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Re Røde Kors og Re kommune samarbeider om julegaveinnsamling for sjuende år på rad. Alle kan bidra, 
og gavene går til barn, ungdom og unge voksne i Re-familier som har lite å rutte med. 

– Innbyggerne i Re er fantastiske og gavmilde, og gavene har vært mange. Vi i Røde Kors håper det vil bli 
like bra i år!, sier lokallagsleder Geir Varholm. Det trengs opp i mot 400 julegaver for å dekke behovet.

Bidrag kan leveres til Re Røde Kors som har stand på Re-torvet to fredager før jul, eller hos barneklær-
butikken “Helt perfekt”. I tillegg har Re Røde Kors finni på noe nytt og smart, les mer om det på side 2 og 3.
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Julegaveinnsamling 
med en ny og smart vri

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På juletreet i andre etasje på Re-
torvet vil det henges opp lapper 
med ønsker, som alle som vil gi 
gaver kan plukke av. Der vil det 
stå alder, kjønn og julegave-
ønske, og lappen skal følge 
gaven helt til den er kommet 
fram til barnet som har ønsket 
seg akkurat det som står på 
lappen. – Dette er anonymiserte 
ønskelister som Barn og unge-
etaten i Re kommune fordeler, 
forteller Geir Varholm, leder 
i Re Røde Kors. Kona Jen-
nifer Tinnion-Varholm leder 
julegaveinnsamlingen. Jule-
treet vil komme opp rett før 
månedsskiftet november/
desember.

Noen gruer seg til jul
– Det finnes noen som gruer seg 
til jul – av frykt for å ikke få til 
en skikkelig julefeiring. Alle 
som får besøk, blir veldig glade. 
Noen gråter av glede, fortalte  
Elisabeth S. Paulsen, virksom-
hetsleder i Re kommune, da en 
av de første julegaveinnsam-

lingene ble oppsummert. I fjor 
ble det gitt hele 369 gaver. Da 
var det nok til at det ble gitt ett 
par gaver til alle som fikk. Noe 
rundt det samme antallet trengs 
i år også. – Vi sitter på kunn-
skapen om brukerne, hvem som 
kan trenge dette – koordinert 
med NAV, helsesøster, skoler og 
barnehager, forteller virksom-
hetslederen. – Vi får også tips 
fra innbyggerne – både de som 
sjøl sliter økonomisk, men også 
gode naboer, venner og kjente 
som ser at noen kan trenge 
dette.
Som de foregående åra er dette 
et samarbeid mellom Re Røde 
Kors og Re kommune, ved 
virksomhet for barn og unge. 
Det vil si helsestasjon, barne-
vern, familiesenter og NAV. Det 
er også flere lag og foreninger 
engasjert, og på skolene er det 
flere juleverksteder. Mens alle 
kan være med på innsamlingen, 
er det Re kommunes folk som 
samler inn ønskelister og tilslutt 
fordeler gavene til de som 

REVETAL: Dette blir den sjuende julegaveinnsamlingen til Re Røde Kors. Nytt av året er ønskelister som 
skal henges på juletreet på Re-torvet. Det sørger for at barna får akkurat det de ønsker seg.

trenger det mest. – Det er både 
barn, ungdom og unge voksne i 
Re-familier som har lite å rutte 
med, forteller Geir Varholm. 

Kan levere gaver allerede nå
Dette er det sjuende året med 
julegaveinnsamling. At det i år 
henges opp lapper med konkrete 
ønsker fra barna, gjør at det 
er litt mer jobb i forkant, men 
mindre jobb i etterkant. Dess-
uten risikerer man ikke å sitte 
med mye av det samme, for så 
fort en lapp er plukka av treet, 
kan ikke andre få den samme 
lappen og gi det samme. – Men 
viktigst av alt, vi veit at barna 
får akkurat det de har ønska 
seg, forteller Monica Holtan 
Fjeld ved virksomhet for barn 
og unge. Barneklærbutikken 
“Helt perfekt” tar i mot gaver, 
i år som i fjor. Kine Schjølberg 
Tronrud forteller på vegne 
av butikken at det er veldig 
hyggelig å hjelpe til. – Folk har 
allerede vært innom og spurt 
om de kan komme og levere, så 

reinger er ivrig på å bidra til en 
god sak. Det er bare å komme! 
Vi tar i mot gaver allerede nå, 
og helt fram til siste frist for 
innlevering lørdag 16. desem-
ber, sånn at de som jobber med 
å levere ut julegavene skal 
rekke det før julaften.
Re Røde Kors gjør mye flott 
gjennom hele året, som for eks-
empel Internasjonal møteplass, 
flyktningguide, med mer. 
Men nå er det julegaveinn-
samling som gjelder: – Som 
tidligere år har vi en stand på 
Re-torvet ved utgangen til 
parkeringshuset, der vi tar i 
mot presanger. I år er datoene 
fredag 1. desember og fredag 
8. desember fra klokka 16.00 – 
18.00. I tillegg kan det leveres 
gaver i barneklesbutikken 
“Helt Perfekt” fram til lørdag 
16. desember, forteller jule-
gave-gjengen. 
– Innbyggerne i Re er fantas-
tiske og gavmilde, og gavene 
har vært mange. Vi håper det vil 
bli like bra i år!

Juleforberedelser i Re:
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Nettavisa ReAvisa.no - 13.303 lesere sist måned:
Mest lest sist måned:
1. Utforkjøring på Bispeveien
2. Ny deltakerrekord på Re-mila
3. Havregrøt-frokost på Revetal ungdomsskole
4. Bli med inn i fotolåven i Fon
5. Boligbrann i Brårveien

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 november 2017

Snakkmed oss
om regnskap

Glasshytta i Vivestad 

Åpningstider:   
tirsdag til fredag: 11-16 
lørdag: 11-15 
søndager i advent: 12-16 

www.akglass.no og facebook 

en unik gave! 
Kunsthåndverk, 

SKOLENE BIDRAR: Flere skoler, lag og foreninger bidrar 
til innsamlingen. Etter å ha lest om julegaveinnsamlingen i 
ReAvisa i fjor, la Revetal ungdomsskole-elevene planen for 
et juleverksted. – Vil vil at alle skal få det bra til jul, fortalte 
Margrete Reinskau (14), Marthine Nesengen Bjørnsen (14) og 
Ida Johansen (14). – De fleste har tatt med seg brukte leker, 
spill eller klær de ikke bruker lenger, men som fortsatt er helt 
fine. Noen har også kjøpt helt nye ting, fortalte de til ReAvisa 
før jul i fjor. 

Foto: 
Stian Ormestad.

ORGANISATORER: Kine 
Schjølberg Tronrud tar i mot 
gaver i barneklær-butikken 
“Helt perfekt, Jennifer Tinnion-
Varholm er leder for Re Røde 
Kors sin julegaveinnsamling, 
Monica Holtan Fjeld koordi-
nerer Re kommunes innsats, og 
Geir Varholm er leder for Re 
Røde Kors.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det sies at fjøsnissene bor på 
gårdene året rundt, men at 
de blir litt lettere å se når det 
nærmer seg jul – for da har 
de så lyst på julegrøt, forteller 
Roar Lefsaker på Holt gård i 
Undrumsdal.

Mange spor etter fjøsnissen
På Holt gård har de nemlig 
en fjøsnissse som finner på 
nissestreker hvis den ikke får 
grøten sin. Som å slippe ut alle 
dyra på gården, for eksempel. 
Men settes det ut grøt til nissen, 
passer han godt på dyra og er en 
god og trygg hjelper på gården. 
Mye det samme er det med fjøs-
nissen på Ramnes søndre gård. 
Der finner de mange spor etter 
nissen, men nissen sjøl er nesten 
ikke til å finne. Derfor inviterer 
de til åpen gård to ganger i 
førjulstida, både 3. desember og 
17. desember fra klokka 12.00 

Vil du bli med på leit etter julenissen?
RAMNES/UNDRUMSDAL: På Ramnes søndre gård finnes mange spor etter en julenisse de aldri har klart 
å finne – men han er nok der inne på låven et sted. På Holt gård i Undrumsdal har Holtenissen til og med 
vært på TV, men også der må man være våken hvis man skal kunne få et glimt av nissen på gården.

til 16.00 begge søndagene, for å 
få hjelp til å leite etter flere spor 
etter nissen. I tillegg blir det 
hestekjøring, gårdsbutikk, bål-
hygge, og julegrøt til alle som 
vil ha. – Vi har en del historier 

julegrøt og drikk saft på låven, 
eller besøk kaféen og gårds-
butikken, ramser hun opp. 
Kanskje får du se en snurt av 
fjøsnissen, hvert fall kan alle bli 
med på å prøve og lokke den 

har skjønt det rett, så er det bare 
en skuespiller fra revygruppa 
Sceneskrekk som har kledd seg 
ut som julenisse for å spille et 
julespill. 

HOLTENISSEN: Det er blitt 
laga en film om Holtenissen 
som er blitt vist på NRK i 
førjulstida, og som har liggi 
på NRK Supers nett-TV. I 
filmen er barna på gården 
og mange nabobarn med, 
og Holtenissen svinger seg 
i takbjelkene for å få rappa 
med seg no’ grøt.

Foto fra filmen.

Se video på ReAvisa.no

om nissen vi vil fortelle, også, 
forteller Ingunn Skjeggestad på 
Ramnes søndre.

TV-kjendis på Holt gård
På Holt gård i Undrumsdal blir 
det julestemning fra og med 
søndag 26. november og hver 
søndag fram til jul, forteller 
gårdsjenta June til ReAvisa.
– Hils på dyra og dra på heste-
tur med slede eller vogn, spis 

fram. At det finnes en nisse på 
gården er det ingen tvil om, for 
han har til og med vært på NRK 
Super. Filmen “Holtenissen” 
kan du se på ReAvisa.no.

Revy-nisse på prestegården
Og enda flere nisser blir det 
nok å se i førjulstida i Re. Som 
for eksempel på låven på Våle 
prestegård under julemarkedet 
lørdag 2. desember. Men hvis vi 

Finnes det en Sagatun-nisse?
På julemarkedet i Vivestad 
pleier du å bli møtt av nisser 
allerede utenfor lokalet, men de 
er stive som pinner – noen av 
de er fakisk laget av pinner. Det 
er bare noen av mange flotte 
juledekorasjoner du kan sikre 
deg, men om det finnes en sprell 
levende, ekte Sagatun-nisse, det 
aner ikke vi noe om. Det skulle 
ikke overraske oss!

Det sies at fjøsnissene bor på gårdene året rundt, men at de blir litt lettere å se 
når det nærmer seg jul – for da har de så lyst på julegrøt.

Holt-bonden Roar Lefsaker.

Juleforberedelser i Re:
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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

GRØTKONE: Siri 
Eriksen rører i grøtkjelen 
under fjorårets førjulsar-
rangement på Holt gård. 
Også i år inviterer vert-
skapet til Åpen gård med 
julestemning hver søndag 
fram til jul, fra og med 
siste søndag i november. 

Foto: 
Stian Ormestad.

ÅPEN GÅRD: Ingunn 
Skjeggestad ønsker velkommen 
til gårdsbutikken på Ramnes 
søndre i førjulstida, det samme 
gjør Roar Lefsaker på Holt 
gård.

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

Storbandet Fokus øver på 
onsdagskvelder på Re VGS i 
Bergsåsen. Og hver førjulstid 
arrangerer Re-orkesteret sin 
årlige «SwingTime» førjuls-
konsert. Disse konsertene har 
finni sted på Våle samfunnshus 
gjennom 25 år, men de tre siste 
åra er den blitt lagt til Støperiet 
Scene i Tønsberg. Årets dato er 
søndag 19. november, med 
konsertstart klokka 19.00, 
forteller Trygve Sivertsen på 
vegne av Storbandet Fokus.

Fant tonen i sommer
Konserten blir som vanlig 
med storbandets faste vokalist 
Line Knudsen, også fra Re, og 
vokalist Ingar Kristiansen fra 
Oslo. Det musikalske samar-
beidet mellom disse aktørene 
starta på forsommeren, med et 
konsertsamarbeid i Foynhagen 
i Tønsberg. Der fikk storbandet 
tildelt en hel kveld, og det ble 
en konsert over temaet «Frank 

Storbandet Fokus topper laget foran årets førjulskonsert

Sinatra Songbook». Strålende 
vær, mye publikum og god 
stemning, gode tilbakemeld-
inger fra publikum, pluss en 
god følelse for at Line, Ingar 
og storbandet hadde finni en 
god tone – bokstavelig talt – ble 
videreført – og publikum får 
igjen høre sammensetningen på 
førjulskonserten neste helg.

Vår egen sangfugl fra Re
Res egen Line Knudsen har 
i mange år vært storbandets 
faste vokalist, men jobber også 
sammen med en rekke andre 
musikere og grupper utenfor 
lokalmiljøet. Line var forøvrig 
med i Hoys-gjengen i mange år, 
aktiv i Oktoberteateret i Ramnes 
og har spilt revy med de kjente 
artistene Øyvind Klingberg 
og Marianne Krogness. Line 
har også hatt sitt eget soul- og 
funkband i «Line’s Hobby», 
som blant annet deltok på 
Kongsberg Jazzfestival. Ingar 

Kristiansen har opparbeida seg 
ry som en av landets fremste 
Frank Sinatra-tolkere. I 2000 
dannet han sin egen sekstett, 
«The Sinatra Songbook», 
satt sammen av profesjonelle 
jazzmusikere. Bandet utviklet 
seg videre og kan nå vise til 
to kritikerroste CD-utgivelser, 
turneer i Norge og Europa, flere 
festivalopptredener og TV-over-
førte konserter, blant annet med 
Kringkastingsorkesteret. Han 
har også vært deltaker i «Beat 
for Beat» på NRK ved en rekke 
anledninger. 

Spennende planer
Neste år blir ikke noe mindre 
spennende enn dette, forteller 
Trygve om planene for 2018: – 
Allerede siste helga i april settes 
kursen mot London. Der skal vi 
spille to konserter, blant annet 
i Den norske Sjømannskirke 
under konfirmasjonssøndagen. 
– I månedsskiftet mai/juni blir 

BERGSÅSEN/TØNSBERG: Sammen med fast vokalist Line Knudsen er også Ingar Kristiansen fra Oslo hanka inn 
- en av landets fremste Frank Sinatra-tolkere.

bandet igjen å høre i Foynhagen 
i Tønsberg. – Det blir sannsyn-
ligvis valgt helt nytt tema for 
konserten neste sommer. Vi vet 
ikke helt eksakt ennå, men job-
ber allerede med saken, forteller 
Trygve. 

16 musikere - blir gjerne flere
Storbandet ble stiftet i 1975 – 
først som korps, videre janitsjar 

og fra 1982 som et reint stor-
band. – Vi er 16 musikere per i 
dag med trompetrekke, trom-
bonerekke, saxrekke og komp. 
Vi trenger snarest å supplere 
bandet og rekkene med pianist, 
trompetist og trombonist. Vil 
noen musikkinteresserte henge 
med, er det bare å ta kontakt, 
oppfordrer Trygve som viser til 
nettsida storbandetfokus.com.

Rigger til julesalgsmesse på Hjerpetjønn
HJERPETJØNN: Hjerpetjønn sanitetsforening forbereder den 
årlige julesalgsmessa på Hjerpetjønn vel. Leder i Hjerpetjønn sani-
tetsforening, Torill Svinsholt, forteller at flere utstillere har meldt 
sin ankomst, med varierte og fine sjøllagde produkter. I år er det 
fire nye utstillere, i tillegg til de faste, gamle. Av det som selges vil 
du finne trearbeider, strikkede og vevde gjenstander, kranser, søm, 
lefser, sylte, Aloe Vera-produkter og kaker. Sanitetsforeningen har 
kafeteria, tombola og en utlodning. – Vi håper riktig mange finner 
veien til Hjerpetjønn og salgsmessa som er åpen fra 11.00 – 16.00 
lørdag 18. november, forteller damene på bildet: Torill Trollsrud og 
Signe Svinsholt fra Hjerpetjønn sanitetsforening, som viser fram 
litt av det som skal loddes ut på salgsmessa. 

Foto: Håkon Westby.

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 sam-
men. Alle er velkommen til 
lokalene til Blomstergård 
22. november klokka 18.30, 
informeres det.

Julesalgsmesse til inntekt for Moldova
REVETAL: Revetal menighet inviterer til julesalgsmesse lørdag 25. 
november fra klokka 13 - 17, til inntekt for hjelpearbeid i Moldova. 
Barna på menighetens barne- og ungdomsklubb “Superfredag” er 
forlengst 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 håndverksting, 
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. 
november klokka 10 - 12. Det vil også bli aktiviteter for barna både 
ute og inne, kafe og det blir loddsalg, informerer Revetal menighet.

STORBANDET FOKUS: På det store bildet ser vi hele 
besetningen med seksten musikere - i tillegg kommer 
vokalistene Line Knudsen fra Re og Ingar Kristiansen 
fra Oslo. På det lille bildet ser vi trombonegruppa som 
også er arrangementkomite, fra venstre Thor Ole John-
sen, Trond Antonsen, Aadne Søyland, Vidar Engelstad og 
styreleder/gitarist Trygve Sivertsen.

Foto: Privat.

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

Årets julemarked i Vivestad 
arrangeres den første helga i 
advent, 2 – 3. desember, for-
teller Karin Fevang på vegne av 
arrangementskomiteen. 

Viden berømt julemiddag
– Som vanlig blir det et stort 
antall utstillere, pågangen av ut-
stillere er større enn det antallet 
vi greier å få plass til, forteller 
Karin til ReAvisa. Det er et 
luksusproblem for arrangøren, 
men det kommer alle besøkende 
til gode. – Det gir jo et godt og 
bredt spekter av hjemmelaget 
kvalitetshåndverk, der vareut-
valget spenner fra søm, strikk, 
vev og andre tekstiler til glass, 
porselen og keramikk – og 
smykker i ulike utførelser. 
Selvfølgelig finnes et stort og 
variert utvalg av juleprodukter. 
– Mange kommer for å sikre seg 
årets julebakst, julesylte eller 
julesnop. Eller hva med baker-
ovnsbakte brød og honning? 
Ute finnes julenek og ulike 
juledekorasjoner, oppsummerer 
Karin – som også minner om 
julemiddagen som mange reiser 
langt for å sikre seg: – Bents 
Viltkjøkken serverer skikkelig 
juletallerken begge dager i 
kafeteriaen i kjeller’n. Denne 
pletten er viden berømt! Det 
selges også  kaffe og vafler, og 

VIVESTAD: Så mange vil stille ut i Vivestad, at det 
er ikke plass til alle - men et fullt bygdehus med 
mange utstillere gir et fantastisk utvalg til kundene.

Luksusproblem i Vivestad: 
– Vi har ikke plass til alle som vil stille ut!

det blir utlodning med flotte 
gevinster, gitt av utstillere og 
sponsorer til julemarkedet. 
Trekningen legges til søndag 
cirka klokka 15.30. I tillegg 
til alle gjestene som stiller ut, 
har også Bygdehuset Sagatun 
sitt eget bokmarked der det er 
mulig å kjøpe brukte bøker for 
en billig penge – og her er det et 
godt utvalg. 

Overskudd går til bygdehuset
Begge dager holder markedet 
åpent fra klokka 11.00 - 16.00. 
Alt overskudd fra julemarkedet 
går til drift og vedlikehold av 
Bygdehuset Sagatun. – Det er 
gratis parkering og inngang, 
minner Karin og arrangements-
komiteen om, som ønsker: 
– Velkommen til ei trivelig 
førjulshelg i Vivestad!

JULEMARKED PÅ SAGATUN: – Velkommen til ei trivelig førjuls-helg i Vivestad!
Foto:

 Stian Ormestad.

Hørselslaget invit-
erer til julemiddag
REVETAL: HLF Res siste møte 
før jul blir med full julemiddag 
på Re helsehus, forteller lagets 
leder Gunnar Skobba. Kateket 
Ole Hafell med kor og musikk 
underholder. Det blir som van-
lig utlodning, forteller Skobba. 
Møtet er torsdag 7. desember.

  ALT AV UTSTYR TIL RYTTER 
 
     - 30 %

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

Tlf: 47790000
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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.

JULEMARKED
Vi ønsker både store og små
velkommen til julemarked på

SAGATUN I VIVESTAD
LØRDAG 1/12 KL 11.00-16.00
SØNDAG 2/12 KL 11.00-16.00
 Massevis av fine julegaver og

  andre ting til deg og hele familien
- også hjemmebakst!

Kafeteria, julemiddag m.m.
    Utlodning!

Velkommen!
Vi har bankterminal!!

SAGATUN i VIVESTAD
LØRDAG    2/12  kl. 11-16
SØNDAG    3/12  kl. 11-16

Vi ønsker både store og små
velkommen til julemarked på

 Massevis av fine julegaver og andre ting til 
          deg og hele familien! - også hjemmebakst!

     KAFETERIA ∙ JULEMIDDAG m.m.
  UTLODNING!  BOKMARKEDET 
         er også åpent.  NB! Vi har bankterminal!      
    Gratis inngang & parkering

   VELKOMMEN!Alt overskudd går til

bygdehuset

Sagatun!

JULEMARKED
 

LØRDAG 2. DESEMBER 
PÅ VÅLE PRESTEGÅRD

 
Kl 11.00 Åpning - Et nisseorkester med medlemmer fra

Gla`gjengen Janitsjar spiller julesanger.
De ulike rommene på prestegården er åpne for 
publikum. Barna kan kjøre med hest og vogn. 

Julemarked med salg av håndverk, husflid, mat 
– og mye mer!

 
Kl 15.00 - Julespill på låven

 
Kl. 16.30 - Trekning av vårt julelotteri!
 Julemarkedet 2017 er over – God Jul!

 
Hilsen arrangementsgruppa for Våle prestegård

Julemarked på Våle prestegård – med julespill på låven
VÅLE: Det blir julemarked på Våle Prestegård lørdag 2. desember – dette er en årlig førjuls-
tradisjon. – I år, som tidligere år, åpner Glagjengen med å spille julesanger på tunet. Deretter 
er det bare å ta turen i hovedbygning, sidebygning og låve for å ta en titt på hva de forskjellige 
utstillerne kan tilby, forteller arrangementansvarlig Unni Bu. – Her er det mulig å skaffe seg 
den spesielle julegaven, for på plass er som vanlig: Håndverks- og husflidprodukter, hjemme-
bakte kaker, bakerovnsbrød og mye annet. Kanskje du kan skaffe deg julesylta eller julelefsa på 
markedet? Sikkert er det at kafeen holder åpent med salg av grøt og tilbehør. – Det blir mulig å 
kjøre hest og kjerre – eller slede hvis vinterværet har kommet for fullt – og det blir julespill på 
låven. Det står revygruppa Sceneskrekk for, som har base på ungdomslokalet Fjellborg i Våle. 
Og selvfølgelig blir det utlodning med flotte gevinster. – Nå håper vi på fint vær og kanskje et 
lite snødryss denne første lørdagen i desember, sier Unni til ReAvisa. Bildet er fra julespillet til 
revygruppa Sceneskrekk for to år siden.

Foto: Stian Ormestad.

Kulturskolens 
julekonserter
RE/HOF/HOLMESTRAND: 
I uke 49 og 50 blir det 
julekonserter med elever fra 
Nord-Jarlsberg kulturskole i 
kirkene i Re, Hof og Holme-
strand. Det blir hele fem 
konserter, informerer Thom-
as Sigernes-Moshaug, kul-
turskolekonsulent ved Nord-
Jarlsberg kulturskole. To av 
de fem konsertene er lagt til 
Re, med konsert i Ramnes 
kirke mandag 11. desember 
og Våle kirke tirsdag 12. 
desember. – Konsertene vil 
presentere et bredt utvalg 
av kulturskolens tilbud, og 
man vil få høre både piano 
og sang, gitar og slagverk, 
orgel og strykeinstrumenter, 
samt tre- og messingblåsere 
på konsertene. Det vil bli et 
variert program satt sam-
men av både kjente og kjære 
julesanger og mer ukjent rep-
ertoar. Gratis inngang – vel 
møtt!, ønsker kulturskolen. 
Bildet er fra kulturskolens 
julekonsert i Ramnes kirke 
for to år siden.

Foto:
Stian Ormestad.

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

Gro Hansen sørger for liv og 
røre på Re helsehus, der hun er 
engasjert i en halv stilling som 
musiker og kulturkoordinator.
Det er gjort mulig ved en privat 
gave på to millioner kroner, øre-
merka trivselstiltak for eldre.

Alle synger eller traller med
Et mer eller mindre fast 
husband har blitt «Sidesporet 
blæse-ensemble». De spiller 
og alle synger med. – I dag 
legger dere kanskje merke til 
at det ikke ligger noe sanghefte 
på bordene?, spør Gro. – Nei, 
det rakk vi ikke å få til! Men 
syng og trall med etter det dere 
husker, og husker dere bare en 
eneste setning, så syng den – og 
trall med på resten!
Det ble kjapt tydelig at med 

FAST SANGER: Bjarne Myhre synger alltid på konserter og tilstelninger på Re helsehus. Her synger 
han i mikrofonen til applaus fra resten av tilhørerne. En beboer tok etter musikk-kafeen mikrofonen og 
takka på vegne av alle på Re helsehus for en flott kveld med musikk og glede.

Foto:  Stian Ormestad.

REVETAL: Alle synger med og trommer på bordene når det er musikk-kafe på 
Re helsehus. Noen griper til og med mikrofonen for å synge litt solo.

POPULÆRT TILBUD: Alle kan synge, tromme og rangle 
med. Gro Hansen, kulturkoordinator og musiker ved Re 
helsehus, deler ut små og store ting som lager lyd. På det 
nederste bildet ser vi henne med gitaren.

Foto: 
Stian Ormestad.

slagere på rad og rekke var det 
veldig få – om ingen – som sav-
na sanghefte. «La oss leve for 
hverandre» runget i helsehuset, 
og heller ikke «Voi voi» trenger 
noe sanghefte for å slenge seg 
med på strofene.

– Vi trommer i bordene!
– Også er det kanskje noen som 
legger merke til at vi ikke har 
trommer i kveld?, spør Gro.
Det var litt dårlig stelt akkurat 
denne kvelden, men det gjorde 
ingenting. For også tromming 
kunne publikum hjelpe til med.
– Vi trommer i bordene vi! Eller 
med dette, sier Gro og deler 
ut rangler og skraller og andre 
dupeditter som lager lyd. 
Mikrofonen går på rundgang, og 
en som alltid bidrar på musikk-

kafe på Re helsehus er Bjarne 
Myhre. – Han synger alltid når 
vi har konserter og tilstelninger, 
forteller Gro til ReAvisa.

“Visekoret” opptrer i morgen
Og det er heldigvis alltid noen 
hjelpsomme sjeler som trår til 
når det arrangeres kos og hygge 
på Re helsehus, blant annet Åse 
Jensehagen og Brita Hvam som 
stilte opp også denne kvelden.
I morgen, fredag 10. november, 
blir det nye musikalske opp-
levelser på helsehuset, med 
mange generasjoner sammen 
og allsang: Da kommer både 
barnehager i Re og elever ved 
Re VGS, alle medlemmer i 
«Visekoret», som opptrer fra 
klokka 12, sammen med jazz-
musiker Dag Einar Eilertsen.

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Musikk-kafe for fullt helsehus
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Revetal
- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Våle kirkekor ba med seg Roger 
Bergan og Frank Wedde for å 
ha en litt annerledes konsert i 
kirka: Koret hadde cowboy-
seminar i forkant av konserten, 
med linedance instruert av Anne 
Grethe Bommen og “cowboy-
Randi”, Randi Gunhildstad. 

Full fest og fullt alvor
Konserten begynte rolig med 
en versjon av “How Great 
thouh art” i accapella-versjon, 
inspirert av Elvis Presley. Roger 
Bergan stilte med egne sanger 
og noen cover-låter. Med seg på 
munnspill hadde han Trond-
Henry Nilsen, og på rytme 
Reidar Ektvedt. Det begynte å 
svinge i kirka, og en så å si full-
satt kirke fikk flotte sanger med 
både trøkk og tæl i. Det ble litt 
fleiping før Roger Bergan sang 
et vers på Åge Samuelsens “Å 
du som fyller alt i alle” og koret 

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Trosopplærer Irene Solberg og 
diakon Ole Hafell arrangerte 
“Lys våken” i Undrumsdal 
kirke 14 - 15. oktober. De håpa 
nok på flere enn tre deltagere, 
men de kom fram til at det 
ikke gjorde noe at de var så få 
sammen med de tre jentene som 
hadde møtt opp: Natalie Fisker-
strand (11), Julie Tveiten (11) 
og Filippa Lindqvist Ormann 
(11). – Det var kjempe gøy, sier 
Natalie. – Super duper gøy, leg-

ger Julie til mens jentene ler. 
Mens Natalie og Julie er venner 
fra før av, kjente ikke Filippa 
noen av dem – men det varte 
ikke lenge. Etter bli kjent-
leker, sang og morro ble alle tre 
jentene gode venner. – Jeg er 
veldig glad for at jeg ble med 
på Lys våken fordi det var gøy å 
overnatte i kirken og møte nye 
folk, sier Filippa. Hun legger 
til at det også var veldig gøy å 
tegne og synge.

Lys våken i Undrumsdal kirke

LYS VÅKEN: Fra venstre Natalie Fiskerstrand (11), Filippa 
Lindqvist Ormann (11) og Julie Tveiten (11). 

Foto: 
Amalie Andersen.

UNDRUMSDAL: Det gjorde ingenting at oppmøte 
var labert - for de tre som var lys våkne hadde det 
kjempegøy!

TEGNER: Her tegner Lys våken-gjengen som forberedelse til 
gudstjeneste. 

Foto: Amalie Andersen.

fulgte på med en flerstemt sats. 
Dirigent Randi Gunhildstad 
prøvde å lære publikum å synge 
med cowboy-stemme, og det ble 
moro både på scenen og blant 
benkeradene med nasal allsang 
på “Lean on me” og “Down by 
the Riverside”. Alvoret senket 
seg da da Roger sang “Ques-
tions to God”, hans egen sang 
hvor han stiller spørsmål til Gud 
om hvorfor hans egen far døde 
så tidlig. Dette er en sang som 
blir spilt på radiostasjoner over 
hele verden, etter innspilling i 
Nashville for noen år siden.

Linedance blant benkeradene
Så ble det en festfinale: Roger 
sang “Hillbilly Bone”, hele 
Våle kirkekor stilte seg opp i 
midtgangen og dansa linedance 
mens de sang med – og hele 
kirka var med på et skikkelig 
cowboy-jiiiha! Det er ikke ofte 

VÅLE: Det er ikke ofte det danses linedance blant benkeradene i kirka. Men da 
det etter all sannsynlighet ble gjort for første gang, løfta taket seg i Våle kirke.

Cowboyfest med Våle kirkekor

vi opplever at taket i kirka løfter 
seg, men da tok det helt av.
– Det ble et historisk sus i Våle 
kirke, og flere har i ettertid spurt 
om det virkelig er sant at det var 
linedance i kirka. Det er ryktes 
om at en tilsvarende konsert 
kanskje må gjentas neste høst, 
røper Randi Gunhildstad til 
ReAvisa. I tillegg til gjeste-
cowboyene med Roger Bergan 
og kompani, bidro kirkekorets 
pianist Marianne Søraa, solister 
Marit Vagstad og Randi Gun-
hildstad, hele kirkekoret og 
selvfølgelig gutta fra Bastøy 
fengsel.

Kirkene i Re:
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tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

JIIIHA! Våle kirkekor 
inviterte til cowboyfest i 
Våle kirke, sammen med 
gjesteartister.

Foto: 
Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Re kommune:

SFO-SAMLING NR 30. Alle 
SFO-ansatte samlet utenfor Våle 
Samfunnshus på den 30. SMART 
oppvekstsamlingen. Foto: Håkon 
Westby

SFO-SAMLING: Alle SFO-ansatte på samlingen utenfor Våle 
samfunnshus sist uke. 

Foto: Håkon Westby

Re kommune 
varsler lavere re-
novasjonsavgifter
RE: Re kommune dropper å 
sende regning for søppel-
henting i 4. kvartal. Det ble 
vedtatt i kommunestyret tirsdag 
24. oktober. Det er fordi du har 
betalt for mye tidligere, at du 
slipper å betale nå – og mest 
sannsynlig blir beløpet lavere 
framover enn det det har vært. 
– Dette innebærer at en «nor-
mal» husstand får kr. 637,- i 
reduserte kommunale avgifter 
på siste regning i 2017, anslår 
Re kommune på sine nettsider:
– En del kommunale avgifter 
som vann, avløp og renovasjon, 
skal faktureres etter selvkost-
prinsippet. Det betyr at kom-
munen ikke skal fakturere sine 
innbyggere mer enn hva det 
faktisk koster å levere tjenesten.
Tidligere års «overskudd» på 
renovasjon skal nå tilbakeføres 
til innbyggerne i Re, senest i 
løpet av de påfølgende fem år. 
Derfor unnlater vi å fakturere 
for renovasjon 4. kvartal 2017, 
og det vil sannsynligvis også 
føre til lavere renovasjonsavgift 
i 2018.
Renovasjonsavgiften for 2018 
vil avgjøres i behandlingen av 
budsjettet for 2018.

Havregrøt-suksess på ungdomsskolen
REVETAL: Mange ungdommer tyr til boller og brus på butikken 
når de ikke rekker frokost hjemme. Nå har de et bedre alternativ:
Ut året blir det servert havregrøt mandag, tirsdag og onsdag fra 
cirka klokka 08.30 på Revetal ungdomsskole. Det er søkt midler 
fra «Barnas Aurora», og det søkes om nye midler for videreføring 
av havregrøt-frokosten neste år. Derfor var det spennende å se om 
dette ville slå an. Den første mandagen var det glissent, ikke alle 
visste om det. Tirsdag var det litt flere ungdommer. Onsdag var 
det flere fulle bord i kantina med ungdom som spiste sunn frokost 
sammen. – 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 til 
ReAvisa. Så mange benytta seg av tilbudet, at gryta gikk tom på 
den tredje dagen. – Jeg må lage dobbelt så mye til neste frokost, 
anslår kantinedama Annette Ektvedt - som ifølge elever og lærere 
tryller med maten, så god er den. – En plett med havregrøt gir en 
god start på skoledagen, understreker ungdomsskolelærerne Rikka 
Marie Rivrud og Frank Wedde. – Sosialt, sunt og veldig hyggelig!
Se video av havregrøt-suksessen på ungdomsskolen på nettavisa
ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad.

Re slapp unna det 
verste – igjen
RE: Sjøl om flomvarselet var 
justert opp til gult for Re siste 
tirsdag i oktober, slapp vi unna 
det verste igjen. En gammel 
kampsak er en av de siste og 
mest trafikkerte kommunale 
grusveiene i Re: Tinghaugveien.
To dager før regnværet var 
kommunens folk på plass for å 
fylle igjen høl i veien. Så kom 
et nytt regnvær, rapporterer 
Heming Olaussen i en epost til 
ReAvisa. Eposten har emnet 
#bortkastatidogpenger…
På få dager, og etter et kraftig 
regnvær, var veien like hølete 
som før igjen.

POPULÆRT: Tilbu-
det er så populært, 
at nå håper elever, 
lærere og rektor at 
forsøksprosjektet ut 
dette året blir videre-
ført i det nye året. 
Her står en ny lad-
ning havregrøt klar 
på morgenkvisten og 
venter på elevene.

 Foto: 
Stian Ormestad

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Fredag 3. november – bare ei 
drøy uke etter at vannet ble 
friskmeldt etter forrige uke med 
koking av drikkevannet – sendte 
Re kommune ut en ny melding 
om å begynne å koke drikke-
vannet til over sist helg.

Vanntrøbbel i snart en måned
Mandag kom en ny melding: 
“Vi ber innbyggere med kom-
munalt vann ved Krakken 
om å fortsette med koking av 
drikkevannet. Beboere på Myre 
og Hvidsten kan nå stoppe å 

koke vannet, da prøvene der er 
fine”. Den aller første meldinga 
om trøbbel med ei pumpe kom 
onsdag 18. oktober. Etter det er 
det blitt mange meldinger om 
det samme – med kokevarsel 
for Krakkenfeltet. Børre Hagen, 
leder av Krakken vel, stusser på 
at det nok en gang er problemer.
– Det er mer irriterende enn 
vanskelig – for de fleste, for-
teller han til ReAvisa. – Men vi 
skal huske på at det er en del el-
dre som bor på Krakken, og det 
er verre for dem. Derfor håper 

han at problemet snart er løst 
–  både på kort og lang sikt. 

Mange med borrevann i Re
I dag er det kommunalt brønn-
vann for Krakkenfeltet og 
Hvitstein-området. Velforenin-
gen ønsker seg en tilkopling 
til det felles interkommunale 
vann-nettet, Vestfold vann. Siv 
Ervik, driftsingeniør for vei, 
vann og avløp i Re kommune, 
bekrefter til ReAvisa at det 
finnes planer for tilkopling av 
Krakkenfeltet til det felles kom-

munale nettet. Det skal ifølge 
henne skje i løpet av de to neste 
åra. Re kommune har informert 
via kommunens SMS-varsling, 
på kommunens Facebook-side, 
og de har svart på henvendelser 
som har kommet. I tillegg er 
det blitt kjørt ut drikkevann til 
Fon barnehage. Krakkenfeltet 
er ikke det eneste området i Re 
med kommunalt borrevann. Det 
finnes også i Vivestad, blant 
annet. I tillegg kommer et stort 
antall brønner som organiseres i 
private vannverk.

Kokevarsel på kokevarsel på Krakken
FON: Bare ei drøy ukes tid etter at vannet ble friskmeldt, var det på’n igjen...

TACO-FREDAG: Litt mer 
tungvint når drikkevannet 
må kokes, men det har sine 
fordeler også, mener Sina 
Mæhlum, Amalie Spiten 
Hagen, Herman Christoffer-
sen Aasly og Mia Frederikke 
Christoffersen Aasly. Børre 
Hagen koker opp en ny 
forsyning drikkevann. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Se video på ReAvisa.no
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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
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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 

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Onsdag 1. november var alle 
SFO-ansatte i Re kommune 
samla for 30. gang i løpet av de 
sju siste åra. Møtene er et opp-
legg i Re kommunes satsing på 
SMART oppvekst, og her kan 
de ansatte utveksle erfaringer, gi 
hverandre nyttige råd, og gjøre 
hverandre bedre i arbeidet med 
barna. 

Mange gode erfaringer
Da ReAvisa var innom Våle 
samfunnshus hadde de 25 
deltakerne nettopp lært hveran-
dre noen nye leiker som de kan 
bruke på SFO. Siden dette var 
den 30. samlingen ble det feira 
med bløtkake. SMART opp-
vekst er noe Tønsberg kom-
mune har fattet interesse for, og 
de SFO-ansatte i Re kommune 
håper disse samlingene vil 
bli videreført i den nye sam-
menslåtte kommunen. – Dette 
er ganske unikt, og vi ser jo 
resultatene av opplegget nå. 
Det er lagt ned et stort og godt 
arbeid, som vi håper vi kan 
fortsette med og nyte godt av 
også inn i en ny og større kom-
mune med Tønsberg, forteller 
en av SFO-lederne i Re, Odny 

Barth, til ReAvisa. Hun er 
SFO-leder på Solerød skole. På 
forrige samling ble deltakerne 
spurt om hva de opplevde at 
SMART hadde ført til for barna, 
de ansatte og skolen. På dette 
møtet ble svarene presentert: 
For barna har det bidratt til økt 
fokus på positiv adferd, bevisst-
gjøring av barna på hvordan vi 
oppfører oss overfor hveran-
dre, økt evne til å identifisere, 
bekrefte og forsterke hverandres 
styrker og egenskaper, økt 
trygghet – barna kan være 
seg sjøl og kunne «stå i det», 
større trivsel (psykisk helse), 
og det øker barnas sjøltillit og 
gir glade barn. For de ansatte 
har det bidratt til økt fokus og 
anerkjennelse for det positive i 
hverdagen, framfor det nega-
tive som skjer, økt bevissthet på 
hvordan møte og snakke med 

ungene, og det er viktig å ha 
en arena for å diskutere, drøfte 
forskjellige måter å arbeide på 
rundt SMART/ART – som for 
eksempel denne samlingen på 
Våle samfunnshus. Det gir et 
bedre samarbeid og læring på 
tvers av SFO-avdelinger, felles 
fokus og mer samkjørt SFO i 
kommunen, der man jobber sys-
tematisk mot et felles mål. De 
ansatte merker et økt engasje-
ment rundt jobben som gjøres, 
med slike samlinger javnt og 
trutt. For skolene betyr SMART 
og ART blant annet en bedre 
evne til å se alle barna. Totalt 
sett er målet et bedre sosialt 
samspill mellom barn, voksne, 
foreldre, som får «den gode 
samtalen» til et annet nivå – på 
en bedre læringsarena. – Det er 
rett og slett hyggeligere å være 
på SFO, «barna vil ikke hjem».

VÅLE SAMFUNNSHUS: 30 samlinger gjennom de sju siste åra kommer barna, 
de ansatte og foreldrene til gode.

Feira samling nummer tredve 
for SFO-ansatte i Re kommune
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Åtte knallsterke kandidater til Årets idrettsnavn 2017!

Åtte kandidater er foreslått av ReAvisas lesere til Årets idrettsnavn i Re 2017. Og det er ReAvisa-leserne 
som skal stemme fram vinneren. Det skjer på nettavisa ReAvisa.no ut denne måneden.

Kandidatene spenner fra en elitespiller i håndball, en fersk landslagsspiller i fotball, en reing på elitelands-
laget i roing, et svømmetalent med fem NM-gull, enda et stort sykkeltalent fra Re, et skyttertalent med både 
junior VM- og EM-gull fra tidligere i år, og en bonde fra Våle som representerte det første norske laget i EM 
i feltritt siden 1928, til en veteran som har spilt på det lokale A-laget i et kvart århundre. Et sterkt koppel med 

kandidater som gjenspeiler det flotte idrettslivet vi har her i Re.

Dette blir den femte vinneren i rekken. Tidligere vinnere er Torjus Sleen, sykling, Iver 
Johan Knotten, sykling, Jeanette Hegg Duestad, skyting, og Tobias Gran, fotball. En av de 

tidligere vinnerne, Jeanette Hegg Duestad, er foreslått på nytt i år. Fem av årets kandi-
dater har blitt foreslått ett eller flere tidligere år.

Kriteriene som ligger til grunn er vide og takhøyden er stor: Årets idrettsnavn i 
Re kan være elite-, men også breddeutøvere. Like viktig som sportslige prestasjoner 
er lagånd og patriotisme. Alt fra utøvere, trenere, ildsjeler og viktige støttespillere i 
det yrende idrettsmiljøet i Re kan bli Årets idrettsnavn i Re.

Årets idrettsnavn i Re 2017 vinner heder og ære, og blir presentert i desember-
avisa. Les mer om alle de åtte kandidatene på de to neste sidene.

Stem på ReAvisa.no!

Sport i Re:
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Reing på elitelandslaget i roing:
Kris Cato Tohn (25) fra Freste
Ro-talentet Kris Cato Tohn setter Re på kartet innen en verdensidrett ikke mange andre 
driver med her i Re. Han begynte allerede som ungdomsskoleelev å satse i Sandefjord 
roklubb. 25-åringen starta sin internasjonale karriere allerede i 2010, da han representerte 
Norge i junior-VM. Kris Cato er norgesmester i singlesculler, nordisk mester i dobbeltsculler 
og dobbeltfirer, og norgesmester i romaskin - dette er unikt i norsk rosports historie. I dag er 
Kris Cato en roer i toppsjiktet i Norge, som en av de utvalgte på elitelandslaget. Dette året 
starta med suverent NM-gull i romaskin, og han har deltatt i to verdenscuper. Kris Cato er en 
utøver som Norges Roforbund vurderer å satse på mot OL i Tokyo. “Kombinasjonen roing 
og det å bo i Re kommune er unikt – Kris Cato Tohn, oppvokst på Tohn Gård på Freste, har 
tilført landbrukskommunen Re en elitelandslagsutøver innen vannidrett”, heter det i forslaget.

Historisk EM-deltakelse og NM-sølv: 
Ellen Kristina Hynne (39) fra Våle
Til daglig er Ellen Kristina Hynne storfe-bonde og driver en rideskole på Lefsaker gård. Hun 
rir inn hester og har et eget håndlag med dyra – som er både hobby og jobb ved siden av 
gårdsdrifta. Og en idrett på toppnivå. Dette har vært tidenes beste sesong sportslig sett for 
Ellen Kristina og hoppa Rom Tikka på 16 år. De ble tatt ut til det første norske laget i EM i 
feltritt siden 1928, etter å kvalifisert seg på mesterlig vis. De tok også sølv i årets NM. 
I tillegg har Ellen Kristina ridd inn og utdanna flere andre hester helt opp til elitenivå, som for 
eksempel en annen hest i årets EM. “Ellen Kristina Hynne er i norgeseliten i feltritt. Det tar 
lang tid å skaffe seg erfaring og komme dit hun er i dag. Imponerende!”

Fem NM-gull på en sesong:
Fredrik Solberg (15) fra Fossan
Fredrik Solberg konkurrerer nasjonalt og internasjonalt i parasvømming i klasse S9, og er en 
del av Norges Svømmeforbunds ParaUng-satsing. Av prestasjoner i 2017 kan vi nevne fem 
gull og en bronse i Langbane-NM, tre norske rekorder (50 meter fri, 100 meter fri og 50 meter 
butterfly), og Fredrik deltok i European Para Youth Games (EPYG) i Italia i oktober. Denne 
måneden skal han konkurrere i junior-NM i Kristiansand. Klubben er Tønsberg svømmeklubb, 
og skolen er Wang Toppidrett på Eik. I forslaget heter det: “Fredrik Solberg har tatt mange 
medaljer, men mangla gullmedalje. Denne sesongen har han tatt fem NM-gull!”

I toppen av Eliteserien i håndball:
Ellen Marie Folkvord (27) fra Jaresletta
Ellen Marie Folkvord spiller på et av Norges beste håndball-lag: Storhamar. Og det etter å 
ha løfta laget opp i Eliteserien igjen, sammen med en trofast tropp. Ramnes-jenta kjemper 
om spilletid mot det som regnes som verdens beste strekspiller Heidi Løke. Skussmålet fra 
Heidi Løke sier sitt, mener forslagsstilleren: “Hun er ei herlig jente, en fighter, som alltid gir 
100 prosent. Hun har tatt mange steg denne sesongen, og fortsetter hun utviklingen kan hun 
kjempe om en landslagsplass (...) Ellen er veldig godt trent, og det må du være som strek-
spiller. Vi får mye juling, og blir passet på hele tiden”. Denne sesongen starta med sju strake 
seiere, og da denne avisa gikk i trykken lå Storhamar på en delt førsteplass i Eliteserien. 
Ellen Marie har tidligere vært med på å ta OL-sølv, EM-gull og VM-gull med ungdoms-
landslaget og juniorlandslaget.

Stem på ReAvisa.no!

Stem på ReAvisa.no!

Stem på ReAvisa.no!

Stem på ReAvisa.no!

Sport i Re:
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Har spilt A-lagsfotball i et kvart århundre: 
Audun Kalleberg (40) fra Valleåsen
For 25 år siden debuterte Audun Kalleberg på bygdas A-lag, som den gang var IL Ivrig. Han 
har holdt seg til det lokale laget, i nyere tid Re FK. “Audun har spilt A-lags fotball i bygda i 25 
år nå - en ekte patriot og lokal spiller, et forbilde, og nå er han også trener og bidragsyter for 
yngere lag”, heter det i forslaget. Da veteranen fylte år tidligere i høst, overbragte Re FK en 
humoristisk gratulasjon på sin egen nettside: “En levende Re-gende fyller 40 år. Audun Kal-
leberg har vært i Re FK siden oppstarten og debuterte for IL Ivrig allerede i september 1948. 
Han har lagt opp åtte ganger, men kommet tilbake. – Jeg kommer ikke til å gi meg på A-laget 
før jeg fyller 50, sier Kalleberg i en kort (fiktiv, red anm) kommentar”.

Gullgrossist med en enestående stå-på-vilje: 
Kristian Klevjer (18) fra Sørby 
Kristian Klevjer starta sin sykkelkarriere i skauene her hjemme, i Re Sykkelklubb. Der ble 
han helt til skolestart på Norges toppidrettsgymnas (NTG) på Kongsvinger for to år siden. I 
år har han gjort det bra i flere prestisjetunge ritt, blant annet med seier i Ringerike Grand Prix 
- Norges største og gjeveste endagsritt. På vårparten sykla han flere internasjonale ritt med 
gode resultater. For 2018 er han blitt tilbudt plass på et belgisk seniorlag. Våle-gutten har fått 
mye skryt for å være en god lagspiller. “Jeg håper Kristian Klevjer vinner fordi han er en god 
lagkamerat som sprer glede. Er beina tunge og seieren litt unna, så presser han rivaler leng-
er bak for å få sine egne fram. En gutt med et godt humør og en enestående stå-på-vilje!”

VM- og EM-gull i skyting:
Jeanette Hegg Duestad (18) fra Fon
Fon-jenta er med på juniorlandslaget i skyting, der det i år er blitt både VM- og EM-gull i lag, 
i tillegg til individuell bronse. I NM ble det også flere medaljer, og medaljer har hun mange 
av nå - Jeanette har gjennom flere år vært i eliten av unge, norske skyttere. Hun ble kåra til 
Årets idrettsnavn i 2015, og er foreslått igjen “etter en hektisk sommer med EM-gull og VM-
gull – helt fantastiske prestasjoner”, heter det i forslaget.

Klar for A-landslaget i fotball:
Pål Alexander Kirkevold (27) fra Heian
Etter en ganske anonym målscorer-tilværelse har mediene kasta seg over Pål Alexander 
Kirkevold som herjer i den danske superligaen, og nå er han klar for å representerer Norge 
i to privatlandskamper mot Makedonia 11. november og Slovakia 14. november. “Fotball-
sparkærn Pål Alexander Kirkevold - ingen ifra Re har gjort noe lignende. Han er toppscorer i 
den danske eliteserien, han har tangert den danske rekorden med scoringer i kamper på rad, 
og nå er han klar for landslaget!”, heter det i forslaget. 

Foto: Stian Ormestad, Stian Bye Høgsveen, Ellen Holmen Kessel, Dannie Rosenkrantz og privat.

Stem på ReAvisa.no!

Stem på ReAvisa.no!

Stem på ReAvisa.no!

Stem på ReAvisa.no!
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Lokal håndballproff Tine Stange 
trakk fullt hus på Revetal
REVETAL: Siste torsdag i oktober kom Larvik-spiller Tine 
Stange (31), opprinnelig Ramnes-spiller fra Fon, hjem til Re 
for å snakke om opp- og nedturer – og hvordan takle dem 
best mulig. Tine har en strålende karriere bak seg, både på 
det norske landslaget og i landets beste klubblag gjennom 
en årrekke. Men det er har også vært mange nedturer – les 
skader. – Jeg har en spillestil som er litt eksplosiv, som kan 
pushe fram skader. Det veit jeg jo, og da må man takle det 
som dukker opp. Må jo satse for å vinne!
Denne sesongen starta også med skade: Rift i et leddbånd 
og brudd i tommelen, bare ett år etter knusningsbrudd i den 
andre tommelen.
Det kunne kanskje tatt knekken på lysta og iveren etter å 
komme tilbake nok en gang – men neida. – Jeg er ikke ferdig 
enda! Jeg vil oppleve mer! For meg handler motivasjon om å 
lykkes sammen med andre, ha mål å jobbe mot, utfordre meg 
til å bli bedre, forteller Tine til ReAvisa. På den andre siden 
– det er aldri så gæli at det ikke er godt for noe: – Isolert sett 
så er skader veldig tungt, men det finnes mer jeg kan gjøre 
når jeg er skada! For eksempel bruke tid med familie. Tine 
stiftet til og med familie i løpet av et skadeavbrekk: Siden 
det uansett ikke ble noe håndball på en stund da hun røyk 
korsbåndet – det tar litt tid å få på stell igjen – kunne hun 
like gjerne bli gravid med kjæresten. I foredraget ble det ikke 
bare fokus på nedturer, for det er nok av oppturer å snakke 
om også. Blant merittene finner vi: 403 kamper og 856 mål 
i Eliteserien, siden overgangen fra Ramnes IF til Larvik i 
2003. Gull i Champions League, to gull i Cupvinnercup, 11 
seriemesterskap og 12 NM-gull. 50 kamper og 71 mål for 
landslaget, etter debuten mot Sør-Korea sommeren for ti år 
siden. Med landslaget er det blitt både VM-bronse og EM-
gull. Foredraget fant sted på Revetal ungdomsskole torsdag 
26. oktober, og det var Naprapat og helse Revetal som 
arrangerte. De viste nyttige øvelser for å forebygge skader. 
Et interessant og nyttig foredrag for spillere i alle aldre, 
trenere og andre interesserte - som møtte opp i et stort antall.

Foto: Privat.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Martin Haslestad (27) fra 
Revetal, oppvokst i Våle, kjører 
crosskart 650-klasse, og Kjetil 
Bergan (29) fra Høyjord, opp-
vokst i Undrumsdal, kjører 
crosskart extreme. Aldri har de 
hatt flere tilskuere enn sist helg:

– Det var skikkelig kult!
Mens Kjetil har en lang bil-
sportkarriere bak seg i flere 
grener, debuterte Martin denne 
sesongen – men kom allerede 
i sin første sesong på en sterk 
fjerdeplass sammenlagt i NM. 
Kjetils klasse er ny i Norge, og 
har ikke NM-status foreløpig.
Under Oslo motorshow kjørte 
de oppvisning, og ikke på tid 
eller plassering. Men de fikk 
vist fram både seg sjøl og 
sporten på en god måte – på to 
hjul i svingene. – Det var skik-
kelig kult, og sjøl om det ikke 
var noe konkurranse ble det litt 
nerver når man skal kjøre foran 
et så stort publikum, forteller 
gutta til ReAvisa. De ga bånn 
gass og fikk stor applaus for 

spektakulær kjøring. Nå sikter 
begge mot en ny sesong, der 
Kjetil prøver å få flere med 
i den relativt nye crosskart 
extreme-klassen. Martin er 
sulten på en NM-medalje i 
2018, han var bare ett fattig 
poeng unna bronseplassen i år. 
Videre i NM-sammendraget i 
denne klassen finner vi flere 
reinger: Kristoffer Lilleby (5. 
plass), Marius Sommerstad og 
Halvard Grytnes (delt 8. plass), 
Vegard Aasen (13. plass) og Per 
Ole Bøe (16. plass).

En NM-medalje til Re
I juniorcupen tok en reing sølv 
i sammendraget: Alexander 
Heum fra Undrumsdal. Han la 
grunnlaget for en god NM-
plassering med seier allerede 
i sin første NM-runde i våres. 
Videre ble det to andreplasser 
og to tredjeplasser. Videre finner 
vi flere reinger, også i denne 
klassen: Simen K. Johansen fra 
Vivestad (4. plass), Simen Gud-
bjørnsrud fra Ramnes (9.plass), 

og Mathias Bringaker fra Våle 
(13. plass). I 125-klassen kom 
Bjørnar Gudbjørnsrud fra 
Ramnes på 11. plass i NM.

Ny publikumsrekord
– Det er viktig å få vist seg fram 
på et så stort event, med tanke 
på jobben som må gjøres med 
sponsorer foran en ny sesong. 
Det er mest lokale sponsorer, 
men vi vil jo at de skal få 
mest mulig igjen for å satse 
noen kroner på oss, forteller 
Martin og Kjetil til ReAvisa. 
Årets Oslo motorshow var den 
åttende utgaven i rekken på 
Norges Varemesse. Den nye 
publikumsrekorden lyder helt 
eksakt 41.848. Under bilsport-
oppvisningen var Petter Solberg 
og teamkompis – og regjerende 
verdensmester i rallycross – 
Johan Kristoffersson det aller 
største trekkplasteret. Blant 
utstillerne var det også flere 
reinger, blant annet Re motor-
sport som promoterte neste års 
båtrace i Tønsbergfjorden.

Re-gutta ga gass foran 40.000 tilskuere
OSLO/RE: Siste helga i oktober satte Oslo motorshow ny publikumsrekord med 
godt over 40.000 besøkende. Blant de heldige som fikk vise seg fram var to raske 
reinger - men det er flere reinger som har gjort det godt i årets crosskart-NM.

RASKE REINGER: Kjetil Bergan (29) og Martin Haslestad (27). 

Foto: Stian Ormestad.

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Pressemelding
Post@ReAvisa.no

– Ramnes håndball bestemte i 
våres at vi ville ha en felles tur 
til en cup som sesongstart. Vi 
valgte Drammens Cup og over 
130 personer, barn og voksne, 
reiste til Drammen, rapporterer 
Bernhard Marti på vegne av 
håndballgruppa:

Lag med over 20 spillere
– Før avreise var det en sitrende 
stemning, og den tok barna med 
seg hele kvelden. Cup og turn-
eringer er ofte den første store 
reisen utenfor kjente omgivelser 
og uten nær familie. Vi ble 
innkvartert på Svensedammen 
skole, klasserom ble fylt med 
oppblåsbare madrasser, og i 
noen klasserom kunne man ikke 
se gulvet i det hele tatt. Men så 
har mange av lagene våre over 
tjue spillere også. J11 stilte for 
eksempel med tre lag, da blir 
det mye å holde styr på. Felles 
kveldsmat med pizza ble spist 
i to omganger, noen av lagene 
spilte kamper på kvelden, men 
til slutt var alle i hus og lyset 
ble slukket klokka 23.00. For 
G10 sin del var beskjeden: Om 
noen våkner tidlig, gå stille ut, i 
ballbingen eller kantina, og ikke 
forstyrr! Klokka 07.10 våkner 

fire voksne ledere, kikker seg 
rundt i rommet og oppdager at 
det er bare en gutt igjen i 
klasserommet som sover! 

Mye bra håndballspill
Så begynte håndballturneringen 
for alvor, med bussing hit og 
dit, kamptider som lagene akk-
urat rakk, glemte håndballsko, 
gjenglemte bagger, teiping av 
håndledd, oppvarming i felles-
skap, lek med ball og ikke minst 
Drammensbadet. Totalt spilte 
Ramnes håndball cirka 70 kam-
per og de beste resultatene var: 
J18 kom til kvartfinalen, J13 
stilte med to lag, det ene vant 
pulja si og kom til kvartfinalen, 
J12 kom til kvartfinalen og J11 
stilte med tre lag og vant to av 
sine puljer. Men det viktigste 
av alt: Alle hadde det veldig 
moro, masse godt samspill og 
håndballkamper så jevne at hele 
tribunen heiet på alle spillerne 
på banen. 
Ronny Bekkevold, trener for 
J18 og for Damelaget, D3, 
oppsummerer deres deltakelse 
slik: – Vi som representerer 
de eldste i klubben synes det 
er stas å dra på tur som en stor 
familie og ha med oss framtida i 

klubben. Vi var fornøyde med å 
komme til sluttspill, men møtte 
Glassverket som ble et nummer 
for store. Der ble et 21 - 14-
tap, men Ramnes stiller med et 
ungt 18 års lag som spiller mot 
Glassverket J18, som spiller 
i Eliteserien for J18. Det er et 
respektabelt resultat, og sjøl om 
man aldri er fornøyd når man 
taper, har vi lært masse og hatt 
veldig mye bra håndballspill! 

Vant cupens beste lagbilde
Rolf Kullander, oppmann G10, 
er også veldig fornøyd med 
sesongoppladningen: – Ja, 
denne helga har jeg fått opp-
leve et lag som består av gode 
venner og gutter som virkelig 
bryr seg om hverandre. Ingen 
krangler, bare vennskap mellom 
gutta. Dette er en fin gjeng og 
ikke farlig å ha med på tur. 
Elisabeth Nilsen, oppmann J11, 
slutter seg til det som blir sagt: 
– Det har vært ei aktiv helg, 
med masse godt spill og flotte 
jenter. Takk til alle som har 
bidratt: Trenere, foreldre som 
har overnattet, og foreldre og 
familie som har heia.
J13 er en ganske stor gjeng som 
har vært på mange turer sam-

men allerede. De vant cupens 
beste lagbilde. G11 tapte en del 
kamper, men i guttas egne øyne 
vant de det viktigste, nemlig 
lagkonkurransen Ramnes hånd-
ball arrangerte lørdag kveld. 
Det største for de voksne som 
følger gutta,var at de fikk skryt 
av en av dommerne på cupen 
for høy lagmoral og godt sam-
hold i laget. Gutta er gode til å 
skryte av hverandres innsats på 
banen og det ble lagt merke til!

Perfekt oppladning 
til håndballsesongen
Tuva Kjærås Kristiansen spiller 
for J15 og skal trene G8/9 
denne sesongen. – Jeg synes 
det var veldig gøy på cup, det 
er stort høydepunkt i håndball-
sesongen. Det er veldig sosialt 
og morsomt. 
Leder for Ramnes håndball, 
Henrik Sandnes, mener en 
fellescup som dette som opplad-
ning til sesongen er veldig posi-
tivt for lagfølelsen. – Dette er 
en tradisjon vi ønsker å fortsette 
med også neste sesong. Det har 
vært kjempegod oppslutning, og 
jeg er stolt av de eldre juniorene 
våre. De er gode forbilder for 
de yngre. Tusen takk til Renate, 

Silje, Camilla og Bente for 
strålende forarbeid og gjen-
nomføring av Ramnes håndball 
sin deltagelse på fellescup i 
Drammen! Stor takk til dere alle 
i støtteapparat som har stilt opp! 
Dere er kjempe flinke!
Med fullt kjør i 48 timer med 
130 barn, betyr det mer enn 
6.000 timer med cup-moro. 

En stor dugnadsjobb 
å organisere turen
Det har vært litt av en dug-
nadsjobb for å gjennomføre 
fellescupen, for å holde styr 
på 130 barn med støtteapparat 
er ikke bare-bare: Følge opp 
nye trenere og oppmenn, følge 
opp innbetalinger, fordele rom, 
transport, mat, innsjekk og så 
videre, det krever sitt. Og om 
du synes dette høres ut som en 
fin tur, så stemmer det, og om 
flere vil forsøke håndball, er 
alle hjertlig velkomne til det. 
Ramnes håndball er en bredde-
klubb, og sjøl på seniornivå 
kommer det med personer som 
aldri har spilt håndball før. Så 
kom og prøv! Alt du trenger er 
treningssko, oppfordrer Bern-
hard Marti på vegne av Ramnes 
IFs håndballgruppe.

RAMNESHALLEN/DRAMMEN: Ramnes IFs håndballgruppe starta seson-
gen med en stor fellescup, med hele 130 Ramnes-spillere med. – Veldig positivt 
for lagfølelsen, forteller Henrik Sandnes, leder for håndballgruppa.

Perfekt start på håndballsesongen!

FELLESBILDE: – Ikke bare-bare å ta fellesbilde av alle 130 Ramnes-spillerne når alle er spredt 
for alle vinder fra morgen til kveld, forteller Bernhard Marti på vegne av Ramnes IFs håndball-
gruppe - men dette bildet er et forsøk der de aller fleste av hele 130 Ramnes-spillere er med.

Foto: Privat

HEIA! Øverst ser vi J11 sitt bidrag til "mest kreativ lagbilde"-
kategorien. Og de vant bildekonkurransen! Under ser vi de yngre 
Ramnes-spillerne heie på de eldre - det var en viktig støtte!
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Sport i Re:

Tildelt Kongeparets jubileumspokal
VÅLE: Ivrig-løperen Henriette Olsen Kaale (18) er tildelt 
årets jubileumspokal for vår skikrets, melder IL Ivrig på egen 
nettside. Det skjedde under høstmøtet for Telemark og Vest-
fold skikrets i forrige uke, rapporterer vår lokale skiklubb:
Denne pokalen – som deles ut hvert år – er en hedersbe-
visning som skal være en inspirasjon for juniorløpere som 
viser holdningsskapende engasjement, og som bidrar og 
arbeider for skiidrettens verdigrunnlag og visjon: «Mange 
gode og glade skiløpere». I innstillingen heter det: Henriette 
har i en årrekke vært hardtsatsende innenfor langrenn, og i 
tillegg vært en særs god brobygger på tvers av klubb, skole 
og alder. Henriette har vært – og er  – en blid og utadvendt 
utøver, godt likt på samlinger og på renn. Alltid med gode 
og vennlige ord mot konkurrenter og vennlige heiarop langs 
løypa når hun har gått sine distanser. I tillegg kan det også 
nevnes at Henriette er en særs takknemlig person. I god 
stil går hun alltid innom smørebodene og gir ros på ski og 
prepp, etterfulgt av en god klem. Henriette er et godt for-
bilde for skiidretten! Tradisjonen med denne utmerkelsen 
starta i forbindelse med Kongeparets 75-årsjubileum. Norges 
skiforbund valgte å overrekke Kongeparet en gave knytta til 
en hedersbevisning til unge utøvere i krets, framfor en gave 
til selve Kongeparet. Henriette er en av mange utenbygds fra 
som reiser til Re for å gå på ski. Hun bor i Tønsberg, men 
har alltid gått for IL Ivrig. – Med mamma og bestefar fra Re 
må jeg jo det – det er nesten som en familieforpliktelse, sa 
Henriette med et stort smil til ReAvisa etter seier i Biboren-
net 2017. Henriette trives kjempegodt i IL Ivrig: – Det er en 
utrolig bra klubb med godt humør, der vi kjenner hverandre 
godt og er tett knytta sammen. Det er nok fordi vi er flinke på 
å kjøre felles treninger og samlinger. Vi eldre trener de yngre, 
der vi får et felleskap på tvers av aldersklassene i klubben.
På bildet ser vi Henriette smile bredt etter seier i Biborennet 
2017 - les mer og se bilder fra rennet på ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad.

Feira sju flotte år i IL Ivrig – nå blir de Re FK-spillere
FON: Ikke alle fotballavslutninger er bare fest og moro – noen ganger er det litt vemodig også. 
For torsdag forrige uke var en sju år lang Ivrig-epoke over for Jenter og Gutter 11 og 12 år. IL 
Ivrig arrangerte sin årlige fotballavslutning torsdag 2. november for de som er født i 2007 til de 
som er født i 2005. Det var totalt fem lag, men for to av lagene var det en ekstra spesiell kveld: 
Jentene og guttene som er 12 og 11 år gamle hadde nemlig sin siste Ivrig-avslutning – for nå tar 
de skrittet opp i Re FK. Jenter 12 år er åtte spillere, men de har fullført sesongen med litt hjelp 
fra naboklubben Ramnes IF og opplevd mye sammen. De var med på Sommarland-cup i Bø, 
hvor de også bare var åtte spillere, men greide å spille en veldig bra 7-er-cup, i følge trenerne. 
Jentene sjøl syntes Bø-cupen var noe av det mest morsomme de hadde vært med på sålangt i 
fotballkarrieren, som fortsetter på Re FK. Men det var ikke bare jenter 12 som skulle si farvel 
til Ivrig – det skulle også Gutter 12 år. De er en veldig stor gjeng i motsetning til jentene på 
samme alder – men akkurat som jentene har gutta også opplevd mye moro! I sommer var de 
med på Norway Cup, hvor de spilte en kamp mot et lag fra Ghana. – Målet vårt var å score ett 
mål den kampen, og det klarte vi. Sjøl om vi tapte 7 – 1, ler trener Roar Gunnerød på avslutnin-
gen. Ellers har guttene også deltatt i cup i Fix Arena, spilt en utrolig god kamp mot Hof/Hvit-
tingfoss/Svarstad, og fått veldig mange nye spillere inn på laget i løpet av fjorårets vinter. Gutta 
gleder seg til enda flere fotballcuper – da med Re FK – og håper ekstra mye på at de får delta 
på Dana Cup. – Det beste minne med Ivrig er Norway cup, oppsummerer gutta sju år i IL Ivrig. 
På avslutningen hadde trenerteamet som har fulgt lagene gjennom tida i Ivrig, satt sammen en 
presentasjon med bilder og minner som ble vist på storskjerm. Det var en fin oppsummering av 
ei fin Ivrig-tid.

Foto: Amalie Andersen / privat

Lørdag spiller en reing for landslaget!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På pressekonferansen på Ul-
levål siste tirsdag i oktober ble 
det offentliggjort: Pål Alexander 
Kirkevold (26) er tatt ut i trop-
pen som skal møte Makedonia 
11. november og Slovakia 14. 
november. De to privatlands-
kampene spilles på bortebane. 

Knusing av dansk rekord
I forkant av laguttaket var 
spekulasjonene mange i mange 
medier, også i ReAvisa: “Alle” 
mener det blir landslagsplass på 
“Mål-Pål”, som har scora i sin 
11. kamp på rad i dansk superli-
ga. Det er knusing av den gamle 
rekorden på ni kamper på rad. 
“Suksessen fortsetter”, skriver 

RAMNES/DANMARK: Etter en anonym målscorer-tilværelse gjennom flere år, 
skrives det om Ramnes-gutten i alle medier om dagen. Lørdag 11. november gjør 
Pål Alexander Kirkevold sin landslagsdebut mot Makedonia.

TV 2. “Wow! Vilt mål”, skriver 
danske Ekstrabladet om den 11. 
scoringen i rekka for Hobro IK. 
Pål Alexander er nå toppscorer 
i den danske superligaen. Sjøl 
er «mål-Pål» litt lei av alt styret 
rundt rekorden, men det har 
løfta ham fram i mediabildet. 

Jordvernet måtte vike for 
fotballen
Nå har vi en reing på landslaget, 
som har gått i gradene helt fra 
sin fotballdebut på guttelaget 
i Ramnes IF. – Jeg har spilt 
fotball så lenge jeg kan huske, 
fortalte Pål til ReAvisa tidligere 
i høst. – Jeg trur nok det er 
mange som kan huske meg 

tuslende ned til løkka, med bal-
len under armen.
Hjemme på Heian-jordene 
måtte jordverne vike for fot-
ballen, da familien flytta fra 
Bergsåsen til Heian gård. 
– 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!

Landslagsdebut som 27-åring
Pål Alexander Kirkevold vil 
gjøre sin landslagsdebut 11. 
november, dagen etter at han 
har fylt 27 år.

STARTA I RAMNES IF: Pål Alexander Kirkevold (26) har 
gått gradene og får sin landslagsdebut som 27-åring. 

Foto: 
Håkon Westby.

Les mer på ReAvisa.no
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Næringsliv i Re:

Kalibrering

Skadet bilglass?

Ruteskift Reparasjon

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det starta i 1985, nærmere be-
stemt midt på sommeren, 1. juli:
Ole Magnus Bentzen (55) åpner 
som 23-åring dørene til sin egen 
butikk på Revetal, i de første 
Arve Gran-lokalene, som nå er 
rivi. Denne bygningen lå der 
parkeringshuset ligger i dag.

Fra 1 til 17 ansatte
– Mange tror i dag at jeg starta 
butikken, men jeg overtok den. 
Det var Nøtterøy elektriske som 
hadde en avdeling på Revetal, 
men de solgte butikken etter 
noen få år. Da var det mest 
lampeskjermer i sortimentet, 
egentlig, sier Ole Magnus og 
ler. – Jeg husker godt da vi 
prøvde oss med den første TV-
en. Det var starten på veien til 
det de fleste kjenner oss som nå 
– alt innen hjemmeelektronikk.
En annen viktig forandring, var 
at butikken fra da av het Revetal 
elektriske. Så har navnene bytta 
på etter hvert som kjedene har 
bytta navn, som sist fra Expert 
til Power. Butikken har vokst i 
både areal og ansatte: – Jeg be-
gynte jo helt mutters aleine her. 
Nå er vi 17 ansatte. Og vi har 
både flytta og utvida, og med 
den siste utvidelsen nå får vi 
800 kvadratmeter butikk. I til-
legg kommer lager og kontorer.
Men vi er ikke så opptatt av 
kontorer. Det er her uti butikken 
at ting skjer!
Ole Magnus har også fått med 
seg en til på eiersiden. Thomas 
Anthonisen (52) begynte som 
26-åring å jobbe i butikken i 
1991. Han ble headhunta fra 
en annen elektrisk butikk. Nå 

eier de to butikken sammen, 
henholdsvis 80 og 20 prosent. 
De digger jobben sin. – I denne 
bransjen er det aldri stille. Det 
er noe nytt hele tida, med en 
fantastisk teknologisk ut-
vikling. Tenk bare på alt som 
har skjedd i løpet av de tiåra vi 
har drivi med dette! Vi må hele 
tida omstille oss og oppdatere 
oss, forteller Ole Magnus og 
Thomas, og kommer med et 
eksempel: – Av mange mål vi 
har satt oss opp igjennom, var et 
å bli best på TV. Det er vel ti år 
siden vi hadde den største TV-
veggen i Norge – bortover hele 
her, peker Ole Magnus. Alle 
som var innom butikken på den 
tida, husker nok det. Butikken 
ble tapetsert med TV-er. Ole 
Magnus skryter av en framover-
lent arbeidsstokk som står på. 
Det kreves for å overleve i 
denne bransjen. – Vi har vært 
flinke til å få til ting. Det gjelder 
å være litt kreativ, sette seg mål 
– og nå dem.

– Fint å drive butikk i Re!
Han skryter også av Re-torvet 
og Sjur og Martin Gran som 
trekker i trådene. – Det er så 
flott å drive her på Revetal. 
Det er en velvilje som er helt 
utrolig, for når vi som driver 
butikk spør om noe, så snur de 
seg rundt på hælen og fikser det. 
Hvis jeg sier at jeg trenger det 
og det, så er det håndtverkere 
her dagen etter. Ole Magnus har 
eksempler på det motsatte, der 
det aldri blir greie på noen ting. 
Sånn er det ikke på Revetal. 
– Det er det som er så flott med 

Sjur og Martin 
Gran. Her er det 
ikke noe tull, 
her er det bare 
å kjøre på og få 
fiksa det!
På den andre 
siden, en stor og 
god elektrisk for-
retning er viktig 
for senteret. 
Her trekker alle 
aktører i samme 
ende av tauet og 
får til noe bra 
sammen. Sånn 
blir det god 
butikk for alle 
sammen – også 
Power Revetal. 
– Det går vel-
dig bra, vi har en 
veldig høy om-
setning, på den 
andre siden er 
det dårlige mar-
giner om dagen. 
Men det viktigste 
for oss er tilbudet 
til kundene, at vi 
har en jobb og at 
alle får lønna si. 

– Det går rundt
– Det går veldig 
greit rundt, og 
det er hele målet 
vårt, forteller 
Ole Magnus til 
ReAvisa, som 
ønsker gamle og 
nye kunder: 
– Velkommen 
til en større og 
bedre butikk!

REVETAL: Revetal elektriske, i dag Power Revetal, nyåpnet torsdag 
forrige uke til hele 800 kvadratmeter med butikk.

Power Revetal har utvida: – Velkommen 
til en større og enda bedre butikk!

EIERE: Ole Magnus Bentzen (55) og Thomas Anthonisen (52) ønska velkommen til 
nyåpning av Power Revetal torsdag 2. november. Ole Magnus har drivi elektrisk for-
retning på Revetal siden 1985, Thomas har hengt med nesten like lenge. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Frode G. Hestnes til Statsministerens kontor
VÅLE/OSLO: Etter nesten ett år som statssekretær for helseministeren, har 
Frode G. Hestnes (41) fra Våle gått over til statsministerens kontor. Det var i 
desember i fjor at varaordføreren i Re kunne slippe nyheten, etter å ha ruga på 
den gjennom siste kommunestyremøte før jul. Frode, som representerer FrP, har 
siden da kombinert varaordførervervet i Re med jobben som statssekretær for 
helseminister Bent Høie (H). Nå går ferden videre til Statsministerens kontor 
(SMK): «Kongen har i statsråd i dag gjeve statssekretær Frode G. Hestnes avskil 
i nåde som statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet, og han er utnemnd til statssekretær for statsminister Erna Solberg på 
Statsministerens kontor», heter det på Regjeringen.no. – Gleder meg til fortset-
telsen med statsministeren som ny sjef og nye kolleger, og ikke minst en vest-
folding over gangen, Svein Flåtten (H), skriver Frode på egen Facebook-profil. 
Før denne avisa gikk i trykken hadde Frode rekki noen få arbeidsdager på nytt 
kontor. Han forteller til ReAvisa: – Det er hyggelig å bli vist tillit, og ikke minst 
få muligheten til å jobbe så tett på statsministeren og finansmimisteren. Det blir 
spennende å se hva arbeidsdagene vil innebære, jeg er fremdeles ny i jobben.

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



FOTOPAR: Trine Bjervig (41) og Gjert Hognert (56) er begge velrenomerte fotografer.
Foto: 

Stian Ormestad.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det ble trangt, mye trafikk, og 
lang vei til jobb med fotostudio 
på Nøtterøy. Trine Bjervig (41) 
skulle bo med samboer og barn 
i Revetal bare en liten stund, 
men åra gikk og hjertet for Re 
vokste seg stort og patriotisk.
Derfor flytta Trine med både 
jobb og familie til Fon tidligere 
i år. En hel haug med dugnads-
timer seinere – og en halv 
million kroner brukt – står 
et hjemmekontor i huset fra 
1870-tallet klart – og ikke minst 
et fotoatelier i låven på Øvre 
Kranstad gård.

Helt unikt i Norges land
– Jeg har fått det akkurat som 
jeg ønsker meg, og det er en 
drøm som har gått i oppfyllelse. 
I bransjen sies det at det finnes 
ikke noe tilsvarende i Norge.
Først kommer du inn i «stua», 
der du kan sjekke ut tidligere 
verk på veggene. Her er det en 
sofa og et TV, et slags vente-
værelse. Rett fram finner du 
rekvisita-lageret. Der er det 
fullt av klær, tepper og tekstiler, 
gamle barnevogner og senger, 
stubber og stoler til å sitte på, 
leker og bamser, med mye mer.
Det største rommet er delt opp 
i forskjellige båser, nesten som 
den gang det var et fjøs her. De 
forskjellige båsene er malt til 
forskjellige bakgrunner. I den 
ene båsen er den opprinnelige 
teglstein-muren bevart, og 
gulvet er fra den gamle stallen 

på gården. En del av låven er 
fortsatt holdt av til gårdsdyr. 
Det er sauer, katter og bikkjer, 
og snart kommer det høns. Den 
landlige idyllen setter kundene 
pris på. – Det er null problem 
for folk å kjøre til Re, isteden-
for til Nøtterøy. Jeg får veldig 
mange positive tilbakemeld-
inger fra kundene. De kommer 
fra hele Østlandet og noen 
ganger enda lenger, så noen 
må kanskje kjøre litt lenger, 
andre litt kortere. Alle de som 
kommer nordfra får mye kortere 
reisevei, og de som kommer 
sørfra får kanskje bittelitt lenger 
tid i bilen, men slipper kø og 
bytrafikk og røde lys. 
Fotolåve-prosjektet hadde aldri 
blitt noe av, hadde ikke sam-
boeren Gjert Hognert (56) hengt 
med på flyttelasset. Han er en 
handyman, så mens Trine har 
pekt, har Gjert snekra. Tilfeld-
igvis er også samboeren en pris-
belønt fotograf, han er tidligere 
svensk mester i foto. – Det kan 
vel hende jeg får låne kulissene 
litt inniblant, men vi får se, 
sier Gjert med et lurt smil. Han 
pakka sammen sakene sine i sitt 
gamle fotostudio i Strømstad og 
har flytta firmaadressen til Fon, 
han også. Gjert er mest ute på 
location der han fotograferer 
bryllup, konfirmasjon, og tar 
reklameoppdrag. Trine trenger 
et mer lunt landskap for sine 
baby-bilder, helst inne i en varm 
låve. Den en gang så trekkfulle 

bygningen er isolert etter alle 
kunstens regler. Begge er pris-
belønte fotografer som høster 
mye oppmerksomhet. Det er 
en fordel å vinne konkurranser, 
men det er ikke noe de fokuser-
er så mye på. – Jeg har ikke så 
voldsomt konkurranseinstinkt, 
egentlig, forteller Trine. – Jeg 
vil bare lage noe jeg føler er bra 
sjøl. Det er den store driven for 
meg, en slags konkurranse med 
meg sjøl om å alltid få et godt 
resultat som jeg kan stå inne for.
Det er en stor forskjell fra å bo i 
Revetal 3 og pendle til Nøtterøy 
og Strømstad, til å ha alt på 
egen eiendom – både hjemme-
kontor, kulisser og lager. – Vi 
trives så godt. Alle mine drøm-
mer er gått i oppfyllelse. Vi har 
kort vei til jobben, dyr rundt 
oss og ikke minst gode naboer, 
forteller Trine og Gjert, som 
benytter anledningen til å takke 
sine nye naboer: 

– Takk til tålmodige naboer!
– Vi har holdt på og snekre og 
sage fra fem om morgenen til 
noen ganger klokka tre på natta, 
uten en eneste klage. Det er helt 
utrolig, så tusen, tusen, tusen 
takk! På nettavisa ReAvisa.no 
kan du se video og flere bilder 
fra den flotte fotolåven i Fon. 
Der kan du også lese om da 
Trine ble kåra til Årets fotograf 
tidligere i år – en av mange 
gjeve titler Re-fotografen har 
vinni opp gjennom åra.

Takker tålmodige, nye naboer: – Vi har snekra 
og saga fra fem på morgen til tre på natta
FON: Trine Bjervig har vinni mange gjeve fotokonkurranser i inn- og utland. Nå 
har den velrenomerte fotografen fiksa en diger kulisse av en gammel låve i Fon.

Se video på ReAvisa.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,-

Eiendomsmegler MNEF 
Mona Langangen

Tlf.: 95270488

Ønsker du en megler som bor 
og er kjent i ditt nærområde?

Mail: mona.langangen@em1.no

..................

Se video på ReAvisa.no
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re VGS-rektor Cecilie Lang-
klep Bjørnøy og Revetal 
ungdomsskole-rektor Mona 
Elisabeth Larsen dukka opp på 
lensmannskontoret med kake 
den siste fredagen i oktober.
– Vi vil takke for et veldig godt 
samarbeid, som vi på skolene i 
Re har satt utrolig stor pris på.

Korte avstander 
gir gode resultater
Re-rektoren gir et eksempel i 
plenum: – Her om dagen dukka 
det opp et problem på Re, som 
det har gjort flere steder den 
siste tida: Ungdom som deler 
bilder de helst ikke skulle delt.
Da ringer jeg til Trine (siste 
lensmann på Revetal, red. 
anm.), og hun kommer opp til 
oss en hel dag, der vi går rundt 
til klassene, informerer og 
rydder opp.
– Det var mange ungdommer 
som fikk en vekker den dagen, 
forteller rektor og lensmann.
Og sånn har lensmannen på 
Revetal jobba, uavhengig av 

hvem som har vært i jobben. Til 
takke-lunsjen var alle tidligere 
lensmenn invitert. Det ble noen 
røverhistorier på lensmanns-
kontoret, der alle har en felles-
nevner: Fokus på den preven-
tive innsatsen, eller rask innsats 
når først noen ungdommer sklir 
ut på skråplanet. Det kan være 
situasjoner som oppstår, der 
rask innsats er helt avgjørende. 
Og da snakker vi om alt fra 
hærverk, rus, samtaler med 
russen på Re VGS, foredrag og 
oppfølging både med elever, 
lærere og foreldre. Da nyheten 
om at lensmannskontoret skulle 
legges ned for et snaut år siden, 
reagerte dagens lensmann Trine 
Berg slik:  – Veldig trist for 
lokalbefolkningen i Re.

- Veldig flinke med folk
Lensmannen på Revetal, enten 
det har vært Hans Petter Gullik-
sen, Lars Reiersen eller dagens 
lensmann Trine Berg, har vært 
veldig klar på fordelene med et 
lokalt lensmannskontor. De har 

en oversikt over hva som rører 
seg i bygda som er nyttig reint 
politifaglig - og de sitter på en 
kunnskap som er ferskvare, hele 
tida. – Jeg er utrolig imponert 
over hvordan dere utfører job-
ben deres her på lensmannskon-
toret: Hvor mange branner som 
er slokka, hvor flinke dere er 
med folk – og da spesielt med 
ungdom, sier Re-rektor Cecilie 
Langklep Bjørnøy. – Det har 
hatt alt å si for det vi har fått til 
sammen: Skole, kommune og 
politi – til elevenes beste.

Flere hundre år lang historie
Lensmannskontor på Revetal 
har eksistert i 21 år, siden 
lensmannen i Ramnes og i Våle 
slo seg sammen. Lensmanns-
historien i gamle Ramnes og 
Våle har flere hundre år gamle 
røtter før det igjen. Nå går også 
tittelen “lensmann” over i his-
torien. Etter hvert ble det Indre 
Vestfold Lensmannskontor på 
Revetal med Re, Andebu, Hof 
og Lardal. Så ramla Andebu av 

lasset, da de slo seg sammen 
med Sandefjord, og snart ramler 
Hof og Lardal av når de går til 
henholdsvis Holmestrand og 
Larvik – og til slutt går Re til 
Tønsberg. I en overgangsfase 
vil Re ligge under operativ 
ledelse i Horten – som i dag, 
og annet politiarbeid – som 
for eksempel etterforskning – 
vil gjøres fra Tønsberg. Siste 
lensmann på Revetal, Trine 
Berg, vil gå til etterforsknings-
avdelingen i Tønsberg.

Re har vært en 
foregangskommune
Den store bekymringen til 
rektorene, kommuneledelse 
og folkevalgte er at den gode 
kontakten skal bli borte. Re har 
vært en foregangskommune på 
feltet, der vi var tidlig ute med 
politiråd, for eksempel. – Vi veit 
hva vi har, men ikke hva vi får. 
Og vi veit at det vi har fungerer 
så godt, at vi er redd for å miste 
det, sier Re-rektor Cecilie.
– Vi håper inderlig at det gode 

Om få dager stenges lensmannskontoret for godt:
– Det har vært særdeles viktig å ha dere i nærheten!

REVETAL: – Vi veit hva vi har, men ikke hva vi får, sier to veldig takknemlige og litt bekymra rektorer om nedleggelsen av lensmanns-
kontoret på Revetal. Rektorene ville takke skikkelig for den gode jobben som er gjort, og rigga til en siste lunsj før døra stenges for godt.

arbeidet videreføres, sjøl om 
lensmannskontoret legges ned, 
sier Revetal ungdomsskole-
rektor Mona Elisabeth Larsen.

«Politikontakt» skal overta
Politistasjonssjef i Horten og 
leder for driftsenhet nord, Bent 
Bjune, beroliger forsamlingen, 
og viser til den nye «politikon-
takten»: – Det er egentlig mye 
det samme som en lensmanns-
stilling, men med enda mer 
fokus på det preventive. – Alle 
de gode erfaringene med 
lensmannskontoret må vi evne 
og greie å ta med videre, med 
kort kommunikasjon i en større 
organisasjon – at politiet fortsatt 
bare er en telefon unna. Alt det 
gode dere forteller om her nå, 
det skal vi beholde og utvikle til 
det enda bedre.
Re  kommune vil ha en egen 
politikontakt fram til sam-
menslåingen med Tønsberg 1.1 
2020. Politikontakten skal være 
det nye kontaktpunktet mellom 
befolkningen, kommunen og 

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

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

Se video på ReAvisa.no

Lensmannskontoret i Re:
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politiet. Det høres ut som 
dagens lensmannsrolle, bare 
med et nytt navn – og uten et 
kontor med arbeidskollegaer 
rundt seg, med faste åpnings-
tider på en fast adresse. 

Vil kjempe for en egen 
politikontakt i Re
For Re kommune er Lene 
Jakobsen ansatt som politi-
kontakt. Stillingen vil forsvinne 
ved sammenslåingen med 
Tønsberg. Det liker Re-ordfører 
Thorvald Hillestad dårlig. 
Han mener Re bør ha en egen 
politikontakt, også i den nye 
Tønsberg kommune. I det siste 
kommunestyremøtet orienterte 
ordføreren: – Vi har sett at en 
tommelfingerregel er 30.000 
innbyggere per politikontakt. 
Da er det rimelig å mene at man 
bør kunne beholde vår politi-
kontakt i den nye Tønsberg 
kommune, som vil ha et innbyg-
gertall på opp mot 60.000. 
Å beholde lensmannskontoret 

på Revetal har ikke vært en 
politisk kampsak i Re, men å 
beholde politikontakten kan fort 
bli det, varsler ordføreren – som 
også nevnte dette i det aller 
siste politirådsmøtet for Indre 
Vestfold i september.

Stenges for godt 15. november
Det var en litt betutta stemning 
rundt lunsjbordet på lensmanns-
kontoret siste fredag i oktober. 
– Det er litt vemodig, nå som 
det nærmer seg slutten, forteller 
politileder Bent Bjune. Utover 
de allerede nevnte, møtte fra 
Re kommune leder for Trygge 
lokalsamfunn Ole Thomassen 
Grejs, fra Revetal ungdoms-
skole sosiallærer Gunnar 
Knutsen, dagens ansatte ved 
lensmannskontoret, og tidligere 
lensmenn og ansatte ved Steinar 
Åsen, Hans Petter Gulliksen, og 
dagens lensmann Trine Berg.
Den offisielle flyttedatoen er 31. 
desember, men etter hvert som 
datautstyr kables ned og rom for 

EAH ELEKTRO AS
Stamnåsveien 14, 

3175 Ramnes

Andre Hermansen
Mobil: 93 67 86 75

ah@eiah.no - www.eiah.no 

rom vaskes ut, blir det umulig å 
jobbe i lokalene. Derfor er det 
nøkkelen i døra for siste gang 
15. november. 

Hvorfor forandre på noe 
som funker?
Praten rundt bordet kan opp-
summeres slik: Hvorfor foran-
dre på noe som funker så bra 
som det gjør? Og hvordan kan 
vi være sikre på at erstatningen 
blir like bra? Bare tida vil vise, 
og ingen kan se inn i framtida 
– men det ble sett mye bakover 
i tida under denne lunsjen. Det 
ble noen røverhistorier rundt 
lunsjbordet – for det er blitt 
noen historier oppimellom. 
Avstanden mellom lensman-
nen og lokalavisa har også vært 
kort med lensmannskontor på 
Revetal. Sjekk ReAvisa.no, 
der vi har samla noen av de 
mest minneverdige sakene med 
lensmann på Revetal gjennom 
de siste åra. Der kan du også se 
video fra “takkelunsjen”.

• 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!

TAKKE-LUNSJ: På det store bildet ser vi to rektorer, en sosiallærer, en leder for Re kommunes 
Trygge lokalsamfunn-prosjekt, flere politiansatte, tidligere og nåværende lensmann foran lens-
mannskontoret som i løpet av få dager er historie. Revetal ungdomsskole-rektor Mona Elisabeth 
Larsen og Re VGS-rektor Cecilie Langklep Bjørnøy er svært takknemlig for jobben som er gjort 
ved lensmannskontoret - spesielt den store preventive innsatsen. Blant de tidligere lensmennene 
på takke-lunsjen var Hans Petter Gulliksen, og da sitter alltid røverhistoriene løst. 

Foto: 
Stian Ormestad.
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Gamle og nyere reinger 
kosa seg med pizza på prestegården

Fikk slokka brann 
i hønsehus
FOSSANVEIEN: Rask og 
riktig reaksjon redda både høner 
og hønsehus i Fossanveien: 
Vestviken 110-sentral meldte 
rett over klokka 10.00 onsdag 
1. november om utrykning til 
Fossanveien. Ei varmelampe 
velta og starta brannen. Mann-
skaper fra Kopstad brannstasjon 
ble sendt til stedet. Brannen 
starta da en varmelampe velta 
i halmen i hønsehuset. Folk på 
stedet fikk redda hønene ut og 
slokka brannen. 
– Flaks og dyktighet førte til at 
dette ikke ble en større brann. 
De på gården var hjemme og 
oppdaget heldigvis røykut-
viklingen tidsnok til å få slått 
ned brannen med et pulver-
apparat, sier brannmester Tore 
Dahl på Vestfold kommunale 
brannvesen (VIB) sin Face-
book-side. 
– Da vi ankom var det glør og 
røyk, men ikke åpne flammer. 
Vi slokka med vann og bar 
kassa ut. Ingen personer, dyr 
eller bygninger kom til skade, 
takket være god og rask innsats 
med det slokkemiddelet de 
hadde tilgjengelig, avslutter 
brannmester Tore Dahl.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Han er en internasjonal kaffe-
ekspert, som blant annet er 
engasjert på språkkafè i Horten. 
Han rigga opp Imrik, cezve, 
som er syrernes måte å lage 
kaffe på ved store anledninger. 
Både kvinner og menn fra Syria 
viste fram sine kaffekunster. 
Det ble laget og servert både 
nytrukket arabisk og norsk kaffe 
hele kvelden, og mange gikk 
derfra med en helt ny kunnskap 
om kaffe.

Betyr mye å bli kjent med 
nordmenn og norsk kultur
Fetterne Ibrahim Qasem og 
Qasem Qasem bor på Våletun. 
De er kurdere, og flykta først fra 
Syria til Tyrkia. Der jobba de 
for å få nok penger til å betale 
for båten som skulle frakte dem 
over til Hellas. Fra Hellas gikk 
de nordover til Ungarn, og fikk 
så plass på en buss som frakta 
dem til Norge. Ibrahim forteller 
at han på pizzakvelden kom i 
prat med en nabo som ikke bor 
langt fra Våletun, Ragnar 
Heian. De avtalte å treffes igjen, 
og han har blant annet gått tur 
sammen med Ragnar og kona 
hans. Før dette kjente han 
egentlig ingen nordmenn. Ibra-
him forteller at det betyr mye 
for ham å bli kjent med nord-
menn og lære om norsk kultur. 
Han trenger også å snakke mye 
norsk for å bli god nok til å 
begynne på videregående skole. 
Han går nå på grunnleggende 
norskopplæring på Voksenopp-

læringen i Tønsberg. Han veit 
at det kan være vanskelig med 
enkelte videregående fag på 
et nytt språk, og håper han et-
ter hvert kan få litt hjelp med 
leksene. Han fikk ikke fullført 
grunnskolen i Syria før krigen 
kom. Ønsket er å ta utdanning 
som murer.

Lettere å lære norsk ved 
å prate med nordmenn
Qasem har fått kontakt med en 
familie i Våle, der han er med 
å hjelper til med ulike aktiv-
iteter på gården. Han har ikke 
gått mer enn 3 - 4 år på skole i 
Syria, men har mye erfaring fra 
snekring og gårdsdrift. Han 
ønsker å bli bilmekaniker. 
Hussain Alhussain laga maten 
de hadde med. Han forteller 
om en fantastisk dag, og gleder 
seg over alle som likte maten 
han hadde laga. Det er lettere å 
lære norsk gjennom å snakke, 
enn bare ved å pugge gram-
matikk på skolen.Han er glad i 
å lage og servere mat og kaffe, 
og elsker å sitte og snakke med 
mennesker. Hvis han hadde et 
lokale ville han gjerne være 
med å skape et møtested hvor 
naboene kan sitte og snakke 
sammen. Å sitte på kafè og 
snakke med unge og gamle var 
det han likte best å gjøre i Syria. 
Adam AlHalak lagde også mat 
nesten hele kvelden. Han flykta 
fra Syria til Jordan i 2011. Her 
bodde han i to år før han reiste 
videre til Egypt. I Egypt bodde 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Første lørdag i oktober fyrte 
Borghild Søyland og Åse Før-
sund fra Våle historielag i 
bakerovnen på Våle prestegård, 
der det ble stekt pizza og 
nydelige kringlestenger. Våre 
nye sambygdinger var spesielt 
invitert til en kveld der flykt-
ninger og reinger kunne bli 
bedre kjent.

Pizza - eller lahmacun?
Noen av gutta fra Syria, som 
bor på Våletun, hadde med 
masse pizza-deig og kjøttfyll. 
Hussein hadde laga alt sammen, 
og han forteller at de ikke kaller 
det pizza, men for lahmacun. 
Det betyr rett og slett "brød med 
kjøtt". Noen kaller dette likevel 
for «verdens eldste pizza», da 
den er basert på en over 4.000 
år gammel oppskrift. Kjøttdei-
gen er blanda med blant annet 
tomat, paprika, hvitløk, chilli 
og pepper. Det ble storproduk-
sjon av lahmacun, og gutta fra 
Syria kjevla og laga pizza, mens 
damene fra historielaget hadde 
det travelt med å steike pizza til 
alle. Et ektepar fra Syria, bosatt 
i Brekkåsen, kom også med en 
middagsrett som de serverte til 
alle som var der: Ris og kylling, 
som smakte nydelig!
Karin Gamst, Irene Bondahl, 
Rowad og Qasim laga til slutt 
«vanlig» pizza, men da var alle 
så å si mette. Etter middag ble 
det nydelig kaffe: Alf Kramer 
fra Horten besøkte også Våle 
prestegård denne kvelden. 

VÅLE: Flyktningene i Re vil veldig gjerne møte reinger, for å bli kjent med 
nordmenn, norsk kultur og lære seg norsk. Hva passer vel bedre enn å bli 
kjent over en pizza og en god kaffekopp?

Politiloggen i Re: Integrering i Re:

Klatra ut av bakluka etter utforkjøring
FOSSANVEIEN: Rett før klokka 08.00 tirsdag morgen 7. 
november rykket alle nødetater ut til Fossanveien, der en 
bil hadde kjørt ut av veien og velta. Brannvesenet var første 
nødetat på stedet, men da hadde allerede en forbipasserende 
gjort en god innsats: – Vedkommende hadde fått føreren ut av 
ulykkesbilen via bakluka, og tok vare på vedkommende fram 
til nødetatene var på stedet, sier underbrannmester Donald J. 
Bell. S-svingene mellom Holtkrysset og Kilekrysset på Fos-
sanveien er et sted de fleste som kjenner veien slakker godt 
av på gassen. Likevel kan svingene være utfordrende. – Det 
er litt skummelt her, forteller politiet på stedet. – Svingene 
ligger i skyggen og kan være litt glattere enn veien ellers. 
Ulykkesbilen var godt skodd, ifølge politiet på stedet. –  Ikke 
personskade. Glatt på stedet og bilen hadde gode dekk. Politiet  
oppretter ikke sak, oppsummerer patruljen.

Foto: 
Stian Ormestad.

Full utrykning – 
men ingen brann
VÅLE: Brannvesenet meldte at 
de klokka 13:39 fikk en melding 
om automatisk brannalarm fra 
gamle Re sjukehjem. Kombi-
nert med røyklukt over hele 
området, ble det slått full alarm. 
Politiet i Vestfold meldte først 
om en «uoversiktelig situasjon, 
men foreløpig ikke sett åpne 
flammer». Etter hvert ble det 
klart at det ikke var snakk om 
noen brann i den store byg-
ningsmassen. I en oppdatert 
melding opplyser brannsjef Per 
Olav Pettersen på stedet: – De-
tektor utløst av ukjent årsak. En 
bråtabrann på en nabogård står 
for røyk og lukt over et stort 
område. Bygningene er fortsatt i 
bruk som blant annet dagsenter, 
Aktiv i Re, ressurssenter for 
barn og unge, og kommunale 
boliger. Bygningene ble ruti-
nemessig evakuert da brann-
alarmen gikk. Flere ganger før 
sjukehjemmet ble lagt ned og 
mye av virksomheten ble flytta 
over til det nye helsehuset på 
Revetal, var det teknisk svikt på 
brannvarslingsanlegget. Nøde-
tatene pakka sammen etter en 
times tid, og de evakuerte kunne 
trekke inn igjen.
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Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56

www.kjaers.no

han i tre år, og jobbet litt her 
og der, mest med flislegging, 
før han fikk komme til Norge. 
Han hadde fullført grunnskolen 
i Syria, og er nå i gang med å ta 
grunnskole-eksamen på nytt her 
i Norge for å komme inn på vi-
deregående skole. Han ønsker å 
ta fagbrev som murer slik at han 
kan jobbe som flislegger her i 
Norge også. På pizzakvelden 
ble han kjent med en norsk 
mann som heter Jon Sundby. 
Adam forteller at han nå har 
vært med Jon og familien på 
crosskart-løp på Kongsberg, og 
gleder seg til å bli bedre kjent 
med hele denne familien. Alle 
de frammøtte, både nye og gam-
lere reinger, mener kvelden var 

veldig vellykka. Flyktningene 
vil gjerne lage mat og arabisk 
kaffe til sine naboer igjen!, rap-
porterer flyktningekoordinator 
Irene F. Bondahl til ReAvisa. 
– Det er godt å sitte sammen 
med gamle og unge og drikke 
kaffe og prate. Det var så god 
stemning på pizzakvelden, noe 
de har savna etter de flykta fra 
Syria. – Dette ble så bra, så vi 
prøver gjerne igjen. Det er litt 
kaldt på prestegården nå, så vi 
flytter inn i varmen på Våle me-
nighetshus der det også er bedre 
plass. For alle interesserte er det 
bare å like Facebook-siden “Ny 
i Re” – der kan du informere og 
invitere flere med på det som 
skjer i bygda.

SOSIAL HYGGE: Full fart med matlaging og mathygge på Våle 
prestegård. – Vi var engstelige for at vi ikke hadde med nok mat, 
men vi fikk nesten ikke brukt noe av det vi hadde med da flykt-
ningene kom med nydelig syrisk mat, forteller flyktningekoor-
dinator Irene F. Bondahl til ReAvisa. På gruppebildet ser vi Ah-
mad Kasim, Qasem Qasem, Adam AlHalak, Karin Gamst, Abid 
Qarit, Abdulhafiz Aliy, Ibrahim Qasem, Randi Anne Skårdal, 
Irene F. Bondahl, Hussain Alhussain og Ayham Ali. Videre ser vi 
Alf Kramer og Inas Nasr lager arabisk kaffe. Ved bakebordet ser 
vi Inge, Abdulhafiz, Tom Erik, Hussein, Ahmad, Abil, Moham-
mad. En vellykka nabodugnad for å bli kjent med hverandre. 
Neste møte blir språkkafe på Våle menighetshus 10. desember 
fra klokka 16:30.

Foto: Privat

Fredslaget i Vestfold 
arrangerer fredskafe på 

Tønsberg bibliotek 9. november 
klokka 17.00 - 19.00

Fredslaget i Vestfold er en avdeling av 
Norges Fredslag. Vi arrangerer fredskafe 

hver 2. torsdag i måneden på Tønsberg bibliotek, 
- alle er hjertelig velkommen!

* Øyeundersøkelse kan være nødvendig. Undersøkelseshonorar kan komme i tillegg.
© 2017 Novartis ALVC/DD/DT1MF/PB/91021472

INGENTING ...DET ER HVORDAN 
EN KONTAKTLINSE BØR FØLES

Det eneste som berører dine øyne 
er et mykt lag av fuktighet som er 
dokumentert å vare i 16 timer.
Dailies Total1® Multifocals optiske 
Precision ProfileTM design gir 
problemfritt syn på nær, mellomavstand 
og lang avstand, slik at du kan se på din 
smartphone, jobbe på PC eller se TV.

PRØV DAILIES TOTAL1® MULTIFOCAL  
I 10 DAGER* gå til wearlenses.no  
og last ned din kupong
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Nye pasienter
ønskes velkommen!
Moderne utstyr
- Kort ventetid
Ring oss på tlf.
33 05 25 41

www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening
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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

Lokalhistsorie i Re:

Hoppbakkene i Re og deres helter

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Det var trangt i stuene på 
Bygdetunet Brår da Ramnes 
historielag inviterte tre tidligere 
hoppere for å fortelle om den 
lokale hoppsporten og gamle 
hoppbakker.

Lager en oversikt over gamle 
hoppbakker
Tor Eia (81), Kjell Holm (80) 
og Stein Egil Ødegård (55) 
prata med historielagsleder 
Kåre Holtung. I tillegg ble de 
supplert av tilhørerne. Kåre 
spurte først om bakkene i bygda 

og hvor de var. Denne oversik-
ten skal plottes inn på kart og 
trykkes i en kommende utgave 
av Ramnes og Våle historielags 
Re-minne. Da Tor Eia vokste 
opp i Fon, hadde han Olav 
og Per Moen og Westbygut-
tane som forbilder. Kjell Holm 
hadde to eldre brødre som han 
fulgte i skispora til, mens Stein 
Egil Ødegård takker Kjell Holm 
for at han fikk interesse for 
hopping.
– Har dere hatt noen uhell?
– Jeg kjørte i et tre på Lin-

nestad, men greide å gå hjem, 
svarer Kjell.
– Jeg gikk rundt og landa på 
hue i Nordlikollen, forteller Tor. 
Han fikk forbud mot å hoppe de 
neste 14 dagene.
– Jeg kjørte i grøfta på vei til 
rennet, men kom fram og vant. 
Overskrifta i avisa blei: ”Kjørte 
utfor og vant hopprennet”, 
forteller Stein Egil.
Ellers brukte hopperne både 
sykkel og spark for å komme 
til hopprenn. Av og til med hest 
og noen ganger med bil. Tor 

Eia fortalte at formannen i Fon 
IF, Jørgen Kyllingstad, kom og 
fortalte at styret hadde bevilga 
femti kroner som han kunne 
bruke til skyss til og fra hopp-
renn. – Det var jo fantastisk!

Har hoppa etter Wirkola 
– bokstavelig talt
Tilhørerne kunne kose seg med 
mange hopphistorier, lange 
hopp og bakkerekorder, hopp-
stiler og nedslag. De fikk også 
høre at Kjell Holm bokstavlig 
talt hadde hoppa etter Wirkola.

BRÅR: Kjell Holm (80) har hoppa etter Wirkola – bokstavelig talt. Han, Tor Eia 
(81) og Stein Egil Ødegård (55) fortalte om lokal hoppsport-histore.

En gammel hopphistorie fra 
Eikelibakken til slutt: En gjeng 
hoppere fra Tønsberg var ikke 
særlig fornøyd med forholdene: 
Skarpt føre, isete, unnarenn 
og slette over Ramneselva. De 
hadde mye å klage på, og ikke 
var det noen lege der heller. Da 
kommer det tørt fra en 
ramnesing: – Hopp du – så 
kommer nok doktor’n.
Møtet ble avslutta med kaffe og 
loddsalg, og noen ekstra hopp-
historier rundt bordene.

BLOMSTER TIL HOPPHELTENE: Fra venstre Stein Egil Øde-
gård, Tor Eia og Kjell Holm med vel fortjente blomster overrakt 
av Kåre Holtung, leder i Ramnes i historielag. Over til høyre ser 
vi Stein Egil Ødegård i fin stil, til venstre Kjell Holm, og videre 
ser vi deltakerne i Brårrennet i mars 1979. 

Foto: 
Ramnes historielag/Håkon Westby.
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- 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

Historien bak «Himbergs liste» fra 1897
RAMNES: I Ramnes fattigvesens arkiv fra 1897 lå en konvolutt 
med påskrift «Himbergs liste». Konvolutten inneholdt et slitt doku-
ment sirlig reparert med sytråd med en brevtekst, et vedtak og liste 
over navn med en pengesum: Anders Amundsen Himberg mistet 
sin kone, og måtte selge sine to kyr for å klare seg. Den 17. mai ble 
han frastjålet pengene, sine beste klær, nye støvler og et ur til en to-
tal verdi av nær 250 kroner. Han hadde også skadet seg i et fall for 
tre år siden og kunne derfor ikke arbeide skikkelig. Han søkte der-
for fattigkommisjonen om hjelp. De kom med en uvanlige beslut-
ning: Han fikk utdelt en liste og tillatelse til å gå rundt med listen 
for å tigge i herredet i to måneder. Listen er full av navn og påførte 
beløp, så han må ha fått inn en del penger. Dagens problematikk 
rundt tiggeforbud får her et motsatt fortegn, skriver IKA Kongs-
berg på sin Facebook-side. IKA Kongsberg er et interkommunalt 
arkiv som de fleste kommuner i Buskerud, Vestfold og Telemark er 
medeier i – også Re kommune. På IKA Kongsbergs nettsider står 
det: Vår hovedoppgave er å bistå våre eiere i arkivfaglige spørsmål, 
samt å formidle historisk kildemateriale fra kommunenes arkiver.

Foto: IKA Kongsberg.
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Personalia i Re:

Slekters gang i Re:
Døpte:

Ramnes kirke
22.10     Jennie Aurora Hundstuen-Nævra
22.10     Emma Fure
29.10     Isak Alexander Holje – døpt i Høyjord stavkirke
 
Undrumsdal kirke
15.10     Leo August Hellevangsdal
 
Våle kirke
22.10     Sander Årøy
 

Døde

Ramnes kirke
27.10     Petra Bruteig
01.11     Erling Gran
 
Våle kirke
20.10     Øyvind Røed
03.11     Per Rolf Bodin

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

Når du er på julebord, og oppdager at du har tatt på deg 
samme kjole som en annen...

Ramnes Historielag
Møte mandag 13. nov. kl. 19.00

på Bygdetunet Brår.

“Grøfting før og nå”
- vi får besøk av gamle grøftegravere.

Alle er hjertelig velkommen!

Tema: «Barndomsjul» 
Kåre Holtung og Karl  Anders Bråten forteller.

Rømmegrøt og julekaker! Utlodning!

Velkommen! Hilsen styret

Førjulsmøte på 
Våle prestegård
ons 15. nov kl 18

Årsmøte Re senterparti 
Velkommen til årsmøte den 15.11.2017 kl. 18.30

på Kleiva grendehus, Kleivaveien 136. 

Årsmøtepapirer kan fåes ved å sendte en e-post til 
mona@haugrud.no. 

Hilsen styret Re Senterparti.

Frykta for få bøssebærere – men folk kom i hopetall!
RE: I fjor var det for første gang litt for få bøssebærere. Det fikk reingene til å mobilisere foran årets 
TV-aksjon – og alt var tilbake til normalen: Bekymringen forsvant fort da dørene på kommunehuset 
åpnet søndag formiddag. – Frivilligheten i Re er ikke til å tro. Folk stilte opp i hopetall. Denne gangen 
møtte det opp flere folk enn vi hadde roder til. Tusen, tusen takk, skriver Re kommune på Facebook. 
TV-aksjonen NRK 2017 gikk til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og kon-
flikt. Re har vist seg som den mest gavmilde Vestfold-kommunen år etter år. Så hva med i år? Alle-
rede før TV-aksjon-søndagen trona Re kommune på toppen av innsamlingsstatistikken. Re-ordfører 
Thorvald Hillestad tok sin årlige ringerunde til det lokale næringslivet, og bidragene derfra plasserte 
oss på en klar 1. plass i Vestfold og godt innenfor topp-hundre i landet. Etter hvert som bøssene ble 

telt opp, holdt den plasseringen 
seg: Re kommune gir mest per 
innbygger med god margin ned 
til Lardal og Hof – alle kommu-
ner som forsvinner i løpet av de 
neste åra. I nasjonal sammen-
heng ender Re kommune på en 
82. plass av totalt 427 kom-
muner i landet.

Foto: 
Re kommune.

“Fredskafe” i kveld
RE/TØNSBERG: Betty Chap-
man fra Bergsåsen er en av 
ildsjelene bak en avdeling av 
Norges Fredslag i Vestfold. I 
kveld torsdag 9. november er 
det “Fredskafe” på Tønsberg 
bibliotek fra klokka 17.00, og 
det vil bli møter hver andre 
torsdag i måneden framover. 
Fredslaget jobber for å fremme 
fredskultur og nedrusting, og 
er politisk- og livssynsuavhen-
gig. – Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen til “Fredskafe”!
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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: JubileumsREvy for fulle hus!
FRA ARKIVET: Totalt fikk rundt 600 reinger med seg “JubileumsREvyen 2012” - revyen fikk 
navnet nettopp fordi Re kommune fylte ti år i 2012. Den første revyen ble satt opp da Våle og
Ramnes slo seg sammen i 2002, og den andre da kommunehuset var nytt. På høstparten 2012 
var det på sin plass å feire ti år med en ny revy, og ingen kommune-revy uten kommunalsjef 
Unni Bu og ordfører Thorvald Hillestad i kjent positur i badekaret sammen, skreiv ReAvisa i 
november-utgaven for fem år siden - under bildet over.

Faksimilie: ReAvisa, november 2012.

Sandbøtte-prosjekt for tiende år på rad
RE: Re kommune kjører i samarbeid med pensjonistforeningene, Lions og eldrerådet ut sand-
bøtter til nye pensjonister, og etterfyller sand til alle de andre pensjonistene. Målet er å re-
dusere faren for fall på glatta - og det funker, orienterte ordfører Thorvald Hillestad på det siste 
kommunestyremøtet. Det er færre fall på glatta i Re de siste åra, sammenliknet med tidligere. I 
år var det tiende året på rad med sandbøtte-prosjektet og de fleste bøttene er allerede levert på 
døra til pensjonistene i Re kommune.

Foto: Re kommune.
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