re VGS er på 
offensiven for å løse utfordrin-
gene.

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

kommer til hygiene. Der må det 
jenkes til for at det skal passe 
hver enkelt beboer.
– Vi lærer mye mer av å bare bli 
kasta ut i det, mener Elisabeth 
Kjønnerød. – Nå måtte vi bare 
fikse alt som dukka opp. Da har 
vi spurt hverandre, diskutert litt 
att og fram, og finni ut av det.
– Ofte kan vi studenter bli 
gående og se på, uten å få 
så mye ansvar. Det lærer du 
ikke så mye av, som å få hele 
ansvaret. Derfor var denne uka 
så bra, mener Natalia Kolsrud. 
Alle elevene er enig om at de 
har høsta veldig nyttig erfaring 
før de skal ut i lærlingplasser 
denne høsten. De forteller at det 
føles mye tryggere nå å bli lær-
ling – på alle måter. – De er så 
flinke atte, forteller Jan Eriksen 
som bor på avdelingen. – Også 
så koselige! En sku’ trudd de 
hadde gjort detta i hele sitt liv. 
De kommer inn til meg tidlig og 
seint og hjelper til med hva det 
skulle være. – De er så om-
tenksomme – ja, det er alle som 
jobber her altså – men disse 
imponerer meg. De er så unge, 
og går på med mot: Vasking, 
baking, matlaging, vi har vært 

ballonger, får ReAvisa fortalt:
– Men etter hvert satt til og med 
ho på snart 100 år og slo etter 
ballongene, sier Jan og ler godt.
Det eneste negative med uka, 
var at den tok slutt. Det rant 
noen tårer på både gamle og 
unge kinn ved avskjeden fredag.
At denne uka skulle gå så 
bra, hadde ingen drømt om. 
Men den som intet våger, intet 
vinner. – Vi var spente alle sam-
men, bekrefter virksomhetsleder 
ved Re Helsehus Ingerd Saasen 
Bache. Veiledere og ansatte sto 
klare i tilfelle noe skulle skjære 
seg. – Vi skulle være tilgjen-
gelig, men på god avstand, 
forteller veilederne Kristine 
Møller Nilsen og Therese 
Næss. – Vi stakk innom en del 
ganger i starten av uka, men vi 
så jo kjapt at alt var på stell. Så 
det var mer om å gjøre å holde 
seg unna, sier de og ler. – Dette 
fiksa elevene helt greit sjøl!
Camilla Reidunsdatter Andre-
assen, studierektor ved helse- 
og oppvekstfag, forteller at 
ordningen mest sannsynlig har 
kommet for å bli – kanskje med 
noen små justeringer. – Når vi 
ser hvor mye mestring disse 

– Vi lærer mye mer av å bare bli kasta ut i det!

Elisabeth Kjønnerød, Re VGS-elev
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Smått og stort fra Re:Re kommune:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Barn og unge skal komme seg 
til barneskole, ungdomsskole, 
videregående skole, idrettshaller 
og fotballbaner i Bergsåsen 
– som gror igjen. – Trafikkfar-
lig, mente naboene som gikk 
sammen for å få et svar fra Re 
kommune som eier både veiene 
og skauen. 

Bergsåsen gror igjen
Og svar fikk de, via ReAvisa 
som skreiv om dette på nett-
avisa i sommer:  – For all del, 
vi er åpne for å møte innbyg-
gerne – når vi får henvendelser. 
Nå forstår jeg det sånn at vi 
får et brev vi kan forholde oss 
til, med flere aspekter enn bare 
solforhold som vi var kjent med 
fra før av. Det er klart at vi må 
få gjort noe med dette, hvis det 
går utover trafikksikkerheten, 
for eksempel, sa Rolf Lønnum, 
virksomhetsleder ved teknikk- 
og næringstjenester i Re kom-
mune da ReAvisa refererte til 
flere henvendelser som aldri ble 
tatt tak i. Byggefeltet i Bergs-
åsen ble etablert for det meste 

Fornøyde naboer: - Nå blir det 
lysere og mer oversiktelig her!

BERGSÅSEN: Nabolaget var bekymra for et gjengrodd byggefelt. Nå har kom-
munens folk svinga motorsaga. - Her er det sol, oversiktelig og mange glade 
naboer, forteller Ellen Skjølberg som gikk i spissen for naboaksjonen.

på 1980-tallet. Da var åsen mer 
eller mindre snauhogd, men i 
løpet av åra som har gått har 
skau, busker og kratt vokst opp 
igjen – og det har skutt fart de 
siste åra. Det viste seg at flere 
i byggefeltet var irritert – men 
også bekymra – for trær som 
vokser seg store. – Jeg trudde 
jeg var aleine, men så viser det 
seg at vi er mange som har de 
samme bekymringene – og mer 
til, fortalte Ellen Skjølberg til 
ReAvisa i sommer: – Veier og 
sykkelstier gror igjen så man 
mister sikten. Det har vært 
ulykker her, der verken barna på 
sykkel eller bilføreren har sett 
hverandre før det smalt. Det er 
rett og slett trafikkfarlig! Flere 
steder er det bare en liten flik 
igjen av gangstien. Vegetas-
jonen tar helt overhånd. Det er 
flere gamle, tørre trær som står 
i fare for å ramle over ende, og 
ett har allerede gjort det – over 
ei lekestue. Heldigvis gikk det 
bra – ingen barn var der ak-
kurat da. Digre trær har røtter 
som sprenger seg vei i fjell og 

Re kommune åpner for dugnad 
på kommunal eiendom
BERGSÅSEN: I sommer hersket det full forvirring 
angående dugnad på kommunens eiendom. Noen av 
naboene i Bergsåsen fortalte at de hadde fått muntlig 
beskjed om at det var strengt forbudt. Dette måtte bero på 
en misforståelse, mente virksomhetsleder Rolf Lønnum, 
som avklarte: - At det ikke er anledning til å gjøre noe på 
dugnad, stemmer ikke. Så lenge det er avtalt med kom-
munen, er det ingenting i veien for det. Det kan dreie seg 
om fjerning av busk og kratt med ei hekkesaks, eller klip-
ping av grass. Større jobber som felling av trær kan også 
gjøres på dugnad, men da er kravet at de som står for det 
har de alle godkjenninger i orden – og at det er avklart med 
kommunen. Re kommune har en forsikringsordning som 
dekker dugnadsarbeid på kommunal grunn – sålenge det er 
avklart med kommunen i forkant. Og det er veldig greit at 
dugnad håndteres og organiseres gjennom velforeningen, 
fortalte virksomhetsleder Rolf Lønnum til ReAvisa. Les 
mer om denne saken på nettavisa ReAvisa.no.

skrenter, og det raser stein og 
grus. I verste fall treffer det 
folk, eller syklister som kom-
mer susende ned Bratthenget og 
velter, ramser naboene opp. 
Et ønske om kveldssol balla på 
seg til å dreie seg om så mye 
mer – og så mange flere.

Trafikkert byggefelt med 
mange myke trafikanter
Bergsåsen er i en særstilling 
blant byggefeltene i Re, mente 
naboaksjonen. – Dette må være 
det byggefeltet med mest unger 
og ungdom som farter rundt, 
til barneskole, ungdomsskole, 
videregående skole, masse tur-
gåere og syklister, og det skjer 
alltid noe på idrettsanlegget 
med kamper og cuper.
– Det er hyggelig det – men det 
er uhyggelig hvis ikke alle kan 
ferdes trygt i åsen vår!, mente 
Ellen Skjølberg som nå svarer 
på vegne av nabolaget: 
- Her er det sol, oversiktelig 
og mange glade naboer, etter 
at kommunens folk har svinga 
motorsaga!

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

MØTTES PÅ LEKEPLASSEN: Nabolaget møtte ReAvisa 
på lekeplassen, som er oppgradert på dugnad de seinere 
åra. Ellen Skjølberg har organisert nabolaget som gikk 
sammen med mål om å få en avklaring fra kommunen. 

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

ReAvisa skreiv i starten av 
sommeren om pårørende og 
eldre hjemmeboende som er 
fortvila over at Re kommune 
ville droppe utkjøring av mid-
dag gjennom sommeren. Etter 
at ReAvisa-saken ble publisert 
på nettavisa - en sak som skapte 
sterke reaksjoner langt utenfor 
kommunegrensa - gjorde Re 
kommune helomvending: «Det 
vil allikevel bli kjørt ut mid-
dagsmat til hjemmeboende i 
sommer».

- Skulle bare mangle!
«Dette besluttet rådmannen 
idag etter å ha blitt orientert 
om saken og omfanget av den. 
Middagsmat til de det gjelder 
vil igjen bli kjørt ut fra og med 
mandag 3. juli». Det skreiv Re 
kommune som svar på ReAvi-
sas Facebook-side til den opp-
rinnelige ReAvisa-saken.
Reaksjonene lot ikke vente 
på seg: «Skulle vel bare 
mangle!?», mener flere. Råd-
mann Trond Wifstad har ingen 
kommentarer utover det korte 
svaret i kommentarfeltet til den 
opprinnelige ReAvisa-saken: 
– Nei, ikke utover at vedtaket er 
omgjort.
– Var det i frykt for at det ikke 
var lovlig?
– Nei, svarer rådmannen.
Anne Trine Smidsrød løfta 
saken i første omgang, fortvila 
over at tilbudet til hennes 89 
år gamle mor Valborg Lie ble 
stoppa i sommer. Hun vurdrerte 
å politianmelde kommunen for 
å teste lovligheten av vedtaket.
Både mor og datter var mest 
bekymra for alle dem som ikke 
har noen til å hjelpe seg, når 
kommunen ville sette middags-
utkjøringen på pause hele 

sommeren. Nå er Anne Trine 
og hennes mor 89 år gamle mor 
Valborg Lie fornøyd: - Takk for 
raskt grep av rådmannen, sier 
Anne Trine. - Men: Når skal 
det politiske system i Re og 
andre steder forstå at det store 
sparepotensialet IKKE finnes 
innenfor helse og omsorg?
Hennes 89 år gamle mor bor 
hjemme på Jarberg. Hun er dår-
lig til beins, og er helt avhengig 
av middagen hun får tilkjørt tre 
ganger i uka. 

Ville spare 11,5 millioner
Valborg Lie (89), Anne Trines 
mor, har jobba et langt liv i 
skatteetaten. – Jeg starta på 
Ramnes likningskontor, minnes 
89-åringen. – Så jeg veit da 
godt at vi betaler skatt og av-
gifter. Da skulle det vel dryppe 
litt på de som trenger det? Det 
er en skam!
Det innleide konsulentfirmaet 
KPMG anslo i sin rapport at det 
er mulig å drifte helse- og om-
sorgstjenestene i Re kommune 
opptil 11,5 millioner kroner 
billigere. Rådmannens ambis-
joner strekker seg til innspar-
inger på 6,3 til 8,7 millioner 
kroner. Hjemmetjenester var 
den største innsparingsposten. 
– Greit å spare penger, mente 
våre folkevalgte i kommune-
styremøtet i februar i år, – men 
ikke hvis det betyr dårligere 
tjenester.  Med bakgrunn i 
konsulentrapporten som ble 
framlagt for våre folkevalgte, 
ble følgende bestemt: «Somme-
ren 2017 vil hjemmehjelperne 
i Re ikke kjøre ut middag til 
hjemmeboende”.  Det gikk ei 
uke før middagsmaten ble kjørt 
ut igjen - etter massiv kritikk 
mot Re kommune.

Fikk tilkjørt middagsmat like-
vel: - Skulle vel bare mangle!?

AVHENGIG AV TILBUDET: Valborg Lie (89) fra Jareberg. 

Foto: Privat.

REVETAL: Re kommune gjorde helomvending etter 
massiv kritikk.

 

 

 
 
 

Langeland Landbrukstaksering 
Holder til i Vestfold – takserer over hele Østlandsområdet 

Salg-Overdragelse-Skifte-Lån-Refinansiering 
 
 

TLF: 99 24 75 14 
www.landbrukstaksering.com 

Agronom - Bonde - Medlem NTF 
 

Konrad@landbrukstaksering.com – 992 47 514 
Steinar – 907 25 519 

  

•	 Grøfting/drenering
•	 Skog-	og	krattrydding
•	 Gravearbeid	
•	 Tomtearbeider

•	 Transport	
•	 Massedeponering
•	 Granittmurer	
•	 VVA-anlegg

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hilde Selvikvåg (25) ble først 
kjent gjennom deltakelse i Idol i 
2011. Våren 2012 ga hun ut sin 
første EP, og har etter det vært 
en aktiv artist – kanskje mest 
kjent for låta «Karusell». I som-
mer lanserte Hilde en nyinnspilt 
musikkvideo til en akustisk 
versjon av låta «Janei».

Et eventyrlig Re-opphold
For å finne det perfekte stedet 
for filming, fant hun fram til Re.

Musikkvideo fra Re: 
– Tenk at det finnes et sånt vakkert sted!

Hun forelska seg tvert i laby-
rinten på Stange gjestegård i 
Ramnes: – Vi kom over den 
på Google, forteller Hilde til 
ReAvisa. – Vi ønska oss en 
labyrint av busker og så på 
bilder av vakre labyrinter i det 
store utland. Vi var på nippet å 
dra til en labyrint i Polen, men 
plutselig dukka det opp et bilde 
av en labyrint i Norge! 
Og det var her i Re, i Ramnes 
– på Stange gjestegård.

– Vi ringte og spurte om til-
latelse, og møtte en fantastisk 
service. Vi fikk overnatte 
på gjestegården og våkna til 
hjemmebakt brød og kortreiste 
råvarer. – Det var et eventyrlig 
opphold! Helt nydelig! Tenk at 
det finnes et sånt vakkert sted i 
Norge!

Håper flere får øynene opp 
for denne skatten
Stange Gjestegård er et intimt 
gårdstun med selskapslokaler på 
låven og en park tegna av land-
skapsarkitekt Rainer Stange, 
heter det på Kulturarv.no: 
Stedets attraksjon er en labyrint 
til minne om slagene på Re i 
1163 og 1177. Det er opparbei-
da en tursti til bekkene og 
til Ramneselva, som har en 
fisketrapp og en Mølledam med 
damkroner fra 1500-tallet.
Hilde fortalte til ReAvisa før 
lansering at hun gleda seg til 
å vise fram musikkvideoen – 
og labyrinten – til fansen sin. 
Attraksjonen kan nok være lite 
kjent, sjøl for oss som bor her i 
Re. – Jeg håper flere får øynene 
opp for denne skatten av en 
labyrint, sa Hilde Selvikvåg til 
ReAvisa.

RAMNES: – Håper flere får øynene opp for denne skatten – det var helt eventyr-
lig å være der, forteller Hilde Selvikvåg om det perfekte stedet for å spille inn 
musikkvideo – i Re. Videoen kan du se på nettavisa ReAvisa.no.

LABYRINT: Stange gjestegård og deres labyrint vises i musikkvideoen til Hilde Selvikvåg. 

Foto fra musikkvideoen.

GJESTENE OG VERTSKAPET: Regissøren Thomas Mor-
tveit, artisten Hilde Selvikvåg, assistenten Laurie Louise 
Nordskog, og Berit Stange fra Stange gjestegård sikra seg 
en selfie sammen under det trivelige oppholdet. 

Foto: Privat.

Attraksjoner i Re:

Se video på ReAvisa.no
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Smått og stort fra Re:Personalia i Re:Smått og stort fra Re:Personalia i Re:

Slekters gang i Re:
Døpte:

Fon kirke
18.06     Maria Ellie Derder-Pedersen
Ramnes kirke
11.06     Amalie Langedrag
11.06     Emilian August Bakke
11.06     Pernille Skullerud Kirkevold
18.06     Sofie Hassan-Thorsnes – døpt i Nøtterøy kirke
Undrumsdal kirke
04.06     Johannes Lindberg Thollefsen
Vivestad kirke
01.07     Henry Bjørnevoll
Våle kirke
25.06     Leander Milomir Jacobsen-Rasic
13.08     Nikolai Gavel-Solberg
13.08     Nora Erichsen
 
Vigde

Fon kirke
17.06     Karianne Solberg og Stian Kjærås
24.06     Veronica Bøe-Jensen og Kristoffer Jensen
Ramnes kirke
16.06     Berit Møller og Kjell Erik Kjexrud
17.06     Jeanette Flæthe og Vigleik Eide
Vivestad kirke
01.07     Mari Kristine Langved og Johnny Nyman
08.07     Kristin Haugan og Tommy Heggenes
Våle kirke
10.06     Stine Skoli-Ommedal og Bjørn Tore Ommedal
01.07     Elise Backe og Sigurd Myhre
08.07     Camilla Rustan og Kurt Fredrik Johan Schweder
 
Døde

Fon kirke
16.06     Ole Lislebø
Ramnes kirke
01.07     Arvid Magnar Gjersøe
07.07     Gerd Elsa Andersen
14.07     Irene Bergan
21.07     Even Andreas Øvald
Vivestad kirke
02.08     Torgun Synnøve Maurtvedt
Våle kirke
14.06     Borghild Marie Wike
12.07     Berit Borge
08.08     Stian Nikolai Landmark
Alternativ begravelse
16.05  Preben Skjøtt
14.07 Kristian Moen Skjøtt

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret / Alternativ begravelse

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

 
 

”Åpen gård” på Bygdetunet Brår 26. og 27. august. 
Begge dager kl. 12.00 – 16.00. 

Av programmet: 
 Mange dyr, natursti og hopping i høyet. 
 Ridetur og rundkjøring med hester. 
 Tresking med hestevandring. Bekkekverna er i gang. 
 Smeden er i smia. Tjærebrenning på søndagen. 
 I sidebygningen har vi utstilling av kofter. 
 Utstilling av gamle gjenstander, 
 Mange salgsboder.  
 Tipping av vekta på ei purke. Gevinst hver dag. 
 Beitemarken 4H og Re Bygdeungdomslag er med oss.  
 Salg av smørbrød, suppe, rømmegrøt og bakerovnsbrød. 
 Dere som kommer på sykkel, er med på trekning av gevinst hver dag. 

 
Ramnes Bondelag, Ramnes Bygdekvinnelag og Ramnes Historielag ønsker 
dere velkommen til trivelige dager på Bygdetunet Brår! 
 
 
 

 

Hele 4.500 lo seg skakke på taket i sommer
REVETAL: I Hoys-gjengens sommershow på taket av Revetal var det noe for enhver smak. Kom-
munesammenslåinger ble tatt på kornet. Ole Kristian Lima fra Høyjord er blitt sandefjording, og kan 
ikke lenger gå bak huset for å slå lens – nå som han bor i byen. Også våre nye sambygdinger i Tøns-
berg fatter interesse for nytt Tønsberg-territorium i Re: Et fisefint Slagen-ektepar reiser til «Fååån». 
Skal man dømme utifra lattersalvene i teltet på taket under premieren 1. juli, var nok dette sommer-
showets høydepunkt reint objektivt sett. Dialektforvirringen ble løfta til absurde høyder i møte med 
foningene. Dagsaktuelle utfordringer – som integrering av fremmedkulturelle, for eksempel – tar også 
Hoys-gjengen for seg. Det er ikke bare-bare med vivestadinger som flytter ut av egen bygd. ReAvisa 
tør påstå at Hoys-gjengen med Tom Bøyesen, Erik Werge Bøyesen, Ole Kristian Lima, Dagrunn An-
holt og Karianne Kjærnes har toppa alt de har gjort tidligere i sin 37. oppsetning. Hele 4.500 billetter 
ble solgt i løpet av sommeren. På bildet ser vi Erik Werge Bøyesen vise sitt potensiale i et nummer som 
fikk stående applaus. 

Foto: Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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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: Bryggedans og krabbelag i Våle båthavn
FRA ARKIVET: Harald M.Bræin tok initiativet til bryggedans for fem år siden - i kystkommunen 
Re: - Det ble servert krabber som jeg sjøl har fanga og tilberedt. Denne krabbefesten var det første i 
sitt slag i Våle båthavn, Snekkestad. Været viste seg ikke helt fra sin beste side så jeg måtte ta i bruk 
teltet som jeg hadde med hjemmefra. Takbelysningen var vanlig juletrebelysning, og det virket helt 
flott utover i de sene nattetimer, fortalte Harald til ReAvisa. Med musikk på stereoanlegget var det 
bare regnet som la en demper på bryggedansen. Innimellom tok Terje Paulsen fram gitaren og spilte 
for gjengen, noe som også skapte stor stemning. Harald M. Bræin forteller at han hadde båtvakt 
denne kvelden, så det passa bra å lage til dette denne kvelden og natta. - Det er nok en av de festlig-
ste vaktene noen har hatt her, sier han og ler. Flere priser ble delt ut, blant dem Storfskerprisen som 
gikk til Bjørn Reeis. Både på grunn av størst og flest fisk. Et aber var det at ingen hadde sett disse 
fskene som han fortalte om. Pris ble det, uansett!

Faksimilie: 
ReAvisa, august 2012.

Sensommerfestival 
på Våle Prestegård
2. - 3. september
Våle Prestegård byr på historisk gårdsdrift, marked, kafe, håndverk, husflid, musikk, 
PUB, Åpen Gård, veterankjøretøy, friluftsgudstjeneste – og mere til!

Lørdag 2. september:
12.00  Åpning av festivalen  -  Gla`gjengen spiller. Start av aktiviteter. 
13.00  Omvisning på prestegården v/historielaget
14.00  Vestfold Toraderklubb spiller
14.30  Treskelaget kommer til gårds
15.30  Helst Tempo – MC- og mopedparade
16.30  Slutt på aktivitetene
19.00  Øl og whisky. Smak og prat i puben v/ Alf Kramer. Kr 250,- Påmelding; 
  SMS til 901 83 973. Tyrolergruppa til Gla`gjengen spiller i puben etterpå.
21.00 Allsang i puben. Inngang kr 50,-
01.00  Slutt

Søndag 3. september:
11.00 Friluftsgudstjeneste ved diakon Ole Hafell Gla`gjengen spiller. 
 Ved dårlig vær på låven
12.00  Aktivitetene starter
12.00 Siste frist for innlevering av brød til bakekonkurransen. Tema: Rugbrød
13.00  Holmestrand Trekkspillklubb spiller
13.00 Omvisning på prestegården v/historielaget
15.00  Kortesje med T- Forder. Mulighet til å kjøre tur med bilene
16.00  Kåring av beste brød. Juryen avslører vinneren
16.30  Avslutning

Inngangsbetaling på dagtid kr.75,- for voksne o/ 16 år.   Honnør kr. 50,-.
Øl-/whiskyforedrag kr. 250,-.   Inngang PUB kr. 50,-

Arrangementsgruppa for Stiftelsen Våle Prestegård

 
 

”Åpen gård” på Bygdetunet Brår 26. og 27. august. 
Begge dager kl. 12.00 – 16.00. 

Av programmet: 
 Mange dyr, natursti og hopping i høyet. 
 Ridetur og rundkjøring med hester. 
 Tresking med hestevandring. Bekkekverna er i gang. 
 Smeden er i smia. Tjærebrenning på søndagen. 
 I sidebygningen har vi utstilling av kofter. 
 Utstilling av gamle gjenstander, 
 Mange salgsboder.  
 Tipping av vekta på ei purke. Gevinst hver dag. 
 Beitemarken 4H og Re Bygdeungdomslag er med oss.  
 Salg av smørbrød, suppe, rømmegrøt og bakerovnsbrød. 
 Dere som kommer på sykkel, er med på trekning av gevinst hver dag. 

 
Ramnes Bondelag, Ramnes Bygdekvinnelag og Ramnes Historielag ønsker 
dere velkommen til trivelige dager på Bygdetunet Brår! 
 
 
 

 



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!

Kun varer merket i butikk. Gullkortrabatt gjelder ikke. Tilbudet gjelder ut august 2017.

PALLER
MED SKO

-50% Stort utvalg
Jakker

-50%

Alle
støvler

-30%

10 STK
TERRENGSYKLER-40%
All sykkel-
tøy og sko

-50%

-30%
Alle

Bagger

10 STK
RACINGSYKLER -40%


