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kunder og kontakter!

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Ellen Kristina Hynne fikk sin første hest i 1. klasse. Etter det har hest blitt både hobby, jobb og topp-
idrett for 39-åringen som representerer Norge i internasjonale feltritt-konkurranser.

ReAvisa-leserne har stemt fram den blide, trivelige og arbeidssomme Re-jenta til Årets idrettsnavn 
– se video fra da ReAvisa overbrakte gratulasjonen på nettavisa ReAvisa.no.

- ekte kjøkkenglede!

25% 
på vårt best-

selgende, sorte 
kjøkken! 

25% rabatt på vår Signatur kjøkkenmodell Pesto Nero Natur
Supertilbud på hvitevarer fra  

Se alle våre kjøkkenmodeller på huseby.no

*Black Friday-tilbudet varer frem til 8. desember

Black Friday-tilbud:

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

Gårdssaga går som ei 
klokke, 104 år gammel
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– Det er helt fantastisk å få representere 
   Norge der ute i den store verden!

Kommer fra resten av 
Norden for å lære av 
Re middelalderdager

16  

19 - 20 - 21
 

AGEL FINANS 
       LÅN / LEASING 
 
 BIL, BUSS, BÅT, TRAKTOR 
       DRIFTSMIDLER 

   KAMPANJE RENTE UT 2017 

       Ta kontakt for tilbud 
       TLF 33062050 
       EMAIL laan@agelgroup.no 
 
         AGEL FINANS,   
         industriveien 4,  
         3174   revetal 

Se video på ReAvisa.no



Om ReAvisa:

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

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

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

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

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

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

Tips ReAvisa:

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

Får du ikke 
ReAvisa?

Send navn, postadresse 
og telefonnummer til 
Post@ReAvisa.

Stian Ormestad
Redaktør og journalist

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

Håkon Westby
Seniorfrilanser

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

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

behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Neste ReAvisa 
har frist 31. jan,
utg. 8. februar.

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilans journaliststudent

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

Amalie Andersen
Ungdomsfrilanser

Epost: Amalie@ReAvisa.no

Jul i Re:

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
 
Årets oppsetning er «En jule-
fortelling av Charles Dickens» 
– som spilles helga 16. og 17. 
desember.

To skuespillere i hovedrollen
Stykket handlet om gjerrig-
knarken Scrooge, spilt av både 
Elea Kirkeberg Gjelland og 
Asbjørn Langeland. Grunnen 
til at det er to i samme rolle, er 
at Elea er den unge versjonen 
og Asbjørn den eldre. Han blir 
hjemsøkt av tre ånder gjen-
nom natta mellom julaften og 
1. juledag. Forestillingen som 
blir vist på Elverhøy er en 
familievennlig versjon, det vil 
si at den er tilpassa skuespiller-
staben og publikummet på 
Elverhøy av Heidi Hansen.

RAMNES: Nå er det siste innspurt med øvelser før årets juleforestilling på Kulturhuset Elverhøy.

Elea Kirkeberg (11), Lena 
Wold-Hansen (11), Sarah Mi-
chelle Strange-Bjørnes (10) og 
Amalie Martine Asp (11) er fire 
av drøyt tjue unge som gleder 
seg til å fremføre forestillingen. 

– Ække skummelt på scenen!
De synes ikke lenger det er 
skummelt å stå på scenen, så de 
gleder seg bare. – Forestillingen 
er veldig gøy, og det er veldig 
lett siden jeg bare har to replik-
ker, forteller Christian Scott 
Broen (7) som også er en del av 
skuespiller-staben. Han spiller 
Lille Tim i stykket og gleder 
seg veldig. – Det er kjempe gøy 
å spille teater, sier Christian og 
smiler bredt før han må gjøre 
seg klar til gjennomgang av 

forestillinga for andre gang på 
samme øvingskveld. Nå er det 
siste terping som står på planen! 
I tillegg til 25 barn, ungdom og 
voksne på scenen, trekker Rikka 
Rivrud, prosjektleder og regi, 
og Heidi Hansen, musikk og 
regi, i trådene sammen med lyd- 
og lys-mann Audun Kalleberg.
Dette er den tredje oppsetningen 
til barneteateret på Elverhøy, 
etter at det ble starta opp igjen 
i 2015. Elverhøy rommer 200 
tilskuere, og billetter er allerede 
i salg på nett og selges også i 
døra, hvis det er flere igjen.
«En julefortelling av Charles 
Dickens» blir satt opp på Elver-
høy lørdag 16. desember klokka 
18.00 og søndag 17. desember 
klokka 15.00.

Disse står på scenen: 
Malin Lingjærde-Øren, Emma 
Lingjærde-Øren, Vilma Berg-
Aasen, Helle Knotten, Jones 
Omar Bøhle, Sarah Michelle 
Strange-Bjørnes, Ole Erik 
Holtung, Tuva Scott Broen, 
Amalie Martine Asp, Eira 
Thomine Asp, Ida Hegg Ljøste-
rød, Elea Kirkeberg Gjellan, 
Hedvig kirkeberg Gjellan, 
Lena Wold-Hansen, Marthine 
Wold-Hansen, Hanna Kragebøl, 
Mathilde Skjeggestad, Ella Ma-
rie Skjeggestad, Christian Scott 
Broen, Hillevie Hansen Jarle, 
Aurora Kalleberg, Ragnhild 
Elise Rivrud Jevanord, Wil-
helm Kirkeberg Gjellan, Frida 
Synøve Opaker og Asbjørn 
Langeland.

– Velkommen til en julefortelling på Elverhøy!
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Nettavisa ReAvisa.no - 14.230 lesere sist måned:
Mest lest sist måned:
1. Årets idrettsnavn i Re: Stem fram din favoritt
2. Norges beste på griseavl - fjerde året på rad
3. Bil kjørte av veien på Revetal
4. Fra Revetals styggeste til fineste bygg?
5. Kjedekollisjon på Bispeveien

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. Årets idrettsnavn i Re: Stem fram din favoritt

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 desember 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, 

Velkommen til jul på 
Holt gård! Alle søndager 
kl. 12 - 16 fram til jul :)

Sjekk vår facebook-side eller eller vår hjemmeside:
facebook.com/www.holtgard.no  - www.holtgard.no

Åpent: man-fre 8-17, lørdag 9-13

Tlf: 47790000

Møllebutikken på Borgen

  ● Rideutstyr  
  ● Stihl værneklær 
  ● Synlighetstøy  
 
    

       Vinterjakker/varmedresser              
                  - til fjorårets priser!
           

30-50%
rabattJULEFORESTILLING: På 

det store bildet ser vi Elea 
Kirkeberg Gjellan (11), Sar-
ah Michelle Strange-Bjørnes 
(10), Lena Wold-Hansen 
(11) og Amalie Martine Asp 
(11). Det blir mye dans og 
sang, som vi ser av bildet 
over. Til venstre ser vi Elea 
Kirkeberg Gjellan (11) og 
Lena Wold-Hansen (11) som 
fortidens Scrooge og Belle. 
Videre ser vi at det er mye 
latter, tull og tøys i pausa 
fra øvinga på Elverhøy. Det 
er jo litt av moroa! Flere 
bilder fra forestillingen kan 
du se på nettavisa ReAvisa.
no i løpet av teaterhelga 16 
- 17. desember. Da spilles 
det to runder med forestill-
ing lørdag klokka 18.00 og 
søndag klokka 15.00.

Foto: 
Amalie Andersen.
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NÅ

4.499,-
Før 8.998,-
Gull 375 m/diamant
0,27 CT WP

Julegavetips

50%

Før 2.499,-
Gull 375 m/diamant
0,09 CT WP 

1.499,-
NÅ

Før 2.499,-
Gull 375 m/diamant
0,07 CT WP 

1.499,-
NÅ

40%

40%

Tors og fre kl 12 - 18, lørdag kl 12 - 16.
Siste åpningsdag før jul er tors 21. desember.

Møtested med julegaver
rl liten og stor!

Hvitsteinveien 27, 3174 Revetal
Tlf 911 76 853 www.vikalandhandel.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

Jul 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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hver søndag fram til jul er det 
åpen julegård på Holt gård i Un-
drumsdal. Allerede første helga 
kom rundt 300 besøkende som 
ville oppleve en landlig 

julestemning. Emilie Halling 
Fluto (4 1/2) og pappa Jørgen 
Fluto var blant de 300 besøk-
ende. Emilie liker å kose med 
pusen på gården. 
– Jeg kjenner den fra før av, for 
jeg har vært på besøk her flere 
ganger før!

–Massevis av moro å finne på!
Far og datter fra Eik, opprin-
nelig fra Re, har vært to - tre 
timer på gården. Det er nok å 
finne på, forteller pappa Jørgen. 
Emilie er høyt og lavt, men når 
hun koser med pusen er 4-årin-
gen helt rolig.
– Er det å kose med pusen det 
aller mest morsomme her?
– Nei, alt er aller best å finne på 
her på Holt gård, mener Emilie.
Holt Gårds visjon er at stedet 
skal være en møteplass for 
dyrking, foredling, varme og 
vekst, ifølge gårdens egen 
nettside. Det er mange dyr på 
gården, og landbruket er basert 
på en økologisk drift. Det er 
også et aktivt andelsbruk her, 
der det høstes grønnsaker, bær, 
med mer. Det er også kafe og 
selskapslokaler – og muligheter 
for overnatting – i Bryggerhuset 
på gården.

– Alt er aller best å 
   finne på på Holt gård!
UNDRUMSDAL: Emilie på 4 og et halvt år elsker 
å komme til Holt gård. Allerede første helga av fire 
med åpen julegård kom 300 på gårdsbesøk.

Juletreet med 
julegaveønsker 
er på plass!
REVETAL: For sjuende år på 
rad drar Re Røde Kors i gang 
julegaveinnsamling – i år med 
en ny og smart vri: På juletreet 
i 2. etasje på Re-torvet henger 
det lapper med julegaveønsker. 
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 kom-
mune fordeler, forteller Geir 
Varholm, leder i Re Røde Kors. 
Lapper med konkrete ønsker 
fra barna gjør at det er litt mer 
jobb i forkant, men mindre jobb 
i etterkant. Man risikerer 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 øn-
ska seg, forteller Monica Holtan 
Fjeld ved virksomhet for barn 
og unge. Barneklærbutikken 
“Helt perfekt” tar i mot gaver, 
i år som i fjor. I tillegg står Re 
Røde Kors på stand på Re-tor-
vet i morgen fredag 8. desember 
fra klokka 16.00 – 18.00. Siste 
frist for innlevering er lørdag 
16. desember.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sist søndag, 3. desember, og 
siste søndag før jul, 17. des-
ember, er det åpen julegård på 
Ramnes søndre. Barna inviteres 
med på leiting etter fjøsnissen. 

– Låve og fjøs er det samme!
Før forestillingen starter i lav-
voen diskuterer noen barn hvor-
for det heter fjøsnisse, og ikke 
julenisse. Liam Nichols (6) har 
forklaringen: –  Det er fordi han 
bor i en låve, og det heter også 
fjøs, og da blir det fjøsnisse. Vi 
har nemlig en låve rett ved der 
vi bor med griser i, og den heter 
fjøs, eller grisefjøs da. Men det 

På sporet av fjøsnissen i Ramnes

er ikke bare griser i grisefjøset, 
det er noen kuer også. En annen 
tilhører har et lurt forslag på 
hvorfor nisselua er rød. 
–  Det er fordi han bor på låven, 
og låvene er ofte røde –  så blir 
han ikke så lett å se!
Sigrid Goverud Ulstein fra 
Hof fortalte om fjøsnissen, 
mens hun hadde barna på slep 
rundt omkring på gården. På 
runden fant de flere spor, blant 
annet nisselua. Anette Green 
fra Ramnes stilte med hester 
så barna kan kjøre med hest 
og slede – eller vogn. I tillegg 
holder Ingunn Skjeggestad 

gårdsbutikken oppe, og det 
serveres julegrøt og saft. Og 
selvfølgelig kan man hilse på 
dyra på gården, hvis man ønsker 
det. Nytt av året er to lamaer, 
som fjøsnissen er litt skeptisk 
til. – Spesielt siden de skal ha 
spytta ham rett i fjeset da de 
møttes første gangen, forteller 
Sigrid til barna som er med på å 
leite etter fjøsnissen.
Ingunn Skjeggestad på Ramnes 
søndre gård tar i mot små 
og store til mer landlig før-
julsstemning søndag 17. des-
ember fra klokka 12.00 til 
16.00.

RAMNES: Fjøsnissen på Ramnes søndre er ikke lett å finne, sjøl om han legger 
fra seg spor – som for eksempel da han mista nisselua på låvebrua.

SØT PUS! Emilie Halling 
Fluto (4 1/2) har et godt lag 
med dyr. 

Foto: 
Stian Ormestad.

JULEHISTORIE: Sigrid Goverud Ulstein forteller om fjøsnissen, mens hun har barna på slep 
rundt omkring på gården. 

Foto: Stian Ormestad.
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Eiendomsmegler MNEF 
Mona Langangen

Tlf.: 95270488

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

Mail: mona.langangen@em1.no

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

Se flere bilder på ReAvisa.no

Luksusproblem i Vivestad
VIVESTAD: Så mange ville stille ut på julemarkedet i Vive-
stad, at det var ikke plass til alle – men et fullt bygdehus med 
mange utstillere ute og inne ga et fantastisk utvalg til alle 
besøkende som var innom helga 2 – 3. desember. Vareut-
valget spente fra søm, strikk, vev og andre tekstiler, til glass, 
porselen og keramikk – og smykker i ulike utførelser. Og som 
vanlig var det mye å få kjøpt til jul, med julepynt, julenisser, 
julenek, julebakst, julesylte, julekaker og juleprodukter av 
alle slag i salgsbodene. I kjelleren ble det tradisjonen tro 
servert nydelig juleribbe.

Foto: Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Når Tommy Anderson prøver 
seg på enda en sketsj om slaget 
på Re, legger han hodet på 
blokka. Men sketsjen – som 
resten av julebordshowet «Bed-
re før» – kommer han unna 
med, med artige krumpspring 
og kreative tilnærminger til en 
del klisje-tema. Og en fantastisk 
utførelse med store doser godt 
humør på scenen.

– Det funker!
Mye av det som skjer er helt 
tydelig improvisert, bare med 
et tynt omriss av manus ett 
eller annet sted langt baki der. 
Re-publikummet liker løse 
kanoner på scenen, som fyrer av 
lattersalver uten at det er strengt 
etter et manus. Hvert fall når det 
funker, og det gjør det her! De 
konkluderer med at 1163-slaget 
er så kjedelig, at de heller satser 
på slaget i 1177. – Flaks at det 

går slag i slag her i Re!

Glade amatører
Showet har fått tittelen «Bedre 
før». Det er en sannhet med 
visse modifikasjoner. Årets 
sprell ligger ikke tilbake for 
andre publikumssuksesser på 
Revetal. Flere av de ReAvisa 
prata med etter forestillingen 
mener dette var på høyde – og 
til og med bedre – enn tidligere 
show. Det er ikke småtteri!
Tommy Anderson (40) veit vi 
allerede godt hva er kapabel 
til, som en del av humortrioen 
“Sønner av mødre” som har 
kjørt fire julebordshow på 
Revetal tidligere. Men heller 
ikke de to nye bekjentskapene 
på Revetal er helt ferske i 
gamet: Trond Magne Holt (49) 
og Karen Marie Haraldsen (30). 
Trond har reklame-stemmen på 
Radio Tønsberg, og har drivi 

med show i mange år. Han har 
stålkontroll på scenen. Sjøl 
om han er fersk på Revetal, 
ble han kjapt en av gjengen. 
Karen synger i band og har vært 
med i både Andeburevyen og 
Stokkerevyen, og hun har vært 
med på Hvalsommer i Sande-
fjord som syngede servitør. En 
fantastisk stemme som hever 
showet musikalsk. – Vi er glade 
amatører. Også er vi fra Stokke. 
Det er jo en vits i seg sjøl, 
sa Tommy til ReAvisa da vi 
omtalte planene for juleshowet 
tidligere i høst. Amatører fra 
Stokke til tross, det er både 
lokalt og proft. En blanding 
vi bare må digge! Det er noen 
plasser ledig siste helga før jul, 
ellers har det vært så å si fulle 
hus hele veien – også i år. På 
andre siden av veien arrangerer 
Revetal gamle stasjon julebord 
til helga, med Cosmic.

Shower for fulle hus på Revetal
REVETAL: Du trudde kanskje det snart måtte være tomt for nye sketsjer om 
slaget på Re?

I SLAGET: Tommy Anderson prøver å samle en hær blant lattermilde julebordsgjester på Restau-
ranten på Revetal. Denne krigeren er mest ute etter “svette, deilige mannfolk”. 

Foto: Stian Ormestad.

Julerock på Re-
vetal gamle stasjon
REVETAL: Det hellokale party-
bandet Za-Zaa rocker Revetal 
2. juledag, tradisjonen tro. Jule-
rocken har samla fullt hus i 13 
år, og de siste åra har Revetal 
gamle stasjon vært stedet. – Bil-
letter kommer i salg på Revetal 
gamle stasjon om ikke fryktelig 
lenge, informerer bandet.

Goosberry Crum-
ble er tilbake
REVETAL: Goosberry Crum-
ble knaller til igjen med irske 
triller i romjula!, informeres 
det fra det lokale bandet som 
stort sett hvert eneste år har 
lagt turen til Revetal 5. dag jul 
– så også i år. Revetal gamle 
stasjon er stedet for mørk øl og 
lystig musikk.

VÅLE: Lørdag 2. desember var 
det klart for det tradisjonelle 
julemarkedet på Våle preste-
gård. Et nisseorkester med 
medlemmer fra Gla`gjengen 
Janitsjar spilte julesanger. 
Rommene i prestegården var 
åpne for publikum. For barna 
var det tilbud om å kjøre med 
hest og slede. Inne og ute var 
det julemarked med salg av 
håndverk, husflid og mat. Ute 
kunne du få julenek med eller 
uten pynt, og inne var det hjem-
melagede husflidprodukter. 
Hos Lisbeth Stordalen Mørck 

kunne du sikre deg håndstrik-
kede luer og votter i mange 
farger og mønstre. På låven var 
det julespill og støping av lys. 
I tillegg til Linjentene som i 
år fikk kommunens kulturpris! 
Historielaget hadde åpen kafé 
med salg av grøt, kaffe, vafler 
og bakerovnsbrød. Ute sto også 
smednissen Olav Brunborg og 
smidde julehjerter. Da ReAvisa 
var innom fikk han hjelp av 
Markus Rumelhoff Larsen til å 
smi, mens Erlend Johan Lian 
allerede hadde sikret seg et 
julehjerte.

Vellykka julemarked på Våle prestegård

Jul i Re:
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Velkommen til  

Juletrefest. 
                    Leikvollveien 1A, 3175 Ramnes. 

Lørdag 6.januar-2018. 

 kl 16.00 – 19.00. 

Det vil bli enkel bevertning, gang rundt juletreet, 
utlodning og gratis inngang. 

Bindende påmelding av barn pga. ”nissepose”. 

 INNEN FREDAG 29. DESEMBER-2017  

til Jeanett Mørken: 
jeanettjeanettjeanett@gmail.com 

Alle er hjertelige velkommen. 
 

Blågjengens Julekonsert 
med lokale gjester

Ramnes kirke mandag 18. desember kl 19.30

Gratis inngang!

Ramnes Historielags julemøte
Bygdetunet Brår mandag 11. des kl.19 00.

Forfatter Øystein Rismyhr fra Andebu forteller 
om «Bygd og by i gamle dager».

Alle er hjertelig velkommen til hygge og risgrøt!

Norske Gardsbruk – Vestfold fylke!
Gamle og nye og kunder er velkomne for å hente den først boka, som dekker Ramnes, eller for å kikke på boka.

Boka deles ut følgende steder:

Lørdag 16. desember kl. 11-15: Meny Andebu, under-
etasjen, Sagatun i Vivestad (bøker leveres senere ut 
hos Ragnar Fon, ring 906 38 142 – kun kontant), og
Vonheim i Fon.
Søndag 17. desember kl. 14-18: Loddsalgplassen ved 
parkeringshuset på Re-torvet.
Mandag 18. desember kl. 10-18: Loddsalgplassen ved 
parkeringshuset på Re-torvet.
Tirsdag 19. desember (og hver tirsdag på nyåret) 
kl. 15-17.30: Loddsalgplassen ved parkeringshuset på 
Re-torvet.
Onsdag 20. desember kl. 10-18: Loddsalgplassen ved 
parkeringshuset på Re-torvet.

Forlaget SK Granum 
Tlf. 950 86 245

Ragnhild Skar, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Buskerud – gårdbruker på Valmestad 299/4 i Ramnes: 
“Det er hinsides med informasjon i dokumentene – imponerende er bare forstavelsen på dette arbeidet!”

Det er lagt ned gratisarbeid for 20 millioner i bokverket, og over 80 % av arbeidet 
er gjort. Prisen er satt lavt i håp om å få solgt mange bøker. 

Priser: 1 bok kr. 1.500,-, 2 bøker kr. 2.300,-, 3 bøker kr. 2.800,-, 
7 bøker (halve fylket) kr. 4.500,-, hele serien kr. 6.000,-. 

Mens de gamle bøkene (1947) inneholdt litt om jord, skog, hus, dyr og folk, inneholder 
de nye enormt mange slektsopplysninger, over 200 år tilbake i tid. Ikke minst: Opplysnin-
gene på hver gård er ordnet slik at det er lett å lete seg fram til sammenhenger mot andre 
gårder i samme bok, eller i en av de andre 13 bøkene. De fleste i Re vil finne slektninger i 
bokverket, noen vil finne tusener. Navnet “Norske Gardsbruk” er misvisende, av de 5.800 
bruk vi har omtale av i fylket, er det 1.800 som nå ikke har jord. Av de 4.000 med jord, er 
de fleste så små at folk flest i dag ikke forbinder dem med gårdsbruk.

Jan Gulliksrud (70, fra Våle og Sande, nå bosatt i Holmestrand, for-
mann i Slekt og Data Rogaland i 10 år): “Ikke noe fylke har et til-
svarende bokverk, og ikke noe fylke kommer til å få det”.

– Den beste julemessa på 
   Røråstoppen noen gang!
REVETAL: Fullt med folk på Røråstop-
pen skole da Revetal menighet arrangerte 
julesalgsmesse til inntekt for hjelpearbeid i 
Moldova siste helga i november. På bildet 
til høyre ser vi Håkon E. Holm (12) og 
Jon Sundby ved bålpanna, og 12-åringen 
oppsummerte årets julesalgsmesse slik: 
– Det var veldig hyggelig. Den beste 
julemessa på Røråstoppen noen gang!
På markedet var det julebakst, flotte håndverksting, julepynt med mye mer å få kjøpt. Det var 
også aktiviteter for barna både ute og inne, kafe og loddsalg, alt til inntekt for hjelpearbeidet i 
Moldova, som regnes som Europas fattigste land.

Foto: Revetal menighet.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Hannemor Skøyen Grue og 
Turid Wold er de ansvarlig 
for dans og sang på Røråstop-
pen. Det er et gratis tilbud fra 
Tunsberg leikarring, som holder 
på med dans, til vanlig på Sver-
retun på Linnestad. 

Fyller SFO-tida med aktivitet
– Det er ingen andre aktiviteter 
enn frilek på SFO, derfor pas-
set dette strålende, forteller 
Hannemor. Tidligere i år hadde 
ungene på Røråstoppen SFO 
muligheten til å melde seg på 
dans og sang i SFO-tida med 

REVETAL: Hver torsdag etter skolen er det dans og sang for rundt tjue Rørås-
toppen-elever, i regi av Tunsberg leikarring. Å danse folkedans synes barna er 
stas!

– Veldig gøy med folkedans!

Tunsberg Leikarring. Den 
gangen meldte ti stykker seg på, 
og nå er de allerede oppi tjue 
barn som synger og danser hver 
torsdag etter skolen.

Utvider gjerne til flere skoler
Tunsberg leikarring vil gjerne 
utvide tilbudet etter nyttår til 
flere barneskoler, og håper 
seinere at ungene skal komme 
til Sverretun og benytte seg 
av flere av dansetilbudene til 
Tunsberg leikarring. Der er det 
mye mer enn bare leikarring, 
men også dansekurs og swing-

kvelder, med mer.

- Dans og musikk er moro!
Jentene Regine Finnerud 
(7), Amalie Sperre Øde-
gård (7) og Ragnhild Elise 
Rivrud Jevanord (7) er tre 
av barna som danser og 
synger etter skolen.
– Det er veldig gøy med 
folkedans og “Virginia reel” 
er favorittdansen, forteller 
Ragnhild. De andre jentene 
er nikker, og er enig at 
folkedans og musikk er 
morsomt!

DANSEGLEDE: Det er mange smil er å se når Tunsberg lei-
karring er på fast besøk på Røråstoppen. Hver torsdag dan-
ser et tjuetalls elever etter skolen, i SFO-tida. Blant alle de 
danseglade barna, finner vi Regine Finnerud (7), Ragnhild 
Elise Rivrud Jevanord (7) og Amalie Sperre Ødegård (7). 

Foto: 
Amalie Andersen.

Astrid Lindgren hedres 
i Juba-teaterets juleforestilling

Klar for Blågjen-
gens julekonsert?
RAMNES: – Vi følger tradis-
jonen og vil ha en førjulskon-
sert med variert innhold og 
allsang mandag 18. desember 
klokka 19.30, forteller Elisa-
beth Westby til ReAvisa: – I 
år har vi med oss det unge, 
lokale sangtalentet Erlend 
Bae fra Brår, ungdoms-
skolegruppeensemble fra 
Ramnes og Røråstoppen 
skolekorps, og Truls Gran. 
Det er vår første julekon-
sert etter at vi har skifta 
dirigent, men sjøl med ny 
dirigent så vil publikum 
kjenne igjen Blågjengen i 
førjulsstemning!

UNDRUMSDAL: Lørdag 16. 
desember har Solerød Juba-teat-
er forestilling på Dalheim i 
Undrumsdal. Det blir fortel-
linger fra Astrid Lindgrens 
forfatterskap, forteller teater-
sjef Ole Hans S. Fjellvang til 

ReAvisa. Forestillingen går for-
fatterens velkjente ordtak: “Det 
har jeg ikke prøvd før, så det 
tror jeg sikkert jeg kan klare”. 
Forestillingen starter klokka 
16.00, og etter forestillingen blir 
det servert julegrøt.

RE/HOF/HOLMESTRAND: I 
uke 49 og 50 blir det julekon-
serter med elever fra Nord-
Jarlsberg kulturskole i kirkene 
i Re, Hof og Holmestrand. 
Det blir hele fem konserter, 
informerer Thomas Sigernes-
Moshaug, kulturskolekonsulent 

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 sammen av både 
kjente og kjære julesanger og 
mer ukjent repertoar. 
Det er gratis inngang – vel 
møtt!, ønsker Nord-Jarlsberg 
kulturskole.

Kulturskolens julekonserter
i Ramnes kirke og Våle kirke

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Skoler og barnehager i Re:
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Nå blir det  
innflyttings- 
fest!
DNB Eiendom feirer flytting til nye  
lokaler på Revetal. 15. desember blir  
det åpningsfest!

DNB Eiendom Revetal
Kåpeveien 7  |  Tlf: 47 67 55 00

Få vår digitale annonsepakke, 
Smart Solgt Light 

+  
en halvsides annonse  

i Tønsberg blad 

Verdi 5.250,–

ÅPNINGS-
TILBUD*

*Gjelder ved signering av salgsavtale med DNB Eiendom Revetal 15.12.17-14.01.18. 

Brekkeåsen barnehage arrangerte “Lysfest” i høstmørket 
BREKKEÅSEN: Tirsdag ettermiddag 21. november var det magisk stemning i Brekkeåsen 
barnehage, for da ble det arrangert en “Lysfest” for barn og foreldre ute i barnehagen, forteller 
Tove Britt Sørum, styrer i Brekkeåsen barnehage, til ReAvisa. Det ble tent bål, som det ble stekt 
pinnebrød på, og skogen var dekorert med lyslykter som barna hadde laga sjøl. Lysfesten ble 
åpnet med et flott sangtog, med sangen «Vi tenner våre lykter». Det ble servert lapskaus og saft. 
Lapskausen hadde barna vært med å lage på forhånd. Det er mye matematikk og god læring i å 
kutte grønnsaker. Tema for “Lysfesten” var nemlig realfag. Re kommune er en “Realfagskom-
mune”, som vil si at alle barnehager og skoler i Re skal ha spesielt fokus på realfag dette året. 
Foreldre og barn kunne gå rundt og utforske og løse realfagsoppgaver sammen, i tillegg var det 
hengt opp dokumentasjon rundt omkring fra realfagsprosjekter som har foregått denne høsten 
i barnehagen. De forskjellige stasjonene var: Kjenne på sanseposer/sokker, forske sammen på 
hva er inni sokkene, da må man bruke sansene og kjenne etter former og så videre. Det var også 
satt opp tre kasser der man kjente nedi og skulle gjette hva som var i esken. En stasjon hvor 
man skulle sammenligne og finne ut hva som var for eksempel størst, minst, kortest, lengst og 
så videre var populær, og det var også bygging av klosser i ulike konstruksjoner, – vi brukte alt 
fra bøtter til pappesker, forteller Tove Britt til ReAvisa. Kvelden ble avslutta med et eksperiment 
med brusflasker og menthos. Konkurransen gikk ut på å finne ut hvilken flaske som spruta høy-
est. Cola og Pepsi Max tok en delt seier, så hvem av de to som egentlig er best, det ble barn og 
foreldre oppfordret til å finne ut hjemme.

Foto:Privat.

Re-elevene fylte skolen med litteratur
BERGSÅSEN: Hanne Feen (17) og Lotte Løvass (18) var to 
av alle tredjeklassingene på Re VGS som leste høyt i gangene 
under Litteraturuka. Tredjeklassingene sto på bruskasser rundt 
omkring på skolen og proklamerer dikt, for eksempel. Hanne 
og Lotte synes konseptet er gøy og lærerikt. I tillegg forteller 
de at de leser andre ting nå som de ellers ikke ville ha lest. 
Hvem veit – kanskje noen spirer blir sådd for litteratur-interes-
sen? Les hele saken på ReAvisa.no. 

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

Prisdifferansen har Tønsbergs 
Blad regna seg fram til, og pris-
forskjellen går både på høyere 
pris, lavere søskenrabatt, og 
dobbelt så høy instrumentleie 
i Tønsberg sammenliknet med 
Re.

Prishopp på 36 prosent
I kulturkommunen Re har det 
vært en politisk vilje til å holde 
prisene lave og tilbudet bredt. 
Det viser seg i en langt bil-
ligere og bedre kulturskole. Re 
er bedre enn Tønsberg på alle 
punkt, også dekningsgraden. I 
dag samarbeider Re kommune 
med Hof og Holmestrand om 
Nord-Jarlsberg kulturskole. 
Rundt skolestart neste år blir 
også dette interkommunale 

samarbeidet retta mot Tøns-
berg. – Bekymringen går på at 
Tønsberg sluker kulturskolen, 
og så blir det dyrere. Da er vi 
redde for å miste tilbudet som 
treffer bredt, sier rektor Torild 
Rosenvinge i Nord-Jarlsberg 
kulturskole til Tønsbergs Blad. 
– Med en felles venteliste 
for den nye storkommunen å 
prioritere ut fra når barna står i 
kø, vil det bli tatt opp færre fra 
den delen av den sammenslåtte 
kommunen som er Re i dag.
Sammen med et dyrere tilbud, 
vil det føre til færre barn i kul-
turskolen. 
– Generelt kan man si at hvis 
man øker prisen vil det være 
færre som kan delta, sier Ida 
Johre, kultursjef i Re kom-

Dyrere og dårligere 
etter kommunesammenslåing?
RE/TØNSBERG: Det koster 3.500 kroner mer for en 
Tønsberg-familie å ha to barn i kulturskolen, enn en 
familie her i Re. Hvis du er så heldig å få plass, da 
– for det er langt dårligere dekningsgrad også.

FOSTRER FRAM TALENTER: I kulturkommunen Re har 
alltid kulturskolen vært prioritert. Nå øves det til julekonsert-
er i Ramnes kirke 11. desember og Våle kirke 12. desember. 

Foto: Stian Ormestad.

Erik har nesten 2.000 mindre i 
måneden: – Det betyr at han må sitte 
hjemme, mens andre kan dra på kino

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ReAvisa ble kontakta av forel-
dre til sterkt pleietrengende 
voksne barn, som har fått egen 
kommunal leilighet på Brårsen-
teret. I en av mange prater over 
hekken oppdaga de at så å si 
like leiligheter leies ut for helt 
forskjellige priser av kom-
munen.

Skiller nesten 2.000 kroner
Det stusser blant andre Turid 
Kamfjord på, mamma til Erik 
Kamfjord på 20 år. Han flytta 
til Brår da han var 18 år, og 
skal klare seg på 16.000 kroner 
i måneden. – Det sier seg sjøl 
at når drøyt 9.000 kroner, helt 
nøyaktig 9.140, går til husleie, 
og så skal han drifte sin egen 
bil for at han og assistenten skal 
komme seg rundt – da blir det 
ikke mye penger igjen til å finne 
på noe eller kjøpe noe utover 
det helt nødvendige.
Men det er enda verre for 
Olivia Stranda Holt. 20-åringen 
betaler tett opp i mot 10.000, 
helt nøyaktig 9.895 kroner, i 
måneden, forteller pappa Øy-
vind Holt. Den laveste husleia 
er rett over 8.000 kroner.
Hvorfor i all verden er det slik?
Virksomhetsleder for drift og 
næring i Re kommune, Rolf 
Lønnum, forteller at det er to 
grunner til at husleia kan variere 
såpass mye: – Det første er just-
ering etter endring i konsum-
prisindeksen (KPI). For løpende 
leiekontrakter justeres husleien 
med KPI årlig. Dessuten 
justeres husleien med KPI ved 
skifte av leietaker. Det andre er 
at det i økonomiplan for 
2014 – 2017 ble lagt inn økte 
inntekter fra utleie av kom-
munale boliger, ved at husleien 
justeres opp tjue prosent ved 
første skifte av leietaker. Deret-
ter justeres husleien i takt med 
endring i KPI. 
I praksis betyr det at Erik får 
svi for at han er ny på Brår, for 
hans leilighet fikk et prishopp 
på 20 prosent i dyrere husleie da 

han skulle flytte inn. – Vi hadde 
Erik hjemme til han ble 18 år. 
Da flytta han inn på Brår, det 
var i august 2015. Vi ble ikke 
informert om prisforskjellene 
og hva som lå bak prisgapene 
i prosessen med overføring til 
bolig, forteller mamma Turid.
Pårørende har spurt flere ganger 
om husleieprisene, uten å få 
klarhet i det. De forteller om 
forskjellige og uklare tilbake-
meldinger fra Re kommune. 
Det kan ReAvisa skjønne, 
for det har ikke vært helt lett 
å få skikkelig svar på dette 
for lokalavisa heller. Uansett 
synes Turid det er urettferdig 
at utfallet er som det er. Det 
er snakk om en gruppe men-
nesker med begrensa ressurser i 
utgangspunktet.

– Dette finner vi oss ikke i!
– Beboerne her er jo uføre og 
får liten trygd fra før, så dette 
finner jeg meg ikke i. Dette 
begrenser livet for noen, der 
alle burde hatt likt utgangspunkt 
etter at husleien var betalt. Det 
oppleves som fryktelig urett-
ferdig!
Det er også Keth Sissel Mørken 
enig i, sjøl om sønnen hennes 
Aleksander er blant de heldige 
som betaler en av de lavere 
husleiene, rett over 8.000 kro-
ner. – Jeg tror ikke det er noen 
leiligheter med lik pris her på 
Brår, enda de kan være like i 
størrelse og utforming. Jeg kan 
kanskje skjønne hva som ligger 
bak forskjellene, men resultatet 
er uansett veldig urettferdig.
– Det er frustrerende, også for 
oss som er heldig å betale lite. 
Vi foreldre snakker jo sammen, 
og blir tett på hverandre når vi 
er i samme båt, med mange av 
de samme utfordringene for 
barna våre.
Beboerne på Brår med foreldre 
og familie vil gjerne at prisene 
flates ut, og at de legges på de 
gamle, lave satsene. Da må 
politikerne på banen og styre 

administrasjonen i den retnin-
gen. For per i dag har rådman-
nen frie tøyler: – Rådmannen 
har fullmakt til å justere leien 
i kommunale bygg, og det er 
etter et politisk vedtak om en 
målsetning om å justere prisene 
opp mot gjengs leie – det vil 
si markedspris, forteller Rolf 
Lønnum, virksomhetsleder 
i Re kommune. Men denne 
justeringen kan bare skje i store 
prishopp på leilighetene som 
får ny leietaker, ikke for de som 
allerede bor der. Det har noe 
med forutsigbarheten for de 
som bor der å gjøre, forklarer 
virksomhetslederen. – Dette er 
justeringer som er gjort i tråd 
med politiske vedtak, under-
streker virksomhetsleder Rolf 
Lønnum. Rådmannen kan velge 
å legge saken fram for politik-
erne igjen, men skal de høyeste 
prisene senkes til de laveste må 
det som vanlig hentes penger 
fra et annet sted i budsjettet.
ReAvisa har ikke snakka med 
alle foreldrene på Brår, men 
mange av dem. Og alle vi har 
snakka med stusser på forskjel-
lige husleiepriser, og ingen av 
dem er spesielt fornøyd med 
svarene de har fått fra kom-
munen. – Det sitter så fryktelig 
langt inne å få et skikkelig svar 
fra Re kommune når vi spør, 
mener Øyvind Holt, pappa til 
Olivia Stranda Holt (20).
Rolf Lønnum forteller at kom-
munens representanter svarer så 
godt de kan, og:  – Jeg skjønner 
godt at det kan oppleves som 
urettferdig med så forskjellige 
priser. Men vi prøver å forklare 
som best vi kan hva som ligger 
bak, forteller Lønnum. Skal 
forutsetningene for hva som lig-
ger bak de store prisforskjellene 
forandres, så må våre folke-
valgte på banen og instruere 
rådmannen i en annen retning. 

– Kommer IKKE til å gi meg!
– Trist, mener Turid, mamma 
til Erik, om hele greia. – Høy 
husleie gir begrenset mulighet 
til et liv utenom institusjonen. 
Jeg kommer IKKE til å gi meg 
i denne saken. Noen av de 
stakkars leietakerne på Brår må 
søke sosialhjelp hvis de skal på 
for eksempel ferie eller finne på 
noe annet ekstra. Det er uhørt!

BRÅR: Det skiller nesten 2.000 kroner i måneden for så å si like kommunale 
boliger på Brår. Det skjønner ikke de pårørende noe av. – Det betyr i praksis at 
mens en kan finne på noe, må den andre bli hjemme.

mune. Prisforskjellen mellom 
en kulturskoleplass i Re og 
Tønsberg er ifølge Tønsbergs 
Blad på 36 prosent. Både pris, 
dekningsgrad og tilbudet ge-

nerelt vil, i den nye kommunen 
akkurat som i Re og Tønsberg 
i dag, være opp til våre folke-
valgte i den nye kommunen å 
bestemme.

URETTFERDIG! Erik Kamfjord (20) flytta til Brår da han 
var 18 år. Mamma Turid Kamfjord stusser på at Re kommune 
tar seg så forskjellig betalt for mer eller mindre identiske 
kommunale boliger på Brår.

Foto: Stian Ormestad.

Re kommune:
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Må få ting på stell før 
Re er en del av Tønsberg!

Kort om rådmannens forslag til 
Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-21:

Regjeringens økonomiske opplegg for kommunesektoren 
for 2018 ga Re kommune større utfordringer enn det som 
var forventet i forrige økonomiplan. I tillegg er det en 
rekke nye behov som er innarbeidet i forslaget. I tillegg 
er det innarbeidet nye tiltak hvor det har vært nødvendig 
å øke bevilgningene for å følge opp tidligere vedtak eller 
som følge av økte lovpålagte tjenester. Dette gjelder bl.a.:
- Nytt enkelttiltak innen demensomsorg, økning med 4 mill. 
kr. i 2018
- Ny legevakt med plasser for øyeblikkelig hjelp og legevakt-
bil, økning med 1 mill. fordelt på 2018 og 19. Interkommunal 
legevakt på Kjelle skal etter planen tas i bruk 01.03.18
- Økt satsing på IKT gjennom nytt interkommunalt selskap, 
Jarlsberg IKT
- Nytt botilbud bemannende boliger til personer over 18 år 
med funksjonshemminger, planlegging i 2018 – oppstart byg-
ging i 2019, anslått kostnad på 6 mill. kr. i 2021
- Vann og avløpssektoren styrkes med 1,4 årsverk bl.a. for å 
følge krav om fjerning av ubehandlede avløp spredt omkring 
i kommunen
- Kommunens festeavgift til Opplysningsvesenets fond for 
Brekkeåsen øker med 0,75 mill. over 2 år
- Oppfølging av en årlig plan om 1 mill.kr til driftsvedlike-
hold i de bevaringsverdige kirkene
- Bevilge ekstra til de private barnehagene til en lovpålagt 
minstebemanning
- Økt samarbeid/integrasjon med Tønsberg kommune innen 
bl.a tekniske tjenester og flyktningearbeid.
Det er også funnet plass til noen svært ønskelige tiltak:
- Økt ressurs til jordmortjenester
- Leie av nye lokaler til bibliotek på Revetal (fra 2019), 1,1 
mill. kr
- Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak på fylkesveier i Re
- Det er også foreslått investeringstiltak på ca. 50 mill. kr. i 
2018. Investeringene reduseres betraktelig i 2019 – 21. 
Av investeringer som er lagt inn i 2018 nevnes:
- Fullføring av utbyggingsprosjektet ungdomsskole, dvs. 
flerbrukshall og rehabilitering av svømmehall
- Utbygging av Skjeggestadåsen barnehage, drift av 1,5 base 
fra 01.08.19
- Nytt gulv i Vålehallen
- Div. tiltak for å bedre inneklima på Røråstoppen skole
- Vognskjul/bod Brekkeåsen barnehage
- Ny traktor til drift av kunstgressbaner
- Inventar til nytt bibliotek
- Ombygging av Re helsehus – utvidelse av seniorsenteret.
- Avsatt midler til forprosjekt ungdomshus
- Avsatt midler til forprosjekt utbygging Solerød barnehage
- Utskifting til miljøvennlige gatelys
- Trafikksikkerhetstiltak
- Brannsikring og energitiltak i bygg
- Modernisere og sikre vann og avløpsnettet som del av en 
plan frem til 2021.
For å innarbeide nye pålagte tiltak, nye prioriterte behov 
og for å tilpasse driften reduserte inntekter fra staten, har 
rådmannen foreslått kutt/reduksjoner i driften. Bl.a:
- Innsparing i sentraladministrasjon
- Åpen barnehage avvikles
- Barnehagene holdes stengt 4 uker om sommeren
- Matombringing til 18 hjemmeboende avvikles
- Antall plasser innen demensomsorgen reduseres fra 27 til 25
- Stillinger med hovedvekt administrative oppgaver omgjøres 
til rene pleiestillinger
- Eksternt kjøp av tjenester i psykisk helse og rusteam avs-
luttes og tilbudet gis i egenregi
- Lederstillinger må dekke flere vakter i turnus
- Reduksjon av vedlikehold av kommunale bygg - pga ny-
bygg, og noen år med stor aktivitet.
- Barnetrygd medregnes igjen i utmåling av økonomisk 
sosialhjelp
- Vakante stillinger på NAV besettes ikke i 2018
- Innsparing på bevilgning til drift i kirkelig fellesråd
Det er ikke foreslått nye kutt i skolene.

Kilde:
Trond Wifstad, rådmann, og Ivar Jostedt, kommunalsjef

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Formannskapet diskuterte råd-
mannens forslag til budsjett 23. 
november, og i siste instans skal 
det vedtas tirsdag 12. desember 
i kommunestyret.

– Sånn kan vi ikke holde på, 
da kan kassa fort bli tom!
Ordfører Thorvald Hillestad
(SP) innledet: – Vi ser at 
budsjettforslaget for 2018 er 
stramma inn, fordi vi har skjøta 
på med penger fra bufferfondet 
tidligere. Sånn kan vi ikke holde 
på, da kan kassa fort bli tom. 
Det er vel det rådmannen har 
tatt tak i i dette budsjettet.
Svein Holmøy (SP) røper at 
Senterpartiet vil for det meste 
følge rådmannens forslag, men:
– Vi skal snart inn i Tønsberg, 
og det er smart å tenke litt strat-
egisk. Vi mener vi må få gjort 
noe med de tinga vi aldri har 
fått gjort noe med, som vi sliter 
med år etter år. Det gjelder veier 
og vedlikehold, blant annet.
– Så vi kan gå med på å 
stramme inn på de årlige ut-
giftene, det er viktig at vi ikke 
bruker mer enn vi må, men på 
den andre siden vil vi slå til 
og få til noen krafttak på helt 
konkrete ting før det kanskje er 
for seint: Senterpartiets forslag 
er å bevilge fire millioner kro-
ner til to kommunale problem-
veier hver seg: Tinghaugveien 
og Kleivaveien. Begge deler 
skal belastes bufferfondet.
Når det gjelder Kleivaveien kan 
det være en investering som 
gir avkastning. Per nå bruker 
kommunen 350.000 kroner mer 
på taxi i forhold til buss i året, 
fordi veien er så dårlig at VKT 
nekter å sende skolebussen dit.
Senterpartiet vil ikke være 
med på rådmannens forslag 
om å kutte i bygningsvedlike-
holdet, og legger tilbake de 
500.000 kronene i potten. I 
tillegg brukes det penger på nytt 
bibiotek på Revetal, ombygging 
av Re helsehus så det blir et 
enda større seniorsenter der, og 
andre investeringer som er greit 
å få på plass før 2020.
Lars Jørgen Ormestad foreslår 
på Arbeiderpartiets vegne at 
barnetrygden holdes utenfor 
utmåling av økonomisk sosial-

hjelp, akkurat som kommune-
styret bestemte tidligere i år 
etter et noe så uvanlig som et 
fellesforslag fra FrP og SV.
– At barnetrygden holdes uten-
for, er det eneste riktige. Det 
var en grunn for at saken endte 
som den endte forrige gang, og 
vi står på det fortsatt, melder 
Ormestad. Her signaliserte alle 
partiene som tok ordet i saken 
at de fortsatt står på at barne-
trygden skal holdes utenfor og 
komme i tillegg til sosialstønad.
Tove Øygarden (H) varslet 
ingen forslag fra Høyre i For-
mannskapet, – men det betyr 
ikke at det kan komme noen i 
kommunestyret. Også Bente 
Brekke (FrP) trenger litt mer tid 
for å gå gjennom budsjettforsla-
gene enda grundigere med sin 
gruppe før de eventuelt finner 
på noe lurt: – Men vi varsler 
allerede nå at vi støtter forslaget 
om barnetrygden, forsikrer 
Bente Brekke. Det vil koste 
750.000 kroner, som også tas 
fra bufferfondet.

Kutter matutkjøring 
til hjemmeboende eldre
Arbeiderpartiet ved Trude Viola 
Antonsen stiller spørsmålstegn 
ved å kutte ut matutkjøring til 
hjemmeboende eldre. Hun lurer 
på hva alternativet vil koste?
– Sparer vi noe for å bruke mer 
penger på noe annet?
Rådmannen orienterer at alter-
nativet ikke skal koste noe, 
men det går i å hjelpe hjemme-
boende med å bestille, lagre 
og varme opp mat på egen-
hånd. Innsparingen skal bli på 
300.000 kroner.
Tove Øygarden (H) minner om 
at Eldrerådet støtta forslaget om 
å kutte ut matutkjøringen. – Det 
er verdt å ta med seg, det er 
tross alt de som representerer 
brukergruppen.
Arbeiderpartiet er også 
skeptisk til å redusere antall 
demensplasser. Ifølge rådman-
nens forslag løses det enkelt 
og greit ved at noen må bo 
lenger hjemme. – Det stus-
ser jeg veldig på, når vi veit at 
økningen av tidlig demens bare 
galloperer. Her trur jeg vi gjør 
en kjempebommert!, sier Trude 

Viola Antonsen. Det ble ikke 
fremmet alternative forslag til 
rådmannens forslag, verken når 
det gjelder matutkjøring eller 
dememsplasser, i Formannska-
pet.

Knappest mulig flertall 
for åtte vei-millioner
Når det gjelder voteringen over 
forslagene, ble det et knappest 
mulig flertall for å bruke fire 
millioner kroner på både 
Tinghaugveien og Kleivaveien. 
Fire av sju i Formannskapet 
vil også legge tilbake 500.000 
kroner i potten til årlig bygn-
ingsvedlikehold. Og et enstem-
mig Formannskap vil holde 
barnetrygden utenfor beregnin-
gen av sosialstønad. Men som 
sagt, flere av partiene varslet 
at det kan komme flere forslag 
når kommunestyret skal endelig 
behandle budsjett for 2018 og 
økonomiplan for 2018 – 2021 i 
årets siste møte 12. desember.
Rådmannen rakk akkurat før 
Formannskapsmøtet ble hevet 
å dele sin bekymring for at det 
fortsatt skrelles av bufferfon-
det for å finne inndekning for 
forslagene. Han forteller at Re 
kommune bør ha et bufferfond 
på hvert fall 30 millioner, og det 
kommer til å krype godt under 
det beløpet med disse forslaga.

REVETAL: Det nest siste budsjettet før Re er en del av Tønsberg skal vedtas av 
kommunestyret 12. desember. Det bærer preg av å ville få saker og ting på stell 
før 2020. – Vi skal snart inn i Tønsberg, og det er smart å tenke litt strategisk.

Følg debatten i 
kommunestyret
REVETAL: Tirsdag 12. de-
sember skal budsjettet vedtas 
av kommunestyret i Re. Møtet 
overføres direkte på nett, link 
blir lagt ut på ReAvisa.no. Det 
er også mulig å følge møtet fra 
sidelinja i 4. etasje på kom-
munehuset. ReAvisa dekker 
som vanlig møtet, og du kan 
lese mer om debatten og bud-
sjettet som vedtas på nettavisa 
ReAvisa.no.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no

Re kommune:
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– Vi prøver å gjøre dette til et nøytralt sted, litt av- 
   skilt fra NAV – derfor «av-NAV-ifiserer» vi det litt 
   og setter ut noen skåler med sjokolade og sånt!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no 

Ungdomsprosjektet «Aktiv 
frem» i regi av NAV Re holder 
til i Næringsbygget på Revetal. 
Her har ungdomsveilederne 
Tommy Røren og Gunn-Hege 
Skotheim tatt i mot ungdommer 
og unge voksne siden septem-
ber i år, og prosjektet varer til 
februar neste år. Tommy, Gunn-
Hege og ungdommene håper 
prosjektet vil bli videreført.

Får en fast struktur i livet
– Målet er å få arbeidssøkerne 
ut i arbeid, selvfølgelig. Men 
vi gjør også mye som ikke 
synes like godt i statistikken: 
Kanskje trenger de motivasjon 
for å starte på en utdanning? 
Kanskje har de en halvferdig 
en som mangler det siste, lille? 
Kanskje er første steg å hjelpe 
ungdommen ut av barnerommet 
og inn i egen bolig? Kanskje de 
sliter med noe, så de først og 
fremst trenger å komme seg til 
lege, eller snakke med kom-
munepsykologen? Hva som er 
første skritt på veien til et godt 
voksenliv, er helt individuelt. 
Men med «Aktiv frem»-pros-
jektet er det lettere å få kartlagt 
hva som trengs. – Når vi job-
ber på den måten som vi gjør 
her, får vi et mye bedre bilde 
av arbeidssøkeren, forteller 

Tommy. For her er det to faste 
fjes de møter tre dager i uka, 
som har fokus på aldersgruppa 
18 – 30 år – og bare det. Noen 
trenger en fast struktur i livet, 
de trenger noe å stå opp for og 
gå til om morgen. Her får de 
treffe andre folk og sosialisere. 
Det er mange unge som gror 
fast foran PC-en, for eksempel. 
Innimellom kan det være nok å 
skulle møte opp, uten at Tommy 
og Gunn-Hege presser på dem 
jobber fra første stund. Først 
må man bli kjent, deretter stake 
ut veien videre. Det betyr en 
tett oppfølging, skreddersydd 
for unge som trenger en push 
inn i arbeidslivet. Før var unge 
arbeidssøkere i samme kategori 
som alle andre arbeidssøkere. 
Nå har kommunen et eget tilbud 
til unge. – Det er som natt og 
dag, før fikk vi ikke den sam-
men kontakten. Nå blir vi kjent 
med arbeidssøkeren og praten 
går lett om stort og smått – også 
ting vi aldri fikk tid til å prate 
om tidligere. Vi får til raskere 
og bedre løsninger, rett og slett, 
forteller Tommy.

– Alle vil jo bidra
Verden har forandra seg raskt, 
og en trend er at det blir bare 
færre og færre jobber med lav 

terskel. De fleste jobber i dag 
krever utdanning, kurs og serti-
fikat av flere slag. – Det er ikke 
alle som klarer å bestemme seg 
for «det skal jeg bli» og starte 
på et langt utdanningsløp. Her 
hjelper vi ungdommene til å 
prøve seg på forskjellige ting, så 
de finner ut hva de vil gjøre.

Skryter av næringslivet i Re
– Alle vil jo bidra, sånn er vi 
mennesker. Her er det ofte om 
å gjøre å finne ut hva man kan 
bidra med. Og når vi har en tett 
oppfølging, ser vi bedre hvem 
som kan ha bruk for et kurs, et 
sertifikat, eller kanskje gå på et 
utdanningsløp, forteller Gunn-
Hege. – For eksempel kan man 
begynne som hjelpemann på 
lastebil for å sjekke ut om det er 
noe for deg. Hvis ja, så kan vi 
fikse så det blir sertifikat på deg. 
Det er om å gjøre å smake litt, 
før man gaper over hele kaka.
Det hjelper lite å hjelpe noen 
fram til en jobb de likevel ikke 
fikser. Derfor er det lurt å bli 
skikkelig kjent med arbeids-
søkeren før man velger veien 
videre. Noen ganger kan det ta 
lenger tid, andre ganger kortere 
tid. Et eksempel var en ung ar-
beidssøker som nærmest snudde 
i døra. Han mangla bare noen 

måneder i lære før han hadde 
fagbrev. – Det sørga vi for at 
han fikk muligheten til, og vipps 
var han i full jobb etter kort tid, 
forteller Tommy. Det er også 
dem som er for sjuke til å være 
her. – Da følger helsetjenesten 
opp, forteller Gunn-Hege, som 
skryter av et godt tverrfaglig 
samarbeid på tvers av offentlige 
etater: 16-23-prosjektet, rus og 
psykiatri og oppfølgingstjen-
esten får til mye bra sammen 
med NAV. De lokale bedriftene 
skal heller ikke glemmes. – Re-
bedriftene er flinke til å ta sitt 
samfunnsansvar, og de gir ung-
dom muligheter. Og vi merker 
at kontakten med næringslivet 
også er blitt bedre, nå som vi er 
to faste fjes å forholde seg til 
for bedriftslederne. Flere lokale 
bedrifter har vært på besøk for 
å fortelle om hva de forventer 
av arbeidstakerne sine. For 
flere ungdommer har det endt 
med jobb, etter en periode med 
arbeidstrening.

– Det trengs å jobbe litt an-
nerledes for å følge opp denne 
gruppa på en skikkelig måte
«Aktiv frem» kjører også nyt-
tige kurs for unge voksne, som 
for eksempel kurs i hverdags-
økonomi.

REVETAL: Tettere oppfølging av arbeidssøkere mellom 18 og 30 år gir bedre og raskere resultater: 
– Vi blir kjent med ungdommene på en helt annen måte ved å jobbe på denne måten.

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

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

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

Prosjektet kom som følge av 
vedtaket om «aktivitetsplikt», 
der kommunen plikter å gi 
«arbeidsretta individuell oppføl-
ging» for arbeidssøkere mellom 
18 og 30 år. Midlene kommer 
fra statlig hold, og både brukere 
og ansatte krysser fingrene for 
en fortsettelse. – Det er fordi vi 
virkelig tror på denne måten å 
jobbe på, og ser at det trengs å 
jobbe litt annerledes for å følge 
opp denne gruppa på en skik-
kelig måte.

“Av-NAV-ifiserte lokaler”
Lokalene framstår ikke som 
et typisk NAV-kontor. Her er 
det ingen skranker, bare et lite, 
åpent kontorlandskap. – Vi 
prøver å gjøre dette til et nøy-
tralt sted, litt avskilt fra NAV 
– derfor «av-NAV-ifiserer» vi 
det litt og setter ut noen skåler 
med sjokolade og sånt, forteller 
Tommy og ler. – Det er en giv-
ende måte å jobbe på, der vi ser 
resultater for den enkelte. Det 
krever tett individuell opp-
følging, noe vi har rom for her i 
«Aktiv frem». 
– Vi krysser alt vi har for at 
prosjektet blir videreført!

TETT PÅ: Ungdomsveiled-
erne Tommy Røren og 
Gunn-Hege Skotheim har 
tatt i mot ungdommer og 
unge voksne siden septem-
ber i år, og prosjektet varer 
til februar neste år. Tommy, 
Gunn-Hege og ungdom-
mene håper prosjektet vil bli 
videreført. – Alle vil jo bidra, 
sånn er vi mennesker. Her er 
det ofte om å gjøre å finne ut 
hva man kan bidra med. Og 
når vi har en tett oppfølging 
som vi har her, ser vi bedre 
hvem som kan ha bruk for 
et kurs, et sertifikat, eller 
kanskje gå på et utdannings-
løp. Noen trenger bare litt 
motivasjon. Vi treffer bedre 
med oppfølgingen når vi 
lærer hverandre å kjenne, 
mener ungdomsveilederne 
som holder til å Nærings-
bygget på Revetal.

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

I 2013 overtok Torgeir David-
sen (57) grisebesetningen på 
Bjerke sammen med kona Bodil 
Davidsen (53), med mål om å 
bli best. Det ble de allerede i 
2014, og gjentok bragden i både 
2015, 2016 og nå i 2017. Det vil 
si norgesmestere fire år på rad – 
men ikke et femte:

– Viktig å være to om det
– Hovedgrunnen til at vi gir 
oss, er helsa til kona, forteller 
Torgeir til ReAvisa. – Hun kan 
ikke bidra like mye som før. Det 
er viktig å være to om det, og 
når vi ikke klarer det lenger, må 
det bli sånn.
Fem år med hardkjør har krevd 
mye. – Vi blir målt på det aller 
meste, og alt som teller er 
nøyaktighet i alle ledd – hele 
tida, forteller Torgeir. I perioder 
har ekteparet, som bor i Re-
vetalåsen og driver grisegården 
på Bjerke, sovet mer i grisehu-
set enn hjemme i egen seng.
Under grising, for eksempel, 

var det ikke uvanlig å tilbringe 
to uker i strekk i grisehuset for 
å passe på at alt gikk bra under 
fødselen. Det skjedde hele sju 
ganger i året. Det sier seg sjøl 
at det har vært mye jobb og lite 
fritid. – Men jøsses, vi har a’ 
hatt noen helger fri innimellom, 
og jeg hadde fem dager ferie i 
strekk en gang, forteller Torgeir.
Nå melder toppavleren over-
gang til en annen grisegård i Re, 
ikke så langt unna – hos Lars 
Kristian Rustan. Han forteller 
at han kunne ikke annet enn 
å takke ja, da en firedobbelt 
norgesmester i faget spurte om 
jobb. – Det skal godt gjørras 
å få en bedre avløser – jeg har 
vært veldig heldig der. Jeg gled-
er meg til han starter hos oss, 
sier Lars Kristian til ReAvisa.
– Han skal få slippe å sove så 
mye i grisehuset, og han skal få 
ordna arbeidstid, lover den nye 
arbeidsgiveren – som er mektig 
imponert over sin nyansatte.
– Det skal noe til, det Torgeir og 
Bodil har fått til!

Grisebøndene fortsetter fram til 
kontrakten går ut 1. mai neste 
år. Da er det slutt på jobb døg-
net rundt, og Torgeir får en mer 
vanlig fulltidsjobb framover, 
der ekteparet fortsatt bor i Re-
vetalåsen og Torgeir jobber som 
grisebonde. 

Grisebonden i Revetalåsen er best igjen!
BJERKE: Torgeir Davidsen gir seg på topp etter å ha blitt best på griseavl i 
Norge fire år på rad. Nå blir han avløser på en annen grisegård i Re.

Kort om beste durocbesetning 2017:

– For besetningene med rasen Duroc er det Torgeir og Bodil Davidsen, 
Revetal, Vestfold, som troner øverst, for fjerde året på rad.

– De overtok besetningen i 2013 og har etter det levert stabilt gode resul-
tater. Davidsen er dedikerte, dyktige og målbevisste og legger ned svært 
mange arbeidstimer i fjøset.

– Durocrasen er nå felles farrase for alle i norsk svineproduksjon, og har 
som farrase et 50 % innslag i slaktegrisen. Duroc er også en av farrasene 
i produktporteføljen til Topigs Norsvin, og distribueres i mer enn 50 land 
internasjonalt.

Kilde: Norsvins nettsider.

STRENGE REGLER: Da ReAvisa besøkte grisebonde Torgeir 
Davidsen for tre år siden, fikk vi ikke lov å ta bilder annet enn 
ute. Ingen andre enn autorisert personell kan gå inn i grisehu-
set på grunn av et strengt smittevern. 

Foto: Stian Ormestad.
– Alle vil vel gjørra 
jobben best mulig?
– Det blir nok litt 
mindre ansvar og 
litt mer fri. Men en 
vil jo fortsatt stå på, 
sier Torgeir og ler: 
– Det er vel derfor 
vi driver med det vi 
driver med, enten 
det er det ene eller 
det andre – for å 
gjørra jobben best 
mulig?
Les hele saken, og 
mer om tidligere 
priser til grisebøn-
dene på Bjerke, på 
ReAvisa.no.

Vi takker alle våre kunder
for samarbeidet i 2017,
ønsker en god jul - og

vi ser fram til et fortsatt
godt samarbeid i 2018!

Svinevoll, 
Borgeveien 7, 3178 Våle

www.bulktank.no 

Fra basen på Svinevoll har Bulk-Tank Transport AS 
faste transportoppdrag over hele Østlandet, Vestlandet og

syd-Sverige. Sporadisk også i hele Norge og Danmark.
 To av bilene går mye i Re og omegn til lokale bønder som 

har avtale med Greve Biogass. Bulk-Tank Transport AS 
har også et godt samarbeid med Bjørn Erik Gran 

(Andebu) om slangespredning fra buffertank.(Andebu) om slangespredning fra buffertank.

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

«Neglespretten fotterapi» så da-
gens lys i 2002 på Brår, og Hel-
ga Marie Hynne (64) har ikke 
tall på hvor mange kunder som 
har vært innom i løpet av de 
15 åra. – Det har vært mange, 
veitu. Og jeg stortrivdes, du blir 
så godt kjent med dem. Derfor 
er det så godt å vite at de blir 
tatt vare på videre, sier Helga 
til både ReAvisa og til Tine 
Bjørkås-Johansen (30). Hun 
driver allerede en fotklinikk i 
Sandefjord, og utvider med å ta 
over her i Re. 

Vender snuta tilbake til Re 
Sandefjord-jenta var ikke ukjent 
med Re da muligheten til å 
drive klinikk også her dukka 
opp: – Jeg visste hvor i landet 
Re lå, sier hun og ler. I ung-
domsåra var det kjekke Re-
gutter som lokka henne til 
bondefester akkurat her, i Brår-
området. – Jeg har mange gode 

fjortisminner herfra, sier hun 
– uten å gå nærmere inn på det.
Tilfeldighetene ville ha det til at 
Tine igjen skulle sette snuta mot 
Re. En sein søndagskveld kikka 
Tine innom Facebook-gruppa 
for fotterapeuter, og der så hun 
at Helga søkte etter noen som 
kunne ta over hennes klinikk 
på Brår. Der og da kasta Tine 
seg på telefonen: – Det finnes 
ikke ord som kan beskrive hvor 
fantastisk fint det er at ho vil ta 
over her, sier Helga.

Alltid jobba med eller for folk
Helga innser at yrkeslivet kan-
skje nærmer seg slutten, men 
den driftige dama vil uansett 
finne noe å fylle dagene med. 
Hun har drivi med litt av hvert, 
alt fra å kjøre drosje, være 
internat-husmor, til å jobbe på 
Blåkors – Helga har likt å jobbe 
med de i samfunnet som kan ha 
noen utfordringer.

– Først var jeg i pleien, og likte 
det veldig godt. Men det ble 
for tungt arbeid. Men jeg ville 
fortsette å jobbe med og for 
folk. Det kan jeg tenke meg å 
bruke dagene mine til fortsatt, 
forteller Helga. Tine er ferskere 
i yrkeslivet. Det er snart tre år 
siden klinikken i Sandefjord 
«Bjørkås fothelse» ble starta 
opp. Samme navnet blir også 
gjeldende på Brår, der hun har 
åpent tre dager i uka. Brår er 
et fint sted å drive, med gratis 
parkering rett utenfor døra, 
tilrettelagt for rullestolbrukere 
og bevegelseshemmede uten ei 
eneste trapp å gå i – men kafe-
teriaen er et savn, etter at den 
ble flytta fra Brårsenteret til 
helsehuset på Revetal. Klinik-
ken er privat, men Tine fortset-
ter et godt samarbeid med 
kommune, fastleger og andre 
helseforetak i Re. Hun leier 
lokaler av Re kommune, og har 

BRÅR: Helga Marie Hynne har jobba et langt yrkesliv med å hjelpe folk, de siste femten åra som fotterapeut på Brår. Nå som helsa 
skranter er hun glad for at yngre krefter står klar til å ta over både butikken og ikke minst kundene hun er blitt så glad i.

tettest samarbeid med fastleg-
ene, hjemmetjenesten og orto-
peditjenesten. Hos fotterapeuten 
gjøres en full gjennomgang av 
foten. – Vi ser på slitasjepunk-
ter, renser og fjerner proble-
mer som vorter og inngrodde 
tånegler. Du veit, tenner kan 
du kjøpe løst – men beina har 
du bare to av!, sier Helga. 
Det går mye på rådgivning og 
veiledning. – Mange får en 
aha-opplevelse hos oss. De kan 
ha vært en hel runde i systemet 
med plager de ikke skjønner 
hva kommer av, også viser det 
seg at problemet er beina. Bare 
hvordan folk går kan ha mye 
å si for smerter og plager, for-
teller Tine. – Vi bruker fort vekk 
tusenvis av kroner på håret, men 
vi må tenke litt på beina der 
nede i bånn au, mener Helga. 
– At det er verdt det, veit vi. For 
vi ser de som kommer inn her 
med vondter, og går ut igjen fri 

– Re-føttene er fortsatt i trygge hender!
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for smerte. Det er den største 
gleden med denne jobben, for-
teller Tine. – Også avslutter vi 
alltid med en fotmassasje – det 
er alltid deilig!
Helga har skrivi noen ord som 
takk for seg, til kundene hun 
er blitt så glad i. Den vil hun 
gjerne at ReAvisa trykker: Livet 
kan sammenliknes med hinder-
løyper, det er lange strekk som 
går veldig greit, så er det noen 
mer vanskelige felt, før det er 
lettere hindere å passere. Jeg 
har møtt en del hindre som gjør 
at jeg må velge en helt annen 
løype i livet. Derfor vil jeg med 
dette takke for et fantastisk følge 
gjennom 15 år som fotterapeut 
på Brårsenteret. Alle dere som 
var der hele tida, til dere som 
var der i perioder, ja – alle som 
kom til meg: Dere har hver og 
en skapt herlige arbeidsdager 
og gode minner å ta med videre. 
Tusen takk!

OVERTAR: Tine Bjørkås Johansen (30) fra Sandefjord overtar for Helga Marie Hynne (64) som fotterapeut på Brårsenteret. På armen har Tine lille Elena på ti 
måneder.

Foto: Stian Ormestad.
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REVETAL: Re middelalder-
dager er en kald og magisk reise 
tilbake i tid, men aldri har vi re-
ist så langt tilbake som vi skal i 
2018-versjonen: – Hvordan fikk 
Re sine fruktbare sletter? Vi må 
tilbake til istid, med vulkaner og 
helt andre forhold enn i dag, for 
å finne forklaringen, forteller 
Ida Johre, kultursjef i Re kom-
mune. Forestillingen har fått 
tittelen "Liv av aske", og spin-
ner rundt opprinnelsesmyten 
rundt Re – et stort innlandsom-
råde i Vestfold, der kornet gror 
godt og husdyra får god mat på 
beitet. Alt dette har vi holdt på 
så godt vi kunne gjennom his-
torien. Det er en grunn for alle 
bygdeborgene, som virka som 
en beskyttelse mot inntrengere 
fra byene rundt Re. Nå, med 
en kommende kommunesam-
menslåing med Tønsberg, skal 
vi dele på våre landlige goder.
– I disse sammenslåingstider er 
det enda viktigere enn før å vite 
hvor vi kommer fra, mener Ida. 
Derfor er dette en historie om 
hvordan Re ble til Re, som spin-
ner rundt en kjærlighetshistorie.
– Mens vi sist starta i middel-
alderen og endte opp i nåtid, 
starter vi nå helt tilbake i istida 
og ender opp i middelalderen.
Det er samme komponist i 2018 
som i 2017 - da sto Marcin 

Kommer fra resten av Norden 
for å lære av Re middelalderdager

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re middelalderdager er blitt 
et familiearrangement, der 
historieformidling til de yngste 
står sterkt. Der har svensker og 
dansker noe å lære, mener de 
sjøl – til tross for at de trekker 
opp mot 100.000 mennesker 
til sine middelalderfestivaler. 
Det er en viss forskjell fra rundt 
4.000 besøkende under Re 
middelalderdager.

Liten og hyggelig festival
– Re middelalderdager er med i 
et nordisk middelalder-nettverk, 
og har vært det i fem år nå. 
Målet er å lære av hverandre og 
utveksle erfaringer. I 2018-vers-
jonen kommer det represent-
anter fra store middelalderfes-
tivaler i Sverige og Danmark, 
forteller Ida Johre, kultursjef 
i Re kommune. – Det var 
100.000 besøkende i Sverige da 
vi var der sist, forteller Ida, – så 
vi har noe å strekke oss etter 
med våre 4.000 besøkende, men 

REVETAL: Sjøl om svenskene og danskene har opp mot 100.000 besøkende 
på sine middelalderfestivaler, har de noe å lære av minstemann i det nordiske 
middelalder-samarbeidet. Derfor kommer de på Re-besøk i februar.

på den andre siden: Svenskene 
og danskene skryter veldig av 
hvor koselig det er her i Re. Så 
det kan være en fordel å være 
liten, også, sier Ida og smiler.

Gir råd til gigantfestivaler
– De har jo vært på besøk før 
også, for en del år siden. Da 
gikk tilbakemeldingene på at 
de merka at det var en lokal 
festival der mange i bygda bidro 
– med hjertet. Mange andre 
festivaler trekker middelalder-
interesserte langveisfra, men 
her har vi en festival som 
lokalsamfunnet er med på. De 
lot seg imponere over den gode 
stemningen, og fortalte at det 
var veldig koselig å besøke oss.
Helt konkret ønsker de å lære 
mer om hvordan Re middel-
alderdager fokuserer på ak-
tiviteter for barna og historie-
formidling til de yngste. En 
stor dansk festival har fått helt 
konkret oppfølging med tips og 

råd over lengre tid. – Middel-
alderfestivalene ute i verden er 
nok mer voksen-festivaler. Re 
middelalderdager har utviklet 
seg til å bli en mer familie-
festival, der vi har fått skikkelig 
dreisen på historie-formidling 
til barn, og er stolte av det, sier 
Ida til ReAvisa. Også kan kan-
skje noen andre festivaler være 
mer opphengt i middelalder på 
alle vis, forteller hun: 

Ikke helt middelalder-nerdete
– Alt skal være så tidsriktig med 
klær, mat og musikk. Men her i 
Re har vi en middelalder-tanke 
i bånn, og lager mye moro ut av 
det. Det vil si at det er lov å ta 
seg ei grillpølse med ketchup og 
kose seg med den, eller komme 
i vanlige klær, og så videre. Du 
må ikke være en middelalder-
nerd for å kose deg på Re mid-
delalderdager, det holder at du 
vil møte andre reinger, oppleve 
noe og ha det fint.

Styborski for mektige lyd-
kulisser under forestillingen 
"Det stjernene så". Nå er han i 
gang med å skreddersy musikk 
og lyder for 2018-oppsetningen. 
I år som i fjor skal også Stella 
polaris, Heges jazzballett, og 4. 
klassinger på skolene i Re bidra 
til forestillingen. – Vi dobler 
fra 20 barn i fjor til 40 barn i 
år. Det blir litt av en forestilling 
med unge og gamle, amatører 
og proffe, som vi gleder oss vel-
dig til å vise fram! Det blir en 
forestilling fredag og en lørdag, 
begge utendørs som sist. – Vi 
skal lage litt hygge med kakao 
og boller, forteller Ida. I tilllegg 
blir det tradisjonen tro gjens-
kaping av Slaget på Re, marked 
med salgsboder og aktiviteter på 
middelalderplassen, Riddersel-
skapet mentolatum kommer på 
besøk igjen, det blir kjeppheste-
veddeløp, hvis det kommer nok 
snø blir det skirenn for barna, 
flere forestillinger, musikk 
og moro. Lodins gård med 
gårdsdyr kommer tilbake til 
Ridderdalen, lysstien med lykter 
laga av barnehage- og skolebarn 
i Re er på plass, og som alltid 
starter middelalderdagene med 
barnehage- og skolebesøk i uke-
dagene før middelalderhelga.
Re middelalderdager arrangeres 
for 11. gang 9 - 11. februar.

40 fjerdeklassinger skal bidra til 
årets middelalderforestilling

Hvem blir den sjette Ridderen av Re?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kulturkontoret på kommunehu-
set ønsker mange gode forslag, 
og det er mange å ta av – både 
unge og gamle, kvinner og 
menn. Blant kriteriene er “god 
ambassadør utover kommune-
grensene, modig og uredd”. 
Kandidatene må bo eller ha sitt 
virke i Re kommune. Forslag 
kan sendes til Re kommune in-

nen 16. desember. 
– Det trenger ikke være noen 
som har gjort en lang og tro 
tjeneste, nødvendigvis. Det 
kan også være noen som har 
gjort en spesielt bra ting for Re, 
for eksempel. Noen som har 
utmerka seg, forteller kultursjef 
Ida Johre. Prisen deles ut under 
åpningen av de ellevte Re mid-

RE: Hedersutmerkelsen Ridder av Re er en tittel tilsvarende æresborger i byene 
rundt oss. Vedkommende skal ha vist ridderlig mot som setter Re i et godt lys. 

delalderdager og består 
av diplom, ridderkappe, 
heder og ære. Allerede 
er følgende fem kåret 
til Ridder av Re: Alfred 
Ringdal, Sjur Gran, 
Øyvind Skjeggerød, Svein 
Olsen og Henning Larsen. 
Årets Ridder av Re blir 
den sjette i rekken.

DE 11. MIDDELALDERDAGER: En kald og magisk 
reise tilbake i tid hver vinter, på middelalderplassenpå 
Revetal. 

Foto: Stian Ormestad.

Re middelalderdager:
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Kort om Årets idrettsnavn i Re:
Hver høst inviterer ReAvisa våre lesere til å foreslå kandidat-
er til Årets idrettsnavn i Re. Alle kan foreslå sin favoritt, og 
begrunnede forslag presenteres i ReAvisas november-utgave. 
Årets åtte knallsterke kandidater var: Ellen Kristina Hynne, 
feltritt, Kris Cato Tohn, roing, Ellen Marie Folkvord, 
håndball, Pål Alexander Kirkevold, fotball, Fredrik Solberg, 
svømming, Jeanette Hegg Duestad, skyting, Audun Kalle-
berg, fotball, Kristian Klevjer, sykling. Avstemningen skjer 
på nettavisa ReAvisa.no. Årets idrettsnavn i Re vinner heder 
og ære, og blir presentert i ReAvisas desember-utgave. I 
år ble det Ellen Kristina Hynne, feltritt, med 30 prosent av 
stemmene. Tidligere vinnere er sykkeltalentet Iver Johan 
Knotten fra Bjune, skyttertalentet Jeanette Hegg Duestad fra 
Fon, sykkeltalentet Torjus Sleen fra Fon og fotballtalentet 
Tobias Gran fra Ramnes.

HEST SOM HOBBY, JOBB 
OG TOPPIDRETT: Ellen 
Kristina Hynne (39) står på 
så å si døgnet rundt hjemme 
på Lefsaker gård. Her blir det 
lagt ned en stor innsats for 
både gården, ridesenteret og 
idretten.

Foto: 
Stian Ormestad, Jean Andre 

Håpnes, Synne Eggum 
Myrvang og privat.

At hun tok rotta på hele gjengen med kandidater til Årets idrettsnavn i Re 2017, 
synes Ellen Kristina Hynne (39) sjøl er helt utrolig. – Nei, jeg kan’ke tru det!

Alle de åtte knallsterke kandidatene har utmerket seg stort i hver sin idrett, og det 
eneste de har til felles er deres Re-opphav.

– Det var så mange fantastiske kandidater, og det er vanskelig å sammenlikne 
prestasjonene på tvers av idrettene. Jeg heier på alle som driver med noe de brenner 
for generelt, og idrett spesielt, sier Ellen Kristina. 

– Også er det veldig moro å se at det er så mange forskjellige idretter vi reinger 
utmerker oss i, det er jo bare helt rått!

Årets idrettsnavn i Re 2017: 
Ellen Kristina Hynne, feltritt

Sport i Re:
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Åtte knallsterke kandidater bytta på å lede avstemningen
RE: Det var åtte knallsterke kandidater som gjenspeiler det flotte idrettslivet i Re, der alle ut-
merker seg stort i hver sin idrett - og det eneste de har til felles er deres opphav i Re kommune. I 
det vi vippa over til 1. desember på kalenderen tok vi en skjermdump av stillingen – og vinneren 
av Årets idretts-navn i Re 2017 var kåret. Det har vært spenning hele veien: Utifra startrampa 
leda «Re-genden» Audun Kalleberg, som har spilt på bygdas A-lag i et kvart århundre. Ganske 
kjapt tok en annen fotballgutt over ledelsen, rett rundt de tider da han debuterte på fotballands-
laget: Pål Alexander Kirkevold.  Halvveis i avstemningen tok Påls gamle klassevenninne fra 
barne- og ungdomsskolen over ledelsen: Ellen Marie Folkvord, som leder Eliteserien i håndball 
med Storhamar. Midt oppi dette, ble svømmeren Fredrik Solberg junior-NMs beste para-utøver 
med tre gull, tre sølv og tre norske rekorder! Så fossa elite-roeren Kris Cato Tohn opp i ledelsen, 
og holdt på den helt til vi passerte 2.000 stemmer. Da var det faktisk bare ett eneste prosent som 
skilte Kris Cato og Ellen Marie. I innspurten trava vinneren opp i tet: Ellen Kristina Hynne vant 
med 30 prosent av stemmene, foran Kris Cato Tohn med 24 prosent, Ellen Marie Folkvord med 
18 prosent, videre Pål Alexander Kirkevold og Fredrik Solberg på topp-fem til slutt.

ÅRETS IDRETTSNAVN 
I RE 2017: Ellen Kristina 
Hynne (39) deler tittelen 
med sin trofaste partner på 
feltritt-banen, hoppa Rom-
Tikka (16). På Lefsaker 
gård i Våle bor, trener og 
jobber Ellen Kristina med 
hest på heltid – og driver 
med hestesport på høyt in-
ternasjonalt nivå. Opplad-
ningen til 2018-sesongen 
er allerede godt i gang, 
og Ellen Kristina forteller 
at hun er mer sulten enn 
noen gang før på flere 
gode resultater. 

Foto:
Stian Ormestad.

– Jeg er mer sulten nå enn noen gang før!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Til daglig er Ellen Kristina 
Hynne (39) bonde og driver 
en rideskole på Lefsaker gård i 
Våle. 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.

– Fikk min første hest da jeg  
   begynte i førsteklasse
Ellen Kristina fikk gratulas-
jonen overlevert sist helg: Hun 
ble Årets idrettsnavn i Re 2017 
etter å ha trava inn til seier på 
oppløpssida. – Jeg veit at mange 
engasjerte seg med delinger og 
stemming på meg, men jeg bare 
jobber og trener, jeg – så får de 
andre drive med stemminga, 
sier hun og ler. Mens ReAvisa 
er innom, kommer det mange 
gratulasjoner. Det er folksomt 
på Lefsaker gård. Alle heier på 
Ellen Kristina, og de aller fleste 
har fått med seg at ReAvisa har 
kommet for å gratulerer.
Ellen Kristina tok over gården 
hun har vokst opp på, ved 
Fjellborg i Våle, i 2006 sammen 
med ektemannen Ole Fredrik 
Hallerud. Sammen har de barna 
Ole Johan (8) og Tor Kristian 
(6). På gården er det rideskole 
med staller, ridebane og løyper 
i skauen, i tillegg til 25 am-
mekuer som kalver en gang 
i året, og da er det dobbelt så 
mange dyr på gården. Fra og 
med 2018 driver ektemannen 
700 mål med dyrka mark rundt 
gården. – Her fikk jeg min 
første hest da jeg begynte i 1. 
klasse, jeg begynte å konkurrere 
da jeg var ti år, og da jeg sto 
til konfirmasjon hadde jeg fire 
hester, fortalte Ellen Kristina til 
ReAvisa da vi skreiv om henne 
for fem år siden. Da hadde hun 

fjorten hester på gården, i dag 
er det 20 hester her – og det er 
maks kapasitet på stallen. Ellen 
Kristina har tidligere jobba som 
ridelærer på forskjellig ride-
senter, og har en bachelor som 
ridelærer. De siste ti åra har hun 

flere andre hester helt opp til 
elitenivå, som for eksempel en 
annen hest i som deltok 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. Impo-

på alle som driver med noe de 
brenner for generelt, og idrett 
spesielt. Det er også moro å se 
at det er så mange forskjellige 
idretter reinger utmerker seg i.
Kandidatene spant fra en 
elitespiller i håndball, en fersk 
landslagsspiller i fotball, en 
reing på elitelands-laget i roing, 
et svømmetalent med åtte NM-
gull, enda et stort sykkeltalent 
fra Re – to tidligere vinnere 
driver med sykling. Videre et 
skyttertalent med både junior 
VM- og EM-gull fra tidligere i 
år, og en Re FK-veteran med 25 
år bak seg på bygdas eget A-lag.

Hestesportens triathlon
– Hva er det med feltritt-sporten 
som gjør deg så motivert og 
målretta, år etter år?
– Det er mange ting. Det viktig-
ste er vel at jeg aldri føler meg 
utlært. Jeg ser hvor mange små 
detaljer man kan finslipe på. Og 
det ser man kanskje mer og mer 
til bedre man blir. Nå som jeg 
er på et internasjonalt nivå ser 
jeg enda mer av hva man kan 
få til. Det er nesten sånn at til 
mer man kan, jo vanskeligere 
og vanskeligere blir det å nå det 
nivået du ønsker – det går mer 
på de tekniske ørsmå detaljene.
– Også er det dette med å holde 
hesten i gang, som gjør at jeg 
sjøl må holde meg i gang – 
fordi jeg har en forpliktelse 
ovenfor hesten.
I tillegg er feltritt den mest vari-
erte grenen, hvis man først skal 
drive med hestesport. Det er 
hestesportens triathlon, der man 
har dressur, terreng og sprang. 
– Det er så himla stor forskjell 
på alle tre disiplinene, det er 
også motiverende – for da kan 
man variere veldig på trening 
og sette seg mange forskjellige 
målsetninger.
Til sjuende og sist digger El-
len Kristina å ha med dyr å 
gjøre – det gir sporten en egen 
dimensjon. – Jeg driver hele 
tida med å trene opp hester, og 
de er alle forskjellige individer 
du må møte på en god måte. 
Det er et eget fag, det også, sier 
Ellen Kristina og smiler, mens 
hoppa Rom Tikka kaster på 
hodet, utålmodig etter å trene 
mer – hun også. – Jeg deler 
Årets idrettsnavn i Re-tittelen 
med hun her, understreker Ellen 
Kristina til ReAvisa, før hun 
takker igjen for alle som har 
stemt henne fram til tittelen 
Årets idrettnavn i Re 2017.

LEFSAKER GÅRD: Det er akkurat tjue år siden Ellen Kristina Hynne debuterte i feltritt, og hun kan ha 
tjue år igjen i toppen av sporten. Så sjøl om Ellen Kristina er tidenes eldste idrettsnavn i Re med sine 39 år, 
har hun fortsatt framtida foran seg. Straks samles norgeseliten for å lade opp til en spennende 2018-sesong.

drivi sitt eget ridesenter, og er 
stolt av å få det til å gå rundt i 
trange tider der flere andre ride-
senter må gi seg. Hun har stor 
pågang og driver god butikk. Til 
våren blir det stor feiring med 
markeringen av tiårsjubileet.
Rideskolen har i dag to ansatte, 
en ridelærer og en assistent. 
Hit kommer folk i alle aldre, 
fra Re og en god radius rundt 
Re. Cirka 90 rideskoleelever 
kommer fast hver uke, og de 
er i alderen fra 3 til 70 år. Det 
er undervisning fra mandag til 
torsdag, tre til fire timer per dag. 
Det sier seg sjøl at Ellen Kris-
tina har mange fans som har 
stemt på henne. Feltritt-miljøet 
har engasjert seg, og halve Re 
kjenner henne gjennom tilbudet 
på Lefsaker gård. Men det er 
langt ifra hele forklaringen, for 
årets sesong har vært den beste 
noensinne, sportslig sett: Ellen 
Kristina og hoppa Rom Tikka 
på 16 år 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 

nerende!”, het det i nominas-
jonen fra ReAvisa-leserne.
Feltritt består av en del dressur, 
en del i terreng, og så sprang-
ridning. NM-debuten skjedde i 
1997, og allerede året etter gikk 
Våle-jenta helt til topps og ble 
Norgesmester. Etter det har det 
blitt flere sølv og bronse i NM.
I 2013 og 2014 ble Ellen Kris-
tina den mestvinnende utøveren 
sammenlagt i den høyeste 
klassen her til lands. Etter å ha 
konkurrert nasjonalt i mange år, 
ble det nordiske konkurranser, 
og nå er det Europa og inter-
nasjonale konkurranser som 
gjelder. Det var i 2015 at hun 
debuterte i konkurranser i Eu-
ropa. Der er nivået et helt annet, 
forteller hun til ReAvisa.
– Det er helt fantastisk å få 
lov til å representere Norge, 
forteller Ellen Kristina. – Lille 
Norge blir lagt merke til der ute, 
og at jeg er en del av det som nå 
skjer gjør meg stolt. Vi er en bra 
gjeng som skal satse videre.
Ellen Kristina står nå på farta 
til en treningssamling, der det 
norske laget skal legge grunnla-
get for 2018-sesongen. – Vi er 
mer sultne enn noen gang, røper 
hun til ReAvisa. Mest sannsyn-
lig er 39-åringen halvveis i sin 
profesjonelle karriere – 20 år 
etter NM-debuten og kan-
skje 20 år til framfor seg. Det 
finnes 60-åringer som presterer 
på høyt internasjonalt nivå i 
sporten der erfaring er viktig.
At hun tok rotta på hele gjengen 
med kandidater til Årets idretts-
navn i Re 2017, synes Ellen 
Kristina sjøl er helt utrolig. Alle 
har utmerket seg stort i hver sin 
idrett, og det eneste de har til 
felles er deres Re-opphav.
– Det var så mange fantastiske 
kandidater, og det er vanskelig 
å sammenlikne prestasjonene 
på tvers av idrettene. Jeg heier 

“Det er nesten sånn at til mer man kan, jo van-
skeligere og vanskeligere blir det å nå det nivået 
du ønsker – det går mer og mer på de tekniske 
ørsmå detaljene.”

Ellen Kristina Hynne, 
Årets idrettsnavn i Re
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Eivind Heggem fra Undrumsdal 
er primus motor for Vestfold 
RC-senter, som flytta fra Sem til 
Våle for halvannet år siden.
– Vi har gått fra å være Norges 
minste RC-klubb, til nå å være 
Europas største etter det vi har 
finni ut – i areal, forteller Eivind 
til ReAvisa.

Utvidelser på rad og rekke
Rett før jul i fjor ble den første 
konkurransen kjørt, og dette er 
det første hele året med drift – 
og utvidelser på rad og rekke:
Det starta med en driftebane og 
et mekkeområde, så en touring-
bane i minste skala, deretter en 
crawlingbane. Nå er det bygd 
en ny crawlingbane, snart er en 
rallycrossbane klar, og det blir 
montert opp en god, gammel 
bilbane med stor nostalgifaktor.
Snart skal dugnadsgjengen i 
gang med bygging av en stor-
skala touringbane i den gamle 
Huseby-fabrikken, der de skal 

leie enda 1.200 kvadratmeter. 
Og i en 170 kvadratmeter stor 
kjeller på Huseby-senteret 
er en modelljernbane på vei 
opp. I tillegg kommer Vestfold 
RC-truckers, en selvstendig 
klubb som vil etablere seg på 
samme området, som skal leie 
400 kvadratmeter. Det vil si at 
senteret snart er på nesten 4.000 
kvadratmeter – godt over en 
seksdobling siden oppstarten i 
fjor.

– Har dobla medlemstallet  
   etter vi flytta til Re
Senteret vokser også i antall 
medlemmer – spesielt fra sin 
nye vertskommune Re, for-
teller Eivind: – Regner vi med 
alle, både aktive medlemmer 
til støttemedlemmer, er vi nå 
oppe i 140. Av dem er 55 – 65 
å regne som aktive medlemmer. 
Vi har dobla medlemsantallet 
etter at vi flytta til Re, og en god 
del av de nye medlemmene er 

fra nærområdet.
På den andre siden, mange 
besøkende reiser langt for å 
ha det gøy her – på en vanlig 
kjøretirsdag er det deltakere fra 
nord for Oslo til og med Tele-
mark. Da ReAvisa var innom 
snakka vi med en søskenflokk 
fra Kongsberg.
– Det er koselig å være her, så 
vi fikk pappa til å kjøre oss hit. 
Vi har ikke noe slikt i Kongs-
berg, men det er et senter i 
Drammen. Det er litt kortere, 
men vi ville heller hit, forteller 
Emilie Aagaard Brethvad (14) 
og Rasmus Aagaard Brethvad 
(11).

– Vi har verdens snilleste 
   husvert i Huseby!
For å finansiere klubbdrifta, må 
anlegget brukes. Og det blir det, 
forteller Eivind. Mye!
– Vi får det til å gå rundt gjen-
nom bruken. Hver gang det 
skjer noe på senteret, er det 

åpen kiosk. Vi tar ikke store 
medlemsavgifta, og sånn vil vi 
ha det. Det går rundt med mye 
dugnad, og takket være verdens 
greiest husvert – Huseby.
– I tillegg har vi fått mange fan-
tastiske sponsorer i det lokale 
næringslivet, som for eksempel 
Re-El, Meny Revetal, med flere. 
Og vi søker stiftelser om midler, 
og har god tro på å kunne få noe 
drahjelp derifra også.
Husverten Huseby er bare glad 
for at det er aktivitet på bygget.
– Det er flott at det er liv her 
døgnet rundt, også utover 
kveldene og i helgene. Det er 
en fin gjeng som vi setter stor 
pris på å ha her, forteller Kari 
Huseby Simonsen.

– Vi er en god gjeng 
   som kan dra lasset sammen
Til sjuende og sist er det viktig 
å ha flere bein å stå på, poeng-
terer Eivind. Nå har Vestfold 
RC-senter veldig mange bein å 

Fra Norges minste til Europas største RC-senter
VÅLE: Det starta med 630 kvadratmeter med radiostyrt moro i toppetasjen over Huseby-senteret. På ett år 
har senteret vokst til 2.200 kvadratmeter – og enda større skal det bli!

stå på. – Vi er en god gjeng her 
nå, som kan dra lasset sammen. 
Og et senter på denne stør-
relsen, det blir lagt merke til – i 
hele landet, og i utlandet.

Finale i Vestfoldmesterskapet 
til helga
Vestfold RC-senter holder åpent 
tirsdag og torsdag fra klokka 
16.00 til 21.00, og lørdag og 
søndag fra klokka 12.00 til 
18.00. Søndag 10. desember 
arrangeres det to løp på senteret 
– det er både finale i Vestfold-
mesterskapet i drifting og 2. 
runde i crawling.

VESTFOLD RC-SENTER: – Det er koselig å være her, mener Emilie Aagaard Brethvad (14) og Rasmus Aagaard Brethvad (11) fra Kongsberg. Eivind 
Heggem og Vestfold RC-senter tar i mot gjester fra Telemark til nord for Oslo på treningskveldene, noen ganger enda lenger langveisfra. I “crawling” 
er det om å gjøre å komme seg gjennom en kupert løype. En firhjulstrekket liten råtass er klar for start på bildet lengst til venstre. Det blir også høy 
nostalgi-faktor med en god, gammel bilbane som er på vei opp. Det er allerede en touringbane på plass, i minste skala. Snart skal det en storskala tour-
ingbane på plass også. Det er også på vei opp en rallycrossbane der det skal kjøres over akkurat samme løpsopplegg som Petter Solberg og gutta gjør 
det. I kjelleren kommer det en togbane. I tillegg er det mekkeplass, kiosk og kafeteria på senteret. 

Foto: Stian Ormestad.

Se video på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Triksemester’n 
imponerte på fot-
ballavslutninga
REVETAL: Over 300 barn og 
voksne var samla da Ramnes 
IFs fotballgruppe markerte 
sesongslutt for i år. Leder i RIF, 
Alfred Ringdal ønsket velkom-
men til samlingen i amfiet i 
nye Revetal ungdomsskole. Så 
introduserte han fotballtrik-
seren Tobias Brandal Busæt 
(25): Fire ganger verdensmester 
i freestyle, europamester og 
norgesmester flere ganger. Han 
bruker artistnavnet Tobias Becs. 
Tobias fortalte i samtale med 
Ringdal om hvordan han som 
trettenåring begynte å trene 
triks. Før det hadde han spilt 
fotball på Hasle-Løren. Tobias 
hadde først en oppvisning i 
freestyle, før han viste noen 
grunnleggende øvelser, og han 
fikk også noen barn fram for å 
prøve. To fedre fikk også prøve 
seg i en duell til applaus fra 
salen. Triksemesteren hadde føl-
gende tips: – Hør på treneren! 
Og: – Hvis dere trener hver dag 
så kan dere bli bedre enn meg!
På spørsmål svarte han at trik-
serekorden var litt over 6.000 
tilslag på ballen. Da hadde han 
holdt på i to timer. Barna fikk 
boller og brus, mens de voksne 
fikk kaffe. I matpausen satt 
Tobias og skreiv autografer. 
Mange fikk også en selfie med 
Tobias. Til slutt var det premie-
utdeling til alle deltakerne.

Foto: 
Håkon Westby.

Femti fotballfans fra Re og Vestfold 
spilte kamp på Elland Road

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I 1975 var Anders-Gustav Holt 
på besøk hos naboen sin, Bjørn 
Kihle. Han hadde dekorert veg-
gene med Leeds-plakater, klipt 
ut av engelske fotballblader. 
Bjørn ga Anders-Gustav en hel 
haug med Leeds-effekter, og 
fra den dagen var Leeds United 
laget.

Vennskapet toppa seg sist helg
Siden den gang har Anders-
Gustav rekki å fylle 50 år, og 
han eier hele Ditt-gruppen på 
Revetal med Ditt kontor, Ditt 
grafisk og Ditt klubbhus - med 

Sport 1 Revetal. Det var ganske 
så naturlig å gå inn som sponsor 
for Leeds. Anders-Gustav trakk 
i trådene da Leeds besøkte Vest-
fold i 2011 og 2012, og spilte 
mot Sandefjord. Men vennska-
pet toppa seg sist helg, da femti 
fotballfans fra Re og Vestfold 
med hjerte for engelsk fotball 
fikk spille en vennskapskamp på 
Elland Road.

Ridder av Re sto for avspark
– For første gang i historien har 
et topplag lånt ut banen til full 
kamp for supportere. En opp-

levelse som sitter stolt i minnet 
livet ut, forteller Anders-Gustav 
til ReAvisa. Avspark ble foretatt 
av årets Ridder av Re, Alfred 
Ringdal, som også var president 
for matchen. Kaptein for hvitt 
lag var Terje Dahl, Leeds, og 
kaptein for de røde var Lorns 
Lona, Liverpool. – Leeds-
legendene Norman Hunter og 
Terry Yorath var managere. Mel 
Sterland, Steve Hodge og Tony 
Dorigo fra ligamesterlaget ses-
ongen 1991/1992 var med, og 
som fysio, spiller og entertainer 
i players lounge etter kampen 
dukka Paul Reaney med 750 
kamper for super-Leeds opp 
som en apekatt.

Mange kjente og lokale navn
I dommerrekka var Jon Moss 
hoveddommer, han dømte blant 
annet Premier Leauge og FA-
Cup-finale i 2015. Dagen etter 
vennskapskampen dømte han 
Premier League-kamp. Assis-
tentdommere var Kjell Ed-

RE/ELLAND ROAD: – For første gang i historien har et topplag lånt ut banen til full kamp for supportere. 
En opplevelse som sitter stolt i minnet livet ut!

vardsen Løchen, Bergsåsen, og 
Rune Bondal Venås, Linnestad.
Speaker og intervjuer under 
matchen var Kurt Schjølberg, 
en velkjent stemme fra kamper 
her hjemme i Re. Toastmas-
ter i det hyggelige laget etter 
kampen var Trygve Aas fra Fon, 
Per Arne Holmøy fra Revetal 
og Erling Schjølberg - som har 
scora 290 mål for Ramnes IFs 
A-lag.

Jubilanten sjøl avgjorde
Kampen endte 7 – 7 med føl-
gende scoringer: 1 – 0. Brown. 
2-0 Whelan. 3-0 Whelan. 3 – 1 
Bromby. 3 – 2 Bromby. 3 – 3. 
Cresswell. 4 – 3. Whelan. 4 – 4. 
Jørgen Ødegård. 5 – 4. Håkon 
Myhre. 5 – 5. Lorns Lona. 5 – 6 
Jan Pettersen. 6 – 6. Brown. 
7 – 6. John Henry Bråvold. 7 – 
7. Cresswell. Straffer avgjorde 
sluttresultatet til 17 – 14 til 
Leeds Old Boys, da 50-årsjubi-
lanten Anders-Gustav Holt sjøl 
satte den siste avgjørende.

OPPLEVELSE FOR LIVET: Femti fans av engelsk fotball generelt – og Leeds United spesielt - fra Re og Vestfold fikk lov å 
spille kamp på Elland Road sist helg. Lørdag 2. desember gikk vennskapskampen av stabelen.

Foto: Privat.

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

Onsdag kveld 22. november 
skulle Ramnes-jentene i 3. 
divisjon møte Sem hjemme i 
Ramneshallen, men det ble ikke 
noe av. Avlysningen kom som 
en overraskelse på Ramnes-
jentene og trenerteamet, men de 
valgte å ta det med godt humør.

– Vi får heller slå dem  
   to ganger på nyåret!
– Treneren til Sem ringte og sa 
de ikke kunne komme. Det var 
visst ikke forsvarlig å kjøre på 
glatta, fortalte Ramnes-trener 
Ronny Bekkevold til ReAvisa.
– Vi kan jo ikke annet enn å 
fleipe litt med det, sier Ramnes-
treneren med et glimt i øyet.
– Vi har Re-jenter på laget 
som har flytta til både Sem og 
Sandefjord, som har kjørt til 
Ramneshallen uten problemer. 
Så vi stusser litt, kan du si.

Sem avlyste kampen mot Ramnes på grunn av snø:
Ramnes-trener: – Vi sa vi kunne kjøre og hente dem!
Sem-trener: – Respektløst å tulle med avlysningen! 

– Synd, mener Ramnes-jentene 
om avlysningen, – vi var skik-
kelig tent nå!
– Men det er dere vel alltid?
– Joda, men med en liten nedtur 
etter tap i forrige kamp, og et 
lokalderby som dette mot Sem 
som er et av laga vi skal slå, 
så…. Vi får heller slå dem to 
ganger på nyåret!
– For da kommer dere til Sem, 
uten trafikkale problemer – sjøl 
om det skulle snø?
– Vi kommer til Sem, garantert! 
Vi sa til og med at vi kunne 
kjøre og hente dem nå i kveld!

By og land-forskjell?
Snøvær stopper ikke oss her 
i Re, og hvert fall ikke tøffe 
håndballjenter. Kanskje er det 
en by og land-forskjell?
– Vi får håpe det ikke blir like 
ille med oss når vi blir en del av 

RAMNESHALLEN: Sem kunne ikke møte på grunn av kjøreforholdene, meldte de under vinterens første 
snøvær. Men Ramnes-spillerne hadde kjørt både fra Sem, Sandefjord og enda lengre – uten problemer. 
Ramnes-treneren tøysa litt med Sems avlysning på nettavisa ReAvisa.no, da rant det over for Sem-treneren.

Tønsberg, sier Ramnes-treneren 
og ler godt. Sem har vært en del 
av Tønsberg i snart 20 år, om 
drøyt to år er Re det også.
– Men enn så lenge klarer vi 
oss greit her på bygda. Vi kjører 
en god treningsøkt som en 
erstatning for kamp, forteller 
Ramnes-treneren til ReAvisa, 
og humrer litt til: – Vi har til 
og med en Sem-spiller med på 
trening nå, som ikke hadde fått 
beskjed om avlysningen.

Kaller det «respektløst» 
å tøyse med avlysningen
Ronny Enger forteller på vegne 
av Sem at det var han som tok 
avgjørelsen om å avlyse kam-
pen. Han tar det med langtifra 
like godt humør. I kommentar-
feltet på ReAvisa skriver han 
om «biler som sklei på isen eller 
sto stille langs veien» på vei 

hjem fra jobb i Tønsberg. – Når 
politiet oppfordrer oss til å la 
bilen stå er det kun en ting som 
betyr noe for meg – jentenes 
sikkerhet er mye viktigere en en 
håndballkamp som kan spilles 
seinere. Hvis Ramnes har så 
liten respekt for at en lar sik-
kerheten til jentene gå foran en 
håndballkamp for enhver pris, 
får det stå for deres regning, sier 
Sem-representanten som mener 
at det er «respektløst» å komme 
med sånne uttalelser.

Tett med hjemmekamper 
på nyåret
Reint sportslig sett betyr dette 
at Ramnes fikk bare en eneste 
hjemmekamp i høstsesongen. 
– Vi har to kamper igjen før jul, 
begge borte, forteller Ramnes-
trener Ronny Bekkevold. 
Sem-kampen kommer i tillegg 

til hele fire andre hjemmekam-
per som er flytta fra høst- til 
vårsesongen. 
– Det blir tett med hjemme-
kamper i vårsesongen, og vi 
håper på mange lørdagskamper 
hjemme i Ramneshallen, der 
taket løfter seg sånn som vi er 
vant med i Ramneshallen,
Første hjemmekamp blir søndag 
7. januar 2018 klokka 18.15.

FLEIPER: Ramnes-trener 
Ronny Bekkevold forteller 
at Ramnes-jentene var 
heltent for kamp, men at 
det kjøres ei trening med 
godt humør istedenfor. En 
Sem-spiller er også med. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Fantastiske resultater for 
Fredrik Solberg (15) i junior-
NM i Kristiansand i helga, 
rapporterer Norges Svøm-
meforbund: Tre gull, tre sølv, 
norsk rekord i S9-klassen på tre 
øvelser (50m fri, 100 m fri og 
100 m individuell medley). 
Fredrik ble rett og slett Norges-
mesterskapets beste para-
utøver!

– Overraska meg sjøl litt 
   på noen øvelser
I prat med ReAvisa, er Fredrik 
enig i at dette er store saker:
– Ja, det gikk veldig bra på NM. 
Jeg overraska meg sjøl litt på 
noen øvelser. Det gikk bedre 

NM-gull og norsk rekord: – Ufattelig gøy!
FOSSAN/KRISTIANSAND: Fossan-gutten fosser inn til den ene medaljen etter 
den andre. I junior-NM ble det tre gull, tre sølv og tre nye norske rekorder!

ELITEN: Re-gutten Fredik Solberg (Tønsberg SK) satte 
sammen med Kristoffer Voldengen Hansen (Gjøvik SK) og 
Gabriel Steen (Vestbyen Trondheim) nye rekorder i helgas 
junior-NM i Kristiansand. Fredrik ser vi i midten. 

Foto: 
Norges Svømmeforbund.

enn forventa!
Fredrik starta med svømming i 
2014 – og resultatene har kom-
met fort, og i år har de kommet 
på rekke og rad. 15-åringen tok 
sitt første gull i langbane-NM 
tidligere i år, og det ble ikke 
bare ett gull – det ble fem når 
det først løsna skikkelig.

Det store målet er OL i Tokyo
Det store langsiktige målet er 
Paralympics i Tokyo i 2020, 
fortalte Fredrik til ReAvisa 
tidligere i år. Medaljegrossisten 
er enig i at han er godt på vei 
dit nå, når ReAvisa spør. – Men 
jeg tenker egentlig ikke så mye 
på Tokyo, det er et stort mål 

langt fram i tid, så nå fokuserer 
jeg mest på treningen jeg har å 
gjøre nå.
Og det er å trene hardt de neste 
månedene, og ikke konkurrere 
så mye, forteller Fredrik til 
ReAvisa.
– Men det er veldig viktig å 
gjøre framskritt mot Tokyo, og 
de framskritt jeg tar nå er veldig 
store! Det er ufattelig gøy!
Svømming er blitt lidenskapen 
for en målretta Re-gutt fordi: 
– Det er veldig gøy – og alltid 
en utfordring. Vi har fire svøm-
mearter, og det er veldig mye 
teknikk innenfor hver enkelt 
svømmeart.
Ikke bare er svømming fysisk 

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

krevende som forutsetter stor 
utholdenhet, det er også psykisk 
krevende.

- Alltid noe å strekke seg etter
Fredrik beskriver en idrett som 
krever perfeksjonisme ned til 
pirking på ørsmå detaljer: – Det 

er små marginer som skiller, 
ned til hundredelene.
– På hver eneste trening er det 
nye ting å lære, nye ting å tenke 
på. Du har alltid et forbedrings-
potensiale, og alltid noe å 
strekke seg etter. Derfor er det 
så gøy!
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

En strekning av Myreveien 
mellom Fon og Fossan er blitt 
asfaltert, og «biler kjører opp 
mot 80 km/t i 60-sone», står det 
i meldingen, under overskriften:
«Smal vei som er asfaltert, som 
det kjøres veldig fort på etter 
asfaltering».

Re travforening bruker veien
Før asfaltering var det også 
klager, med et annet fortegn: 
Veien var hølete som en sveit-
serost, og bilister måtte liste seg 
fram for å ikke slå bilen sønder 

Mange klager på dårlige veier. 
Men denne veien er for fin?

NYASFALTERT: Myreveien har 60-sone, men mange kjører langt fortere etter at det er blitt 
lagt ny asfalt her, mener vedkommende som har rapportert inn til Fiksgatami.no. 

Foto: Stian Ormestad.

MYREVEIEN: Fiksgatami.no er en tjeneste der man kan melde inn lokale 
veiproblemer. Stort sett er det meldinger om hull i veien og dårlig asfalt, men her 
om dagen kom en melding om det motsatte. For fin vei.

og sammen. Det funka fint 
som et fartreduserende tiltak, 
om ikke annet. Så et ønske 
om lavere fartsgrense, nå som 
det er mulig å kjøre langt over 
60-grensa, er reelt nok: «På 
denne veien ferdes det mye ung-
hester med vogn. Dette er ung-
hester som blir trent i trenings-
løypa til Re Travforening. For 
at vi skal kunne benytte denne 
treningsløypa må vi ferdes 
200 meter på veien». Og: «Det 
kjøres og rir mellom sju og ti 
hester der hver dag/kveld, og 

det skjer nesten-ulykker der 
hver dag, bare tidsspørsmål når 
det er et faktum». Helt konkret 
foreslås det «nedsatt hastighet 
og fartsdumper, samt et fareskilt 
for hest».

- Vær fornøyd med ny asfalt!
«La oss slippe ulykker med 
hest, vogn og barn som rir», 
avsluttes meldingen. Rapport-
ering til Fiksgatami.no sendes 
automatisk videre til rette 
instans, som i dette tilfelle er Re 
kommune og Statens vegvesen 
region sør.
I kommentarfeltet på nettavisa 
ReAvisa.no er det mange reak-
sjoner - både fra andre nabolag 
som ønsker lavere fartsgrenser 
på veien forbi seg, men også 
dem som mener nabolaget bør 
være fornøyd med nyasfaltert 
vei. En beboer langs Haugan-
veien mener det er på høy tid å 
asfaltere denne veien, for eks-
empel. Mens på Tinghaugveien 
finnes det ikke asfalt mer enn 
i korte strekk, så her drømmer 
man om asfalt i det hele tatt.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Med ny Rema-butikk sør på 
Revetal, er det blitt mer trafikk 
inn gata til Europris, Monter og 
nå Rema. ReAvisa har fått flere 
henvendelser om dette, etter 
noen skumle nesten-ulykker 
i høstmørket: Det er ikke 
helt trygt å ta seg til fots eller 
på sykkel til den nye Rema-
butikken. Gang- og sykkelstien 
varer bare noen få meter – før 
det går over til stein, jord og 
grasstuster. Myke trafikanter 
blir tvunget ut i veien, eller inn 
på parkeringsplassene.

Planen: Sammenhengende 
«gate» fra Re-torvet til Rema
Revetal Invest, det vil si kjøp-
mann Martin Gran på Meny 
som bygde ny butikk til konkur-
renten Lukas Ljøterud og Rema 
1000 Revetal, har en plan for 
gang- og sykkelsti til Rema.
Planen ikke er satt ut i livet i 
påvente av hva som skjer med 
«indrefileten» på Revetal. Det 
vil si tomta mellom Europris 
og kommunehuset som har 
liggi brakk i flere år – men ikke 

BOM STOPP: Det er ikke store asfaltflekken som ligger der, før 
det blir reine hinderløypa videre sørover til Rema-
butikken. 

Foto: Stian Ormestad.

så lenge til, hvis alt går etter 
planen. Her er planlagt bibliotek 
og Burger King i et signalbygg, 
godt synlig på Revetal. 
– Planen er å få en hel og sam-
menhengende «gate» for gående 
og syklende fra utgangen under 
tak ved Re-torvet, hele veien vi-
dere langs Restauranten, Power 
og skysstasjon, forteller Martin.
– Videre som nytt fotgjengerfelt 
over Re-gata, forbi det planla-
gte signaturbygget, og videre 
forbi inngangen til Europris og 
Monter på samme måte som 
forbi senterbutikkene, og helt 
bort til Rema.

Kopler sentrum sammen
– Det er om å gjørra å kople 
detta sentrumet vårt sammen. 
Det gjør vi nord-sør med denne 
planen, samtidig som vi nå 
kopler øst-vest sammen med 
Torvparken 2-utbygginga.
Les hele saken på ReAvisa.no.

REVETAL: Fortauet er ikke ferdigstilt inn til den 
nye Rema-butikken, men går alt etter planen blir alt 
på stell om kort tid.

Planer for å kople Revetal 
sammen på kryss og tvers

Uthus sto i full fyr i Undrumsdal
UNDRUMSDAL: Fredag 1. desember sto et uthus i brann 
ved Undrumsdal kirke, og det var fare for spredning. Da nød-
etatene kom til stedet var det synlige flammer og røyken er 
synlig fra langt hold. Brannvesenet jobba på spreng for å slå 
ned brannen, sånn at den ikke sprer seg til andre bygninger 
på gården. Det lykkes de med, sjøl om det var en vanskelig 
jobb med mye ved lagra i uthuset. – Da mannskapene kom 
fram sto et stort skjul i full fyr. I skjulet var det lagra ved 
og to stasjoner var i slokkeinnsats, mens mannskapene fra 
den tredje stasjonen sto i beredskap, forteller vakthavende 
brannsjef Einar Flogeland. Det var også noe usikkerhet om 
det er propan i bygget, derfor ble det oppretta en sikkerhets-
sone på femti meter for publikum. – Brannmannskapene har 
fokus på å hindre spredning mot en bolig som ligger ganske 
tett på bygget som brenner, sier Einar Flogeland. Brann-
mannskaper ble på stedet for å etterslokke utover fredagen. 
Det var ingen dyr i låven, og ingen mennesker kom til skade 
i forbindelse med brannen.

Foto: Stian Ormestad.

– La brøyte-
   piskene stå!
LESERINNLEGG: Det er 
mange spor etter biler som 
har kjørt i grøfta rundt om på 
Re-veiene. Ikke så rart, når det 
ser ut som veien går der, mener 
Henning Larsen: Jeg går stadig 
tur langs veiene i vårt område. 
Veimyndighetene var tidlig ute 
å satte opp fine brøytepinner.
De er over store distanser borte 
og dermed til liten hjelp for 
brøytemannskapene. Ser mange 
spor etter biler som har vært 
eller nesten vært i grøfta. Brøy-
temannskapene brøyter der de 
tror veien er, men pga mangel 
av brøytepinner er veien blitt 
bredere enn de vanligvis er.
Der ta hjula tak å havner fort 
utafor veien. Det er vel en 
gjenganger… Så foreldre burde 
snakke med sine driftige unge 
håpefulle om viktigheten av 
brøytepisker!

Flere ulykker på vinterveier i Re
RE: Flere kjøretøy har havna i grøfta og det har vært noen 
trafikkale problemer, men ingen alvorlige personskader. Den 
mest alvorlige ulykken på glatta var på Bispeveien ved krys-
set til Fadumveien, der tre biler var involvert i en kjedekollis-
jon torsdag for ei uke siden. Det var store materielle skader, 
men heldigvis mindre personskader. Føreren av den bakerste 
bilen, som ikke klarte å stoppe, fikk sitt førerkort midlertidig 
beslaglagt. Sjekk siste nytt på nettavisa ReAvisa.no!

Næringsliv i Re:Politiloggen i Re:
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Veiarbeidene ved 
Valle vil vare til 
godt ut i februar
REVETAL/VALLE: Nå skal 
Revetalbekken endelig få 
bedre plass under Bispeveien. 
Arbeidet er påbegynt og vil vare 
til midten av februar. I starten 
av september for to år siden ble 
store deler av Revetal sentrum 
lagt under vann. Hvordan kunne 
den lille Revetalbekken, som 
går i rør under Revetal og ender 
opp i Storelva ved Valle, gå så 
langt over sine små bredder?
Allerede under flommen ble 
det sagt at problemet lå ved 
Valle, og et altfor lite rør under 
Bispeveien. Det ble bekrefta i 
en rapport som kom på vår-
parten året etter. I en presse-
melding fra Statens vegvesen 
informeres det om at arbeidet 
med ei ny stikkrenne nå startes 
opp og arbeidet vil vare til godt 
utpå nyåret, hvert fall til midten 
av februar. – Ei stikkrenne skal 
bores gjennom veien. Arbeidene 
vil pågå ved bekken på begge 
sider av Bispeveien, forteller 
byggeleder Bodil Odberg i Stat-
ens vegvesen. Rørene som skal 
brukes er Ø 1400 meters be-
tongrør. De kommer i korte 
lengder og vil bli skjøtet 
sammen til to 60 meter lange 
rør. Dette vil danne den nye 
stikkrenna, i tillegg til dagens 
stikkrenne. – Rørene skal bores 
under Bispeveien, gang- og 
sykkelveien og atkomstveien 
til Hengere med flere bedrifter. 
På tvers av boretraseen skal det 
også bores under vannledningen 
til Vestfold Vann som ligger 
langs gang- og sykkelveien. 
Entreprenøren Oskar og Tormod 
Wike AS står for arbeidet.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det gamle bankbygget og 
«hølet» bak bygget var det 
siste som sto igjen av det 
gamle Revetal. Planene har vært 
mange og de er blitt justert opp 
igjennom, men nå er bygginga i 
sluttfasen.

Innflyttingen starter 
rett over på nyåret
Beboere og næringsdrivende 
flytter inn på nyåret. Det er 
totalt 27 leiligheter i prosjektet. 
De bygges i høyden, mens det 
er parkeringskjeller i bunn, og 
et næringsareal på 800 kvadrat-
meter i 1. etasje. Hele det nye 
næringsarealet er utleid, og hele 
19 av 27 leiligheter er solgt. 
Alle som har kjøpt leilighet kan 
flytte inn i løpet av 1. kvar-
tal 2018, ifølge megler Truls 
Bøhle, DNB Eiendom Revetal.
Innflyttingen i næringsarealet 
starter også rett over på nyåret. 
Her er det litt av en kabal som 
skal gå opp. Revetal invest har 
kjøpt og leier ut hele det nye 
næringsarealet, sammen med lo-
kalene i det gamle bankbygget – 
som de allerede eide. Det gamle 
bankbygget er splitta opp på 
midten, der det blir en passasje 
under tak fra parkeringshuset og 
til det nye næringsarealet. Og 
det som står igjen av det gamle 
bygget er totalrenovert og får i 
disse dager en helt ny fasade. 
Kjøpmann Martin Gran forteller 
på vegne av Revetal invest om 
status per i dag: I næringsarealet 
kommer en dyreklinikk som 
er nyetablerer på Revetal, og 
Dyreriket som holder til i det 

gamle bankbygget flytter over i 
det nye lokalet. Det skjer i løpet 
av januar. Ny aktør blir også 
BilXtra, som flytter inn rundt 
februar-tider. DNB Eiendom-
gutta blir værende i det gamle 
bankbygget, det samme gjør 
Garnbunten og Revetal dame-
frisør. Revetal tekstil flytter 
fra en del til en annen i bank-
bygget. De overtar Dyrerikets 
plass, når de flytter inn i det nye 
lokalet. Klesbutikken utvider 
både i plass og vareutvalg, i til-
legg til dameklær vil de også ha 
et stort tilbud til barn og herre.

nytt næringsareal, er ikke 75 
kvadratmeter til overs særlig 
mye. Etterspørselen etter å få 
drive butikk på Revetal er fort-
satt stor. Det sier riftet om det 
nye næringsarealet alt om.
– Hadde vi hatt mer areal, 
hadde det ikke vært vanskelig 
å få leid ut det heller, forteller 
Martin til ReAvisa. 

– Detta blir jaggu et av de 
finaste bygga på Revetal!
Alle nevnt over vil etter planen 
være på plass i sine nye lokaler 
innen mars, er planen. Den nye 

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

Sjekk kabalen som går opp på Revetal i disse dager:

REVETAL: På nyåret står 800 kvadratmeter med næring og 27 leiligheter i høyden klare i Torvparken 2. 
Alle butikkene driver som normalt gjennom hele byggeprossessen, og det er takket være litt av en kabal: 

fasaden på det gamle bank-
bygget er den store snakkisen 
om dagen: Mot sør er den på 
plass, mot nord er det fortsatt 
den gamle murstein-fasaden. 
Da ReAvisa tok bilder, ropte 
en forbipasserende som hadde 
runda rundt begge hjørner:
– Fra å være et av de styggeste 
bygga her på Revetal, blir jaggu 
detta et av de finaste!
Dette bygget husa to viktige ak-
tører i tidligere tider: Banken og 
postkontoret. I midten lå Dallas-
restauranten, som forlengst er 
lagt ned.

Stor etter-
spørsel etter 
næringsareal 
på Revetal
Etter at denne 
kabalen er 
lagt, er det 
bare rundt 75 
kvadratmeter 
næringsareal 
igjen som er 
ledig før 
kabalen går 
opp. Det er 
de gamle Re-
vetal tekstil-
lokalene, 
som blir de 
siste som 
pusses opp. 
De kan stå 
klare til en ny 
leietaker i mai 
måned, spår 
Martin. Av 
800 kvadrat-
meter med 

BANKBYGGET I NY 
DRAKT: Det gamle bank-
bygget er blitt splitta i to, 
og nå kles det i en ny 
innpakning. De ReAvisa 
prata med da vi tok bilder 
der torsdag for ett par uker 
siden synes det blir veldig 
flott og moderne. Og under 
bygging, oppussing og 
omrokkering driver alle 
butikkene for fullt. Det er 
litt av en kabal som går 
opp i disse dager. I løpet av 
første kvartal i 2018 skal 
alle være inne i det nye 
bygget, både nye og gamle 
næringsdrivende og alle 
som har kjøpt leilighet.

Foto: 
Stian Ormestad.
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EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

Lensmannskontoret i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

På det lokale lensmannskontoret 
stakk både redelige borgere og 
mindre redelige innom. Terskel-
en har vært lav, og tilliten høy. 

Innbruddsbølge i Re
Det har gitt resultater, spesielt 
på det forebyggende plan. Det 
ble understreket da rektorene 
arrangerte en «takkelunsj», les 
mer om det i ReAvisa, novem-
ber 2017. Med tidligere og 
nåværende lensmann og ansatte 

rundt bordet, satt historiene løst.
En av historiene som høstet 
mest latter, handler om hvordan 
innbruddsbølgen i Re og Indre 
Vestfold høsten 2013 ble opp-
klart. 

Fire innbrudd på fem dager
På fem dager ble fire adresser i 
ei gate i Revetalåsen raida, der 
innbruddsalarm ble utløst og 
overvåkingskamera fanga opp 
tjuvene i aksjon.

Daværende lensmann Lars Rei-
ersen sendte overvåkingsbildene 
til ReAvisa, og lokalavisa 
publiserte dem. Det meldte seg 
vitner, og politiet hadde etter 
hvert en god del å gå på. 

Tjuven tenkte ikke på å skifte
Men det var først da en av 
tjuvene kom innom lensmanns-
kontoret i et helt annet ærend, 
at saken ble oppklart. Tjuven 
brukte samme boblejakke i alle 

innbruddene, ifølge vitneobser-
vasjoner og bilder fra overvåk-
ingskamera – men tenkte ikke 
på å bytte jakke før han stakk 
innom lensmannskontoret. 
– Du kan si han tusla inn i poli-
tiets søkelys – og ble seinere 
dømt for flere tjuveri, forteller 
Trine, som den gangen var 
fersk på lensmannskontoret. 
– Noen tjuver har vært lettere 
å fakke enn andre, sier hun og 
ler.

Nå er lyset på lensmannskontoret slokka for godt

REVETAL: Noen ganger kommer oppklaringen rett i fanget på lensmann. Det skjedde da en kar kom 
innom i et helt annet ærend, men ble tatt for flere innbrudd i Revetalåsen. – Et godt eksempel på den lave 
terskelen for å stikke innom, for både redelige og mindre redelige borgere, sier vår siste lensmann og ler.

En siste historie fra lensmann: Boblejakke til besvær…

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Det er gjort mye viktig 
politiarbeid rundt omkring 
på lensmannskontorene. Om 
man makter å veie opp for 
det i denne reformen, vil bare 
framtida vise, sier lensmann 
Trine Berg til ReAvisa på siste 
åpningsdag på Revetal.

– Blir ikke helt forlatt i Re
– Men dere blir ikke helt forlatt. 

REVETAL/TØNSBERG: Den lave terskelen mellom lokalbefolkning og lensmann er viktig, mener den siste lensmannen på Revetal 
Trine Berg. Så viktig at hun håper en reversering av reformen i løpet av fem til ti år, hvis terskelen blir høyere uten lensmannskontoret.

Det er fortsatt politi på hjul, 
også i Re. Det blir bare litt 
lengre avstander for de som skal 
oppsøke våre tjenester. Og det 
blir kanskje en større avstand 
mellom politi og lokalbe-
folkning.
Det preventive politiarbeidet 
skal ivaretas av en politikon-
takt i hver kommune. – Dere 
har vært heldig i Re med Lene 

Jacobsen som politikontakt. 
Hun står på, forteller Trine. En 
politikontakt er blitt beskrevet 
som mye det samme som en 
lensmann, unntatt en fast 
adresse, åpningstider og 
kolleger rundt seg. 

Reformen går på bekostning 
av tilgjengelighet og tillit?
– Og uten alt det der, mister 

du også den lave terskelen 
for å stikke innom – for både 
redelige borgere og mindre 
redelige borgere. Det er snakk 
om tilgjengelighet og tillit. – Og 
det er snakk om at vi på lens-
mannskontoret hele tida sitter 
på viktig lokalkunnskap om hva 
som rører seg i bygda. Dette er 
ferskvare, som oppdateres hele 
tida.

Alle på lensmannskontoret vil 
jobbe fra Tønsberg eller Horten 
framover. Trine Berg blir leder 
for volds-avsnittet i Tønsberg. 
Hun forteller at hun kommer til 
å savne Re, og den viktige job-
ben som er gjort på lensmanns-
kontoret på Revetal.

OVERVÅKINGS-
KAMERA: Et kornete bil-
de og vitneobservasjoner 
ga politiet en del å gå på. 
Det var neppe tjuven helt 
klar over, da han spaserte 
inn i politiets søkelys med 
akkurat samme boblejakke 
som på bildet.

Foto: Privat.

ALLER SISTE LENSMANN: Trine Berg har nå 
rydda seg ut lensmannskontoret. Flere hundre års his-
torie er pakka ned. Det var en stor jobb, der alt regis-
treres og mesteparten sendes til politiets egne arkiv – 
som to gamle lensmannshatter. Blant alt som pakkes 
ned, er det historiske dokumentet som gikk ut til hele 
landets politi 9. mai 1945 med arrestordre på Vidkun 
Quisling. Se flere bilder på nettavisa ReAvisa.no.
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EAH ELEKTRO AS
Stamnåsveien 14, 

3175 Ramnes

Andre Hermansen
Mobil: 93 67 86 75

ah@eiah.no - www.eiah.no 

• 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 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!

FENGSELSCELLE: Det er 
to venteceller i bygget, men 
ingen av dem er blitt brukt 
de seinere åra til annet enn 
lagring av dokumenter.

Foto: 
Stian Ormestad.

Kort om den lokale lensmannshistorien: 
- Lensmannsinstitusjonen vokste fram på 1200-tallet. 

- I Vestfold er lensmannen nevnt første gang på 1300-tallet. 

- Første gang en lensmann blir nevnt her i Re er i 1395.

- Fra slutten av 1500-tallet er det regelmessige nedtegninger av lensmenn i bygda.

- Den første vi veit navnet på er Nils Endresøn, som fungerte som lensmann i Våle fra 1586 til 
1590. Han var som de fleste andre lensmenn storbonde.

- Den neste er Vemund Tordsen som var i embedet i hele 27 år. Han blir i Våle bygdebok beskre-
vet som «bygdas rikeste mann», storbonde på Sørby som han var.

- I Ramnes og Våle var det lensmenn i flere hundre år, og først i moderne tid slo de seg sammen 
til et felles lensmannskontor på Revetal i 1996.

- 21 år seinere legges lensmannskontoret ned, som servet Re, Hof, Lardal og Andebu kommuner.

PAKKA OG KLAR: En bag og et arkivskap var alt som sto igjen 
i politiets garasje og beslagsrom på Revetal, da ReAvisa var 
innom for å fotografere lensmannskontoret før det var kroken 
på døra. 

Foto: Stian Ormestad.

ARRESTORDRE:  Vidkun 
Quisling skal pågripes, heter 
det i dette historiske doku-
mentet fra 1945.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Avdeling Revetal 

Tlf: 
33 39 50 50 Revetal
Mail:
post@revetaltrafikkskole.no
      

 www.petterstrafikkskole.no
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Siste fredag  i oktober arrang-
erte Rapp 4H sin årlige høstfest 
på Våle samfunnshus. 

100 prosent oppmøte på alle!
Medlemmene hadde laget 
utstillinger som viste hva de 
hadde jobba med i løpet av året 
og forberedt underholdning til 

Høstfest i Rapp 4H – med fullt oppmøte!

høstfesten. Nestleder Håvard 
Kjeldsen Bjerke ønsket velkom-
men til de cirka femti fram-
møtte. Sekretær Mats Skaug 
Nilsen leste årsmeldingen. 
Malin Kultorp fra Vestfold 4H 
delte ut merker sammen med 
klubbrådgiver Anita Opsahl 
Nilsen. Rapp 4H premierer 

medlemmene for hundre prosent 
oppmøte. I år var frammøte så 
godt at alle ble premiert! Rapp 
har i dag 19 medlemmer.
Klubbens gode hjelpere ble 
takket før det var pause med 
bevertning og loddsalg. Etter 
pausen var det medlemmenes 
tur til å underholde foreldre 

og gjester, noe de gjorde på 
en meget god måte med sang, 
sketsjer og dans.ReAvisa spurte 
de to gruppene som hadde 
trivselsagentoppgavene om 

BREKKEÅSEN: Rapp 4H premierer medlemmene for hundre prosent oppmøte. 
I år var frammøte så godt at alle ble premiert!

TRIVSELSAGENTER: Fra venstre Mats Skaug Nilsen, 
Celine Martine Ims, Sondre Dahl, Kim Remi Opsahl Nilsen, 
Eilen Wolden og Khuong Hoai-Nguyen. 

Foto: Håkon Westby.

hvordan det hadde vært? 
– Veldig gøy. Utfordrende 
og erfaringsrikt var svarene. 
Høstfesten ble avslutta med 
trekning og med 4H-løftet.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Fredag 17. november ble 4H 
Vestfolds årlige plakettfest 
markert på Gjennestad vi-
deregående skole i Stokke, 
informerer Anita Opsahl Nilsen, 
organisasjonsrådgiver 4H Vest-
fold, i en epost til ReAvisa:

Blomsterhilsen fra ordførerne
Plakettfesten er en høytidelig 
markering for de 4H-erne som 
får 4H-plaketten, og det var i år 
30 plakettmottakere i Vestfold 
og Telemark, av disse var tre 
fra Re: Helene Mørken fra 
Beitemarken 4H, Even Rustan 
Holmøy fra Djerv 4H og Linn 
Margrete Ellingsen fra Ivrig 
4H. Malin Kultorp, nestleder i 
fylkesstyret i 4H Vestfold, åpnet 
festen etter at plakettmottak-
erne hadde kommet inn i salen 
i flaggborg. Kveldens festtale 

ble holdt leder av Elin Gran 
Weggesrud, ordfører i Sande. 
Det var 120 deltakere på festen, 
deriblant seks ordførere og en 
varaordfører – Halvor Homme 
fra Nissedal, Mette Måge Olsen 
fra Hof, Knut Olav Omholdt fra 
Lardal, Thorvald Hillestad fra 
Re, Elin Gran Weggesrud fra 
Sande, Are Karlsen fra Horten 
og Olav Nordheim fra Larvik. 
Knut Olav Omholdt holdt en 
felles tale fra kommunene til 
plakettmottakerne, etter at alle 
plakettmottakerne hadde fått en 
blomsterhilsen fra ordførerne. 

Mye moro i 4H!
Man skal ha fått godkjent 
minst sju år for å kunne motta 
4H-plaketten, men de fleste av 
kveldens mottakere hadde vært 
med lenger. Gjennom årene 

har plakettmottakerne deltatt 
på klubbmøter og fullført ett 
valgfritt prosjekt hvert år. I 
4H er det medlemmene som 
styrer klubbene, og de voksne 
er «rådgivere», så det er mange 
av plakettmottakerne som har 
flere års erfaring fra styrearbeid. 
Mange av dem har i tillegg del-
tatt på styrevervs-kurs, storkurs, 
nattvolleyball-turneringer, leire 
både på lokalt, nasjonalt og 
nordisk plan, og andre arrange-
menter.

Utstillinger og underholdning
4H-medlemmer fra fylket 
deltok på festen med utstillinger 
og underholdning. Blant annet 
Linn Margrete Ellingsen, pla-
kettmottaker fra Ivrig 4H i Re, 
som underholdt med nydelig 
sang.

Hedret på 4H Vestfolds plakettfest

RE/GJENNESTAD: Det var i år 30 plakettmottakere i Vestfold og Telemark, av 
disse var tre fra Re: Helene Mørken fra Beitemarken 4H, Even Rustan Holmøy 
fra Djerv 4H og Linn Margrete Ellingsen fra Ivrig 4H.

PLAKETTMOTTAKERE: Blant 30 plakettmottakere fra 
Vestfold og Telemark var det tre fra Re: Helene Mørken 
fra Beitemarken 4H, Even Rustan Holmøy fra Djerv 4H og 
Linn Margrete Ellingsen fra Ivrig 4H. Sistnevnte sang og 
spilte for forsamlingen på Gjennestad i Stokke.

Foto: 
Pressemelding.

Foreningsliv i Re:
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www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

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

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle
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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 Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hatytringer er et stort problem, 
både blant unge og voksne. I 
dag gikk nettsiden hatytringer.
no live, melder Regjeringen.no. 
Allerede er ikkegreit.no lansert.
Her finner du info om hat-
ytringer og tips og råd til unge 
og voksne som blir utsatt for 
hatytringer. 

Det er #ikkegreit
YouTube-kjendisen fra Re Ama-
lie Olsen Gjersøe (18) lanserte 
i dag nettsiden og kampanjen 
#ikkegreit, sammen med barne- 
og likestillingsminister Solveig 
Horne (FrP) og kunnskapsmin-
ister Torbjørn Røe Isaksen (H).
Statsråd Horne er glad for at 
Amalie snakker om hatytringer:
– Ytringsfriheten står sterkt og 
den skal vi verne om. Vi må 
tåle en skarp formulert debatt, 
men vi skal ikke akseptere hat-
ytringer. Jeg er opptatt av at de 
unges stemmer skal bli hørt og 
at de som opplever hatytringer 
må si ifra til enten foreldre eller 
lærere, sier Horne. I kampanjen 
#ikkegreit fikk Amalie Olsen 
påtegnet hatytringer på kroppen. 
Hun synes det er viktig å være 
med på kampanjen. – Det var 
viktig for meg å fronte denne 
kampanjen fordi jeg som mange 
andre får hat, og det synes ikke 
på utsiden. Ved å tegne disse 
ordene på kroppen min, viser 
jeg at jeg bærer alle de stygge 
ordene med meg hver dag.
– Jeg synes ikke hat er greit, 
hat er med på å bryte ned en 
person, sier Amalie. I videoen 
har hun selskap av blant annet 
statsminister Erna Solberg 
(H). – Regjeringen vil styrke 
kunnskapsgrunnlaget om hate-
fulle ytringer. Dette er viktig for 
å utvikle egnede og målrettede 

tiltak for å motvirke dette, heter det i ei pressemelding.

Amalie Olsen Gjersøe fronter #ikkegreit
RE/BERGEN: Amalie Olsen Gjersøe fra Skinnane følges av godt over 100.000 
på YouTube. Nå fronter hun en kampanje mot hatytringer – se video på nett-
avisa ReAvisa.no.

YOUTUBE-KJENDIS: Amalie Olsen Gjersøe (18) fra Skinnane sin hobby strekker seg langt 
utover det vanlige Re-livet. Fra jenterommet på gården spiller hun inn videoer som når ut til 
tusenvis av unge jenter og gutter. 

Foto: Synne Eggum Myrvang.

Folk i Re:

Re-jenter i alle hovedrollene 
på Nøtterøy kulturhus
REVETAL/NØTTERØY: I ti har Heges Jazzballet vært 
etablert i Re med øvelser på Revetal, og har i løpet av disse 
åra skapt et stort dansemiljø her. Siste helga i november satte 
Heges jazzballett opp sju Peter Pan og Tingeling dansefore-
stillinger på Nøtterøy kulturhus. Der var det Re-jenter i alle 
hovedrollene! Silje Nåtedal (18) og Hedda Lauritzen (17) har 
hver sin hovedrolle. Silje spilte Peter Pan, mens Hedda spilte 
Tingeling. Re-jentene innrømmer at det har vært stressende 
med skolearbeid og mange timer på kulturhuset, men de så 
fram til å få vist den flotte forestillinga da ReAvisa snakka 
med dem foran premieren: – Dette er jo høydepunktet i året!, 
forteller Hedda. Heges Jazzballett har utarbeidet et eget kon-
sept innenfor barneballett fra 4-årsalder, bygd på over 30 års 
erfaring med dans og koreografi for barn, heter det på deres 
egne nettsider.

Foto: Privat.
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TRE GENERASJONER BERG: På det største bildet ser vi 
fra venstre Erik Berg (50), Per Berg (81) og Hans Marius 
Berg (8), sammen med den gamle gårdsgutten Arnt Hvitstein 
(97) som enda husker kunsten å skjære tømmer på saga. Han 
har mange timer på gårdssagbruket i tidligere tider. Videre 
ser vi det godt brukte rullebordet, og kvitteringen fra Øver-
aasen Motorfabrikk som er betalt i 1913. På bildet rett over 
ser vi to øvde sagmestere: Per Berg og Arnt Hvitstein viser at 
dette har de gjort før.

Foto: 
Håkon Westby.

Norske gårdsbruk: 
Ramnesbindet kommer ut før jul

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Lars Jørgen Ormestad i for-
laget SK Granum forteller til 
ReAvisa at nå kommer første 
bind av nyutgivelsen av Norske 
gardsbruk fra Vestfold. Ram-
nesbindet er gått i trykken og er 
lovet ferdig fra trykkeriet den 
15. desember. Lørdag 16. de-
sember er det salg fra Vonheim 
i Fon og på Sagatun i Vivestad, 
forteller Lars Jørgen. Sjøl har 
han tenkt å sitte på loddsalgs-
plassen mellom parkeringshuset 
og Vinmonopolet på Revetal 
søndag 17. desember, mandag 
18., tirsdag 19. og onsdag 20. 
desember.

Detaljerte, historiske opplys-
ninger om hver eneste gård
– Hvordan er dette store 
prosjektet finansiert?
– Vel to millioner er betalt i for-
skudd fram til 2010. Svein Knut 
Granum har lånt to millioner og 
i tillegg er det lagt ned 30.000 
dugnadstimer i innsamlingen av 
alle opplysningene til bøkene, 
forteller Lars Jørgen. Forfatter 
Granum står for 1/3 av timene 
sjøl. Slektsforsker Gunnar 
Mørken har brukt 1.000 timer 
hvert år de fire siste åra.
Lars Jørgen Ormestad syns det 
er deilig og endelig å få boka 
trykket. Egentlig var det menin-
gen at Våle også skulle kommet 
ut før jul, men der mangler de 
siste korrekturene – så den må 
komme i første kvartal 2018, 
sammen med Andebu. Lars 
Jørgen skryter av hjelpen han 

har hatt fra grendemennene 
Torleif Haug, Olav Bogstad, 
Ragnar Gjelsås, Geir Mørken, 
Per Bjerkø, Jan Vidar Bjune, 
Ragnar Fon og Trygve Gran. 
– De har vært til veldig stor 
hjelp!
I Ramnes er det 413 gårder/
bruk som får en side hver med 
bildet fra 1947 og i dag. Denne 

gangen er det mer slekthistorie 
i boka og med referanser til 
andre gårder hvis det er slike 
forbindelser. I alt kommer det 
14 bøker fra Vestfold – som kan 
sees på som et vestfoldleksikon 
over alle gårdene i Vestfold. 
Her kan du blant annet se når de 
hadde siste ku og fikk den første 
traktor.

RAMNES: I alt kommer det 14 bøker fra Vestfold, der Ramnes er først ut. 
Bøkene er et vestfoldleksikon over alle gårdene i Vestfold, der du blant annet 
kan se når de hadde siste ku eller fikk den første traktoren. 

EN GÅRD PÅ HVER SIDE: Her et eksempel på en side i 
Ramnesbindet fra gården Hette. Her er det bilde av gården 
fra 1947 og fra i dag og med gårdens historie på en side.

Faksimile: Norske gardsbruk, Ramnes-bindet.

STOR JOBB: Lars Jørgen 
Ormestad har redigert ferdig 
Ramnes-bindet av Norske 
gardsbruk. I alt kommer det 
14 bøker fra Vestfold – som 
kan sees på som et vestfold-
leksikon over alle gårdene i 
fylket. Her kan du blant an-
net se når de hadde siste ku 
og fikk den første traktor.

Foto: 
Håkon Westby.

Eiendomsmegler MNEF 
Mona Langangen

Tlf.: 95270488

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

Mail: mona.langangen@em1.no

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

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no

Lokalhistorie i Re:
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Det var folksomt på og rundt 
den gamle gårdssaga på Bag-
stevold den første lørdagen i 
november. Mange ville få med 
seg begivenheten: Motoren, 
som Olaf Berg kjøpte for kroner 
2.011,85 av Øveraasen Motor-
fabrikk i 1913, var nå montert 
og ble starta opp igjen foran et 
stort publikum.

Både el- og bensinmotor
Gårdssaga fra 1913 lå tidligere 
nede på sletta, og den ble brukt 

årlig fram til 1951, da den ble 
flytta opp der den nå ligger, 
forteller Per Berg. Da ble det 
montert elektrisk motor og den 
gamle 16-hesters Trygg-mo-
toren ble lagret på låven. Med 
hjelp av Johan Wilhelmsen har 
saga fått et tilbygg på norden-
den hvor den gamle motoren er 
montert og sørger for at saga 
går med reimoverføringer. Så nå 
kan de veksle mellom strøm og 
den gamle Trygg-motoren.
Mange fulgte spent med da Per 

Berg sammen med Johan Wil-
helmesen (83) starta motoren. 
Den måtte lirkes i gang og fikk 
noen små ”drammer” for å 
starte.

Stor investering i sin tid
Motoren kom med Eidsfoss-
banen og ble betalt med 
”Bankobrev”. Kvitteringen for 
det mottatte beløpet henger på 
veggen i motorrommet sammen 
med et skilt med opplysninger 
om motoren og gamle sagblad-

Går som ei klokke – 104 år etter at den ble starta for første gang
BAGSTEVOLD:  Gårdssaga på Bagstevold er fortsatt i drift - nå også med den opprinnelige motoren fra 1913.

er. I 1913 var 2.000 kroner mye 
penger, forteller Per Berg. 
– Den gangen fikk en gårdsgutt 
ei lønn på 324 kroner i året, 
pluss kost og losji.

– Saga er stadig i bruk
Per Berg kan fortelle at sylin-
deren hadde rusta helt fast, men 
ved å blåse olje inn nedenfra og 
rugge på hjulet med en kjet-
ting fikk han den i gang igjen. 
Så nå kan de skjære tømmer 
med strøm eller med den gamle 

motoren fra 1913. At saga er 
velbrukt vitner det gamle rul-
lebordet som tømmerstokken 
hviler på når de skjærer om. 
Det er furet av bruken og tidens 
tann. Gårdssaga på Bagstevold 
er stadig i bruk. 
– Vi skjærer litt hvert år, for-
teller Per Berg. Uthuset oppe 
på Haugen har fått ny kledning 
av bord som er skjært her. Etter 
oppstarten og demonstrasjons-
saging ble det servert kaffe og 
hjemmebakt brød med ost.

Revetal
- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Revetal tlf 976 02 220 
Nøtterøy tlf 918 27 730               www.beautyzone.info
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Lokalhistsorie i Re:

Inviterer til et historisk 
måltid på prestegården

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Arrangementsgruppa for Stif-
telsen Våle Prestegård jobber 
med ideen, som kom da dug-
nadsgjengen summerte opp alt 
det de kunne fikse av historiske 
retter helt på egenhånd:

Kulinarisk reise tilbake i tid
– All mat er så kortreist at en 
kråke vil kunne fly på få minut-
ter fra stedet hvor råvarene 
ble dyrket eller alet opp og til 
kjøkkenet til prestegården. Da 
ser vi bort fra krydder fra India 
og kaffe fra Jemen. Det siste 
ble lastet om bord i havnebyen 
al Mocca, derav navnet Mocca. 
Og vinen, som biskopen nok 
sikkert hadde med seg, forteller 
Pål Arild Simonsen på vegne 
av arrangementsgruppa. – Flere 
gode historiske mathistorier 
kommer sammen med maten. 
Dere får også fortalt historien 

om både presten og livet på 
gården anno 1850 i ord og toner 
og i tilnærmet riktige 
omgivelser.

En helt autentisk 1850-meny
Dugnadsgjengen har sjøl finni 
fram til den historisk riktige 
1850-menyen, og tilbereder 
hver rett og hver drikk fra bun-
nen av. – Det har i seg sjøl bydd 
på mange fine opplevelser, men 
om vi får være så ærlige å si at 
vi nok har sniki oss til også å 
bruke den elektriske komfyren i 
tillegg til bakerovnen. Men noe 
av smøret har vi kinnet sjøl!
Hver og enkelt rett er skaffa til 
veie på akkurat samme måte 
som Våle prestegård mest 
sannsynligvis fikk tak i akkurat 
disse råvarene midt på 1800-tal-
let. Deretter blir det tilberedt og 
brygget på mest mulig historisk 

korrekt måte. Oppskriftene blir 
sendt til de som ønsker å prøve 
sjøl seinere.
– Vi lover alle som kommer en 
historisk uforglemmelig opp-
levelse.

Alt skjer på dugnad
– Dette er en annerledes form 
for finansieringsdugnad. Inntek-
tene går i sin helhet rett til den 
nye kloakken som sårt trengs på 
prestegården, forteller arrange-
mentsgruppa. – Vi takker da alle 
som har vært med på å støtte 
oss med råvarene til dette histo-
riske måltidet og første steg på 
veien mot et nytt kloakkanlegg.

VÅLE: – Vi skrur tiden tilbake og inviterer til et 
historisk måltid slik det ble servert i 1850 – da 
sognepresten inviterte til selskap på prestegården. 
Vi lover våre gjester en kulinarisk opplevelse med en 
spennende meny fra 167 år tilbake. 

7-rettersmenyen, slik presten ville servert 
det om biskopen kom på besøk i 1850:

- Byggkornsuppe basert på svineknoke

- Laksebiter, røket/gravet/speket. Serveres med eggerøre, 
sennepssaus og rugbrød fra prestegården

- Oksetunge på lefse med rødbetstaver/grov sennep/rømme 
med tyttebær og syltet løk.

- Hvilerett: Agurksorbet med mynte

- Salt torsk på seng med rotgrønnsaker. Hvit saus

- Grov patepostei av kje med russiske og ferske erter

- Lammerulade med urter. Serveres med potet-/selleristappe, 
sopp og/eller tranebær/rosenkål

- Tilslørte bondepiker med eplemos fra hagen

- Kaffe fra Java og Mokka servert med pepperkaker

Alle bakervarer fra prestegården. Øl brygget på prestegården. 
Det serveres også vin og alkoholfri drikke. Tidsriktig musikk 
og gode historier fra 1850-tallet. Kveldens antrekk er opp til 
den enkelte. Kom gjerne i noe lett historisk, sjøl om bunad-
ene nok ble gjenfødt først femti år senere. Pris per kuvert kr 
1.200,- Overskuddet går til nytt kloakkanlegg på Våle
prestegård. Påmelding og mer info: 
Epost: ingerhrustan@gmail.com / tlf: 481 35 479.

TIDSMASKIN: Dette bildet er fra Sensommerfestivalen på 
Våle prestegård sist sommer, men ser ut som en tidsreise tilbake 
i tid med veteranbiler på gårdsveien. Men du inviteres enda 
lenger tilbake i tid, til før både biler og bunad.

Foto:
Stian Ormestad.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Lørdag 2. desember var det 
igjen tid for julemarked på Våle 
prestegård. Et fast innslag på 
prestegården er Linjentene. 
Men de var ikke klar over at de 
skulle være hovedpersonene 
denne gangen.

– Tar vare på tradisjonene
Da ordfører Thorvald Hillestad 
dukka opp med ordførerkje-
det rundt halsen og tok ordet, 
skjønte alle at noe stort skulle 

Linjentene fikk Re kommunes kulturpris

GLADE PRISVINNERE: 
Fra venstre politikerne 
Elisabeth Sann og Tove Øy-
garden. Videre årets kultur-
prisvinnere: Linjentene ved 
Mette Kirkevold, innimel-
lom der ordfører Thorvald 
Hillestad, videre linjentene 
Minda Haslestad, Ellen Han-
sen, Siri Jonstang og Brita 
Torsethaug Rygh. 

Foto: 
Håkon Westby.

VÅLE: Linjentene på Våle prestegård dyrker og foredler lin på gamlemåten.

skje. Han røper at det er kultur-
prisen det er snakk om. 
– Prisvinneren tar vare på 
gamle tradisjoner. De tar vare 
på gammelt håndverk og er et-
terspurt som deltaker ved flere 
arrangementer, talte ordføreren. 
Så avslørte han vinneren av 
årets kulturpris til stor applaus: 
Linjentene på prestegården.
Med prisen følger det med en 
diplom og gavesjekk på 7.000 
kroner, pluss en blomsterbukett 

overrakt av hovedutvalgsleder 
Tove Øygarden. På spørsmål fra 
ReAvisa forteller Linjentene at 
de synes det er helt fantastisk. 
– Hadde ikke drømt om at vi 
skulle få den. Det er hyggelig 
at noen er takknemlige for den 
jobben vi gjør!

Alt fra dyrking til spinning
Linjentene i Våle driver med 
lin, fra dyrking til vev, skriver 
de på sin egen nettside; – Vi 

holder kurs i linprosesser, drar 
på lindemonstrasjoner og tar i 
mot besøk av lininteresserte, 
under mottoet «vår kunnskap, 
din mulighet». Prosjektet starta 
tilbake på midten av 1990-tal-
let da to lokale entusiaster stilte 
seg følgende spørsmål: Hvordan 
blir lin til? Sjøl om de fleste 
gårder dyrka lin tidligere var 
kunnskapen i ferd med å bli 
borte. Dette har linjentene gjort 
noe med. De videreformidler 

kunnskap og tradisjoner om 
lin, i tillegg til å skape et 
linmiljø med dyrking og spin-
ning på prestegården. – Vi er 
i dag femten stykker, og to 
av oss starta opp i 1995 og 
har vært med hele veien. Vi 
begynte med kursing i 2005, 
og hadde første dyrking på 
Våle Prestegård i 2010. Siden 
da har vi dyrka hvert år på 
prestegården og tar imot nye 
hvert år.
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Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56

www.kjaers.no

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

www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening

Rekalender til inntekt for gode formål
RE: Re Lions kan fortelle at Re-kalenderen for 2018 nå er i 
salg. Noen vil få besøk på døra, men de fleste må nok kjøpe 
den på et av salgsstedene: Jernia, Re kommunes servicetorv, 
Re helsehus, Re bibliotek, Spar Brekkeåsen, Cirkel K, Olgars 
på Brår, Re glasservice, Revetal gamle stasjon, eller Gran 
VVS. Hvis lag og foreninger trenger penger i klubbkassa, kan 
de ta kontakt og bli med på å selge kalenderen. Den har som 
vanlig gamle og nye bilder fra Re. Av motivene kan vi nevne 
tømmerkjøring i Fon, de første middelalderdagene i Re, Øvre 
Vivestad, gårdsbilde fra Hundsal, Fon hornmusikk i 1940, 
VUFs sommerstevne i Ramnes 1965, hester på beite på Rød i 
Fon, Ragnvald Bøes bilverksted, flyfoto fra Undrumsdal, den 
gamle kiosken ved Bispeveien sør for Barkost, Revetal land-
handleri på 1920 eller 1930-tallet, og et bilde fra julemarkedet 
i Vivestad. Dette er den fjortende Re-kalenderen utgitt av Re 
Lions. Trykkingen er dekket av reklameinntekter slik at salget 
går uavkortet til humanitært arbeid. På bildet viser Lionsmed-
lemmene Tore Finnerud og Helge Bøe fram kalenderen, som 
på forsida har et bilde fra Eidsfossbanen mellom Revetal og 
Fossan i 1920-åra. Der er Helges far, Håkon Bøe med. Han 
var banevokter på banen og står i midten på bildet.

Foto: 
Håkon Westby.

Kalibrering

Skadet bilglass?

Ruteskift Reparasjon

Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg kan klare.

Å huffameg
En samling utdrag fra Astrid Lindgrens fortellinger

Solerød Jubateater 
Dalheim 16. desember kl 16

Julegrøt etter forestillingen.

100kr pr person 
maks 300kr pr familie

Billetter i forhåndssalg

Solerodjuba
solerod@juba.org

33 808 909
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Personalia i Re:

Slekters gang i Re:
Døpte:

Ramnes kirke
19.11     Jonas Hunsrød Kjølstad
  
Våle kirke
3.12 Selma Salvesen Hammer
3.12 Daniel Jonstang Juell
 

Begravelser:

Ramnes kirke
10.11     Valborg Lie
16.11     Finn August Marthinsen
 
Vivestad kirke
17.11     Oddmund Harald Maurtvedt
24.11     Ella Lunde 
 
Våle kirke
07.11     Kristine Bjørkeli

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

- gir sorgen vei

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

dere ønsker. Organiserer askespredning.

Oppretter fremtidsfullmakt til bruk ved 
fremtidig alvorlig sykdom. 

Livssynsåpen, personlig gravferd.

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

9938 8609, hele døgnet.
post@alternativbegravelse.com

www.alternativgravferd.com

Banker ditt hjerte for Re?
BRÅR: – I disse sammenslåingstider er det viktig 
at vi husker på hvor vi kommer fra og hvem vi er, 
mener RAK-gjengen som selger sine egendesignede 
produkter fra Olgars på Brår.

HJERTE FOR RE: Bak 
kassa på Olgars på Brår 
møter du blant andre Martin 
Fagerlund Knapstad, som er 
lærekandidat i butikkfaget. 
 

Foto: 
Anniken Thuve-Ivarsson.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

RAK (Revetal arbeid og 
kompetanse) og Olgars på 
Brår håper du stikker innom 
i førjulstida, for i butikken til 
vekstbedriften kan du gjøre et 
godt kjøp av mange slag. Det 
forteller arbeidsleder Anniken 
Thuve-Ivarsson til ReAvisa.
Under “Åpen dag” på tampen 
av november lanserte RAK en 
liten patriotisk hashtag: 

– Vi presenterer vårt nye 
designprosjekt med handlenett 
med trykk tegna av arbeids-
takerne våre. I den patriotiske 
ånden har vi også fått laga 
sjokoladehjerter med trykk, i 
samarbeid med Eiker Vekst AS. 
«Mitt hjerte banker for Re» står 
det på produktene. Det er ekstra 
viktig å være stolt av Re nå som 
vi går mot en sammenslåing, 
mener RAK-gjengen. – Ellers 
har vi stått på for å få enda flere 
flotte varer inn i butikken nå i 
førjulstida. Velkommen innom 
for en meningsfull handel!
RAK er en vekstbedrift med 
kontorer, produksjonslokaler 
og lager på Revetal, mens 
utsalgsstedet er Olgars på Brår, 
i gamle Ramnes miljøstas-
jon – den røde låven på Brår. 
Her tilbys arbeidstrening over 
kortere eller lengre perioder, 
prakisplasser, lærekandidater, 
og varige tilrettelagte 
arbeidsplasser.

ReAvisa vokser 
videre inn i 2018
RE: ReAvisa fortsetter som før, 
viser planen for 2018 – den 11. 
årgangen. Første avis i det nye 
året kommer den første torsda-
gen i februar, med frist i slutten 
av januar. Videre blir det avis 
hver måned, unntatt juli. Nett-
avisa ReAvisa.no vil oppdateres 
javnt og trutt, akkurat som før. 
Stadig flere velger å annonsere 
i lokalavisa, og den største 
veksten er på nett – sjøl om det 
fortsatt er sånn at papiravisa står 
for størsteparten av omsetnin-
gen. Vi lever av å bli lest, for 
på den måten får annonsørene 
mye igjen for annonsekronene 
– enten det er på nett eller papir 
– eller begge deler. Derfor vil 
avisa fortsatt være gratis, med 
godt lokalt lesetoff, også i 2018.

Milde Jesus du som sagde

Vi takker hjerteligst 
for gavene til minne om

ERLING GRAN
Kontonummer: 8380 08 73730
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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 5 år siden: Julekorthistorie gjennom 100 år
FRA ARKIVET: Hans Jørgen Skinnes på Bakke har tatt vare på slektens gamle julekort. 
Tre fulle album viser julekort-tradisjoner godt over hundre år tilbake i tid, skreiv ReAvisa i 
desember-utgaven for fem år siden. - Jeg syns det var for galt å kaste disse gamle klenodiene. 
Det er jo gammel kulturhistorie, og forteller mye om tida som har vært. Samtidig er det minner 
om familie og venner som nå er borte, fortalte han til ReAvisa. Det er interessant å se hvordan 
kortenes motiver har forandret seg. Blant de første kortene til Skinnes er det lite julemotiver.
Det var mer av pene damer og herrer og romantiske kort. Noen av de tidlige kortene har vinter-
motiver eller er stedskort. Rundt 1914 er det mye nasjonalromantikk med bunader og konge-
lige motiver. Et av de første kortene med nisser er et kort som ble brukt i jula 1913. Det er av 
to nisser som ringer i stabbursklokka og kona på gården som kommer med grøt. Det er både 
glanset og har gulldekor. Første kort med juletre på ble brukt i 1910. Motivet er en dame som 
pynter juletreet. Et kort fra 1913 viser juletorsken som bæres i hus. Skinnes har en del humor-
istiske kort. Et er fra forbudstiden. Det har to nisser som drikker whisky, mens lensmannen ser 
på der han står på den andre sida av bekken. Det ble brukt som julehilsen i 1925. Under krigen 
ble den røde nisselua et symbol for motstandsbevegelsen, og luene ble lengre og lengre. Hans 
Jørgen har et slikt kort som ble brukt jula 1941. To nisser som bærer et lys har lange luer. En 
tid ble det forbudt å lage kort med røde luer, så nissene fikk gule, grønne og blå luer i stedenfor. 
Men humorkort kunne de sende. Et eksempel er kortet med ei jente som rir på en gris. Kortet 
hadde V-frimerke og ble sendt jula 1941. Etter krigen er det igjen norske flagg og landskap 
som preger kortene. Se flere bilder av julekortsamlingen til Hans Jørgen Skinnes på nettavisa 
ReAvisa.no.

Faksimilie: ReAvisa, desember 2012.

Re Arbeiderparti avholder årsmøte torsdag 15. februar 
kl. 18.00 på fylkeshuset i Tønsberg. 

Vanlige årsmøtesaker og nedlegging av Re Arbeiderparti, 
og stiftelse av nye Tønsberg Arbeiderparti. 

Saker som ønskes behandles må sendes til ormestad@reap.no senest 1. februar. 

Juletre selvplukk
Hva med en gratis tilkjørt julegran til 

jul? Du er velkommen til å plukke det ut 
selv. Jeg bringer innenfor en radius på 

to mil fra Revetal.

Ta med familien. Kakao, boller og 
pyntegrønt får dere i tillegg.

Velkommen til Thorvald på Bjerke, 
Hengsrudveien 62 - tlf 907 95 163.

9. - 10. des og 16. - 17. des kl 12 - 15

6-takt swingkurs
på Sverretun

Grunnkurs torsdag 11/1, 18/1, 
og deretter annenhver torsdag.

Kl 18:00-19:30.
 

Kurspris kr 100,- for medlemer
og kr 300,- for ikke medlemmer.

Påmelding til Arne Kristian Kalleberg, 
arne.kristian.kalleberg@online.no 

Tlf 917 04 566
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