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- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Egil Johansen leda sammenslåingen av Ramnes og Våle til Re, og nå skal han lede sammenslåingen av Re og 
Tønsberg. Det skaper stor optimisme, basert på erfaringene fra Re-prosessen: 

– En lyttende, inkluderende og “ryddig rådmann”, er karakteristikken fra tillitsvalgte som var med på den for-
rige sammenslåingen. – Vi tar med oss suksessfaktorene fra Re-prosessen, lover prosjektlederen og ordførerne.
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Se mer og finn ditt favorittkjøkken på huseby.no

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

*Tilbudet gjelder frem til 11. november
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– Detta er en bra kar!

Annonse i ReAvisa?

Billig, bra og enkelt: Send 
logo, bilder og tekst til

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

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

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

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

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

Tips ReAvisa:

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

Får du ikke 
ReAvisa?

Send navn, postadresse 
og telefonnummer til 
Post@ReAvisa.

Stian Ormestad
Redaktør og journalist

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

Håkon Westby
Seniorfrilanser

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

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

behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Neste ReAvisa 
har frist 1. november,

utg. 9. november.
Annonse@ReAvisa.no

Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilans journaliststudent

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

Amalie Andersen
Ungdomsfrilanser

Epost: Amalie@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I ei hel september-uke var 
dåpen i fokus med arrange-
ment her i Re som handla om 
dåpen i en eller annen fasong. 
Den største attraksjonen var en 
dåpskjoleutstilling i Våle kirke 
med femti forskjellige dåps-
kjoler fra Re og omegn. – Folk 
i distriktet har velvillig lånt 
ut kjolene sine til utstillingen, 
noen helt nye og andre 150 år 
gamle klenodier. De er mye mer 
enn pyntegjenstander – mange 
av kjolene rommer spennende 
slekts- og lokalhistorie, forteller 
sogneprest Jon-Geir Dittmann.

Fra filosofer til bloggere
Mandag var det foredrag ved 
førstekonservator Lise Taller-
aas, Slottsfjellmuseet, i Våle 
kirke: «Dåpskjolens historie og 

Ei hel uke med dåpen i fokus
VÅLE: – Det er bare på lissom da! Men det var litt gøy, mest rart – og veldig flaut, forteller «foreldreparet» 
Saga Knutsen Eiriksdottir (8) og Ask-Andre Gulbrandsen-Evensen (8) etter at de hadde døpt “barnet” sitt.

symbolikk». Debora Mørken og 
John W. Bøe Haugeland sang 
og spilte gitar. Tirsdag var det 
fagdag for kirkelig ansatte der 
førsteamanuensis Kristin Graf 
Kallevåg snakker om «Dåp i en 
ny tid». Henrik Syse, filosof og 
medlem av Nobels fredspris-
komite, holdt onsdag et kåseri 
på Restauranten på Revetal 
om temaet «Døpe eller ikke 
døpe? Hvorfor velger noen dåp 
for sine barn og andre ikke?» 
Torsdag var skolekjøkkenet 
på Kirkevoll skole stedet: «Å 
arrangere dåpsselskap. Få 
inspirasjon og gode tips til 
kakepyntingen av Passionfor-
baking-bloggeren Manuela 
Kjeilen». Etter kakepynting var 
det en musikalsk avslutning i 
Våle kirke ved Ragnhild Bred-

vei Pettersen og Arild Pettersen. 
Fredag kom skoleelever på 
besøk for å se på dåpskjole-
utstillingen og lære mer om 
dåpen. De fikk høre at det mest 
vanlige er å bli døpt når man 
er liten, men også at det går an 
å døpes når man er større: Før 
konfirmasjonen som ungdom, 
men også som voksne, forteller 
Irene Solberg, menighets-
pedagog.

– Han er en veldig ung pappa
Randi Anne Skårdal, undervis-
ningsleder, la opp til en dåp, 
– men det er bare på lissom, 
forsikrer 8-åringene til ReAvisa. 
Da Randi Anne spør om noen 
vil være foreldre, kommer alle 
hendene i været. Ask-Andre 
Gulbrandsen-Evensen (8) og 

Saga Knutsen Eiriksdottir (8) 
ble det lykkelige foreldreparet. 
– Han er en veldig ung pappa, 
da, mener Saga. Ask-Andre 
sleit med å holde maska under 
seremonien: – Det var litt gøy, 
mest rart – og veldig flaut, 
forteller han til ReAvisa med 
det lille “dåpsbarnet” pent plas-
sert i fanget. Da presten spurte 
«og hva skal barnet hete?» ble 
det stille: – …. Karo….line? 
Kanskje? Og så ble «Karoline» 
døpt på skikkelig vis, med vann 
over hodet og til slutt ble dokka 
holdt fram foran alle i kirka 
– som seg hør og bør.
– Når dere blir voksne og kan-
skje skal ha barn på ordentlig, 
vil dere døpe barnet da?
– Det veit jeg ikke, svarer både 
Saga og Ask-Andre.

Kirkene i Re:
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Nettavisa ReAvisa.no - 12.318 lesere sist måned:
Mest lest sist måned:
1. Utforkjøring på Fossanveien - to til sjukehus
2. Ulykke mellom moped og bil i Brårkrysset
3. Åpningsfest hos nye Rema 1000 Revetal
4. Sjekk disse veisperringene på gamle E18
5. Ny deltakerrekord på Re-mila

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 flomskader på Revetal - igjen 
5. Utvider fra briller til burger på Revetal

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

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

ReAvisa oktober 2017

Snakkmed oss
om regnskap

– Er dere døpt sjøl da?
– Jeg trur det, svarer Ask-
Andre, uten å være helt sikker. 
– Jeg veit at jeg er det, svarer 
Saga.

Sterk slektstilhørighet
I dåpskjoleutstillingen var det 
akkurat femti dåpskjoler. Den 
eldste var fra 1863, og den 
mest brukte hadde vært med på 
over hundre dåpsritualer. Den 
er fra 1912. Ole Johan Hynne 
Hallerud (8) kjente igjen sin 
dåpskjole blant alle som var ut-

stilt. Han er den foreløpig siste 
som hadde brukt dåpskjolen da 
han ble døpt i 2009. Første gang 
kjolen ble brukt var tilbake i 
1937. – For hver gang det er 
gutt eller jente, så byttes båndet 
ut i kjolen fra blått til rosa, eller 
omvendt, forteller Ellen Gjerpe 
Hansen, leder for dåpskjole-
utstillingen. Hun synes det er 
stas med barna som kan fortelle 
at de er døpt i en av kjolene som 
er utstilt. – Det kom en gutt her 
og fortalte at han var døpt i en 
kjole, som han var helt klar over 

at var sydd av tipp-oldemora si.
Man får en veldig slektstil-
hørighet gjennom en slikt plagg, 
veitu.

Avslutta med festgudstjeneste
Uka ble avslutta med ekte 
barnedåp i kirka under fest-
gudstjenesten søndag. Dette var 
også en avskjedsgudstjeneste 
for Sølvi Lewin (46), etter 12 
år som sogneprest i Re, Nord 
Jarlsberg prosti. Hun er nå prost 
i Larvik, men fortsatt bosatt her 
i Re.

HVEM VIL VÆRE FORELDRE? Alle hendene kom i været på spørsmålet fra Randi Anne 
Skårdal og Irene Solberg. Kirkevoll-elevene Ask-Andre Gulbrandsen-Evensen (8) og Saga Knut-
sen Eiriksdottir (8) ble de lykkelige - og litt flaue - foreldrene til “dåpsbarnet Karoline”. Ole Johan 
Hynne Hallerud (8) kjente igjen sin dåpskjole blant alle som var utstilt. Han er den foreløpig siste 
som hadde brukt dåpskjolen da han ble døpt i 2009. Første gang kjolen ble brukt var tilbake i 
1937. Ellen Gjerpe Hansen, leder for dåpskjole-utstillingen, synes det er stas med barna som kan 
fortelle at de er døpt i en av kjolene som er utstilt. – Man får en veldig slektstilhørighet gjennom 
en slikt plagg, veitu.

Foto: Stian Ormestad.

Inntil 4.500,- i rabatt på progressive briller.
Inntil 2.700,- i rabatt på enstyrkebriller.

Når du kjøper en komplett brille med kvalitetsglass og beste
overflatebehandling, får du automatisk Privilegium fordelsprogram
som gir deg rabatt på videre kjøp av briller.

Les mer på privilegium.info. Velkommen til oss for en hyggelig handel.

“Livet er for kort til å bruke
kjedelige briller”

Mariann Bårnes Svendsen, 36 år
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– Re-elevene melder om høy trivsel og lite mobbing. 
   Men det er noen som sliter, og det bekymrer oss.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hver høst gjør rektorene opp 
status for de fem offentlige 
skolene i Re. Det skjer i møte 
for Hovedutvalg for helse, opp-
vekst og velferd (HOV). Hele 
Tilstandsrapporten for grunn-
skolen i Re kommune 2016/ 
2017 kan du lese via link på 
nettavisa ReAvisa.no. De fem 
rektorene er Kjellhaug Lien, 
Ramnes skole, Anne Husby, 
Solerød skole, Anne Gry Kal-
dager, Røråstoppen skole, Rikke 
Lillebø, Kirkevoll skole, og 
Mona Elisabeth Larsen, Revetal 
ungdomsskole.

En SMART grunnmur
Mens rektorene har pleid å 
snakke for hver sin skole, samla 
alle seg om en felles presentas-
jon i år: – Vi vil vise fram «Re-
skolen», ikke hver og en skole 
for seg. Vi jobber tett sammen, 
og er enig om både det som er 
bra og det som ikke er fullt så 
bra, innleder Revetal-rektor 
Mona Elisabeth Larsen. Det 
alle skolene i Re har felles, er 
en helstøpt grunnmur der det er 
rissa inn «SMART». Så har alle 
skolene stor frihet til å skape sin 
egenart utover det. – Men det 
gir et felles utgangspunkt, og 
vi snakker bedre sammen – til 
det beste for elever og foreldre. 
At Re-skolen samarbeider mer, 
er alle rektorene glad for, men 
kanskje spesielt Solerød-rektor 
Anne Husby: – Vi er små, og 
som minstemann i gjengen 
nyter vi veldig godt av det. Det 
er tilbakemeldingen jeg får fra 
mine lærere.
Rektorene starta med det som er 
bra i Re-skolen. Og det er mye:
Elevene melder om høy trivsel 

og lite mobbing. Alle rektorene 
opplever lærere som er genuint 
interessert i elevenes faglige 
og sosiale utvikling. I tillegg er 
lærerne interessert i å utvikle 
skolen. De gir av seg sjøl og 
står på. – En god lagånd, for-
teller rektorene. – Vi er held-
ige med et aktivt og engasjert 
FAU, som bidrar til et godt 
skolemiljø. Vi opplever alle en 
foreldregruppe som stiller opp 
for skolen!
Alle skolene i Re ligger landlig 
til. – Vi har fantastisk fin 
beliggenhet, alle sammen. Vi 
har ikke bare asfalt utenfor 
vinduene våre, og det er bra. 
Vi er tett på naturen, og vi 
bruker den. I naturfagtimene 
lager ungdomsskole-elevene 
værstasjoner, for eksempel. 
Barneskolene har uteskole med 
praktiske oppgaver. Det er som 
en del av realfag-satsingen i 
Re-skolen.

– Vi er på rett vei
Så går rektor-kollegiet mer 
over til det som er middels bra. 
Grunnskolepoengene er bedre, 
men ikke bra nok. Re ligger 
fortsatt under snittet for både 
Vestfold og landet forøvrig. 
– Vi er ikke helt fornøyd, og 
har mer å jobbe med. Men vi 
øker litt og litt, år for år, så det 
går den rette veien, forteller rek-
torene. – Og nasjonale prøver 
er vi fornøyd med! Økt kom-
petanse gjennom etterutdan-
ning, riktig bruk av kompetan-
sen, og grundig jobbing med 
gode klassemiljø ligger bak.
Daniel Ims (AP) er glad for 
gode resultater i nasjonale 
prøver, men lurer på hvor nyttig 

disse prøvene er? Revetal-rektor 
Mona Elisabeth Larsen forteller 
at det er et nyttig verktøy for å 
løfte den enkelte eleven. Men 
da må nasjonale prøver brukes 
smart, for å gagne elevene, ikke 
som en konkurranse mellom de 
forskjellige skolene. Ramnes-
rektor Kjellaug Lien forteller 
at det er nyttig å se hva som 
forventes av elevene på de 
forskjellige nivåene, og at nas-
jonale prøver viser seg å være 
nyttig i kommunikasjon med 
foreldrene. Røråstoppen-rektor 
Anne Gry Kaldager forteller at 
de bruker resultatene, at de ikke 
havner i en skuff. – Vi bruker 
mye tid på nasjonale prøver, så 
det må brukes til noe fornuftig i 
etterkant også. Blant annet det å 
reflektere over læring.

Skolen passer ikke for alle
Den største utfordringen i Re-
skolen er «psykisk u-helse». 
Det er noen barn og unge som 
sliter. – Det bekymrer oss, 
forteller rektorene. – Vi har ikke 
kompetansen, vi trenger flere 
yrkesgrupper inn i skolen. Det 
kan være barnepleiere, barne-
vernspedagoger, sosionomer, 
eller liknende. Vi kan ikke bare 
være pedagoger i skolen, det 
ser vi mer og mer. Det er helt 
tydelig, mener rektorene. En 
annen utfordring er alternative 
opplæringsarenaer. – Skolen 
passer ikke for alle, sjøl om vi 
gjør alt for å få det til – og aller 
helst ønsker at vi skal lykkes 
med det. Men noen ganger må 
eleven få et annet opplegg. 
– Det er vanskelig å løse når 
man samtidig skal lære bort noe 
som best lar seg gjøre i skole-

setting. Dette tar mye tid og 
ressurser, og er veldig krevende.
Trond Ekstrøm (FrP) lurer på 
om skolene får nok ressurser til 
å finne alternative opplærings-
arenaer? – Det går mer på et 
spørsmål om kompetanse, enn 
ressurser, mener Revetal-rektor 
Mona Elisabeth Larsen. Og da 
kan det spise av de totale res-
sursene, hvis skolen ikke lykkes 
og andre elever og lærere blir 
forstyrra. «Aktiv i Re» er en 
arena, som har avgreiningen 
«Aktiv skoledag». Her ønsker 
rektorene og kommunalsjef 
Unni Bu seg mer penger i bud-
sjettet til en barnevernspedagog 
eller liknende.

Trenger flere vaktmestere
Et annet, helt konkret ønske 
er flere vaktmestere. Vi har få, 
men flinke vaktmestere i Re.
– Det er mye en rektor skal 
gjøre, og det er mye en rektor 
skal kunne. Men reine vakt-
mesteroppgaver kan vi ikke, 
og vi har heller ikke noe tid til 
overs. Og det blir dyrt. Derfor 
står vi veldig bak dette alle sam-
men: Vi har for få vaktmestere! 
Det er ikke smart å la rektorer 
gjøre vaktmesteroppgaver, i 
stedet for vaktmesterne som 
kan det. Det blir både dyrere 

og dårligere resultat, mener et 
samstemt rektorkollegie.

Styrkekort: «Samarbeid»
Hovedutvalgsleder Tove Øygar-
den (H) mener det er all grunn 
til å være optimistisk på vegne 
av Re-skolen, da hun takket 
rektorene for orienteringen. Hun 
deler i god SMART-ånd ut et 
styrkekort: – «Samarbeid»! Det 
er dere gode på, til hele Re-
skolens beste, skryter hun.

RE: – Det holder ikke bare med pedagoger, sier rektorene i Re som ønsker seg 
flere fagfolk på psykisk helse i skolen. Og de ønsker seg flere vaktmestere. – Det 
blir både dyrt og dårlig når rektorene må gjøre reine vaktmesteroppgaver.

REKTORKOLLEGIET: Mona Elisabeth Larsen, Revetal 
ungdomsskole, Kjellhaug Lien, Ramnes skole, Rikke Lil-
lebø, Kirkevoll skole, Anne Husby, Solerød skole, og Anne 
Gry Kaldager, Røråstoppen skole. 

Foto: 
Stian Ormestad.

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Skoler i Re:

Serverer havregrøt 
før skolestart
REVETAL: Det serveres 
havregrøt mandag, tirsdag og 
onsdag fra cirka klokka 08.30 
på Revetal ungdomsskole. 
– Vi ser at det er mange som 
ikke spiser frokost og som går 
på butikken for å kjøpe boller 
og energidrikk. Vi ønsker å gi 
dem et godt alternativ, forteller 
rektor Mona Elisabeth Larsen. 
Det er søkt midler fra Barnas 
Aurora, og tilbudet skal bestå 
ut året - og det søkes om nye 
midler for videreføring av 
havregrøt-frokosten 
neste år.
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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

Onsdag 27. september var det 
høytidelig åpningsseremoni i 
den nye Revetal ungdomsskole 
med kake, taler og kulturinnslag 
av elevene. Torsdag 28. septem-
ber var den nye skolen åpen for 
alle interesserte som ville sjekke 
ut den nye skolebygningen.
 
Skryter av stå-på-viljen i Re
– Hver eneste gang jeg reiser 
hit til Revetal, så har det skjedd 
noe nytt. Det er en fantastisk 
utvikling og et skyv som er 
lett å la seg imponere av, sier 
Tønsberg-ordføreren i sin tale:
– Her i Re har dere en stå-på-
vilje og en evne til å løfte i 
flokk! Det må dere ta med dere 
videre og bringe inn i den nye 
kommunen, oppfordrer Petter 
Berg. Og enda mer skal skje, 
for dette var offisiell åpning 
av byggetrinn 1. Tønsberg-
ordføreren må belage seg på 
flere bygg som spretter opp 
framover. Prosjektleder Jostein 
Ekeberg fra hovedentreprenøren 
Veidekke understreker i sin tale 
at det skal bygges i nesten ett 
år til. Flerbrukshallen skal reise 
seg, blant annet. Og svømme-
hallen skal rehabiliteres. Etter 
den offisielle åpningen – en 
måned etter at elever og lærere 
tok skolen i bruk – var det forel-
drenes tur til å ta en kikk på den 
nye skolen. Elevene ved sal og 
scene underholdt i tre runder, ett 
show for hvert klassetrinn. Kon-
fransier Mathias Hammersborg 

bandt sammen innslagene med 
sang, dans og humor. Erlend 
Bae (14) fra Brår sang vakkert 
under den offisielle åpningen, 
akkompagnert av kantor Truls 
Gran på tangenter. «Stars» fra 
musikalen «Les miserables» ble 
takka av med stor applaus fra et 
prominent publikum. 14-årin-
gen hadde sjøl valgt sangen. 
Les mer om sangtalentet fra 
Brår på nettavisa ReAvisa.no. 
Der kan du også se bilder og 
video fra den nye skolen.

Sang, spilte og dansa inn 
nye Revetal ungdomsskole
REVETAL: En drøy måneds tid etter at elevene tok 
skolen i bruk, var det offisiell åpning av nye Revetal 
ungdomsskole siste onsdag i september.

Se flere bilder på ReAvisa.no

SHOW: Sal og scene-elevene synger, spiller og danser. Se flere 
bilder på nettavisa ReAvisa.no! 

Foto: Stian Ormestad.

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Barneombud Anne Lindboe 
(46) vokste opp i Revetalåsen 
og gikk på skole på Solerød.
Det var en god skolegang, 
kunne hun forsikre sin gamle 
lærer om da hun besøkte sin 
gamle skole i dag. Det er som 
en del av barneombudets 
norgesturne for å informere barn 
om deres rettigheter. Da Anne 
ble ansatt som barne-ombud 
kom et barne- og ungdomspanel 
med en klar utfordring: 
– Du må gi barn og unge mer 
og bedre kunnskap om sine ret-
tigheter!
– Dette er en jobb som vi aldri 
kan si vi er i mål med, men noe 
som må jobbes med javnt og 
trutt, er både barneombudet og 
rektor Anne Husby enig om.

Det er viktig å si ifra!
Sunniva Døvik (10) og Lovise 

UNDRUMSDAL: Barneombud Anne Lindboe, opprinnelig fra Revetal, var til-
bake på sin gamle skole for å snakke om barns rettigheter - se video fra Solerød-
besøket på nettavisa ReAvisa.no.

Horn (10) forteller at de har fått 
greie på mye som de ikke visste 
om fra før av. For eksempel 
hvordan de kan kontakte barne-
ombudet. Og minst like viktig: 
Hvorfor man skal kontakte 
barneombudet: – Hvis noen 
er slemme med deg, eller med 
noen du kjenner. Da skal man 
si ifra, så det ikke skjer mer, 
forteller barna til ReAvisa.
– Vi forteller om hvordan vi 
jobber i barneombudet, og vi 
informerer om barnekonven-
sjonen og barns rettigheter, 
forteller Anne Lindboe. Hun 
skryter av Solerød-elevene som 
hadde mange gode spørsmål.
– Ofte så tenker man at det 
gjelder i Afrika eller Asia eller 
land der det er krig eller fattig-
dom, og at det dreier seg om 
rett til vann, mat, skolegang, og 
så videre – og det gjør det jo – 

men det er så mye mer også.
– Som retten til å bli hørt, retten 
til å få delta, retten til privatliv, 
retten til at ingen skal utsette 
deg for vold. Det er menneske-
rettigheter som også gjelder for 
barn i Norge.

Barneombud-besøk innledet 
vennskapsuka
– Det er sikkert populært for 
alle å få barneombudet på 
besøk, men det er jo ekstra 
stas når barneombudet er en 
tidligere elev ved skolen, sier 
Anne Husby, rektor ved Solerød 
oppvekstsenter, til ReAvisa.
– Også passer det fint med 
besøk av barneombudet, nå som 
vi innleder vår vennskapsuke 
der det blir ekstra fokus på alle 
temaer som har med vennskap 
og samhold å gjøre.

BARNEOMBUD-BESØK: Inni campingvogna sitter Julie 
Tveiten (11), Natalie Fiskerstrand (10), barneombud Anne 
Lindboe (46), Eirik Nordli Heierstad (10), Bror Langklep 
(10), Noah Bræmli (10) og Gjermund Nordli Heierstad (10).
Utenfor campingvogna ser vi Eirik Nordli Heierstad (10), 
Lovise Horn (10) og Maja Røren Bommen (9), som digger 
barnevogna til barneombudet, som har vært hele landet rundt.
Solerød-rektor Anne Husby tok i mot barneombud Anne 
Lindboe som en innledning til vennskapsuka ved Solerød 
skole. 

Foto: Stian Ormestad.

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

www.kjaers.no

Skoler i Re:

Barneombudet besøkte sin gamle 
skole i Re: –  Dette er en god skole
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Erica Emilie Løseth (11) ble 
overraska over at den nye 
klatrepyramiden er så høy som 
den faktisk er: – Jeg trudde det 
kom til å være en sånn liten 
greie, bare! 11-åringen forteller 
om en innholdsrik skoledag:  
– Vi har tatt vaksine, se her! Og 
vi skal dele ut en trivselspris 
etterpå. Og nå er det snorklip-
ping for klatrepyramiden! 
– Det er kjempegøy, og du kan 
vel si det er prikken over i-en, 
mener Erica Emilie. Medelev-
ene er enige. Kommunestyret 
i Re bevilga før sommeren 
300.000 kroner til oppgradering 
av utearealene på Solerød opp-
vekstsenter – i første omgang. 
Det var etter at ReAvisa skreiv 
om utvidelsen av Solerød 
barnehage – og en påfølgende 
bekymring fra foreldre om 
manglende oppgradering av 
utearealene, som hadde forfalt 
gjennom flere år. I kommune-
styrets åpen post tok tidligere 
elevrådsleder Ingrid Heierstad 
(13) ordet og overbeviste våre 
folkevalgte: Nå er det Undrums-
dal sin tur! Pengene er blitt 
brukt på klatretårn i barnehagen 
og en enda større klatrepyra-
mide i skolegården. Dagens 
elevrådsledere Elvis Orhue 
(12) og Christina Hoff Bøe (12) 
forteller at Solerød-elevene har 
gleda seg veldig. – Endelig blir 
det litt mer å finne på i friminut-
tene og sånt!
Solerød-rektor Anne Husby for-
teller at FAU og elevrådet skal 
ha stor ære for å ha pusha på for 
oppgraderingen av utearealene. 
De 300.000 kronene som er 

bevilga til Solerød oppvekstsenter er 
tatt fra fjorårets rekordoverskudd i Re 
kommune.

UNDRUMSDAL: – Det er kjempegøy, og du kan vel si det 
er prikken over i-en, mener Solerød-elevene om den splitter 
nye klatrepyramiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva skjer på  

Revetal Gamle Stasjon 
Frem mot Nyttår: 

4.11 Sons of bane, cc 200,- 
17.11 Talent show, cc 20,- 

9.12 Julebord med dans(Cosmic) 
Vi har Julebuffet med Ribbe og pinnekjøtt  

Julebuffet med dans kr 595,- 
For bestilling ring 90148663 

26.12 Za-Zaa Rocken, cc 250,- 
29.12 Goosberry crumble, cc 250,- 

 
Gamleveien 2, 
3174 Revetal 

Tlf: 330 63100 
 
 

www.revetalgamlestasjon.no 
post@lille-hjemmebakeri.no 
 

 

 

 

– Sjekk den nye 
   klatrepyramiden ‘a!
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RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sist fredag tok Ramnes i mot 
Pors 2 til et toppoppgjør i 3. 
divisjon. Dette var første hjem-
mekamp for sesongen, etter to 
strake seire på bortebane.

Gjestene spilte tøft
Ramnes lot gjestene ta føringen 
i 1. omgang. Våre jenter sleit 
rett og slett med å komme skik-
kelig i gang. Men med to raske 
scoringer helt på tampen av 1. 
omgang, signert Frøydis Grorud 
og Nina Irene Horntvedt, ble 
en liten optimistisk spire sådd. 
Derfra og inn kunne ikke gjest-
ene føle seg trygge. Med 13 - 8 
til pause, var det fortsatt håp. 
Det var en tent gjeng som gikk 
på med friskt mot i 2. omgang, 

og hjemmelaget satte det første 
målet. Pors svarte med et tøft 
spill, ofte langt over streken, så 
det endte med flere utvisninger. 
Ramnes spiller javnt med gjes-
tene i 2. omgang. Det koker på 
tribunen. Halvveis i 2. omgang 
tar Ramnes-jentene innpå, med 
flere pene scoringer krymper 
gjestenes ledelse. Ramnes-
keeper Ronia Voigt står for 
flere fantastiske redninger, der 
både skuddet og returen nektes 
adgang i buret. Det tar helt av 
på en så å si fullsatt tribune, 
og dommeren tar seg tid til en 
kommentar til lokalavisa: – Det 
er ikke mange steder det kom-
mer så mange for å se kamp 
på en fredagskveld! Det må du 

gjerne skrive i avisa!
Sluttresultatet blir 30 - 25 til 
gjestene Pors 2, etter en tøff 
og underholdende kamp med 
god støtte fra tribunen. Det vil 
si at ungjentene våre holdt tritt 
med tabelltoppen Pors 2 hele 2. 
omgang - den siste omgangen 
endte uavgjort. Det lover bra, 
tross tap, for fortsettelsen av 
denne sesongen. Alt tyder på 
at et fortsatt ungt Ramnes-lag 
heller ikke i år gir seg på tørre 
møkka. Det de mangler i rutine, 
tar de igjen i pågangsmot. Neste 
hjemmekamp går i Ramneshal-
len onsdag 22. november klokka 
20.00 mot Sem. Se flere bilder 
fra Ramneshallen på nett-
avisa ReAvisa.no!

SKUDDSALVE: Julie Stenstrøm fyrer av en skuddsalve 
Pors-keeperen bare kan grue seg til. Ramnesjentene 
kjempa tappert og holdt håpet om seier i live gjennom hele 
kampen, sjøl om de lå under fra start til slutt. Trenerteamet 
med Ronny Bekkevold i spissen var langtifra handlings-
lamma fra sidelinja. 

Foto: Stian Ormestad.

RAMNESHALLEN: Det tok helt av på en så å si fullsatt tribune, og dommeren 
tar seg tid til en kommentar til lokalavisa: – Det er ikke mange steder det kom-
mer så mange for å se kamp på en fredagskveld! Det må du gjerne skrive i avisa!

Ramnesjentene kjempa 
tappert i første hjemmekamp

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

EAH ELEKTRO AS
Stamnåsveien 14, 

3175 Ramnes

Andre Hermansen
Mobil: 93 67 86 75

ah@eiah.no - www.eiah.no 



10 ReAvisa oktober 2017

Sport i Re:

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Tunsbergbaglerne, som er med 
i Norsk Langbuelag, hadde 
skytestevne på de nytreska jord-
ene på Ramnes Søndre gård. 
Det ble skutt både lengde og på 
blink med gamle historiske buer 
laga av naturmaterialer. Leder 
for Tunsbergbaglerne Bjørnar 
Hasle kunne fortelle at de driver 
med historisk bueskyting, slik 
som de gjorde i tidligere tider 
både til jakt og i krig. I noen 
land kan de jakte med pil og 
bue, for eksempel i Danmark og 
Sverige. I Norge er det ikke lov. 
På gårdstunet kunne barna både 
se på og klappe dyrene. Særlig 
poppis var grisene og kaninene.

Inne i inngjerdingen lokka 
søstrene Alma (5) og Sara (8) til 
seg både kaniner og griser med 
løvetannblader. Minstesøster 
mente kaninene var morsomst, 
mens storesøster mener grisene 
var det. I tillegg kunne barna 
gå natursti og kose seg med ny-
stekte sveler. De voksne kunne 
handle i gårdsbutikken hos 
vertskapet på Ramnes Søndre, 
Ingunn og Georg Skjeggestad 
og barna. Det var godt med fyr 
i bålplassen, der det ble kokt 
kaffe til alle som ville ha – og 
en kunne varme seg litt på en 
fin høstdag.

Traff blink med bueskytterstevne

LENGDESKYTING: Lengdeskyting med langbue var blant 
øvelsene på Ramnes søndre gård den første helga i oktober.
. 

Foto: Håkon Westby.

RAMNES: Det var mange som tok turen innom 
Ramnes Søndre den første helga i oktober, for det 
skjedde litt av hvert på gården: Buseskytterstevne 
kombinert med åpen gård.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Mesterskapene samlet sju 
deltakere og nesten hundre 
tilskuere. Arrangører var Kai-
Jack Thon sammen med Bastøy 

fengsel som stilte med både 
funksjonærer og dommere. 

Rundt hundre tilskuere
Konkurransen ble gjennomført 
med to omganger. Arild Tohn 
fra Freste sikra seg NM-tittelen 
på hjemmebane og ble nummer 
to i Nordisk Mesterskap. Del-
takerne i Nordisk Mesterskap 
kvalifiserte seg til deltakelse 
ved forrige mesterskap.

Dansk seier i Nordisk 
Mesterskap
Deltakerne og tilskuerne kunne 
glede seg over flott høstvær 
under konkurransen. Det var 
servering av pølser og små-
suppe til de som ble sultne. Det 
var stilt ut flere gamle hesteplo-
ger på jordet og en gammel 

1951-modell Volvo traktor med 
slepeplog fra 1941. Resul-
tatlisten ble presentert på store 
plansjer. Etter første omgang 
leda danske Calle Jonassen 
foran Arild Tohn og Kjetil Roar 
Hansen fra Bastø i kampen om 
Nordisk Mesterskap. Andre 
pløyeomgang gjorde ingen 
forandring på det. Ansatte på 
Bastøy fengsel forteller at det 
på Bastøy brukes hest til pløy-
ing, harving og såing. Det er 
bra for de innsatte å få ansvar 
for dyr. På dette arrangementet 
var det seksten innsatte med 
som arrangører og dommere i 
konkurransen.

NM-seier med hest og plog på hjemmebane

Resultatliste NM:

1. Arild Tohn, Re
2. Kjell Roar Hansen, Bastø
3. Frank Pedersen, Froland
4. Øivind Rogstad, Sandsvær
5. Ole Jan Kamfjord, Slagen
6. Benedikte Hauge, Grimstad

Nordisk mesterskap:

1. Calle Jonassen, Danmark
2. Arild Tohn, Norge
3. Kjell Roar Hansen, Norge

FRESTE: Lørdag 7. oktober arrangerte Foreningen Arbeidshesten Nordisk og 
Norsk Mesterskap i pløying med hest på Freste på jordene vest for Bispeveien. 
Det ble hjemmeseier for Arild Thon fra Freste i NM, og en andreplass i Nordisk 
Mesterskap.

NORGESMESTER: Arild Tohn i aksjon under NM i pløying med hest som han vant på hjemme-
bane. Mesterskapet gikk på Freste, på vestsida av Bispeveien, med rundt hundre tilskuere.

Foto: Håkon Westby.

Ny deltakerrekord for Re-mila – se video på ReAvisa.no!
REVETAL: Aldri før har så mange løpt Re-mila, som i det fjerde år på rad med mosjonsløpet på 
Revetal søndag 15. oktober 2017: Allerede før barneløpene, med start klokka 12.15, hadde Revetal 
treningssenter oppvarming for alle med musikk og dans. Men det var ikke bare Revetal trenings-
senter som var på plass. Alt fra sportsklubber, som Re sykkelklubb, til korps, som Blågjengen, var 
samla for å heie fram løperne i Re-mila. Totalt var det påmeldt 1.150 deltakere i alle klasser. Les 
mer, se video og flere bilder på nettavisa ReAvisa.no!

Foto: Amalie Andersen.

Resultater Re-mila 2017:

På 10-kilometeren vant Jon Per Nygaard fra FIK friidrett klas-
sen for menn, mens Gunhild Halle Haugen fra Runar friidrett 
vant kvinneklassen. Ole-Petter Fjeld fra Tønsberg friidretts-
klubb stakk av med seieren for menn 5-kilometer, mens Emilie 
Mo fra Sportsklubben Vidar tok kvinneseieren. Maren Halle 
Hugen fra Runar friidrett tok seieren i 2,5 kilometeren. Håkon 
Fleischer fra Hof kommer på andreplass, mens Leona Ander-
sen Vedvik fra Tønsberg friidrett tok tredje plass.

Lokale vinnere i Re-mila 2017: 

Sylvia Aaland fra Ramnes var raskest på mila i sin klasse, 
kvinner 40 – 44 år. Karine Heum fra Undrumsdal var rask-
est på 5-kilometeren i sin klasse, kvinner 30 – 39 år. I klassen 
kvinner 50 – 54 år, 5-kilometer, var det en stor overvekt av 
spreke, lokale Re-damer. Raskest av dem alle var Sissel Johan-
sen, påmeldt fra Solerød skole. Andreas Heierstad fra Revetal 
ble raskest på 5-kilometeren for 14 – 16-årsklassen. Løps-
generalen sjøl, Erling Shcjetne, kom på andreplass i sin klasse.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no
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Årets idretts-
navn i Re 2017
RE: Hver høst inviterer 
ReAvisa våre lesere til 
å foreslå kandidater til 
Årets idrettsnavn i Re. 
Alle kan foreslå sin fa-
voritt innen 1. november.

ÅRETS IDRETTSNAVN 
I RE: Årets kåring blir den 
femte i rekken. Tidligere 
vinnere er Torjus Sleen, 
sykling, Iver Johan Knot-
ten, sykling, Jeanette 
Hegg Duestad, skyting, og 
Tobias Gran, fotball. 

Alle foto: 
Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Husk å forklare hvorfor du men-
er akkurat din favoritt bør vinne 
kåringen – dette vil utgjøre 
presentasjonen i avstemningen. 
Begrunnede forslag presenteres 
i november-avisa. ReAvisa-
leserne stemmer fram vinneren i 
løpet av november, det skjer på 
nettavisa ReAvisa.no.

Kåring for femte året på rad
Takhøyden er stor, det må ikke 
bare foreslås elite- men også 
breddeutøvere. Like viktig som 
sportslige prestasjoner er lagånd 
og patriotisme. I så måte er det 
åpent for å nominere organisa-
torer i det lokale idrettslivet. 
Både utøvere, trenere, ildsjeler 
og viktige støttespillere i det 
yrende idrettsmiljøet i Re kan 
nomineres. Vinneren av Årets 
idrettsnavn i Re 2017 vinner 
heder og ære, og vil bli presen-
tert i desember-avisa. Det blir 
den femte vinneren i rekken:
Tidligere vinnere er fotballtal-
entet Tobias Gran fra Ramnes, 
sykkeltalentet Torjus Sleen fra 
Fon, skyttertalentet Jeanette 
Hegg Duestad fra Fon, og syk-
keltalentet Iver Johan Knotten 
fra Bjune. Begrunnede forslag 
kan sendes til Post@ReAvisa.no 
innen 1. november 2017.

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Det var full rulle på Dalheim da 
undrumsdølingene feira bygdas 
idrettslag: Hopping i høyet, 
hopping i hoppeslott, live-
musikk og triksekonkurranse, 
åpen kiosk med brus, kaffe, 
kake og pølse. 

Pengegave fra Re kommune
Blant de femti frammøtte som 
feira Hauks 100-årsjubileum var 
Re-ordfører Thorvald Hille-
stad. Han hadde med seg en 
pengegave fra Re kommune.

Full fart da Hauk feira hundre år!

UNDRUMSDAL: Det var bare å hoppe i det, med både halmballer og 
hoppeslott da IF Hauk feira hundre år.

BARNAS DAG: Casper Roberg 
(9), Oliver Berg Kullander (9) og 
Gaute Berg Kullander (5) hopper 
i høyet. Under ser vi Truls Ugu-
len Nilssen (17) som vant trikse-
konkurransen. Julie Tveiten (11) 
slår lillebror Jens Tveiten (7) i 
putekrig. Oda Jonetta Brenna 
Joberg (16) synger live. Det var 
ikke bare barn som ble ansikts-
malt, Nora Langved Edvardsen 
(13) ble til en katt. Hun møtte 
opp sammen med tidligere lag-
venninner på Hauk: Ingeborg 
Langklep (13), Johanne Lang-
klep (17), Oda Jonetta Brenna 
Joberg (16) og Hedda Langved 
Edvardsen (15). 

Foto: 
Amalie Andersen.

Etter at ordføreren hadde sagt 
noen ord var det tid for trikse-
konkurranse, der alle kunne 
delta – uansett om du greier 
å trikse fire, åtte eller hundre 
ganger. Det var mye nøling i 
starten, men etter hvert var det 
flere som hang seg på – voksne, 
barn og ungdom. Det var til 
slutt Truls Ugulen Nilssen (17) 
som trakk det lengste strået og 
vant triksekonkurransen. Rett 
etter triksekonkurransen kom 
mørke skyer og regnet satte en 

bråstopp for dagen som 
ellers hadde vært full av sol.

Putekrig og hoppeslott
Julie Tveiten (11) og lille-
bror Jens Tveiten (7) prøv-
de seg på bommen med 
putekrig, men de syntes at 
hoppeslottet var morsomt 
– og det var de ikke alene 
om: Gutta som hopper fra 
halmballen er helt enig med 
søskenparet: – Hoppeslottet 
er det morsomste!



TOPPER TABELLEN: Storhamar med strekspiller Ellen 
Marie Folkvord (27) fra Ramnes. 

Foto: Stian Bye Høgsveen.
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Et statsbudsjett 
som gjør det verre 
for idrettslag 
OSLO: Forslaget til statsbud-
sjett for 2018 er skuffende for 
norsk idrett, uttaler Norges 
Idrettsforbund: Regjeringen 
forslag vil gjøre det vanske-
ligere for klubber, lag og for-
eninger. Hele frivillighetens 
– og idrettenes – krav om full 
momskompensasjon møtes ikke. 
I tillegg økes den lave moms-
satsen fra 10 til 12 prosent. Helt 
ferske tall fra Lotteri og stiftels-
estilsynet om søknadsmassen 
et behov for ca. 1,9 mrd kroner, 
mens regjeringen foreslår 1,348 
mrd kroner. Budsjettallet er 
en økning på 2,17 prosent fra 
2017, mens prisjusteringen i 
hele budsjettet er på 2,7 prosent. 
Det betyr en reell nedgang med 
økt avkorting som konsekvens. 
Frivillighet Norge har et forsik-
tig anslag som sier at avkortin-
gen i 2018 vil bli 32 prosent. 
De som først og fremst vil bli 
berørt av dette er lokale lag og 
foreninger. For å gjøre det enda 
verre for idrettslagene økes den 
lave momssatsen fra 10 til 12 
prosent. Dette gjelder moms på 
blant annet reiser og overnat-
ting, som vil øke kostnadene for 
idretten og ytterligere forverre 
prosenten for tilbakebetaling 
av kostnader ved moms. NIF 
stiller seg helt og holdent bak 
uttalelsen fra Frivillighet Norge 
om at frivillighetens viktigste 
sak igjen blir nedprioritert av 
regjeringen. Bildet er ikke helt 
svart. Regjeringen varsler at 
overskuddet fra Norsk Tipping 
sannsynligvis kommer til å øke 
også i år. I tillegg vil kompen-
sasjonen for anleggsmoms økes 
slik at det er sannsynlig at det 
også neste år vil bli tilnærmet 
full dekning for idrettslag som 
bygger anlegg. Vi har helt 
ferske tall som viser at norsk 
idrett øker nær sagt på alle 
fronter. Antall medlemmer øker, 
antall kompetansetiltak øker, 
kvinneandelen øker, kvinnean-
delen i styrer øker og hele 93 
prosent av alle barn og ungdom 
er innom norsk idrett. Dette 
kommer ikke uten en bevisst og 
aktiv samlet idrettsorganisasjon 
– idrettsforbund, særforbund, 
idrettskretser og idrettslag. 
Det er underlig at dette ikke 
reflekteres i statsbudsjettet der 
det er mulig. Spillemiddelfinan-
siseringen dekker ikke de reelle 
behovene for anleggsbygging. 
Etterslepet fortsetter å øke. 
NIF har i mange år signalisert 
behovet for og ønsket om at 
bygging av breddeidrettsanlegg 
over hele landet, får ekstra 
penger over statsbudsjettet slik 
at det blir et bedre samsvar mel-
lom anleggsdekning og behov. 
Dette har ikke regjeringen tatt 
hensyn til, uttaler NIF.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Pål Alexander Kirkevold skaper 
store overskrifter i norsk og 
utenlandsk presse. Eventyret 
starta hjemme på Heian gård, 
der jordvernet måtte vike for 
en fotballbane. Men for å starte 
med det siste: Søndag 15. 
oktober skreiv 26-åringen fra 
Ramnes historie med scoring 
i sin niende strake kamp i den 
danske Superligaen. Det har 
ingen klart før.

Spilte fotball hver dag
– Jeg har spilt fotball så lenge 
jeg kan huske, forteller Pål til 
ReAvisa. – Jeg trur nok det 
er mange som kan huske meg 
tuslende ned til løkka, med bal-
len under armen. 
Han vokste opp i Blåkollveien 
i Bergsåsen, og der bodde han 
fram til 11-årsalderen. Da flytta 
familien til Heian gård midt 
utpå Ramnes-jordene. Der var 
det ikke like kort vei til fotball-
banen som i Bergsåsen, så Pål 
krevde at jordvernet måtte vike 
for fotballen. – Jeg fikk overtalt 
pappa til å gjøre om en del av 
jordet til en stor grassplen. Så 
fikk vi tak i to gamle, slitne 
mål som ikke var i bruk lenger 
i Bergsåsen.  – Så da ble det 
fotball hver dag der også!
Pål ble med i organisert fotball 
i Ramnes IF så snart han var 
gammel nok. Derfra gikk det 
til IL Ivrigs A-lag allerede som 
15-åring, den gangen var det 
bygdas fremste fotballag i 3. 
divisjon. Etter sammenslåingen 
av Ivrig og Ramnes rakk han en 
halv sesong på Re FK, før han 
som 17-åring gikk til Molde for 
å spille 2. lagsfotball. Så ble 
det 1. divisjonsspill for Ham-
kam, Mjøndalen og Sandefjord 
– sistnevnte rykket opp og det 
ble Eliteseriespill. I 2015 fikk 
Pål sitt første møte med danske 
Hobro, som han kom tilbake til 
denne sesongen, etter to år på 
utlån til Sarpsborg i mellomtida.
Returen til Hobro kommer av 
en ny trener og opprykk til 

dansk Superliga – og fordi Pål 
trives i den lille byen med det 
store fotballaget. – Sånn som 
tingene er her nå, kunne jeg 
ikke hatt det bedre! Jeg er vel-
dig fornøyd, sier Pål til ReAvisa 
– men likevel glemmer han ikke 
røttene i Re. – Jeg drar fortsatt 
hjem til Re og synes det er 
deilig og komme dit og slappe 
av. Jeg har familie og venner 
der, og synes jo også det er gøy 
og følge med hva som skjer på 
fotball-fronten hjemme også.
Pål føler at han bare blir bedre 
og bedre på fotballbanen. – Det 
er en deilig følelse. Det kommer 
av trening, trening og trening. 
Jeg har tatt noen store steg dette 
året, men så har jeg lagt inn en 
hel del ekstra treningsøkter i 
tillegg til de ordinære trenings-
tidene. Det er jo først nå at jeg 
er blitt skikkelig lagt merke til, 
i en alder av 26 år – snart 27 – 
sjøl om jeg har gjort det OK i 
mine tidligere klubber.
Pål innser at han har gode kort 
på handa. Den ferske danske 
rekorden med scoring i ni 
kamper på rad blir lagt merke 
til i fotballverden. – Nå går jeg 
for ti. Jeg går alltid på banen 
for å score mål, det er jobben 
min, sier Pål til VG. «Kirkevold 
i superform – bøtter inn mål i 
Danmark», skriver NRK Sport.
– Vi kjemper hardt for å holde 
på Pål. Vi er glade for å ha 
ham, og dessuten tror jeg han 
vil utvikle seg videre her hos 
oss, sier Hobro-trener Thomas 
Thomasberg til TV2-sporten. 
– Jeg har jo ønske om komme 
så langt som mulig, men hvor 
langt er det umulig å si, sier 
Pål til ReAvisa. – Uansett er 
jeg i en veldig god posisjon, og 
det blir jo så klart interesse fra 
større ligaer og klubber, men 
det er umulig og si hvor jeg kan 
havne, eller om jeg velger å bli 
her i Hobro. 
Neste kamp for Pål Alexander 
Kirkevold og Hobro er søndag 
22. oktober mot Nordskjælland. 

“Mål-Pål” med scoringsrekord 
i den danske superligaen

BØTTER INN MÅL: Pål Alexander Kirkevold (26) fra Heian 
gård i Ramnes. 

Pressefoto: Dannie Rosenkrantz.

RAMNES/HOBRO: Pål Alexander Kirkevold (26) 
fra Ramnes skriver historie i dansk fotball.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Storhamar står ubeseiret så 
langt denne sesongen, etter 
fem sliteseiere – den siste mot 
Byåsen på hjemmebane i Trond-
heim forrige uke. Ellen Marie 
Folkvord (27) fra Ramnes 
scora seks mål i en kamp som 
endte 31 – 32. Hun kjemper 
om spilletid mot verdens beste 
strekspiller Heidi Løke, som er 
ny i klubben i år.

Blitt herda av fjøset hjemme
Som strekspiller i landets øver-
ste divisjon må Ellen Marie tåle 
en trøkk. – Jada. Har vokst opp 
på gård i Ramnes – i fjøset med 
kuer. Da må det vel bare bli 
sånn, sier hun til ReAvisa med 
et smil. – Må bli litt herda da!
Intervjuet med ReAvisa tas 
per chat på bussen sørover fra 
Trondheim. Ellen Marie skal 
hjem til Hamar, der hun bor 
og jobber ved siden av hånd-
ballkarrieren som lærer på en 
ungdomsskole. Det passer bra 
med en prat med lokalavisa 
hjemme i Re mellom slagene.
Ellen Marie er ferdigutdanna 
barnehagelærer og har tatt 
videreutdanning i norsk, matte 
og spes.ped., samtidig som hun 
er oppasser for fire hester i en 
travstall. – Jeg liker å fylle opp 
dagene mine, forteller Ellen 
Marie. Og hun liker seg på 
Hamar, der hun har spilt siden 
2013/2014-sesongen.
Sportslig sett har det vært en 
berg-og-dalbane: Klubben lå 
nede for telling for bare to 
sesonger siden. På grunn av 
økonomien ble Storhamar 
flytta ned en divisjon. Lojale 
spillere – det vil si alle – ble i 
klubben og kjempa laget opp i 
Eliteserien igjen. Ellen Marie 
var ikke i tvil om å bli. – Det er 
et miljø i klubben som skiller 
seg ut, innad i gruppa er det helt 
herlig, og rundt laget har vi fri-
villige som gjør det de kan for 
at vi skal kunne gå ut på banen 
og prestere det vi kan. – For å 
kunne prestere må man trives, 

og derfor er miljøet alfa omega!
Storhamar kom kjapt tilbake 
i Eliteserien, og de er nå på 
toppen av tabellen. Målet er 
en medalje, med et styrka lag 
med Heidi Løke, Alma Hasanic 
Grizovic, Anne Kjersti Suvdal 
for å nevne noen. Så langt ser 
det bra ut – Storhamar står 
ubeseiret.

Grunnlaget ble lagt i Ramnes
– Det å lykkes sammen, og det 
å jobbe mot et felles mål er 
veldig inspirerende og givende, 
forteller Ellen Marie. – Per-
sonlig kjenner jeg på konkur-
ranseinstinktet som stadig blir 
trigga og at det rett og slett er 
gøy med håndball! Grunnlaget 
ble lagt i Ramnes. – Der var 
det en stor gjeng med herlige, 
talentfulle jenter, og fra starten 
av Anita Stange Kjølstad og 
Håvard Løvmo som trenere. 
Deretter gikk det slag i slag, fra 
jentelag i Ramnes til Elite-
serien: I 2008/2009-sesongen 
gikk hun fra Ramnes til Larvik 
HK og var andre linje bak Heidi 
Løke, som hun nå er lagven-
ninne med igjen. Larvik vant 
både serien og cupen dette året. 
I 2009/2010-sesongen gikk hun 
til Flint Tønsberg i 1. divisjon 
for å få mer spilletid. Laget 
tapte bare en kamp den seson-
gen og rykka rett opp til elite-
serien. I 2013/2014-sesongen 
gikk hun til Storhamar og der 
har Ellen Marie blitt værende.
Men hun glemmer ikke sin 
spede start i Ramnes. Det var 
ei fin tid, med mange gode 
spillere. – Vi var flere Ramnes-
spillere på sonesamlinger og re-
gionale samlinger. Jeg fikk min 
første innkalling til u-landslaget 
i 2006. Da var jeg heldig og fikk 
være med å ta OL-sølv, EM-gull 
og VM-gull med ungdoms-
landslaget og juniorlandslaget.
Ellen Marie toppa en fantastisk 
fireårsperiode med VM-gullet 
i Sør-Korea 2010. Les mer om 
Ellen på nettavisa ReAvisa.no.

Ellen Marie Folkvord og 
Storhamar leder Eliteserien
RAMNES/TRONDHEIM/HAMAR: Akkurat nå 
spiller Ellen Marie Folkvord på Norges beste lag.

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

Egil Johansen (61) leda sam-
menslåingen av Ramnes og 
Våle til Re, og nå skal han 
lede sammenslåingen av Re 
og Tønsberg. – Jeg er stolt og 
glad for å få tilbudet, og gleder 
meg til å ta fatt på jobben med 
å forme en ny kommune, også 
som rådmann i den nye kom-
munen fra 1. januar 2020.

Ordførerne: – Vi har skutt 
gullfuglen på øverste hylle!
Egil kjenner godt til Re, og 
har også et nært forhold til 
Tønsberg. Sjøl om han bor i 
Larvik, bruker han Tønsberg 
mye, og setter pris på landlige 
Re. Erfaringene fra da Ramnes 
og Våle ble slått sammen til en 
kommune i 2002 trekker han 
med seg inn i denne jobben, 
når Re igjen skal slås sammen 
med en nabokommune. Og sjøl 
om dette er snakk om en mye 

Egil har vært rådmann i Ramnes, Våle og Re. Nå er 
han ansatt som rådmann i nye Tønsberg kommune.  

TØNSBERG/RE: – Kanskje var sammenslåingen av Ramnes og Våle enda mer moden etter mange og lange samarbeid, men jeg mener 
det er lagt et godt grunnlag – både i Re og Tønsberg – for også denne sammenslåingen, sier Egil Johansen, rådmann i nye Tønsberg.

større sammenslåing, med to 
mindre likeverdige parter uten 
den samme sammensmeltingen 
over lang tid, er det snakk om 
mye av det samme: – Kanskje 
var sammenslåingen av Ramnes 
og Våle enda mer moden etter 
mange og lange samarbeid, 
men jeg mener det er lagt et 
godt grunnlag – både i Re og 
Tønsberg – for også denne sam-
menslåingen.
Egil forteller til ReAvisa at han 
har fått mye oppmerksomhet 
og faglig anseelse etter Re-
prosessen. Det var den eneste 
frivillige sammenslåingen, og 
den ble jo veldig vellykka.
Komplimentene sitter løst fra 
ordførerne i de to kommunene, 
Thorvald Hillestad i Re og Pet-
ter Berg i Tønsberg. – Øverste 
hylle, mener Thorvald. – Gull-
fuglen, mener Petter. De er enig 
om at de har, – «skutt gullfuglen 

på øverste hylle»!

Tar med suksessfaktorene fra 
Re-prosessen
– Vi veit at han i Re-prosessen 
fikk et usedvanlig godt forhold 
til de ansatte. Det så vi at var 
en av suksessfaktorene for en 
god sammenslåing. En annen 
suksessfaktor var god, løpende 
informasjon til ansatte – men 
også til innbyggerne, forteller 
Thorvald. Det ga et folkelig en-
gasjement rundt sammenslåin-
gen. Nå håper trioen med 
ordførere og ny rådmann på 
et liknende engasjement rundt 
denne sammenslåingen. – Vi vil 
be om innspill fra innbyggerne, 
for eksempel når det kommer 
til nytt kommunevåpen. Og vi 
har en spesiell fokus på «nærde-
mokrati», der en gruppe skal se 
på hvordan vi fortsatt kan sikre 
det i en større kommune. Vi må 

kanskje involvere innbyggerne 
på nye måter? 
– Det er viktig at alle føler seg 
ivaretatt og sett, også i en ny 
og større kommune, mener 
Petter. Han får skryt av den 
nyansatte prosjektlederen og 
rådmannen i storkommunen 
for å vise raushet – som lovet: 
– Det gir en ro rundt prosessen 
at Tønsberg viser raushet, sier 
prosjektlederen – som har fulgt 
hele prosessen der diskusjonen 
har gått høylytt og lenge i Re:
– Jeg har alltid vært litt ekstra 
interessert i det som rører seg i 
Re, som et lite hjertebarn. Sett 
utenfra ser det ut som en god 
prosess, der flere friere sto på 
døra og Tønsberg ble valgt.

Har vært rådmann i Ramnes, 
Våle, Re og nå Tønsberg
– Dette blir bra, mener trioen 
med ordførere og prosjektleder 

og kommende rådmann i nye 
Tønsberg kommune. – Og veit 
du, da har vi en rådmann i den 
nye kommunen som har vært 
rådmann i både Ramnes, Våle, 
Re og tilslutt nye Tønsberg 
kommune!, sier Thorvald med 
et smil. – Jeg har hele tida hatt 
trua på denna nye kommunen, 
og den er ikke blitt noe mindre 
nå. Dette er en bra mann, mener 
Thorvald.

Formelt ansatt sist uke
Egil Johansen kommer fra 
stillingen som fylkesrådmann 
i Vestfold fylkeskommune. 
Fra tidligere har han en bred 
og variert bakgrunn fra både 
privat og offentlig sektor. Den 
formelle ansettelsen fant sted i 
fellesnemda mandag 9. oktober, 
og den nye prosjektlederen og 
rådmannen vil tiltre stillingen 
rett etter årsskiftet.

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27  

www.reakupunktur.no

Følg oss på 

facebook

Akupunktur  •  Soneterapi

PROSJEKTLEDER OG RÅDMANN: Egil Johansen, sammen med Tønsberg-ordfører Petter Berg og Re-ordfører Thorvald Hillestad, utenfor Tønsberg rådhus. 
Foto: 

Stian Ormestad.

Re + Tønsberg:
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re og Tønsberg smeltes 
sammen til en ny kommune. 
Allerede er skattekontoret lagt 
til Revetal, og etter all sannsyn-
lighet følger landbrukskontoret 
etter. Men landbrukskontoret på 
Revetal vil formelt ligge under 
virksomhet for kommune-
utvikling, lokalisert i Tønsberg.

Holmestrand er vraka – nå er 
det Tønsberg som gjelder
– Kjapt oppsummert kan vi si 
at Re nyter godt av Tønsberg 
på plan, byggesak, kart og 
oppmåling, og Tønsberg vil 
nyte godt av Res landbrukskon-
tor – som fortsatt vil ligge på 
Revetal, forteller virksomhets-
leder i Re kommune Rolf Løn-
num. I Tønsberg styrkes staben 
på 41 med inntil fem årsverk for 
å ta seg av plan, byggesak, kart 
og oppmåling i Re, men to som 
i dag sitter med landbrukssaker 
i Tønsberg vil flyttes til det nye 
landbrukskontoret for hele kom-
munen, lokalisert på Revetal.
Det flyttes med andre ord noen 
ansatte hit og dit, men resulta-
tet blir et større fagmiljø med 
flere spesialister – til det bedre 
for innbyggere og utbyggere i 
hele den nye kommunen. Det 
er ingen stor hemmelighet at 
det ligger en trøblete historie 
bak oss her i Re, med lange 

Slår sammen teknikk- og næringstjenester i Re og Tønsberg: 
– Det er en helt annen ro rundt prosessen nå

SMELTER SAMMEN SINE VIRKSOMHETER: Rolf Lønnum, virksomhetsleder for teknikk- og næringstjenester i Re kommune, og 
Anne Beate Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg. 

Foto: Stian Ormestad.

RE/TØNSBERG: – Kjapt oppsummert kan vi si at Re nyter godt av Tønsberg på plan, byggesak, kart og 
oppmåling, og Tønsberg vil nyte godt av Res landbrukskontor – som fortsatt vil ligge på Revetal.

saksbehandlingskøer for bare 
noen år siden. Det ble bedre 
da tjenestene ble samlokalisert 
med Holmestrand og Hof i 
Holmestrand, men nå er avtalen 
sagt opp etter at Holmestrand-
alternativet ble vraka. Nå er 
det Tønsberg som gjelder. Nok 
en gang byr omveltninger på 
utfordringer.

Enda en omstilling – men til 
noe permanent
– Ja, det vil bli en ny over-
gangsperiode – men denne 
gangen er det en omstilling til 
noe permanent. Med en sam-
menslåing i 2020 vil det få sin 
endelige løsning, og vi har en 
helt annen ro rundt prosessen 
nå, mener virksomhetsleder i Re 
kommune Rolf Lønnum. Han er 
godt i gang med sammensmelt-
ingen av sin stab i teknikk- og 
næringstjenester i Re kommune 
med virksomhet for kommune-
utvikling i Tønsberg, der Anne 
Beate Hekland er virksomhets-
leder. Hun forteller om en stor 
stab med flere spesialister på 
sine felt, i motsetning til i Re 
der vi tidligere hadde en liten 
stab med generalister. – Det sier 
seg sjøl, sånn som vi hadde det i 
Re kommune da vi skulle klare 
oss sjøl: To kan ikke spesial-
isere seg. De må kunne litt om 

alt, sier Rolf Lønnum. – Og 
sånn er det hele veien i en liten 
kommune, fra vaktmestere og 
hele veien gjennom organisas-
jonen.
I Tønsberg sitter det jurister 
med kompetanse på lover og 
regler, og staben består av 
ansatte med stor teknisk innsikt 
på hvert sitt felt. Både lover og 
regler, og ikke minst bygg og 
infrastruktur er etter hvert blitt 
veldig komplisert.  Se bare på 
vårt eget helsehus her på Re-
vetal. Det må en egen opplæring 
til, det er som å lære seg å bruke 
en diger datamaskin.

Utfordringer og styrker på 
hver sin kant
Fordelen med sammensmeltin-
gen er åpenbar, mener virk-
somhetslederne fra hver sin 
side av kommunegrensa som 
snart er historie. Til det bedre 
for både Re og Tønsberg. For 
mens Tønsberg kan hjelpe Re 
på byggesak, er Re best på 
landbruk. Et eksempel er at så 
mye som 25 prosent av Inno-
vasjon Norge-midler i Vestfold 
går til driftige Re-bønder, som 
får rådgivning og veiledning fra 
landbrukskontoret på Revetal.
– Det viser at landbrukskontoret 
vårt har både mulighet og kom-
petanse til å bistå bøndene våre 

på en god måte, mener Rolf 
Lønnum. – Og akkurat som Re 
har hatt noen utfordringer på 
byggesak, har Tønsberg vært litt 
underbemanna på landbruk – i 
påvente av en sammensmelting 
med Re, forteller Anne Beate 
Hekland. – At vi nå kommer 
styrka ut sammen med Re, ser 
vi fram til. Dette blir jo en stor 
og veldig viktig landbrukskom-
mune!

En ny felles virksomhet 
fra og med 1.1 2018
Samarbeidet er i gang fra og 
med denne uka – og sammen-
smeltingen skal være i boks til 
årsskiftet. Landbrukskontoret 
vil fortsatt ligge på Revetal, 
mens alle andre henvendelser 
til virksomhet plan, byggesak 
og kart/oppmåling må rettes til 
Tønsberg kommune allerede nå. 
Tidligere avtale mellom Re og 
Holmestrand opphørte fra 
1. oktober. Nå blir det en 
innkjøringsperiode sam-
men med Tønsberg fram til 
årsskiftet: Tønsberg er verts-
kommune for samarbeidet fram 
til kommunesammeslåingen.
– Vi har en ambisjon om å ha alt 
på plass i en ny felles virksom-
het fra og med 1.1 2018.

Re + Tønsberg:

Re slapp unna 
flommen i høst
REVETAL: Regnet 
hølja ned i månedsskiftet 
september/oktober, men 
denne gangen slapp Re og 
Revetal unna det verste. 
Men med mye vær og 
vind over Re var det som 
vanlig litt å finne på for 
både kommune, nærings-
drivende og private. – Det 
er en utfordring med 
masse løv i kombinasjon 
med mye regn, forteller 
kommunens mannskap 
som raser rundt for å 
rense avløp. Tor Arne 
Ueland (bildet) sto på Re-
vetal med rake for å stake 
kummer så de ikke gikk 
tett. Denne gangen var 
det snakk om preventive 
tiltak, ikke opprydning 
etter flomskader. Det er 
en gladmelding, etter at 
store nedbørsmengder har 
skapt trøbbel flere ganger 
de siste åra, spesielt på 
Revetal. Ellers i Vestfold 
kom det meldinger om 
trær over veier og floms-
kader, men ikke en eneste 
melding fra Re. Sørlandet 
var hardest ramma med 
store flomskader.

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

Hovedtillitsvalgt for Delta i 
Re, Bente Bøe, har samla inn 
erfaringer fra de tillitsvalgte 
som jobba med Egil Johansen i 
forrige kommunesammenslåing. 
Den gang representerte Åse 
Rasmussen Delta i Ramnes, 
Irene Bøhle Delta i Våle, Håkon 
Westby Utdanningsforbundet i 
Ramnes, Solveig Skillinghaug 
Kommuneforbundet i Våle, med 
flere. De har alle bare positivt å 
si om Egil.

- En krevende prosess
– Jeg kom inn i Re-sammen-
slåingen helt på tampen den 
gang, så jeg er ikke så kjent 
med ham fra den prosessen, 
forteller Bente til ReAvisa. 
Derfor har hun lytta til erfarin-
gene til de som var med på Re-
prosessen, og det er all grunn 
til å være optimist: – Jeg tenker 
at dette blir bra, for det gikk 
veldig bra sist. Egil beskrives 
som en lyttende leder, en som 
kan man gå til og ta opp hva 
som helst med - uten problemer. 
Han skaper tillitt og grunnlag 
for en god dialog. Det er viktig. 
Han beskrives som en “ryddig 
rådmann”. Bente mener det 
er betryggende at erfaringene 
er så gode fra forrige sam-
menslåing, før en ny, krevende 
sammenslåing. – Med så gode 

referanser fra tillitsvalgte er det 
all grunn til å være optimist. 
Men fallhøyden er jo stor med 
så gode skussmål og så store 
forventninger. Men spiller man 
på lag, er det mye enklere å få 
til ting. Egil er en lagspiller, 
som har tid til å sette seg ned 
og snakke skikkelig om saker 
og ting. Det er kanskje det aller 
viktigste for en god prosess når 
vi skal gjennom det som ligger 
foran oss. Egil beskrives også 
som tålmodig og utholdende, 
han gir seg ikke før det er 
enighet. Det er også gode egen-
skaper i en krevende prosess. Vi 
skal følge sammenslåingen tett 
og passe på våre medlemmers 
rettigheter. Det er vår førstepri, 
uansett. Men alt blir lettere med 
en god dialog med arbeidsgiver.
De tillitsvalgte gleder seg til å 
samarbeide med prosjektlederen 
og den kommende rådmannen, 
forteller Bente. – Det eneste 
negative folk har å si om Egil, 
var at han slutta ganske brått 
etter sammenslåingen til Re 
i 2002. Nå er vel gleden over 
at han er tilbake like stor som 
skuffelsen var da han reiste 
fra Re sist, sier Bente og ler. 
– Vi ønsker ham velkommen 
tilbake, og gleder oss til jobben 
som skal gjøres fram til sam-
menslåingen 1.1 2020.

OPTIMIST: Bente Bøe, hovedtillitsvalgt for Delta i Re.

Foto: Stian Ormestad.

Tillitsvalgte: – Lyttende, inklu-
derende og “ryddig rådmann”
RE: – Det eneste negative fra da Egil leda forrige 
sammenslåing, var at han slutta og reiste fra Re!

ALLER FØRSTE MØTE: Fellesnemnda er det øverste organet i sammenslåingsprosessen.

Foto: Tønsberg kommune.

Første møte i Fellesnemda for 
sammenslåingen av Re og Tønsberg

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det kom ingen overraskelser
under voteringen, der alle 
innstillinger ble enstemmig 
vedtatt. Alle forslag som ble 
lagt på bordet ble også enstem-
mig bifalt.

Nytt kommunevåpen
Til leder av Fellesnemnda 
ble ordfører i Tønsberg valgt, 
Petter Berg (H). Lederen har 
dobbeltstemme, så sjøl om Re 
og Tønsberg har like mange 
representanter i Fellesnemda, 
har Tønsberg tungen på vekt-
skåla – hvis det skulle oppstå 
stemmelikhet. Til nestleder av 
Fellesnemnda ble ordfører i Re 
valgt, Thorvald Hillestad (SP).
Fellesnemndas hovedoppgave 
er å sikre at innholdet i den 
politiske plattformen virkelig-
gjøres, og at den nye kom-
munen bygges i henhold til 
den politiske plattformen. Egil 
Johansen ble formelt ansatt 
som prosjektleder/rådmann for 
nye Tønsberg kommune på det 
første Fellesnemda-møtet. Det 
skulle også velges medlemmer 
til utvalg for kommunevåpen og 
symboler for nye Tønsberg, to 
folkevalgte og en fra adminis-
trasjonen i hver av kommunene: 
Frode G. Hestnes (FrP) foreslo 
fra Re Lars Jørgen Ormestad 
(AP) og Tove Øygarden (H), 

pluss kultursjef Ida Johre. Per 
Martin Aamodt (AP) forslo fra 
Tønsberg Ragnar Fevang (AP). 
Petter Berg (H) foreslo Lise 
Mandal (H) og Kristian Juul fra 
administrasjonen. Lars Jørgen 
Ormestad (AP) ble valgt som 
leder, Lise Mandal (H) nest-
leder, og Ida Johre blir 
sekretær for utvalget.

Kommunesammenslåing 
er ikke gratis
Det skulle også velges med-
lemmer til arbeidsutvalg for 
utvikling av nærdemokrati-
ordninger. Fra Re kommune ble 
Odd Gjerpe (KrF), Heidi Myhre 
(SP) og Heming Olaussen (SV) 
valgt. Fra Tønsberg kommune 
ble Bent Moldvær (FrP), Ellen 
Lian (H) og Anne Holm Moen 
(AP) valgt. Bent Moldvær (FrP) 
skal lede utvalget, mens Odd 
Gjerpe (KrF) skal være nest-
leder. Magnus C. Martin, 
virksomhetsleder for kultur, 
idrett og folkehelse i Tønsberg, 
skal fungere som sekretær for 
utvalget. Kommunesammen-
slåing er ikke gratis. På dette 
første møtet ble frikjøp av 
tillitsvalgte behandlet. «Felles-
nemda godkjenner frikjøp av 
inntil to årsverk for tillitsvalgte 
i forbindelse med kommune-
sammenslåingsprosessen», 

heter det i referatet – med en 
prislapp på 1.450.000 kroner. 
Den nesten halvannen millionen 
dekkes av tilskudd til engangs-
kostnader. Til neste møte skal 
rådmennene i de to kommunene 
fremme forslag til møtegodt-
gjørelse for medlemmene i 
Fellesnemnda, basert på godt-
gjørelsene i de to kommunenes 
formannskap.

Neste møte er på Revetal
I Fellesnemda er Re kommune 
representert ved ordfører Thor-
vald Hillestad (SP), varaord-
fører Frode G. Hestnes (FrP), 
opposisjonsleder Trude Viola 
Antonsen (AP), Tove Øygarden 
(H), Benedicte Lyngås (KrF) 
Bent Sørsdal (V), Kari Proos 
(MDG) og Heming Olaussen 
(SV) – sistnevnte meldte forfall 
til første møte og Marit Theiste 
Østlie (SV) møtte i hans sted.
Neste møte i Fellesnemnda er 
på Revetal torsdag 23. novem-
ber, med møtestart klokka 
16.00. Møtene er åpne for 
tilhørere.

TØNSBERG: Mandag 9. oktober ble det første møtet i Fellesnemnda for kom-
munesammenslåingen mellom Re og Tønsberg avholdt i Tønsberg rådhus.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– I dag er jeg ydmyk og stolt. 
Fremskrittspartiet har nå fordelt 
og vedtatt komiteplasseringer 
og verv. Jeg skal lede FrPs 
transportfraksjon i Stortinget, 
og blir 1. nestleder av Stortin-
gets transport- og kommuni-
kasjonskomitee. I tillegg har 
jeg fått plass i stortingsgruppas 
gruppeledelse. Takk for tilliten, 
skriver Morten Stordalen (FrP) 
på sin Facebook-side. 

Stortingets “prestisjekomite”
Til ReAvisa utfyller stortings-
representanten fra Re: – Trans-
port- og kommunikasjonskomi-
teen er nok den desidert mest 
populære komiteen som flest 
ønsker å sitte i. Det å bli partiets 
leder i komiteen og da partiets 
hovedtalsperson er en stor tillit 
å få. Jeg tar det som et "klapp 
på skuldra" for den jobben jeg 
har gjort på fagfeltet de siste to 
åra, hvorav det siste året som 
leder og ansvarlig forhandler 

av nasjonal transportplan. Det 
betyr at jeg også videre vil være 
partiets hovedforhandler med 
de øvrige partiene i stortinget 
hva angår dette fagområdet. 
Dette ser jeg virkelig fram til 
og gleder meg stort til å kunne 
fortsette i "prestisjekomiteen". 

Tre erfarne og fire nye folke-
valgte på Vestfoldbenken
– I tillegg er jeg ydmyk for å 
bli vist ytterligere tillit ved å 
nå ha blitt valgt inn i stortings-
gruppas ledelse. Gruppestyret 
står for den daglige drift av 
stortingsgruppas arbeid. Grup-
pestyret både behandler, vedtar 
og innstiller til stortingsgruppas 
gruppemøter og så videre. Det 
betyr at jeg nå får større innfly-
telse også på andre saks-
felt, fordi der er mange av 
de viktigste avgjørelsene blir 
tatt, sier en strålende fornøyd 
Morten Stordalen til ReAvisa. 
Tre erfarne og fire nye politik-

Stordalen får større ansvar på Stortinget: 
– Jeg tar det som et "klapp på skuldra"

ere kommer inn på Stortinget 
fra Vestfold den kommende 
perioden. Morten Stordalen er 
en av de erfarne, han får fire 
nye år. Men han blir aleine for 
FrP på Vestfoldbenken. Partiet 
mista et mandat med 2,6 prosent 
færre stemmer enn ved forrige 
stortingsvalg. – Det er en delt 
glede, ikke noe tvil om det. Det 
er strålende at partiet klarer å 
holde seg såpass oppe som det 
gjør, etter en periode i regjering.  
Vi går riktignok litt tilbake, men 
ikke mye, mener Morten. – Så 
skal vi huske på at da jeg kom 
inn med andremandatet for fire 
år siden, var det helt på håret. 
Vi visste at det måtte kjempes, 
og den kampen tok vi.

Blå-rød Vestfoldbenk
– Og generelt har FrP gjort et 
godt valg, mener Morten:
– Fra å ligge veldig lavt på 
målinger på vårparten, til å 
løfte oss gjennom sommeren 

og høsten fram til valget. Så 
løfta vi oss akkurat ikke nok i 
Vestfold til å beholde våre to på 
Vestfoldbenken, men det er en 
trøst at mandatet går til Høyre.
– Det er en blå Vestfoldbenk 
(FrP 1, Høyre 3, Arbeiderpar-
tiet 2 og utjevningsmandatet til 
V 1), fortsatt borgerlig flertall 
på Stortinget, og den blå-blå 
regjeringa blir sittende. Det 
må vi være fornøyd med. Så 
vil jeg være så raus og romslig 
at jeg gratulerer Høyre med et 
godt valg i Vestfold og landet 
forøvrig, sa Morten Stordalen 
til ReAvisa dagen derpå etter ei 
spennende valgnatt.– I tillegg 
får jeg vel spandere en gratulas-
jon på Senterpartiet for et godt 
stortingsvalg i Re, sier Morten 
Stordalen til ReAvisa – som 
oppsummerer: – Ja, vi går litt 
tilbake, men jeg skal uansett 
jobbe godt for FrP og Vestfold 
– det ser jeg fram til. Jeg glem-
mer aldri hvor jeg kommer fra!

VÅLE/OSLO: Morten Stordalen (FrP) fra Brekkeåsen er valgt inn i stortingsgruppas ledelse, i tillegg til å 
lede partiets transportfraksjon. Stortingsrepresentanten fra Re får dermed større innflytelse på flere fagfelt.

STØRST FRAMGANG: 
Senterpartiet gikk klart 
mest fram i forhold til for-
rige stortingsvalg, med hele 
3,7 prosent. Per Asbjørn 
Andvik fra Ramnes sto på 
2. plass på Senterpartiets 
Vestfold-liste og jubla 
gjennom valgnatta, sjøl om 
framgangen ikke sørga for 
representasjon fra Vestfold.

Foto: 
Stian Ormestad.

STØRST I RE: Høyre er 
for første gang det største 
partiet i Re. Lokallagsleder 
Tove Øygarden (H) hadde 
en god følelse på vei til 
valgvake i Tønsberg. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Høyre troner på toppen med 24 
prosent av Re-stemmene. Ar-
beiderpartiet fikk 22,7 prosent, 
Senterpartiet 18 prosent, FrP 
17,9 prosent. 

– Ikke hissig på sentralisering
KrF følger deretter, med et 
resultat godt over landssnittet på 
6.1 prosent. Men KrF er partiet 
som foruten Arbeiderpartiet går 
mest tilbake i Re, i forhold til 
forrige stortingsvalg. Senter-
partiet går klart mest fram i 
forhold til forrige stortingsvalg, 
med 3,7 prosent. Partiet har 
stort sett vært størst i lokalvalg, 

men har sliti mer med oppslut-
ningen i stortingsvalg. – At vi 
øker mest er jeg kjempestolt av, 
sier Per Asbjørn Andvik (SP) 
fra Ramnes. Han står sjøl på 2. 
plass på Vestfold Senterpartis 
stortingsliste, og håper at det 
kan ha påvirka reingene til å 
stemme på partiet. – Men aller 
mest kommer det nok av Sen-
terpartiets gode politikk, der vi 
ikke er så hissig på sentraliser-
ing. Nå blir det spennende å se 
hvor mye gjennomslag vi får de 
neste fire åra.
Sjøl om Senterpartiet gikk 
fram både i Re, Vestfold og 

landet forøvrig, blir det ingen 
stortingsrepresentant fra Re 
eller Vestfold - og heller ikke et 
regjeringsskifte som partiet gikk 
til valg på. 

SP størst i Fon og Vivestad
Når det gjelder resultatet i 
forskjellig sogn i Re, er fasiten 
som følger: I Undrumsdal er 
Arbeiderpartiet størst med 24 
prosent av stemmene. Her gjør 
KrF sitt beste resultat i Re med 
over 10 prosent av stemmene. 
Også MDG gjør sitt beste resul-
tat i Undrumsdal med nesten 5 
prosent. I Fon er Senterpartiet 

klart størst med over 27 prosent 
av stemmene. Her gjør FrP sitt 
beste resultat i Re med over 20 
prosent. I Vivestad er Senterpar-
tiet klart størst med nesten 30 
prosent av stemmene. I Ramnes 
er Høyre med 23,5 prosent 
av stemmene såvidt større en 
Arbeiderpartiet. Her gjør SV sitt 
beste resultat i Re med over 5 
prosent av stemmene. I Våle er 
Høyre størst med 24,4 prosent 
av stemmene. På Revetal er 
Høyre størst – som vanlig – 
men ikke med mer enn 2,2 
prosent margin ned til Arbeide-
partiet.

MEST TILBAKE: Arbei-
derpartiet taper terreng i 
Re. Det er ikke godt nok, 
ifølge lokallagsleder Lars 
Jørgen Ormestad. Ved 
tidligere stortingsvalg har 
Arbeiderpartiet vært det 
største partiet i Re.

Foto: 
Stian Ormestad.

RE: Både Høyre og Arbeiderpartiet går tilbake i forhold til forrige stortingsvalg, men Høyre går mindre 
tilbake enn Arbeiderpartiet – og derfor blir Høyre for første gang det største partiet i Re.

Høyre er for første gang størst i Re - tross tilbakegang

Stortingsvalg:

TAKK FOR TILLITEN:  
Morten Stordalen (FrP) 
takker for tilliten han får 
med flere framtredende 
verv i Stortinget den 
kommende perioden. Han 
er den første og eneste 
som vil representere Re 
kommune på tinget.

Foto:
Stian Ormestad.
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LESERINNLEGG: Høyre vant 
valget fordi vi snakket om et 
Norge folk kjente seg igjen 
i. Vi ga troverdige svar på de 
utfordringene folk opplever 
i sin hverdag, og snakket om 
egen politikk i stedet for å rakke 
ned på andre. I dag ønsker vi 
å takke deg som tok turen til 
stemmeurnene. Du hevdet din 
rett og har vært med å sette 
sammen det nye Stortinget som 
skal styre Norge de neste fire 
årene. Valgdagen er demokrati-
ets festdag og en valgdeltagelse 
nær 80 % er et sunnhetstegn 
for samfunnet vårt, selv om vi 
gjerne skulle sett at deltagelsen 
var enda høyere. Jonas Gahr 
Støre innledet valgkampen 
med å si at ”de blideste vinner 
[valget]”. Han hadde helt rett. 
Høyre benyttet valgkampen til 
å snakke stolt om egen politikk. 
Både om den som har vært ført, 
og hvor Høyre vil fremover. 
Vi var løsningsorienterte. For 
Vestfold og Vestfold Høyre ble 
det et historisk godt resultat – ja 
Vestfold ble i sum Norges aller 
beste Høyre-fylke, tusen takk til 
alle som stemte på oss! Høyre 
befestet posisjonen som fylkets 
største parti, vi hadde fremgang 
fra 2013 og vi vant et nytt man-
dat. Vi må 32 år tilbake i tid for 
å finne et tilsvarende resultat, 
og Vestfold har en svært sterk 
borgerlig «benk» med fem 
borgerlige og to sosialistiske 
Stortingsrepresentanter. At 
Vestfold er en borgerlig bastion 
lover godt, men det forplikter 
også. Vestfold er ikke som 
mange i resten av Norge tror, 
en «gullkyst» hvor alt «går av 
seg selv». Vi er velsignet med 
vakker natur, godt vær og korte 
avstander. Vestfold er populært 
og vi er i ferd med å få på plass 
en infrastruktur som øker attrak-
tiviteten med moderne jernbane, 
gode veier, fergeforbindelser og 
en livskraftig flyplass. Likevel 
ser vi at Vestfold trenger å løfte 
seg på en del områder. Vi har 
en relativt sett lavere utdannet 
befolkning, vi scorer for lavt 
på verdiskaping og for mange 
står utenfor arbeidslivet. Dette 
er konkrete utfordringer som vi 
må løse. Vestfold har de fleste 
forutsetninger for å være det 
beste bo- og arbeidsmarkedet 
utenfor Oslo, men det er opp 
til oss å legge til rette for at 
næringslivet i sin fulle bredde 
satser på Vestfold. De korte 
avstandene til andre arbeids-
markeder (Grenland og Oslo) er 
en fordel, men vi må samtidig 
passe oss for medaljens bakside 
– at vi ender opp som sovebyer 
for de to regionene. Derfor skal 
vi jobbe videre med å legge til 
rette for at næringslivet får gode 
og forutsigbare vilkår. Torps 
fremtid skal være sikker. Jern-

– Takk, Vestfold!
LESERINNLEGG: Jeg setter 
demokratiet vårt høyt. Etter 
en intens valgkamp, også her i 
Vestfold, fikk vi velgernes dom 
over valgkampen vår. Valgkam-
pen var krevende, lærerikt, hek-
tisk og morsom hver eneste dag. 
Det var imponerende å oppleve 
alle som sto på stand, arrangerte 
møter, stilte spørsmål, kjørte 
materiell, deltok i skolevalg og 
debatter osv. Mange har vært 
engasjert i de ulike partiene.
Jeg vil gratulere dere sju som 
skal representere oss i Vestfold, 
og ønske dere lykke til!
Samtidig vil jeg takke alle som 
stemte på Senterpartiets poli-
tikk. Vi ble det partiet som gikk 
aller mest fram nasjonalt. Sen-
terpartiet fikk framgang i alle 
Norges kommuner, unntatt en, 
der gikk vi tilbake fra 35 -34,5 
prosent. Senterpartiet mer enn 
doblet oppslutningen i Vestfold, 
og var virkelig nærme mandat. 
Til slutt manglet Senterpar-
tiet bare 45 stemmer på å ta 
utjevningsmandatet i Vestfold.
Som førstekandidat for Senter-
partiet vil jeg forsikre dere som 
stemte på oss, om at vi i Senter-
partiet skal gjøre vårt for å for-
valte stemmene deres godt. Det 
er mange muligheter for flertall 
i dette Stortinget, og vi ser flere 
muligheter for gjennomslag for 
våre saker. Her i Vestfold skal 
Senterpartiet la oss inspirere 
av det gode valgresultatet til å 
jobbe videre på de arenaene vi 
er til stede. Og vi skal minne 
den rekordstore gruppa vår på 
Stortinget om hva vi er opptatt 
av i Vestfold.

Kathrine Kleveland, 
Vestfold Senterparti

LESERINNLEGG: Fagforbun-
det jobbet for regjeringsskifte. 
Medlemmene og norske 
arbeidstakere hadde vært tjent 
med en regjering som jobber 
for faste og hele stillinger, en 
styrket arbeidsmiljølov og et 
tryggere arbeidsliv. Kampen for 
arbeid til alle og arbeidstakernes 
rettigheter fortsetter. En samlet 
fagbevegelse må bare stå på 
enda hardere. Høyresida vant 
valget, men er allikevel svekket. 
De er avhengig av både Krf og 
Venstre for å få flertall, og et 
åpner for nye allianser som gir 
bedre mulighet for å få gjen-
nomslag for fagbevegelsens 
politikk. Vi skal jobbe enda 
hardere for å beskytte offentlig 
sektor mot privatisering. Vi skal 
fortsette å være en tydelig mot-
kraft der hvor arbeidstakeres 
rettigheter står på spill. Vi skal 
fortsette å vokse! Sammen med 
de andre LO-forbundene skal vi 
holde fanen høyt og mobilisere 
for det organiserte arbeidslivet. 
Det er vi som er garantisten for 
at den norske velferdsmodellen 
med høy sysselsetting, sentrale 
lønnsoppgjør og små forskjeller 
opprettholdes. Fagforbundet 
ber regjeringen om å forbedre 
trepartssamarbeidet og sette i 
verk tiltak for å styrke det or-
ganiserte arbeidslivet. Andelen 
av befolkningen som er i arbeid 
har gått ned de siste fire årene. 
Nær 1/3 i yrkesaktiv alder står 
nå utenfor arbeidslivet. Sterk-
est har fallet i yrkesdeltakelse 
vært blant unge menn mellom 
30-34 år og ungdomsledigheten 
er den høyeste siden 90-tal-
let. Da hjelper det lite at den 
generelle ledigheten går litt ned. 
Det er få som merker noe til 
konsekvensene av nedgangen. 
Fagforbundet henstiller regjer-
ingen Solberg til å iverksette 
tiltak for å skape flere jobber 
og få flere folk i arbeid. Høyre 
lovte i valgkampen og ikke røre 
sykelønnsordningen. Et kutt vil 
først og fremst ramme kvin-
ner og lavtlønte.  Det er også 
tvilsomt om karensdager vil få 
ned sykefraværet. Fagforbun-
det oppfordrer regjeringen til 
å bevare dagens sykelønnsord-
ning og fortsette arbeidet med 
å få ned sykefraværet gjennom 
IA-avtalen. Økte kompetan-
sekrav i arbeidslivet, en mer 
kyndig arbeidsstokk der hver 
arbeidstaker sørger for økende 
verdiskaping. Det er selve 
grunnlaget både for økt offentlig 
velferd og privat velstand. 
Høyre og FrP har også program-
festet tiltak for økt kompetanse. 
Vi forventer at regjeringen 
ikke begrenser dette til de som 
allerede har høy utdanning, men 
at alle yrkesgrupper inklud-
eres. Fagforbundet forventer et 
samarbeid mellom regjeringen 

baneutbyggingen skal fullføres. 
Det er en spennende akse som 
går gjennom fylket vårt, med 
blomstrende næringslivsut-
vikling i Sandefjord, attraktive 
høykompetansearbeidsplasser 
i Tønsberg og snart univer-
sitetsmiljø i Horten, et miljø 
som samhandler med noen av 
de mest spennende bedriftene i 
regionen vår. I hele fylket har vi 
en stor næringsmiddelindustri 
og det drives godt i landbruket 
fra syd til nord. De siste årene 
har også de mentale avstandene 
i fylket blitt mindre. Det er ikke 
lenger utenkelig å samarbeide 
på tvers av kommunegrenser 
eller byene mellom. Næring-
slivet har gått i front for å rive 
ned siloene og heldigvis ser vi 
at vi politikere kommer etter.
At vi om kort tid er seks solide 
kommuner i stedet for 14, 
borger også godt for utviklingen 
fremover. En del av de nasjona-
le satsningene vil også få effekt 
for oss fremover. Tidlig innsats, 
yrkesfagløft og kunnskap i 
skolen er alle med på å løfte 
Vestfold i et langt perspektiv. 
Skolen er den viktigste arenaen 
for å utjevne forskjeller og gi 
alle en best mulig start i livet.
De nye kommunene vil være 
gode skoleeiere og vi ser aller-
ede at den del resultater går rett 
vei. Vilkårene for næringslivet 
blir stadig bedre, gjennom fo-
renklinger og mer forutsigbare 
rammer. I kommende periode 
skal vi forenkle for ytterligere 
10 milliarder kroner, og vi skal 
ikke sende en større skatteregn-
ing til næringslivet eller folk 
flest. Norge er på vei gjennom 
en tøff omstilling, og vi skal 
sørge for at vi kommer styrket 
ut. Vestfold er vidunderlig. Men 
skal vi fortsatt være det må vi 
passe på hele tiden. Vestfold 
må få sin rettmessige plass ved 
bordet. Forventningene til den 
nye «benken» er store, og det er 
bra. Vestfolds videre utvikling 
kommer ikke av seg selv, og vi 
som er valgt inn av deg for å 
representere Vestfold må finne 
den delikate balansen mellom å 
sloss for «våre» saker og ivareta 
hele nasjonens interesser. Det er 
vårt inntrykk at vi er på rett vei. 
Og det er vår ambisjon at dette 
skal bli enda bedre. Vi er stolte 
av å representere Vidunderlige 
Vestfold. Tusen takk for tilliten, 
men bli med å holde oss i ørene 
fremover.

Kårstein Eidem Løvaas, 
Lene Westgaard-Halle, 

Erlend Larsen
Stortingsrepresentanter, 

Vestfold Høyre.

– Vidunderlige Vestfold!

og partene i arbeidslivet for å 
etablere en kompetansereform i 
både offentlig og privat sektor.
Høyre- og FrP-regjeringen har 
ført en skattekuttpolitikk som 
har favorisert de rikeste. Slikt 
er med på å øke forskjellene 
mellom folk. Mens de rike 
har blitt rikere, har vanlige 
lønnsmottakere blitt hengende 
etter og pensjonistene har fått 
svekket kjøpekraft. Hittil har 
skattekuttene blitt finansiert 
gjennom økt oljepengebruk. Det 
kan ikke fortsette. Da vil løftene 
om alt fra 25 til 50 milliarder i 
skattekutt ramme velferdstjen-
estene. Fagforbundet håper at 
regjeringen innser at skattekutt 
til investorer og bedriftseiere 
ikke gir nye arbeidsplasser, og 
stopper planlagte skattekutt. 
Er regjeringen klar til å ta kli-
makampen, for vi har ingen tid 
å miste. Vi skylder kommende 
generasjoner å ta klimautfor-
dringene på alvor. De men-
neskeskapte klimaendringene 
går mye fortere enn vi hadde 
fryktet. Temperaturen på kloden 
øker fortere enn vi har trodd, 
isbreene minker i rekordhas-
tighet, orkanene blir sterkere 
og hyppigere. Fagforbundet 
forventer at regjeringen tar grep 
i eget land og påvirker andre i 
det internasjonale samarbeidet.
Fagforbundet forventer en an-
stendig og ansvarlig politikk for 
arbeid og velferd.

Merete Dahl,
Fylkesleder  for

Fagforbundet i Vestfold

– Vi trenger et organisert arbeidsliv

Årsmøte  Re Høyre
Mandag 13/11 klokken 19.00 

formannskapssalen, Re kommunehus.

Tema for kvelden er kommunesammenslåingen med 
Tønsberg. Vi får besøk av ordfører Petter Berg.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
sendt styret v/ leder innen 6/11 på mail 

tove.oygarden@gmail.com

Enkel bevertning
Alle hjertelig velkommen

Styret
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EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle

Næringsliv i Re:

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

Ventetida har vært lang for Lukas:
– Endelig ny Rema-butikk på Revetal!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vi må spole tilbake til høsten 
2008, da sa butikksjef Lukas 
Ljøterud (36) ved Rema 1000 
på Revetal følgende til ReAvisa:
På nyåret 2009 skulle en splitter 
ny butikk stå klar, ikke så langt 
unna der butikken nå faktisk 
står ferdig, åtte år etter først 
planlagt.

- Har venta ekstremt lenge!
– Det har vært en lang prosess, 
det er det ingen tvil om. Drøm-
men om en ny butikk har vært 
så nærme hele veien, men vi har 
venta ekstremt lenge på at det 
skulle bli noe av, sier Lukas til 
ReAvisa. Og nå som butikken 
står der, flunkende ny og fin, er 
det etter at konkurrenten Martin 
Gran, Meny-kjøpmann og 
sentrumsutvikler på Revetal, har 
bygd butikken for Rema 1000.
Martin Gran innrømte ved 
byggestart for et snaut år siden 
at «det er litt rart» å bygge en 
butikk for konkurrenten. – Jeg 

må jo innrømme det. Men 
Rema-butikken er en viktig del 
av tilbudet på Revetal, som en 
helhet. Da er det bare hyggelig 
å hjelpe – også en konkurrent.

En viktig del av 
sentrumsutviklingen
Sjøl om dagligvare er den 
viktigste delen av driften til 
kjøpmannsfamilien, som det 
har vært gjennom mer enn 100 
år, så har fokuset blitt mer og 
mer på eiendom og sentrums-
utvikling de seinere åra. 
– Poenget er å gjøre Revetal 
så bra som mulig, sånn at 
folk kommer hit. En større 
Rema-butikk er med på å gjøre 
Revetal som en helhet bedre, 
fortalte Martin til ReAvisa. Så 
etter at det har sitti langt inne 
å få realisert planene – og det 
skjer med god hjelp fra konkur-
renten – er det ikke rart at 
butikksjefen og hans stab jubler 
over at det nå endelig har løsna. 

En ny, større og bedre butikk 
betyr også at det blir flere an-
satte. I første omgang har Lukas 
økt staben med en full still-
ing til, pluss økt eksisterende 
stillinger tilsvarende to hele 
stillinger til. – Jeg regner med at 
det vil bli snakk om å øke enda 
mer, men vi må først se an litt. 
Men alt skulle tilsi at vi trenger 
enda mer arbeidskraft i tida som 
kommer, forteller Lukas. Totalt 
jobber det nå 12 faste ansatte på 
Rema 1000 Revetal, pluss fire 
mer eller mindre faste helge- og 
ferievikarer.

- Det er sikkert tusen her!
Ramnes og Røråstoppen skole-
korps spiller opp til åpningen.
– Det passer bra, mener leder 
Anne Sofie Rønningen, – for 
Rema 1000 er en av hovedspon-
sorene av Norges Musikkorps-
forbund (NMF). Irene Kjønne-
rød Madsen (10) fra Holtung 
driller i korpset, og Emma Sofie 

Gulbrandsen (10) fra Bergsåsen 
spiller klarinett. De har begge 
to gått i korpset i fire år, og 
synes det er moro. Ekstra moro 
er det med et så stort publikum 
som under åpningen av den 
nye Rema-butikken: – Det er 
sikkert tusen stykker her, siden 
det heter Rema 1000, mener 
jentene. Kanskje var ikke det 
så langt unna sannheten, for 
plassen foran butikken var full 
av folk som kom både til fots, 
på sykkel og med bil – parker-
ingsplassene var fylt opp hele 
veien fra Europris, Monter og til 
den nye Rema-parkeringen.
Korpset var de aller første som 

fikk gå inn, foran en lang kø 
med nysgjerrige kunder som 
ville se på den splitter nye 
butikken. Emma og Irene veit 
akkurat hva de skal kjøpe: 
– Godteri!!!

Snorklipp med motorsag
Den røde løperen ble rulla ut 
onsdag 20. september 2017. 
Lukas hadde finni fram den 
kjente Rema-motorsaga fra 
reklamen.– På skikkelig Re-vis 
må vi bruke skikkelig redskap!, 
sa Lukas før han dro i gang 
motorsaga og snora ble kutta. 
Se video av snorsagingen på 
nettavisa ReAvisa.no.

REVETAL: En strålende fornøyd butikksjef Lukas Ljøterud kunne endelig ta i 
mot kundene i en ny butikk, ni år etter at planene om en ny butikk første gangen 
ble skrivi om i lokalavisa.

EN DRØM: Lukas Ljøterud (36) har venta lenge på å få 
si denne åpningstalen for en ny Rema-butikk på Revetal. 
Mange ville bli med på åpningsfesten 20. september 2017. 

Foto: Stian Ormestad.

Se video på ReAvisa.no
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Revetal
- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

– Slutt å dumpe 
søppel på Revetal!
REVETAL: Europris Revetal 
sliter med et kjedelig søppel-
problem, og nå renner det over 
for Europris-gjengen: – Vi har 
hatt noen besøk på jobben etter 
stengetid, som tydeligvis trur at 
vi er en søppelplass. 
Det forteller Veronica Bøe-
Jensen, assisterende butikksjef 
ved Europris Revetal: 
– Det dreier seg om alt fra 
senger, stoler, gulvtepper og 
så videre. For ett par lørdager 
siden møtte Europris-medar-
beiderne på en sofa, tepper og 
diverse som var dumpa i løpet 
av natta – nok en gang. En del 
av søppelet var samla i en diger 
pappeske. De som har kasta 
det har ikke etterlatt seg mye 
å gå på når det gjelder å spore 
dem opp. I pappesken var det 
bare gammel emballasje etter 
en handel hos konkurrenten 
Jysk. – Dette begynner vi å bli 
veldig lei av da det koster oss 
unødvendig penger og jobb – og 
ikke minst at inntrykket av vår 
butikk ikke blir bra hos kunder.
Å dumpe søppel på denne 
måten, kan være straffbart. 
Dessuten finnes det mange mye 
bedre alternativ, bare en kort 
kjøretur unna. For bil må søp-
pel-dumperne uansett ha brukt 
for å komme seg til Revetal 
med tunge møbler. Det er ikke 
langt til et avfallmottak, rett på 
andre sida av kommunegrensa 
til Tønsberg på Taranrød. Og 
det kan tenkes at Olgars på Brår 
ville tatt i mot gamle møbler 
som dette – det er hvert fall 
verd å spørre. Også Frelses-
armeens Fretex-butikk i Tøns-
berg tar i mot brukbare møbler 
som kan komme til nytte for 
andre. Nå håper Veronica og 
staben på Europris at en sak i 
lokalavisa hjelper. De tar gjerne 
i mot tips fra folk som kan ha 
sett søppeldumperne i aksjon.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

En høstkveld kjører en Re-
Avisa-leser sørover på 
Undrumsdalveien, det vil si 
gamle E18, og passerer Bjerke-
ly skole – der et firma er i gang 
med å lage forhøyning i veien.

To søppelbøtter midt i veien
I sørgående felt var det satt en 
diger søppelbøtte på hver ende 
av den nyasfalterte forhøy-
ningen. Som søppelbøtter flest 
var det ingen reflekser på disse 
mørke restavfallsbøttene. – Jeg 
tenkte: Så rart?, sier Marga-
reth Horn som tok bilde av 
merkverdighetene og sendte en 
henvendelse til entreprenøren – 
uten å få svar. Derfor ble kopi 
av henvendelsen og bildet sendt 
ReAvisa morgenen etter. 
Søppelbøttene sto ifølge Marga-
reth der fortsatt klokka 22.00 på 
kvelden – mange timer seinere. 
Da var søppelbøttene flytta til 
nordgående kjørefelt.
– En veldig rar måte å sperre 
veien på i høstmørket, mener 
Margareth som stoppa og tok 
enda et bilde, før hun la søp-
pelbøttene i grøfta for å unngå 
ei ulykke i løpet av natta.
Entreprenøren Lindås og 
Lindseth AS i Sundbyfoss 
står for jobben som gjøres på 
gamle E18. Daglig leder Olav 
Lindseth legger seg flatere og 

flatere i prat med ReAvisa på 
morgenkvisten etter. – Det er 
vi som har vært der. Aller først 
må jeg få si at det har vært 
skilta i arbeidsområdet om at 
det er veiarbeid der, så det er 
forsåvidt i orden. Men det er jo 
klart – her skulle det vært brukt 
kjegler med refleks, i stedet for 
å sette opp noe helt annet. Det 
er bare å beklage, og det skulle 
slett ikke forekomme. Vi legger 
oss flate. Men somti’r skjærer 
det seg. Dette er dumt og veldig 
flaut, innrømmer daglig leder til 
ReAvisa. Han forteller at dette 
skal tas opp internt i bedriften.
Veisperring skal utføres med 
godkjente kjegler – med refleks. 
Korrekt sperremateriell skal 
aldri være langt unna for folk 
ute på jobb. – Vi kan ikke bare 
samle sammen noen tilfeldige 
gjenstander og sperre veien med 
det, sier Olav Lindseth med en 
liten latter – for han reagerer 
på samme måte som ReAvisa-
leserne: – Ja, jeg er enig. Dette 
er veldig rart. Olav Lindseth 
legger seg helt flat etter fadesen 
torsdag ettermiddag og kveld 
14. september, og vil takke 
observante bilister som sier 
ifra om slikt: – En stor takk til 
ReAvisa-leserne for å si ifra om 
dette. Det er IKKE sånn det skal 
gjøres!

– Vi kan ikke bare samle sam-
men noen tilfeldige gjenstander 
og sperre veien med det

IKKE HELT ETTER BOKA: ReAvisa-lesere reagerte på 
denne veisperringen på gamle E18 – og før natta kom fjerna 
forbipasserende søplebøttene midt i veien for å unngå ei 
ulykke i nattemørket.

Foto: Margareth Horn.

UNDRUMSDAL: – Somti’r skjærer det seg. Dette er 
dumt, og veldig flaut, sier entreprenøren til ReAvisa.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no 

Paul Christen Eikeberg bor på 
Hem og har blant annet noen 
jorder i nærheten av boligfelt 
i Undrumsdal. Her lagrer han 
rundballer, som på jordet ved 
Kåpeveien ved Gretteåsen.
Her går mange skolebarn forbi, 
til og fra Solerød skole.

Veier et halvt tonn eller mer
– Jeg har ved ett par anled-
ninger blitt kontakta fordi noen 
barn leker på rundballene. Dette 
er en veldig farlig lek!
Rundballene kan falle ned, 
advarer Paul Christen. Det ville 
være en katastrofe hvis noen 
kommer i klem. En rundball 
veier fra et halvt tonn og opp-
over. Paul Christen oppfordrer 
foreldre om å ta en prat med 
barna sine. Og dette gjelder 
flere steder i Re, der hauger 
med rundballer kan være frist-
ende å klatre på for barn.
I tillegg til stor klemfare for 
barn som leker der, kan det 
være en helserisiko for kuene 
som skal få innholdet i rund-
ballene som vinterfor. 
– Rundballene er pakka i plast 
for å være lufttette. Det kan fort 
gå hull på plasten, og da vil det 
føre til mugg i foret.
– Det er flott at ReAvisa kan 
viderebringe oppfordringen 
til barn og foreldre, sier Paul 
Christen, som frykter en alvor-
lig ulykke. – Dette er ikke en 
lekeplass!

I kommentarfeltet på nettavisa 
ReAvisa.no engasjerer saken:

Må snakke med barna
– Det første ungene vil tenke er 
at her skal det klatres!, skriver 
Jan Mathisen. – Tror vi fleste 
har opplevd gleden ved å utfor-
ske, både vedhauger, tømmer-
stokker og rundballer, vi som er 
fra landet, skriver Lena Anneli 
Sanner Borge. – Det er derfor 
ekstra viktig at foreldre snakker 
med barna om at det er farlig, 
svarer Inger Synnøve Johnsen. 
Hun svarer også på spørsmålet 
om hvorfor rundballene stables 
i høyden: – Vi bruker mindre 
areal på jordet til rundballer, 
så vi kan produsere mer mat til 
mennesker og dyr. Det er også 
farlig hvis rundballene ligger 
etter hverandre. Da kan barna 
ramle mellom de og sitte fast, 
eller rundballene kan komme i 
bevegelse og rulle over barn.
Så oppfordringen må være: 
Fortell barna om faren og gi 
dem instruks om å ikke leke på 
rundballer, enten de er lagret i 
bredden eller høyden.

– Dette er ikke en lekeplass!
UNDRUMSDAL: Re-bønder har en klar oppfor-
dring: Ikke klatre på rundballene!

STABLA I HØYDEN: Det kan være fristende å klatre på 
haugen med rundballer, men det er ikke trygt! 

Foto: 
Stian Ormestad.
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Kalibrering

Skadet bilglass?

Ruteskift Reparasjon

Politiloggen i Re:

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

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

V I  Ø N S K E R  D I N  T I L  B A K E M E L D I N G  S O M  B A K G R U N N  F O R  Å
O P P R E T T E  E T  L O K A L T  H J E M M E B A K E R I !

Vi vil tilby følgende produkter: 

- Kvalitetsprodukter på en «litt» gammeldags måte, med gode råvarer, lite gjær og 
   kaldheving som gir mer smak og aroma 
- Brød: speltbrød, 4-/ 5-kornsbrød, landbrød, gulrotbrød, surdeigsbrød, valnøttbrød, 
   bygg-/rugbrød, müslibrød, foccacia, olivenbrød og liknende 
-  Søtbakst: boller, kanelknuter, vaniljeboller, skolebrød, croissant, cupcakes, makroner
etc. 
-  Kaker på bestilling til konfirmasjon, dåp, bryllup og jubileer 

Ønsker du å bli kunde? Gi tilbakemelding på: post@rak.as 

Re-mann får 
redusert feng-
selsstraff etter 
dødsulykke
RE: Lastebilsjåføren i den 
tragiske ulykken på Nøt-
terøy der en 11-åring døde, 
ble dømt til ni måneders 
fengsel i tingretten. Re-
mannens advokat mente det 
ikke var grunnlag i rett-
spraksis med en så streng 
dom. Lagmannsrett er enig, 
og reduserer straffen fra ni 
til seks måneders fengsel. 
Alvoret i saken, der lastebil-
sjåføren har vært uforsiktig 
når han rygga uten å bruke 
ryggekamera på en gangsti 
like ved en skole, rokkes 
likevel ikke ved. Også i 
den nye dommen fra Agder 
lagmannsrett blir sjåførens 
uaktsomhet poengtert, 
skriver NRK Vestfold. 
Lagmannsretten er enig 
med tingretten i at mannen 
skal bli fradømt førerkortet 
i fire år.

FULL UTRYKNING: Totalt seks utrykningskjøretøy 
var på stedet kort etter første melding. Ambulanse-
personell måtte sjekke en som var utsatt for røyk.

Foto: 
Stian Ormestad
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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
• Oppheng til gulvmatter • Vaskeservant og bøtte

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

Selvvask på Revetal!

Tlf 333 95 050

Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)

Skal du ta «lappen»  l bil?

Ta kontakt med Ulf Lauridsen på tlf 90 58 75 74
- Jeg møter deg på Re videregående skole

eller i nær omkrets!

Moped og bil bulka 
i Brårkrysset
BRÅR: Den siste fredagen 
i september rykket politi og 
ambulanse ut etter melding om 
mopedulykke i Brårkrysset: – 
Vi fikk beskjed om at en person 
har velta på moped i forbin-
delse med kjøreskoletrening, 
får ReAvisa opplyst av Solveig 
Valderhaug på Vestfold-politiets 
operasjonssentral. Den uheldige 
kjøreskole-eleven, ei jente på 15 
år, hadde vondt i en arm og ei 
hofte, og ble tatt med av ambu-
lansen for en sjekk på sjukehu-
set i Tønsberg. Føreren av bilen 
forteller til ReAvisa at han kom 
fra Ramnes, og et følge med 
mopeder kom fra Revetal. Mo-
pedene hadde, ifølge bilføreren, 
så stor fart rundt svingen at en 
kutta svingen rett foran bilen 
hans, og en ikke klarte svingen 
så mopeden braste i autovernet 
og ut i veien igjen – og i siden 
på hans bil. ReAvisa får opplyst 
fra politiet i Vestfold at det blir 
oppretta en sak på forholdet.

Kortvarig glede 
med nyinnkjøpt bil
FOSSANVEIEN: AMK fikk 
melding om trafikkulykke på 
Fossanveien ved Hjerpetjønn 
klokka 16.57 fredag 8. septem-
ber: – Bil i autovern. Ukjent om 
personskade. Nødetater på vei, 
melder politiet i Vestfold. Nød-
etater på stedet rapporterer om 
store materielle skader på bilen, 
og airbager er utløst. Ulykkes-
bilen har kommet vestfra på 
Fossanveien fra Kjønnerød, 
og etter Hjerpetjønn har bilen 
kjørt ut på venstre side av veien, 
kommet inn på veien igjen og 
stoppa i autovernet på høyre 
side av veien. Begge personene 
i bilen kom seg ut ved egen 
hjelp. Passasjeren klager på 
smerter i bryst. Fører, en mann 
i 20-åra, og den kvinnelige 
passasjeren i 20-åra, kjøres 
av ambulanse til sjukehus i 
Tønsberg for sjekk. Bilen, som 
var nyinnkjøpt og i den uheld-
ige bilførerens eie i bare noen 
minutter før ulykken, beskrives 
som totalvrak. Handelen hadde 
foregått rett oppi gata, ikke lang 
tid før ulykken skjedde.

Foto:
Stian Ormestad.

RE/TØNSBERG: En 23-åring 
fra Re ble huka inn av poli-
tiet, og det viste seg at han var 
påvirket av narkotika. Men det 
var ikke alt: Han ble avhørt på 
politistasjonen i Tønsberg, og 
der han fortalte at han hadde 
mer narkotika hjemme. Politiet 
reiste til boligen i Re og tok 

beslag i en mindre mengde 
narkotika. Politiet antar det er 
kokain. Straffereaksjonen var 
ifølge Tønsbergs Blad et 
forelegg på 4.000 kroner. 
Ifølge politiet i Vestfold ble 
mannen kontrollert på et ute-
sted i Tønsberg klokka 01.25 
natt til søndag 15. oktober.

23-åring narkotatt i Tønsberg - politiet 
fant mer narkotika hjemme hos ham

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vestviken 110-sentral melder 
klokka 11.30 mandag 16. 
oktober:  

Beboer klarte å slokke sjøl
– Stasjoner i Vestfold Interkom-
munale Brannvesen (VIB) er på 
vei til melding om branntilløp 

Skulle fjerne en gammel parafintank 
- så sto kjelleren i full fyr

i bolig, Brårveien. Brannmann-
skap gjør en innsats innvendig 
i boligen når de kommer til 
stedet. En person tas med i 
ambulanse for sjekk på stedet. 
– Brannvesenet har kontroll, får 
ReAvisa opplyst. 
– Beboer har fått slokka meste-

parten, og brannvesenet bistår 
nå med utlufting.
Det skuIle fjernes en gam-
mel parafintank i kjelleren, 
forteller brannvesenet på sin 
Facebook-side. – Tilsyne-
latende har det vært igjen 
litt parafin i tanken, som ble 
antent i forbindelse med ar-
beidene.  – Det var noe brann 
og sot-skader i kjellerrommet, 
og en del røyk oppe i første 
etasje. Røyken ventilerte vi 
ut med vifte, forteller brann-
mester Tore Dahl. 

BRÅRVEIEN: – Tilsynelatende har det vært igjen litt parafin i tanken, som ble 
antent i forbindelse med arbeidene.

Bom stopp 
på Bispeveien
BISPEVEIEN: Rett over 
klokka 16 mandag 16. 
oktober rykket alle nød-
etater ut til Bispeveien: En 
bil hadde kjørt ut av veien, 
fortsatt på jordet og inn 
mot grøftekanten igjen, 
sneia et skilt og krasja i et 
tre på en privat eiendom. 
Airbagene er løst ut, i det 
som må ha vært en kraftig 
stopp. Bilen kom nord-
fra og kjørte ut nord for 
veiskillet inn til Myre-
veien på Fossan. Føreren 
av bilen, en mann i 60-åra 
fra Våle, hadde fått et 
illebefinnende. Han ble 
tatt med til sjukehus i 
Tønsberg for en nøyere 
sjekk, på grunn av høy 
fartsgrense på stedet og 
store materielle skader. 
Han fikk sitt førerkort 
beslaglagt.

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

I Prosjekt Peru skal elever fra 
Re videregående tjene inn 400 
kroner som går til skolen og 
barnehjemmet. Derfor; ta godt 
i mot elever som kommer for å 
spørre etter jobb eller kommer 
på døra di med bøsse. Årets 
dato for aksjonen er 7. novem-
ber. 

Barnehjem og skole
Pengene går til en skole og et 
barnehjem i Peru som både 

BERGSÅSEN: Re VGS planlegger årets Peru-
aksjon. De håper at alle vil ta i mot elevene med åpne 
armer, enten de spør etter jobb eller går med bøsse.

lærere og elever fra skolene som 
støtter prosjektet har besøkt, 
deriblant en elev og en ansatt 
ved Re videregående skole.
Barnehjemmet ble bygd våren 
1993. Det ble da bygd fem små 
hus som barna og tantene skulle 
bo i. I tillegg til de små husene, 
ble det laget et administrasjons-
bygg med kontor, kjøkken, tørr-
varelager, undervisningssal, 
gjesterom og et fjøs. I dag er det 
rundt 20 barn på barnehjemmet.

Skolen i Peru er cirka ti minut-
ter med bil fra barnehjemmet 
og har sju klasserom, toaletter 
og sanitæranlegg, administra-
sjonskontor, lager, datarom og 
et rom hvor vaktmesteren bor. 
Dette er en skole for de fattig-

ste, som ellers ikke vil ha gått 
på skole får gå. På skolen er 
det ansatt sju lærere, en rektor 
og en sekretær. Prosjekt Peru 
lønner seks av de ansatte, mens 
den peruanske staten betaler for 
de tre andre.
 
Starta opp for 25 år siden
Prosjekt Peru ble starta opp i 
1992 – da var det videregående 
skoler i Larvik som støtta 
prosjektet. Høsten 2005 ble 
Re videregående skole med 
på prosjektet, seinere har både 
Holmestrand videregående og 
Melsom videregående slengt 
seg på. Les mer om prosjektet: 
www.prosjektperu.no.

Samler inn penger til 
barnehjem og skole

HØYT OG LAVT: Til 
helga er bøssebærere høyt 
og lavt rundt omkring i 
hele Re for å samle inn 
penger til en god  - og 
viktig - sak. Det store 
bildet er fra 
Torvparken på Revetal 
under TV-aksjonen for 
fem år siden. På det lille 
bildet ser vi hovedut-
valgsleder Tove Øygar-
den informere årets 8. 
klassinger ved Revetal 
ungdomsskole om TV-
aksjonen. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang 

og Re kommune.

Hjelp Revetal menighet å hjelpe i Moldova

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Revetal menighet inviterer 
til julesalgsmesse lørdag 25. 
november fra klokka 13 - 17, 
til inntekt for hjelpearbeid i 
Moldova. 

Bidra med salgsvarer 
- eller kom og kjøp!
Barna på menighetens barne- og 
ungdomsklubb “Superfredag” 
er allerede i gang med å lage 
mye fint som skal selges på 
markedet. I tillegg kan alle 
som vil bidra; enten det er å 
bake eller lage ting. – Dette 
blir til salgsboder med flotte 
julegaver, forteller Tove Sundby 
på vegne av menigheten. – Det 
blir julebakst, flotte håndverkst-
ing, julepynt med mye mer. Vi 
oppfordrer deg som vil bidra til 

mennesker i Moldova, som ikke 
har det så godt som oss, til å 
bake og lage ting til salgsboder. 
Levering av varer kan gjøres på 
Røråstoppen skole i gymsalen
fredag 24. november klokka 18 
- 20.30, eller lørdag 25. novem-
ber klokka 10 - 12. 
Det vil også bli aktiviteter for 
barna både ute og inne. Det vil 
være mulighet for å nyte en 
julevandring utendørs, med 
gløgg og pepperkaker ved bål-
panna. Det blir cafe med kaker, 
pølser, saft og kaffe, sukkers-
pinn og popcornmaskiner. Og 
det blir loddsalg med trekking 
av fine premier i flere runder, 
informerer Revetal menighet. 
Moldova regnes som det fat-
tigste landet i Europa. Familien 

Horn fra Våle har vært misj-
onærer i landet. I august 2015 
reiste Berit og Tom Erik Horn 
med tre barn og ble der et snaut 
år. ReAvisa skreiv om dette i 
juni-nummeret 2016. – Engasj-
ementet som «Superfredag» 
og Revetal menighet har for 
Moldova betyr mye for de som 
får hjelpen, fortalte Berit og 
Tom Erik Horn:

Viktig å vite at noen bryr seg
– Vel så viktig som at vi støtter 
dem økonomisk, er at mennes-
ker et annet sted i verden bryr 
seg og gjør en innsats for dem. 
De kan ofte føle seg glemt og 
forlatt, men dette minner de på 
at Gud er god, og at mennesker 
bryr seg.

REVETAL: Bidra med salgsvarer - eller kom og kjøp!

Hørsellaget gir desibelmåler til Elverhøy
RAMNES: HLF Re har 
besluttet å støtte Kulturhuset 
Elverhøy med 4.625 kroner til
innkjøp av en desibelmåler i det 
nye øvingsrommet for band, 
forteller lagets leder Gunnar 
Skobba. – Musikere er svært 
utsatt for hørselsskader og dette 
kan være med på å forhindre 
skader, forteller Gunnar - som 
også minner om: – 25 - 26. 
oktober holder vi kurs for alle i 
”Bruk og Stell av Høreapparat,” 
med audiograf fra Horten.

Her er det påmelding, og det 
er plass til cirka 15 personer. 
1. november foredrar Per og 
Solveig Myrstad om” Ofot-
banen – Narvik til Kiruna” på 
Re helsehus. De tar for seg 
historien med ord og bilder helt 
fra 1880-åra. Det er gratis inn-
gang for alle, vafler og kaffe blir 
servert. – Vi har en utloddning 
for å dekke utgifter, forteller 
Gunnar Skobba til ReAvisa.

PROSJEKT PERU: Øverst ser vi glade barn leke utenfor 
barnehjemmet i Peru, og på det lille bildet ser vi Peru-
komiteen på Re VGS. 

Foto: Privat

Frivillighet 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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

TV-aksjonen NRK 2017 går til 
UNICEFs arbeid for å gi utdan-
ning til barn rammet av krig og 
konflikt. I år er datoen søndag 
22. oktober. Re har vist seg som 
den mest gavmilde Vestfold-
kommunen år etter år.  

Stor innsats fra 8. klassingene
Hovedutvalgsleder Tove Øygar-
den har allerede vært på Revetal 
ungdomsskole for å informere 
om årets TV-aksjon, og det som 
blir kalt årets viktigste søndags-
tur: Hvert år gjør 8. klassingene 
ved Revetal ungdomsskole en 
stor innsats som bøssebærere, 
men det trengs flere frivillige.
I fjor var det for første gang 
litt for få bøssebærere, så noen 
bøssebærere måtte gå flere ruter 
enn planlagt for å dekke hele 
Re, forteller Re-ordfører Thor-
vald Hillestad til ReAvisa: 
– For å få en god oversikt vil vi 
gjerne at alle som vil bidra kan 
henvende seg til servicetorget 
på kommunehuset, helst innen 
fredag 7. oktober. – Vi trenger 
både folk med bil og folk som 
vil ta beina fatt. Vi trenger totalt 
50 sjåfører og 70 – 80 bøsse-
bærere. Erfaringene er at mange 
vil hjelpe til, men da det var 
mer enn nok frivillige for to år 
siden, ble det litt for få i fjor.  
Gode forberedelser er viktig, 
sånn at vi sørger for at bøsse-
bærerne oppsøker alle kriker 
og kroker av kommunen vår. I 
forkant av TV-aksjonen setter 
ordføreren seg ved telefonen og 
ringer rundt til næringsdrivende 
i Re og samler inn bidrag fra 

TV-aksjonen 

det lokale næringslivet. Også 
her har Re tronet suverent på 
toppen av statistikken. Og til 
sjuende og sist går pengene til 
en veldig viktig sak, understrek-
er ordføreren: – Vi mister snart 
en hel generasjon med folk på 
flukt fra krig og elendighet, der 
barna går glipp av skole. Det er 
viktig å gjøre det vi kan for at 
det ikke skal skje, sier Thorvald.
TV-aksjonen presenteres slik på 
egen nettside: «Når barn i krig 
og konflikt ikke får utdanning, 

står et helt lands framtid på 
spill. Årets TV-aksjon skal gi 
skolegang og håp til barn der 
krigen raser».
Ett av fem barn i krigs- og 
konfliktområder står i dag uten 
skolegang. UNICEF jobber 
hardt og målrettet for at barn 
ikke skal få ødelagt framtiden 
på grunn av voksnes kriger og 
konflikter. TV-aksjonen 2017 
skal gi utdanning til barn i 
Colombia, Mali, Syria, 
Pakistan og Sør-Sudan.

RE: Hvert år gjør 8. klassingene ved Revetal ungdomsskole en stor innsats 
som bøssebærere, men det trengs flere frivillige – blir du med på årets viktigste 
søndagstur?

TV-aksjonen på søndag:
– Ta bøssebærerne vel i mot!

Årsmøte onsdag 22. november
Medlemsmøte/julemøte og årsmøte i lokalene til 
Blomstergård på Bjune, klokka 18.30. 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 Face-
book. Legg til Ramnes Bygdekvinnelag på Facebook!
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MiniRent: Kr 900 pr dag 

 

 

Ring: 917 888 85... 

Se når graver er ledig på www.minirent.no 

Fri frakt av maskinen innen Re, Holmestrand 
og Hof ved leie over 3 døgn 
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LESERINNLEGG: Som du 
sikkert vet ønsker myndighetene 
å installere AMS-målere i alle 
boliger ("smart"strømmåler). 
Håper mange leste innlegget i 
Tønsbergs Blad fredag 6. okto-
ber hvor det ble uttrykt skepsis 
om samme tema. Grenseverdi-
ene på stråling som benyttes 
her i landet er mye høyere enn 
i mange land (feks Østerrike 
og Russland) og de er fra 1998, 
da vi slett ikke ble utsatt for så 
mye stråling som vi blir nå.
For eksempel har vi en mobil-
mast på Revetal som stråler 
mye. Hvis noen vil se dette med 
egne øyne er det bare å ta kon-
takt så avtaler vi tid og går og 
måler. Stråling fra mobilmaster 
og AMS-målere påvirker cel-
lene, dette kan få konsekvenser 
vi foreløpig ikke aner noe om, 
for både mennesker, dyr og alt 
planteliv. De som har fått instal-
lert måler allerede rapporterer 
blant annet at mat mugner/

råtner mye fortere, selv får de 
hodepine, søvnvansker, kvalme, 
slitenhetsfølelse osv. Strømsel-
skapene sier apparatet kun 
stråler noen ganger i døgnet, 
men det har blitt målt flere sted-
er at det sender/stråler mellom 
70 og 90 ganger i minuttet, hele 
døgnet! Jeg kommer til å si nei 
takk til "tilbudet" om ny strøm-
måler og håper mange andre 
gjør det samme. Det er viktig å 
begrense mengden av stråling 
man får i seg så godt man kan. 
Til informasjon er det ikke bare 
strålingen som er skummel her, 
med smartmeter kan strømfor-
bruket ditt overvåkes og even-
tuelt styres, informasjonen kan 
også selges videre til tredjepart. 
For mer informasjon gå inn på 
Einar Flydals side, eller bli med 
i Nei til smartmeter-gruppa på 
facebook.

Grete Nina Aske, 
Valleåsen.

“Smarte” strømmålere?

Konfirmantjubilanter i Fon
FON: Søndag 15. oktober var konfirmantjubilantene innbudt til gudstjeneste i Fon kirke og 
etterfølgende kirkekaffe i gymsalen under Fon barnehage. Fon menighetsråd sto for arrange-
mentet som samlet sju 50-årsjubilanter og en 70-årsjubilant. Jubilantene og øvrige gjester 
kunne kose seg med deilige snitter, kaker og kaffe. Gamle minner ble gjenoppfrisket og noen 
ble også delt med resten av forsamlingen. På bildet ser vi fra venstre femtiårsjubilantene: Arvid 
Skuggedal, Ivar Lyngås, Kjell Solberg, Kirsten Fjeld, Aud Karine Gjelsås (født Solberg), Jorun 
Rustan (Evensen), Finn Stange og 70-årsjubilanten Trygve Gran. 

Foto: Håkon Westby.

- Vi har dekkhotell!

Trenger du nye 
vinterdekk?
Kontakt oss for en hyggelig dekkprat!

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

Meninger i Re: Konfirmantjubilanter i Re:
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Inviterer til allsang 
på Elverhøy
RAMNES: – En kveld med smil 
der alle synger!, inviterer Knut 
Høydal og gjengen på Kultur-
huset Elverhøy i Ramnes. Sam-
men med VåRa-koret, Dagfinn 
Ellingsen på piano og Frank 
Wedde på gitar kan du lufte 
sangstemmen tirsdag 24. okto-
ber fra klokka 18.00. Det blir
pratepause med mulighet for 
kjøp av drikke og vafler. 
– Ta med venner og kjente og 
bli kjent med atmosfæren på 
Kulturhuset Elverhøy, oppfor-
drer den musikkglade Elver-
høy-gjengen.

Margareth Skjel-
bred til Ramnes
BJUNE: – Margaret Skjelbred 
kommer til oss og leser egne 
tekster, forteller Åse Marie 
Holm på vegne av Ramnes 
bygdekvinnelag. Det er på deres 
årsmøte at den kjente dikteren 
dukker opp. – Vi skal også 
spise god mat sammen. Alle 
er velkommen til lokalene til 
Blomstergård 22. november 
klokka 18.30, informeres det.

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

www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening

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
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FUGLEMAT 

Åpent: man-fre 8-17, lørdag 9-13Møllebutikken på Borgen

Solsikkefrø 
25kg     385,- 
  5kg       95,- 
 
Meget god kvalitet!

Villfuglfrø 
3 kg pose 
69,-

Jordnøtter 
3kg pose 
145,-

The Dix spilte 
på stasjon igjen
REVETAL/FON: Lørdag 
14. oktober innleda The Dix 
høstprogrammet på Revetal 
gamle stasjon. Videre på høst-
programmet står Sons of Bane 
4. november, talentshow 17. 
november, julebord med Cos-
mic 9. desember, Za-Zaa-rocken 
26. desember og Goosberry 
Crumble 29. desember. Det var 
hele 23 år siden sist The Dix 
spilte her, og at det tok så lang 
tid er det flere grunner til: – En 
butikk ødela vel moroa der i 
mange år, og så var det en peri-
ode hvor The Dix sitt konsept 
kanskje ikke passet helt med 
innehaverens konsept.
The Dix består av Rune Lie, Jan 
Gunnar Ringen, Erik Firing og 
Sigurd Johnsen – alle fra Re.
Bandet har gitt ut to plater, 
begge produsert i Køllas kjeller: 
«Syv Stener» fra 1996 og «Hue 
i ei sky» fra 1998. For ti år 
siden kom dokumentaren om 
bandet «The Dix Anthology».
Av salgstall oppgir bandet sjøl 
på egen nettside at det er solgt 
over 300 eksemplarer av debut-
albumet – med utropstegn!, 
både på kassett og etter hvert 
CD.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Julebord på Restauranten med 
show, middag og live-musikk 
uti de små timer er blitt en 
tradisjon. Så sånn blir det i år, 
igjen:

– Meg blir dere ikke kvitt!
På Restauranten har store 
humorstjerner og lokale raringer 
underholdt – det siste har ofte 
slått best an på Revetal. De siste 
åra har den lokale humortrioen 
«Sønner av Mødre» satt Revetal 
på hue fram mot jul. Men i år 
tar to tredjedeler av trioen tatt 
et friår, og sistemann kunne fort 
blitt en fortapt sønn. – Men meg 
blir dere ikke kvitt, ler Tommy 
Anderson. Moro-mannen fra 
Stokke er blitt glad i Re, og 
vil ikke skuffe julebordsgjest-
ene – eller Restaurant-sjefen. 
– Roger liker jo å lage litt moro 
på Restauranten og jeg vil jo 
ikke skuffe ham. Derfor tenkte 
jeg meg om, og kom på at jeg 
har en kompis som driver med 
sprell på kick-off og sånn, og 
han har til og med hatt juleshow 
på Oseberg i Tønsberg tidligere!
Også trenger vi ei dame som 
kan synge, i manko av Haralds 
flotte røst og deilige kvinne-
framtoning. Da leita jeg egent-
lig ikke så lenge, for jeg har ei 
dame som synger som et skudd, 
og som har spilt masse revyer 
og greier. – Du kan godt si at ho 
har liggi seg til rollen. Nå er vi 
samboere.
Tommy lover et show som er 
litt annerledes enn de forrige, 
eller kanskje ikke? – Jeg prøver 
å skrive et show som distanserer 
seg litt fra «Sønner av Mødre», 
men jeg er jo ikke så veldig all-
sidig, så det blir vel kanskje noe 
av det samme. Greia er å være 
ærlig. – Vi er litt nedpå, og later 
ikke som vi er noe. For det er 
vi jo ikke. Vi er glade amatører. 
Også er vi fra Stokke. Det er jo 
en vits i seg sjøl.
Den ærlige humoren slår an på 

Revetal, mener Tommy. Og han 
vil involvere publikum, da blir 
det gjerne noen improviserte 
sprell. Det kan ta helt av når 
Tommy blir en løs kanon på 
dekk. – Vi har det jo fryktelig 
gøy på scenen, og det smitter 
over på publikum. Det blir bånn 
gass. Vi liker å bli vippa av pin-
nen, uten at det er en oppfor-
dring til publikum!
Det blir som alltid show først, 
så julemiddag, deretter live-
musikk. – Vi er nødt til å ta det i 
den rekkefølgen, for på Revetal 
er julemiddag det samme som 
mengder akevitt.

Var egentlig alt bedre før?
Showet har fått tittelen «Alt 
var bedre før». – Men, var det 
egentlig det?  Jeg trur kanskje 
det kommer an på hvor langt 
tilbake vi går, hvor «lenge før» 
vi snakker om, grubler Tommy.
– En god blanding av før og 
nå, det har jeg trua på. Derfor 
prøver vi å få til litt gammal 
humor – på ny måte, forklarer 
Tommy. De som ble nevnt 
over her, som er huka inn til 
årets show, er: Trond Magne 
Holt (49): – Han er stemmen 
på radioreklamen, veitu. Radio 
Tønsberg og alt mulig. Han har 
masse sceneerfaring, og er en 
skikkelig moroklump!, forteller 
Tommy. Karen Marie Haraldsen 
(30): – Det er samboeren min, 
forteller Tommy. – Ho er kjent i 
kulturlivet, synger i band og har 
vært med i både Andeburevyen 
og Stokkerevyen. Hun har vært 
med på Hvalsommer i Sande-
fjord som syngede servitør. I 
tillegg er Terje Stangeland fra 
Revetal en viktig mann: – Han 
gjør en kjempejobb med musikk 
og lydkulisser som er spilt inn 
i studioet hans. Med bare tre 
stykker på scenen må vi benytte 
oss av litt moderne multimedia i 
bakgrunnen.  
– Men, vi synger live, altså!

– Klar for en ny julebordsesong!
REVETAL: Tommy Anderson har fått med seg en ny 
gjeng til å trimme lattermusklene til julebordsgjest-
ene på Restauranten. – Ho ene har liggi seg til rollen, 
men ho er veldig flink altså!

JULEBORD-SHOW: 
Tommy Anderson (39) 
har med seg Trond Magne 
Holt (49) og Karen Marie 
Haraldsen (30) i årets jule-
show på Restauranten. 

Foto: 
Stian Ormestad / privat

Kultur i Re:
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Vi har landets største boligkjøperregister og kjenner de som er på jakt etter akkurat din 
boligtype i ditt nabolag. 

Med skreddersydd salgspakke til din bolig er det enkelt og attraktivt for 
potensielle kjøpere å oppleve boligen. Det sikrer flere på visning og best pris 
for din bolig. Ta kontakt for gratis verdivurdering i dag. 

Har du planer om å selge bolig?

Din bolig er unik!

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

  09999
dnbeiendom.no

GRATIS 
VERDIVURDERING! 

Thor Fredrik 
Hanssen Solberg

Truls Bøhle

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

Kultur i Re:

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Siste helga i september var det 
klart for Våra-korets tradisjon-
elle loppemarked. De siste åra 
har det finni sted på Elverhøy i 
Ramnes - så også denne høsten.

Mange gjorde nok et kupp!
Mest folk var det på lørdag – da 
var det hektisk, forteller dug-
nadsgjengen. Søndag var det 
auksjon og posesalg etterpå.
Det ble budt friskt på auksj-
onen, og mange gjorde nok 

Mange gjorde et godt kjøp 
– og støtta Våra-koret i samme slengen

et kupp! Et mokkaservice fra 
Egersund til 800 kroner, eller 
11 Nora Gulbrandsen-dekorerte 
tallerkener fra Porsgrunds 
Porselen til 1.100 kroner. En 
langeleik gikk for en hundre-
lapp, en lutt for 200 kroner, 
og gamle melkespann gikk for 
fra 450 til 550 kroner. En flott 
juleduk gikk for 200 kroner. 
En mink som auksjonarius for-
sikra «at var dau» gikk for 150 
kroner, mens en fin sølvrev 

kom opp i 500 kroner.

Viktig dugnadshelg for koret
Loppemarkedet er den viktigste 
inntektskilden til drift av Våra-
koret, og alt gjøres på dugnad. 
Med et kjøp her støtter du et 
kulturinnslag i bygda.Loppe-
generalen Ingegerd Holt 
Brattestå er godt fornøyd med 
salget og gleder seg allerede til 
neste loppemarked, oppsum-
merer hun til ReAvisa.

RAMNES: Loppemarkedet er den viktigste inntektskilden til drift av Våra-ko-
ret, og alt gjøres på dugnad. Med et kjøp her støtter du et kulturinnslag i bygda.

GODT 
FORNØYD 
LOPPE-
GENERAL: 
Ingegerd Holt 
Brattestå er 
godt fornøyd 
med salget.
Loppemarke-
det sørger 
for viktige 
inntekter til 
Våra-koret.
 

Foto: 
Håkon Westby.

Re Lions med gaver til kulturlivet i Re

RE: Lionsbevegelsen feirer 100 år i år, og Re Lions markerte 
det med at korpsene og barneteateret på Kulturhuset Elverhøy 
fikk 10.000 kroner hver. Lions ønsker å skape samhold og 
felleskap, hjelpe andre, påvirke lokalt og bygge relasjoner.
Organisasjonen ble stiftet 7. juni 1917 i Chicago, USA, av for-
retningsmannen Melvin Jones. Lions er i dag verdens største 
humanitære serviceorganisasjon med 1,4 millioner medlem-
mer i over 200 land. Den første klubben i Norge, Lions Club 
Oslo, ble stiftet 24. april 1949. I dag har Lions 10.500 med-
lemmer i 430 klubber, spredt utover hele Norges land - også 
her i Re. På bildet ser vi lederen i Re Lions, Tore Finnerud, 
overrekke gavebrev til fornøyde mottakere, fra venstre: Jo-
hannes Rønningen og Camilla Ramberg, Ramnes og Rørostop-
pen skolekorps, Heidi Skaug, Våle skolekorps, Fredrik Backe, 
Gladgjengen Janitsjar, Rikka Riverud, Barneteateret Kulturhu-
set Elverhøy og Kristine Myrstad Gulbrandsen, Blågjengen. 

Foto: 
Håkon Westby.
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Temamøte:
Papirløst regnskap og skattenytt

Relevant tema for alle regnskapsliktige!

Tirsdag 24.10.17 klokka 19.00.
Ros Økonomi AS, Gamleveien 1, Revetal.

Påmelding: revetal@sagarr.no
innen kl 12.00 samme dag.

Det papirløse regnskapet:
Elektroniske bilag

Krav til bilag 
Muligheter i skyen

Skattenytt:
Statsbudsjettet

Skattefradrag for investeringer i gründerbedrifter
Aksjesparekonto

Still oss gjerne spørsmål!

ROS ØKONOMI AS
 

Alle er velkomne!
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Det var folksomt på Bakke 
mølle sist søndag – og det var 
mye som skjedde der: 

«Vern gjennom bruk» – og da 
er jo Bakke Mølle stedet!
Anderace i Storelva, natursti, 
fiskekonkurranse, skyting på 
blink med kjempesprettert, 
maling på håndkvern og kvern 
med vannkraft. I tillegg var det 
pløying med hester, binding 
av kornband, demonstrasjon 
av grøfting med Felleskjø-
pets grøfteplau bak en innlånt 
”Gråtass” med reduksjonsgir og 
skjæring av tømmer på mobil 
dampsag. Øyvind Skjeggerød 
ønska velkommen til Bakke 
Mølle før Harald Gjersøe i Våle 
Historielag minner om at årets 
tema for kulturminnedagen er 
”kulturminner i samfunnets 
tjeneste – vern under bruk».
Da er jo nettopp Bakke Mølle 
stedet. Her har det vært doku-
mentert mølledrift fra tidlig 
1600-tall – trolig mye tidligere. 
Her har vært kvernkall, deretter 
turbiner. Det har vært flere bran-
ner på Bakke, forteller Gjersøe: 
– Den eldste delen av mølla er 
bygd i 1905 – da ble det bygd 
opp igjen etter en brann. Det var 
sag i drift her til 1926. Nå er ei 
sag på plass igjen. Den kom-
mer fra Skotvet i Fon. Det ble 
tidligere fløtt tømmer i Storelva.
Så dukka Krestian Ælvebakken 
i Kåre Holtungs skikkelse og 
kona Gunda Svinevøll i Vilde 
Holtungs skikkelse opp. De 
kom roende med tre tømmer-
stokker. De ville han ha skjært 
kassebord av, så han kunne få 
spikra eplekasser til eplene han 
skulle ha i hus. Ikke lenge etter 
kunne de ro oppover elva med 
de nyskjærte plankene.
Hos ”linjentene” var Halvor Ja-
kobsen i full gang med å knekke 
linen på en bråke. – Dette er 

Kulturminnedagen i Re: 
– Å bråke, skake og hekle er gøy!

LIN-GUTT: Gammelt håndt-
verk er artig å prøve seg på, 
synes Halvor Jakobsen. 

Foto: 
Håkon Westby.

gøy, sa Halvor som etterpå 
skulle prøve seg på å skake og å 
hekle linet. Da ReAvisa snakket 
med arrangørene etter kultur-
minnedagen var de strålende 
fornøyde. – Skrekkelig møe 
følk! Minst 600!
Været var strålende og det var 
masse blide folk: Luftdraget 

var perfekt til anderacet som 
ble vunnet av and nummer 
318 kjøpt av Boas Nilsen. 
Vinner av fiskekonkuransen 
ble Olea Borge. Nummer 
to ble Benjamin Brei Holtz, 
mens naturstien ble vunnet 
av Adrian Brunborg 
Skjeggerød.

BAKKE MØLLE: Hos ”linjentene” var Halvor Jakobsen i full gang med å 
knekke linen på en bråke. – Dette er gøy, sier Halvor om det gamle håndtverket.

JULESALGSMESSE 25. NOVEMBER 
Røråstoppen skole klokka 13 - 17.
Til inntekt for hjelpearbeid i Moldova. Det vil være: 
Mulighet for å nyte en julevandring utendørs med 

gløgg og pepperkaker ved bålpanne hele tiden, og 
med en guidet runde kl 14 og 16. Åpen cafe hele tiden: 
Kaker, pølser, saft og kaffe.Sukkerspinn og popcorn-
maskiner. Aktiviteter for barna inne og ute. Loddsalg 

av årer, kl: 14, 15, og 16. Og sist men ikke minst: 
Salgsboder med flotte julegaver. Eks: julebakst, flotte 

håndverksting, julepynt med mye mer!

Vi oppfordrer deg som vil bidra til de menneskene i 
Moldova, som ikke har det så godt som oss;

Til å bake og lage ting til salgsboder. 
Levering av varer til Røråstoppen skole i gymsalen: 

fre 24/11 kl.18 - 20.30,
eller lør 25/11 kl 10 - 12. 

Arrangører: Revetal Menighet og Superfredag.

LESERINNLEGG: Regjeringa 
kan neppe ha noen kunnskap
om hvilken verdi et lag, en 
forening eller en frivillig 
organisasjon har for et barn, 
en ungdom, en voksen eller en 
pensjonist som bor i f.eks. en 
liten bygd. Vi mennesker er 
sosiale vesener. Vi liker å være 
sammen. Vi liker å kunne glede 
oss sammen. Vi liker å ha det 
gøy. Når vi har noe felles, som 
et lag, forening eller en frivil-
lig organisasjon: - en felles 
interesse, er det mye enklere å 
kunne få muligheten til å være 
sosiale vesener, selv om vi ikke 
bor i byen. Regjeringa er bl.a. 
veldig opptatt av gründere, og 
at gründerne skal komme fram. 
Det er noe det skal satses på. 
Det er vel og bra det, men på 
bekostning av hva? Er det på 
bekostning av det jeg nettopp 
har skrevet noe om? Er det på 
bekostning av lag, foreninger 
eller frivillige organisasjoner? 
Skal en gründer, altså én person, 
få støtte i stedet for f.eks. en 
frivillig barne- og ungdoms-
organisasjon? Hva hvis denne 
barne- og ungdomsorganisas-
jonen er med på å skape frem-
tidige gründere? Kanskje ikke 
bare én, men mange? Det er en 
barne- og ungdomsorganisasjon 

som ligger mitt hjerte veldig 
nært, og det er 4H. Det viser seg 
at 4H er blant de lag, foreninger 
og frivillige organisasjoner som 
kanskje vil kunne miste flere 
millioner kroner i statsstøtte.
Jeg vet at det skapes gründere 
i 4H. Jeg har troen på at det 
fortsatt vil skapes gründere i 
4H, men for at det skal kunne 
fortsette er 4H avhengig av 
fortsatt støtte fra staten. 4H gir 
mye til barn og ungdom; og de 
fire H-ene bygger på klart Hode, 
varmt Hjerte, flinke Hender 
og god Helse. Medlemmene i 
4H driver klubbene sine ved 
å selv inneha styrevervene, de 
jobber med et prosjekt i løpet 
av året, de er sosiale, de har det 
morsomt, de holder sammen, 
de er på kurs, de er på leir, og 
de er på turer og møter. Utfra 
mitt syn, og min erfaring som 
9 år som medlem og 20 år som 
klubbrådgiver i 4H, er det ingen 
tvil om at 4H skaper glade og 
kunnskapsrike barn og ungdom-
mer. Og det må 4H få mulighet-
en til å gjøre i fremtiden også.

Monica Kiste Bergan,
Djerv 4H, Undrumsdal

Veit ikke regjeringa verdien 
av frivillige lag og foreninger?

Allsang på Kulturhuset Elverhøy 
tirsdag 24. oktober kl 18.00

En kveld med smil der alle synger! Sammen med Knut 
Høydal og VåRa-koret, Dagfinn Ellingsen på piano, 
Frank Wedde på gitar, og enkelte overraskelsende 

innslag fra salen. 

Pris for en slik helaften: kr 50. Pratepause med 
mulighet for kjøp av drikke og vafler. 

Vi ønsker alle VELKOMMEN til en uforglemmelig 
kveld.  Ta med venner og kjente!

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
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Personalia i Re:

Slekters gang i Re:
Døpte:

Fon kirke
03.09     Vilde Holtung Skau
03.09     Maren Håkestad Hvidsten
 
Ramnes kirke
03.09     Lilja Freitag Jensen – døpt i Nøtterøy kirke
10.09     Anna Dorthea Sogn Haukenes
10.09     Celine Langedrag-Brodin
10.09     Mads Melvold Svendsen
17.09     Jonas Christian Svensøy – døpt i Slagen kirke
24.09     Thea Lindtveit Løvåsvåg – døpt i Slagen kirke
24.09     Mathilde Nordseter – døpt i Søndre Slagen kirke
 
Undrumsdal kirke
17.09     Emeline Louise Heen
24.09     Benjamin Ramsli Kjellstadli – døpt i Borre kirke
 
Våle kirke
24.09     Odin Berget
08.10     Thea Løvli Damgaard
 

Vigde:

Undrumsdal kirke
30.09     Helene Fjellvang og Ole Hans Styrmo Fjellvang
 
Våle kirke
16.09     Thale Johansen Skatvedt og Ole Kristian Jonsrud
23.09     Barbro Sorina Fernstrøm og Andreas Løver
 

Døde:

Undrumsdal kirke
01.09     Margreta Engstrøm
 
Ramnes kirke
27.09     Anne-Lise Andvik
12.10     Sigrid Himberg
 
Vivestad kirke
08.09     Steinar Langeland
 
Våle kirke
07.09     Karen Marie Lie
14.09     Arne Duestad
20.09     Åsmund Stokland
27.09     Agnes Huseby
06.10     Anne Olava Håkestad
13.10     Sølvi Henriksen

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Tlf: 33 06 22 90 
klemmetsby-firing.no

Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet

Send inn 
til ReAvisa!

Gratulasjoner, 
jubilantbilder, 
bryllupsbilder, 

minneord 
og annet 

personalia 
kan sendes til 

ReAvisa:
 

Post@ReAvisa.no 
MMS 488 69 444

Tusen takk!
For hilsener og oppmerksomhet i anledning diamant-

bryllup og 85 årsdag!
Med vennlig hilsen Gerd og Lars Røisgård.

Jan-Olav tok en real oppvask med sjefen.

Full fart med Vera 
Lynn-forestilling
GRETTEBYGD: Første fredag 
i oktober var det Vera Lynn 
forestilling på Grette skole. 
Arrangør var Grette Sanitets-
forening, og forestillingen var 
i regi av Teater Ibsen. To ak-
tører fra Underholdningsvogna, 
Benedicte Barra og Maiken 
Kroken, spilte og sang i alle 
rollene i forestillingen. Den ga 
et innblikk i Vera Lynns liv og 
karriere fra hun debuterte som 
sjuåring, og videre gjennom 
hennes lange karriere. Spesielt 
ble hun en populær sangerinne 
under 2. verdens-krig. Hun 
besøkte Norge i 1969 og vi fikk 
se en filmsnutt med henne og 
Rolf Kirkevåg på Momarkedet. 
Ved hjelp av film og lydopptak 
sammen med skuespillerne ble 
det en fin forestilling, hvor gam-
le kjente melodier fra tidligere 
radioprogrammer kunne 
gjenkjennes. De 30 frammøtte 
koste seg gjennom forestillin-
gen, som blant annet bød på en 
morsom flytur til Burma under 
2. verdenskrig. Vera Lynn fyllte 
nylig 100 år og hadde sendt 
skuespillerne en lykkeønskning 
i anledning forestillingen. Leder 
i Grette Sanitetsforening takket 
skuespillerne, før kvelden ble 
avsluttet med kaker og kaffe 
og loddsalg. På bildet ser vi 
skuespillerne i aksjon, Bene-
dicte Barra foran som flyveren 
og Maiken Kroken bak som 
passasjeren Vera Lynn. 

Foto:
 Håkon Westby

Snømåking 
og brøyting
Ønsker hjelp til 

snømåking 
for vinteren.

Sted - Eketuftvn. 

Henv. 922 69 699.

- gir sorgen vei

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

dere ønsker. Organiserer askespredning.

Oppretter fremtidsfullmakt til bruk ved 
fremtidig alvorlig sykdom. 

Livssynsåpen, personlig gravferd.

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

9938 8609, hele døgnet.
post@alternativbegravelse.com

www.alternativgravferd.com
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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.

ReAvisa for fem år siden: Hils på reing nummer 9.000!
FRA ARKIVET: Da ReAvisa gikk i trykken for fem år siden, var vi eksakt 9.001 reinger. Det 
ble født langt flere barn her enn i våre nabokommuner. I oktober-ReAvisa i 2012 fikk du hilse 
på Even Holm Flåtten på tre måneder, odelsgutten på Lefsrød gård. Han var reing nummer 
9.000. Even får kort vei til Røråstoppen skole, og det synes mamma og pappa er fott - som det 
aller meste ellers i Re, en kommune de er veldig stolte av. Noe negativt? Pappa synes bredbån-
det går for sakte, og mamma synes at folk kjører for fort. For fem år siden kunne du også lese 
at Re vokser mer enn både landssnittet og snittet for Vestfold - faktisk var Re den kommunen 
med størst befolkningsvekst i hele Vestfold. Etter dette har store byggefelt blitt utviklet, som 
for eksempel Skjeggestadåsen og Rødsåsen som de to største her i Re. I dag, fem år seinere, er 
vi blitt rundt 9.550 reinger!

Faksimilie: ReAvisa, oktober 2012.

Mindre alvorlig ulykke i Fon
FON: Ikke alle tips er som alle andre tips. Dette tipset fra Re Auto 
i Fon kom inn en tidlig morgen, med overskriften “Ulykke i Fon!” 
Redaksjonen stussa over det, siden det ikke var meldt om noen 
ulykker i Re i løpet av natta. Men tipset lød som følger: “Melder 
om trafikkulykke ved Hvitsteinveien natt til i dag. Ser ut til og være 
moderate personskader”. Da vi åpna vedlegget og fikk se bildet, 
lo vi godt. Jan Arne Hvitstein og hans stab på Re Auto har hatt 
det moro med heksa på veggen, som tydelig har gått på en smell. 
Heksa føyer seg inn i rekken av påfunn. Rett borti skaukanten står 
et digert troll, god synlig fra Bispeveien. 

Foto: Privat.
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