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Du kan ikke bare “å ta deg sammen” når du flater rett ut. Men du kan håpe på et bedre liv – bare 
du tar tida til hjelp. Nå vil Juliane Haugan Egestad (22) fra Revetal gjerne hjelpe andre med ME.

Juliane gikk glipp av det aller meste av ungdomsskolen og videregående skole. Etter så å si hele 
ungdommen i mørket, lysner det endelig for Re-jenta. Les den sterke historien på sidene 19 til 21.

*Kampanjen varer frem til 17. februar

NYTT år!  NYTT kjøkken?
Nyttårssalg på alle våre kjøkkenmodeller*

Rikt utvalg av kvalitetskjøkken i alle prisklasser 

Gode tilbud på hvitevarer fra Miele

Finn din favorittmodell og bestill gratis tegnetime 
på huseby.no

– ekte kjøkkenglede! Huseby Kjøkkensenter Våle
Gjelstadveien 38B, 3178 Våle. Tlf 33 06 12 40

Nyttårs-

SALG 
på Huseby-

kjøkken

Juliane ble ME-sjuk på ungdomsskolen:
– Etter ti år i mørket lysner det endelig!

AVISA

Årsoppgjøret er i gang – vi er på saken!
Gode råd er aldri langt unna. Vi jobber for det lokale næringslivet :)

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Billån
på timen!
AGEL FINANS
TLF 330 62 050
laan@agelgroup.no

industriveien 4
rrevetal

LYS, VARME, 
ELLER EKSTRA 

KONTAKTER

TLF. 33 06 10 20

www.altinstallasjon.no

Alt om Re middel-
alderdager!

s. 2 - 4

Revetal - et “ute-
livsmekka”? 

s. 6  - 7

Prosjektlederen:
– Jeg er ikke så 
bekymra for gjelda 
til Re.

s. 12 - 13

Alt om lokal 
skisport!

s. 24 - 31

GRATIS LOKALAVIS 
FOR RE OG OMEGN



Re Avisa - lokal-
avis på nett/papir. 

Avisa er gratis og 
distribueres til Re og 
omegn, og til hele An-
debu og Hof ved noen 
utgivelser. I tillegg til 
distribusjon med bud, 
legges ReAvisa også der 
folk møtes - til gratis 
avhenting. Opplaget er 
5.500 eller 8.800. Nett-
avisa oppdateres javn-
lig og har over 5.000 
lesere i uka i snitt - sist 
måned 23.221 lesere.

Vi lager ReAvisa:

Stian Ormestad 
Redaktør og journalist 
Stian@ReAvisa.no
Håkon Westby
seniorfrilanser
Hakon@ReAvisa.no
Amalie Andersen
ungdomsfrilanser
Amalie@ReAvisa.no

Tips ReAvisa! 
Tips@ReAvisa.no

Billig og bra 
annonseplass? 
Annonse@ReAvisa.no

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

Vil du bidra?

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

ReAvisa jobber etter 
Vær Varsom-plakaten 
og Tekstreklame-
plakatens regler for 
god presseskikk. Ta kon-
takt hvis du mener at du 
er rammet av urettmes-
sig omtale. PFU be-
handler klager mot 
pressen i pressetiske 
spørsmål: PB 46 Sen-
trum, 0101 Oslo, 
tlf 22 40 50 40, 
presse@pfu.no.
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Neste ReAvisa: 

Frist 28. februar, 
utgivelse 8. mars

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Hele utgivelsesplanen:
www.ReAvisa.no/annon/

Re middelalderdager:

Midt i blinken med middelalder-moro!

Mest lest sist måned:

1. Ble trua med kniv og fikk 
    kutta av hestehalen
2. Skyting i Undrumsdal - igjen

3. NAV Re er NAV på sitt beste

4. Ulykke på Bispeveien

5. Kvinne kom i klem under sin 
    egen bil i Ramnes

Re middelalderdager arr-
angeres fra fredag 9. til og 
med søndag 11. februar 
2018. Det er i år ti år siden 
de aller første middelalder-
dagene, så dette er det 11. 
året med Re middelalder-
dager. 

Kåring av Ridder av Re
De eldste barnehagebarna 
og skolebarna i Re har 
allerede tjuvstarta middel-
alderdagene med besøk 
onsdag, videre i dag torsdag 
og i morgen fredag. Den 
offisielle åpningen er fredag 
klokka 18.00. Da skal også 
Ridder av Re kåres - en 

æresborgertittel til en reing 
som har seg og vist ridder-
lig mot og utmerka seg 
både i og utenfor Re. Dette 
blir den sjette ridderen i 
rekken, og det er ti kan-
didater som er foreslått til 
hedersutmerkelsen - sjekk 
hvem i faktaboksen 
på side 4.

Middelalderborg av LEGO
Årets storsatsing er oppset-
ningen “Liv av aske” – en 
kjærlighetserklæring til Res 
fruktbare jorder og deres 
opprinnelse: Av ild og is 
skapes innlandsslettene 
som seinere skulle få navnet 

Re. Medvirkende er Heges 
Jazzballett, 40 elever fra 
4. trinn i Re, Stella Polaris, 
Kristine Hesjadalen, Mari-
anne Nordby, Erlend Tveite, 
og musikk og lydkulisser 
er ved Marcin Styborski og 
Wojciech Sko-raczewski. 
Det blir to runder med for-
estilling: Fredag 9. februar 
klokka 19.00 og lørdag 10. 
februar klokka 18.00. Det 
anbefales å ta med sitte-
underlag og godt med klær, 
for forestillingen vises ute 
i god middelalderdager-
tradisjon. Rekonstruksjonen 
av Slaget på Re i 1163 er 
også en fast tradisjon, det 
skjer søndag klokka 14.00. 
Hele helga er det middel-
aldermarked, og det er 
mulig å få seg både mat, 
drikke og varme i verts-
huset Den gyldne hane. Det 
er mye moro for barna med 
små og store utfordringer 
og styrkeprøver på aktiv-
itetsstasjoner: Slingring 
av vennskapsbånd, pil og 
bue, eplekutt, runer, isfiske, 
med mer. Aktivitetstasjo-
nene er åpne for “barn i alle 
aldre”, ifølge programmet. 
Det betyr vel at litt lekne 
voksne kan prøve seg også? 

Nytt av året er bygging 
en middelalderborg – av 
LEGO! Det blir kjepphest-
rideskole med ridder Rolf 
og ridder Ragnhild; - kom 
og test Norges kjappeste 
kjepphester!, oppfordres 
det. Og det kan komme 
godt med med litt trening, 
for på søndag er det igjen 
Re 75 – det kuleste kjepp-
hestveddeløpet i Norden! Og 
det blir barneskirenn med 
Minibagler’n – i samarbeid 
med IL Ivrig. I tillegg blir 
det lyssti med flotte lyk-
ter laga av barnehage- og 
skolebarn i Re. Lodins gård 
i Ridderdalen er åpen for et 
landlig besøk med mange 
flotte dyr. Det fantastisk 
morsomme Ridderselska-
pet Mentolathum kommer 
tilbake i år – det gleder 
mange seg til, for disse 
raringene fikk mange til å 
le godt i fjor. Dragen Per er 
også et fast og artig innslag. 
I år byr han på musikk og 
moro for både små og store.
For de mer voksne blir det, 
også i år, Ridderne av det 
runde bord. Her skal «kom-
munevåpen og heraldikk» 
diskuteres. Alle som har lyst 
kan lage sitt eget forslag. 

REVETAL: Som vanlig har de yngste tjuvstarta Re middelalderdager med barnehage- og skoledag-
er. I morgen fredag er det offisiell åpning ved ordføreren - og kåring av årets Ridder av Re.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Mest lest i fjor:

1. Ulykke i Bjerkeveiskillet

2. Så koker det over på Reve-
tal ungdomsskole - igjen
3. Ekskludert fra skoleballet

4. Store flomskader - igjen

5. Utvider fra briller til burger
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Tlf 40 00 33 20
revetal@comfort.as
www.granvvs.no

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 18.00
Lør 10.00 - 14.00
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Snakkmed oss
om regnskap

Bli med og lage 
et stort ishjerte!
REVETAL: Iskunstneren 
Ida Nove Cannon kommer 
til Re middelalderdager, og 
sammen med henne kan 
du være med på å lage et 
stort ishjerte. – Is bærer 
med seg hele historien vår 
fra tidenes begynnelse. I 
Norge har man finni is som 
er nesten 8.000 år gammel. 
Her kan man undersøke 
hvordan været var i Norge 
akkurat da og fram til i dag. 
Men isen vi har på festiva-
len, den er ganske ny – og 
den skal vi bare leke med, 
heter det i festivalprogram-
met. Iskunstneren – og 
alle som vil være med – er 
i sving på festivalområdet 
lørdag fra klokka 11.00 til 
15.00 og søndag fra klokka 
12.00 til 15.00.

Foto: 
Pressemelding.

DRAGEN PER: Re middel-
alder-maskoten kommer 
selvfølgelig ut av grotta si 
for å få med seg festivalen 
på Revetal.

Foto: 
Stian Ormestad.

RE 75: Nordens kuleste 
kjepphestveddeløp - her 
sikrer ordfører Thorvald 
Hillestad Re-seier mot 
Tønsberg i fjor.

Foto: 
Håkon Westby.

På middelalderdagene blir 
det et eget “kommune-
våpen-verksted” der du 
kan lage ditt forslag, eller 
du kan levere det du har 
laga hjemme. Her kan alle 
kreative sjeler i alle aldre
henge med. Motivet bør 
gjenspeile den sammen-
slåtte kommunens felles 
historiske røtter, og vår 
felles identitet som en stor 
landbrukskommune. Søndag 
blir det også gudstjeneste 
i vertshuset Den gyldne 
hane.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

MIDT I BLINKEN: De eldste 
barnehagebarna og barne-
skoleelevene i Re har tjuv-
starta Re middelalder-
dager. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Tlf. 909 83 406

PINNEBRØD: Lite smaker 
bedre enn nystekt pinne-
brød over åpen flamme. Se 
mange flere bilder fra Re 
middelalderdager på nett-
avisa ReAvisa.no – fotogal-
leriet oppdateres gjennom 
hele middelalder-helga. For 
alle som vil ta bilder sjøl, 
finnes det en insta-konkur-
ranse der du kan merke 
bildene dine med #remd_
frost og #reavisa.

Foto: 
Stian Ormestad.
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Re middelalderdager:

Disse er foreslått til Ridder av Re:

Vidar Bugge-Hansen er kommunens SMART-råd-
giver. Han stiller spørsmålet; “hva vil kunne skje om 
alle barn lærer seg ferdigheten i å se alt som er bra 
hos seg selv og andre?” Vidar har imponert og inspi-
rert så mange både i Re, Vestfold, Norge og til og med 
utenfor Norges grenser.

Ole Hafell er diakon i Re kommune. Han er en ge-
nuint god mann tvers gjennom, moderne og varm. 
Han tar seg tid til de som måtte trenge ham og gjør en 
stor forskjell i mange reingers liv.

Nina Marie Tiller Andresen jobber for barn og unge 
i Re. Hun har i mange år vært drivkraft og ansvarlig 
for ungdomsteater og barneteater i Ramnes ung-
domslag. Teatervirksomheten var kjent langt utover 
kommunegrensene. De siste åra har Nina leda Ola-
senteret. Dette er et viktig tilbud for barn og unge 
som trenger alternativ arena, også for barn utenfor 
kommunen. Nina har betydd mye for mange. 

Reidar Skjeggerød stiller opp hver vinterhelg for 
skigruppa, og har også vært sentral i anskaffelse av ny 
løypemaskin til Re løypelag. Reidar har sitti som leder, 
både i lokale og regionale idrettslag. Han sier aldri nei.

Kurt Schjølberg er overalt i Re – han står på langt 
utover det som kan forventes av en vaktmestersjef i 
en kommune. Det er ikke nei i Kurts munn når noen 
ber om hjelp. Til og med med knekt bein hinker han 
rundt, like blid, og fikser opp i det som må fikses opp 
i. En reddende Ridder av Re – året rundt. 

Asmund Schjølberg har hjulpet mangt et lite barn på 
Ramnes skole som vaktmester. Da læreren ikke kunne 
ha eleven i klasserommet, tok Asmund dem med på 
«jobben» i fyrrommet, eller andre praktiske oppdrag. 
Dette var tilpasset opplæring og alternativ utdannings-
arena, lenge før man brukte sånne uttrykk. Asmund 
har også drivi enormt mye med dugnad i bygda si.

Daniel Ims er en uredd person som var våken når 
kommunen sov, når store deler av område rundt Hau-
an skulle reguleres om til industritomter. Han prater 
dialekta si "offentlig", noe ikke alle er like flinke til i 
Re. Daniel åpner sitt hus for ungdom fra andre deler 
av verden, og lærer dem å prate som oss. Han viste 
også seg en ridder verdig da han trygt og støtt stod 
imot sammenslåing med Tønsberg.

John Pedersen har alltid vært engasjert i ungdom-
mens ve og vel, som ansatt og etter hvert rektor på 
Revetal ungdomsskole siden starten i 1969, og fram 
til han ble pensjonist for noen år siden. Også som 
pensjonist tar John Pedersen ungdommens side, og 
skriver engasjerte leserinnlegg og sier klart ifra hva 
han mener når ungdommens interesser trues. 

Stian Ormestad er redaktør i den fyldige, informa-
tive, nøytrale lokalavisa i Re. Her blir alt som foregår i 
bygda vår profilert og han kjører bevisst en informativ 
linje framfor å spille på sensasjoner og motsetninger. 
Han er en journalist som søker sannheten og er lyt-
tende og er der det skjer. Reinger bør være stolte av å 
ha ei lokalavis med denne profilen. 

Amalie Olsen Gjersøe har over 100.000 abonnenter 
på YouTube. Amalie belyser ungdoms liv og helse. Hun 
bruker sin stemme til å støtte TV-aksjonen, UNICEF, 
hun er sentral i aksjonen mot netthets #ikkegreit sam-
men med regjeringen og BUFDIR. Amalie utmerker 
seg langt utenfor Re på en god måte. Hun er stolt av å 
komme fra Re og har beholdt dialekta si. En moderne 
ridder som er modig, kreativ – og hun skaper engasje-
ment hos barn og unge rundt viktige saker.

Tidligere Riddere av Re: Alfred Ringdal, idrettsildsjel 
og dugnadsmann, Sjur Gran, kjøpmann, sentrums-
utvikler og lokal sponsor, Øyvind Skjeggerød, Bakke 
Mølle, Svein Olsen, idrettsildsjel, bolig- og sentrumsut-
vikler, lokal sponsor, Henning Larsen, idrettsildsjel og 
dugnadsmann.

Kilde: Re kommune
- begrunnelsene er basert på forslagene

som er sendt inn til Re kommunes kulturkontor.

KOMMER TILBAKE: “Har 
du alltid drømt om gallo-
perende hester og riddere i 
skinnende rustninger? Det 
er ikke oss. Vi er Riddersels-
kapet Mentolatum!” Sånn 
presenterer de seg, disse 
kortreiste moroklumpene 
som satte farge på Re mid-
delalderdager for første 
gang i fjor – og kommer 
tilbake i år.

Foto: 
Stian Ormestad.

1163 ER ÅRET: Det er bitende kaldt, krystalllklart når Sigurd Jarl samler sine trofaste 
menn. Erling Skakke aner vagt hva det er som rammer ham ved frostrøyken på sletta 
utenfor Tønsberg. Harde krigerer barker sammen i Slaget med stor S, og som mangler 
sidestykke i historien! Det skal godt gjøres å komme over viktigere historiske begivenheter 
i Re. Kom og gjenopplev slaget som det kanskje utspant seg den gangen for lenge, lenge 
siden her i Re.

Foto: 
Håkon Westby.

RIDDERDALEN: Lodins gård 
ligger i Ridderdalen, rett 
bak markedshallen. Her er 
det mange dyr du kan både 
se på og klappe, og hvis 
du vil kan du også få deg 
en ridetur. Ridderdalen har 
også utfordringer til deg 
som vil prøve å skyte med 
pil og bue, eller kanskje vil 
du prøve å kaste spyd?

Foto:
Stian Ormestad.

Tlf 33 05 56 90 / mob 95 55 77 14 / post@h-lakk.no / Barstadveien 15, Holmestrand 

Taksering - oppretting - lakkering - ruteskift

Tlf 95 55 77 14 - post@h-lakk.no - Barstadveien 15, 3089 Holmestrand 



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

5RE AVISA FEBRUAR 2018

På Lefsrød gård har det 
vært holdt gris «i alle 
tider», fra da gris var ett av 
mange dyreslag på gården. 
I 1975 ble det satsa på gris, 
med et eget grisehus. I dag 
er det 360 dyr på gården 
på det meste. Astrid Kristin 
Holm (38) og Audun Flåtten 
(42) er dagens grisebønder 
på Lefsrød gård, og de invit-
erer gjerne lokalavisa inn i 
grisehuset.

Viktig å vise fram 
godt dyrehold
Etter flere avsløringer om 
grufulle forhold hos grise-
bønder i Rogaland, kokte 
det på sosiale medier før 
jul. Advarslene mot å 
spise svinekjøtt florerte. 
Det fikk Astrid Kristin til 
å svare med en engasjert 
tekst sammen med et bilde 
av glade og friske griser. 
Facebook-statusen er delt, 
kommentert og sett i mas-
sevis. Mange skryter: «Det 
er viktig å vise fram godt 
dyrehold!», skriver en i 
kommentarfeltet. Her er 
hele Facebook-statusen: 
“Kjære svinekjøttspisere, 
ikke fei alle over én kam i 
disse dager. Udugelighet, 
idioti og ukultur kan vel 
sees innen de fleste profes-
joner. Men det er alltid en 
liten andel av profesjonen 
det gjelder. Heldigvis har 
vi svinekjøttprodusenter et 
mattilsyn som skal føre kon-
troll og oppdage tilfellene 
innen vår profesjon. Jeg 
håper de tar alle sammen. 
Boikott vil ikke hjelpe stort, 
det vil ramme hardest den 
majoriteten som gjør jobben 
skikkelig. Folk liker å kjøpe 
billig svineribbe til jul og 
pølse til en tier på bensin-
stasjonen. Blir svinekjøttet 
dyrere, handler bare folk i 

Sverige. Jeg opplever at det 
å produsere svinekjøtt er et 
omsorgsyrke. Det handler 
om god fysisk og psykisk 
helse, da blir det god mat”.

Legger seg over 
minimumskravet
– Jeg pleier ikke å dele det 
ene og det andre på Face-
book offentlig, og det satt 
langt inne nå også – men 
dette er så viktig at jeg bare 
måtte gjøre det, forteller 
Astrid Kristin til ReAvisa.
Teksten kom av seg sjøl, 
og den kom rett fra hjertet. 
Grisebøndene på Lefsrød 

gård forteller at dyrevelferd 
alltid står øverst på lista og 
er prioritet nummer en. 
– Vi har noen minimums-
krav å forholde oss til, men 
vi legger oss over det. Vi 
kunne hatt det litt trangere 
for dyra, men velger heller 
å ha godt med plass. Det er 
bedre for grisene, og det er 
mer lønnsomt for drifta.
Er dyra i aktivitet, blir det 
mer reinslig og mindre sår 
og sjukdommer – og mindre 
jobb for grisebøndene. En 
ting er den fysiske helsa, 
like viktig er den psykiske. 
Grisene blir friskere på alle 

Les grisebondens fortvila hjertesukk
LEFSRØD: Etter flere avsløringer om grufulle forhold i bransjen, skreiv Astrid Kristin Holm en 
engasjert Facebook-status: – Ikke fei alle grisebønder over en kam!

GRISEBØNDER: Astrid 
Kristin Holm (38) og Audun 
Flåtten (42) deler på opp-
gavene i gårdsdrifta. De har 
360 griser og 400 mål med 
dyrka mark på Lefsrød gård. 

Foto: 
Stian Ormestad.

vis av å ha det godt. 
– Grisene bruker snuta, som 
det viktigste sanseorganet. 
Det er viktig at de får bruke 
trynet, så de ikke blir pas-
sivisert. De romsterer rundt 
i flis, høy og halmpellets, og 
må trykke med snuta for at 
de skal få mat.

Heldigvis blir dårlig 
dyrehold oppdaga
Astrid Kristin forteller at 
de hver eneste dag sjekker 
hver og en gris for å se om 
de har det bra. Det er en 
del av det daglige stellet.
– Dette er virkelig et 

omsorgsyrke. Vi har med 
levende vesener å gjøre, 
som det store flertallet 
i bransjen jobber for at 
skal ha det bra. At noen 
få ødelegger for de mange 
seriøse er jo synd, men 
heldigvis blir det oppdaga. 
Mattilsynet gjør en viktig 
jobb – ingen tvil. Jeg står 
for det jeg skreiv: Jeg håper 
de tar alle sammen!

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Landbruk i Re:
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Stikktittel:

BRUK AV 
LØYPE-
NETTET

Skigruppa i IL Ivrig trenger ditt 
bidrag for å tilrettelegge helårs 
turløyper  og produsere snø.

Det anmodes alle som parkerer/bruker 
løypene til å bidra med støtte.

Kr.   50,- for bruk av løypene i en dag.
Kr. 500,- for superløypevenn (årskort)
Merk betalingen med fullt navn og mobilnummer.

Dette gjelder ikke ved poenglangrenn og
de som allerede er superløypevenn.

VIPPS til IL Ivrig Ski 
på nummer «29829»

Kontonummer:  2545 07 01079 
Ta ett bilde av kontonummer og betal når dere kommer hjem.

Tusen takk for støtten til løypearbeidet!

VELKOMMEN

OSLO/REVETAL: Truls Bøhle 
(31) har hengt med i top-
pen av den interne DNB 
Eiendom-kåringen i alle åra 
DNB Eiendom Revetal har 
eksistert. Det er rett over 
fem år siden tomannskon-
toret med Truls og makker 
Thor Fredrik Hansen Sol-
berg ble åpna på Revetal. 
Kåringen tar for seg hvem 
som har solgt flest boliger, 
og da Truls ble nummer 
seks i landet for tre år siden 
sperra mange øynene opp. 
Deretter ble han nummer 
en, og gjentar førsteplassen 
nå. At et lite tomannskon-
tor på en relativt liten plass 
som Re og Revetal skal 
hamle opp med 800 andre 
meglere landet over, vekker 
oppsikt. – Det er klart at 
man har ikke de volumene 
på Revetal som i de større 
byene. Derfor er det desto 
mer imponerende at Re-
vetal-kontoret klarer det, sa 
regionslederen til ReAvisa 
i fjor. Allerede da han ble 
nummer seks i landet for tre 
år siden ble det oppstand-
else. De andre på toppen 
av lista kom fra storbyer 
og langt større steder enn 
«lille Re». Enda mer ståhei 
blir det når han går til topps 
år etter år. For fjoråret var 
hans antall salg høyest med 
god margin: Det endte på 
141 salg! Utmerkelsen fikk 
han på et stort DNB-event 
i Oslo lørdag 13. januar. At 
Truls nå ruver på toppen 
av lista, sier veldig mye om 
skyvet og utviklingen her i 
Re. Det ligger hard jobbing 
bak, og med sånne resul-
tater får gutta på tomanns-
kontoret egentlig styre 
skuta helt sjøl – og jobbe på 
sin måte. Begge er født og 
oppvokst her i Re, og kjen-
ner både barnehager, skoler, 
turløyper, butikker, folk og
fe godt. Det er en stor for-
del. – Dette er et eventyr 
som ikke ville hvert mu-
lig uten min kjære Ida 
hjemme, takk for at du er 
den du er. Du er helt fan-

Direktesendt 
grise-TV fra Re
UNDRUMSDAL: Grisene på 
Grøstad gård ble TV-kjen-
diser i beste sendetid første 
onsdag i januar. Stabburet 
på gården ble gjort om til 
et TV-studio, og det var 
flere innslag fra grisefjøset. 
Programmet «Norge nå» er 
et nytt norsk direktesendt 
talkshow, som ifølge NRK 
«prater med folk om det de 
er opptatt av, der det fak-
tisk skjer. Fra hele Norge til 
hele Norge». I direktesend-
inga fra Re ble det prata om 
«hvorfor er bacon så viktig 
for oss? Og så kom dyretolk 
Sissel Grana for å snakke 
med ett par purker om hva 
de tenker og føler, sammen 
med vertskapet Gry Beate 
Knapstad på Grøstad gård.
Grøstad gris AS ble etablert 
i 2001. Her produseres 
økologisk frilandsgris, og 
Re-gården har fått mye 
oppmerksomhet i både 
lokale og riksdekkende 
medier for sin alternative 
driftsform med stor fokus 
på dyrevelferd. Grøstad Gris 
AS har etter hvert som et-
terspørselen har skutt i ta-
ket fått flere produsenter av 
Grøstad gris, etter kontrak-
ter som gjenspeiler konsep-
tet med strenge arealkrav, 
med mer.

RE: I følge Brønnøysund-
registrene ble åtte aksje-
selskaper slått konkurs eller 
tvangsoppløst i Re i 2017.
Det er Vestviken24.no som 
skriver om konkurser i 
Vestfold, og de har henta 
oversikten fra regnskaps-
tall.no. ReAvisa har plukka 
ut konkursene fra Re, se 
oversikten i faktaboksen 
under. Blant konkursene 
er Vivestad glass AS som 
starta opp i Fon og hadde 
på det meste ni mann i 
arbeid. Utgiftene til løn-
ninger ble store, og når 
inntjeningen ikke ble som 

forventa ble driften innstilt 
i løpet av fjoråret. Et annet 
firma på lista er Grøfting AS 
på Revetal. Dette er ifølge 
bobestyrers innberetning 
til Tingretten den tredje 
konkursen på ti år for en 
av eierne. Fire ansatte ble 
sagt opp og resten sa opp 
sjøl. En dyr investering i 
maskiner høsten 2015 som 
ikke ga de inntektene eierne 
hadde sett for seg oppgis til 
å være hovedgrunnen for 
at Grøfting AS gikk over-
ende. Grøfting dreiv for det 
aller meste med landbruks-
drenering.

Konkurser i Re i fjor:

Service M AS 3178, Våle - entreprenør 
 
Solveggen AS, Våle - import og eksport 

Vivestad glass AS, Fon - glassarbeid 

Hengsrød billakkering AS, Våle - bilverksted 

Grøfting AS, Revetal - rivningsarbeide 

Nil consult AS, Undrumsdal 

Iselin Holding AS 3175 Ramnes

Solvoll AS 3178 Våle Eiendomsforvaltning og 
-utvikling

Rett i grøfra med Grøfting AS 
– og glassdrømmen gikk i tusen knas

Åpent møte på 
Holt gård: Mer 
åpenhet om kjær-
lighet og dødsfall 
HOLT GÅRD: Jan Bøhle 
fra Alternativ gravferd i 
Ramnes ønsker å bidra 
til mer åpenhet rundt og 
ved dødsfall, – en av livets 
sikreste og kanskje også 
vanskeligste hendelse. Jeg 
vil at vi skal bli bedre til å 
handtere egen og andres 
sorg. I tillegg ønsker jeg 
å informere om praktiske 
sider og hvilke mulige valg 
man har ved gravferd, het-
er det i en epost til ReAvi-
sa. Derfor inviteres det 
til et åpent møte onsdag 
14. februar på Holt gård i 
Undrumsdal, hvor det er 
åpen øko-kafè fra klokka 
19.00. Informasjonen fra 
Alternativ gravferd starter 
klokka 19.30.

Re-megler er best i landet – igjen!
tastisk. Elsker deg, skriver 
Truls på sin Facebook-profil.
Han takker også sjefene 
sine for friheten han får til 
å gjøre ting på sin måte, 
og ikke minst alle kundene, 
– som har gitt meg tillit og 
hatt trua på det jeg gjør!
I dag står kontoret for godt 
over halvparten av boligsalg 
i Re. På ReAvisa.no kan du 
se jubelscene da Truls fikk 
heder og ære i Oslo.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ALLTID PÅ FARTA: Truls Bøhle (31) kjenner Re ut og inn, 
født og oppvokst her. Det er en stor fordel å bo og jobbe i 
sin egen bygd, mener han. 

Foto: Stian Ormestad.

Tlf 926 83 960 - post@gulvsparkel.no - www.gulvsparkel.no

For  mebes lling,
ring tlf 994 97 509

Re Auto
Hvitsteinveien 130, 3174 Revetal  - post@reauto.no

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27  

www.reakupunktur.no

Følg oss på 

facebook

Akupunktur  •  Soneterapi

Næringsliv i Re:
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Sponser motorsag 
til “Veien ut”
REVETAL/KJØNNERØD: 
Bjørn Andersen fra Jernia 
overrekker en motorsag til 
Jan Schøyen fra Stiftelsen 
Veien Ut, som holder til på 
Kjønnerød. I tillegg får stif-
telsen komplett verneutstyr 
til to personer. – Dette er 
bidrag som blir satt stor 
pris på hos oss, da vi kan 
bli selvforsynte med ved, 
og spare store utgifter på 
innkjøp og strøm, forteller 
Katrine Chi på vegne av 
Veien ut. – Vi har femti mål 
med tomt her oppe på 
Kjønnerød gård og egen 
skau, så dette blir perfekt!
Bjørn Andersen er mektig 
imponert over den jobben 
som gjøres av stiftelsen, og 
Jernia Revetal hjelper og 
bidrar gjerne på sitt vis med 
det de kan best – skikkelig 
utstyr. “Stiftelsen Veien Ut 
bruker naturens positive 
effekt sammen med pro-
fesjonelle terapeuter for å 
hjelpe rusavhengige til å 
leve et varig rusfritt liv”, 
heter det på deres nettside. 

Foto: Privat.

Revetal - et “utelivsmekka”!

Hvis du mener ReAvisa tar 
litt vel i med overskrifta 
«utelivsmekka», så skal det 
sies at vi hvert fall har noen 
aktører i den lokale utelivs-
bransjen som står på for å 
gi oss reinger et knallgodt 
tilbud: Revetal gamle stas-
jon og Restauranten Revetal 
er to trofaste serverings-
steder som åpner dørene 
både tidlig og seint, for å 
gi oss en møteplass med 
god mat og godt drikke. På 
dagtid og utover kveldene 
er det matservering, og på 
seine kvelder og i helgene 
arrangeres det møter, 
konserter og festival.

Lager liv på Revetal
Et mantra her i Re er «du 
trenger ikke reise til by’n 
– for vi har det på Revetal!» 
Det gjelder også hvis du er 
lysten på god mat og drikke 
i hyggelig lag. Både Roger 
Noren på Restauranten 
Revetal og Patricia Knight 
på Revetal gamle stasjon 
er ivrig på at det skal skje 
noe i bygdebyen vår – også 
utenom vanlig åpningstid. 
– Vi lager gjerne litt liv på 

Revetal, både med det vi 
veit funker – og vi prøver 
gjerne ut noen nye ting, for-
teller begge to til ReAvisa.
– Så tilbudet finnes her på 
Revetal, så absolutt!

Dette er planen 
for Restauranten:
– Det første vi gjør er å 
kjøre på med god mat – 
som vanlig – under Re mid-
delalderdager til helga. Så 
tilbyr vi en to-retters til 365 
kroner på valentines day 
14. februar. Da blir det god 
og kjærlig stemning her, 
veitu!, sier Roger med et 
romantisk smil. Videre står 
«after work» på planen 
fredag 16. februar. – Da 
blir det tapas-buffet for 150 
kroner fra klokka 16.00. Og 
vil noen dra’n litt lengre, så 
holder vi både tappekra-
ner og dører åpent utover 
kvelden, lover Roger på 
Restauranten. – Jeg har fått 
tilbakemelding fra flere bed-
rifter og vennegjenger som 
synes det kan være hygge-
lig å samles for å skravle 
litt. Dere må gjerne bestille 
bord, så veit vi litt om hvor 

mange som kommer. Det 
er alltid vanskelig å vite når 
man drar i gang noe nytt.

Dette er planen for Re-
vetal gamle stasjon:
På andre siden av veien har 
Patricia Knight på Revetal 
gamle stasjon følgende 
på planen: – Vi har tre 
konsertkvelder på planen, 
den første er med Wrong 
Direction lørdag 3. mars, 
så Cosmic 10. mars, og et 
talentshow i april – alle tre 
kveldene er det lokale band 
og artister på scenen. Patri-
cia får mye skryt for å åpne 
scenen for det lokale kultur-
livet. Her var det seinest 
stinn brakke med Za-Zaa-
rocken i romjula. Stasjon 
har hatt stor suksess med 
buffet på søndagene, og nå 
utvider Patricia til torsdag-
er også. I tillegg vil hun 
kjøre lunsjbuffet hver uke-
dag fra klokka 11.00 til 
13.00. Det starta hun opp 
denne uka. Også kan du ta 
fredagstaco’n på Stasjon 
hver siste fredag i måneden.
– Vi har også hatt noen 
barnebursdager her i det

siste, og vil ha flere fram-
over. Det har vært stor suk-
sess, så det er moro, for-
teller Patricia til ReAvisa.

Middag for en hundrings
Restauranten har slengt 
seg med på «middag for en 
hundrings» i vinterferien. 
– Fra mandag 19. feb-
ruar og til og med fredag, 
hver dag fra klokka 15.00, 
serverer vi en god middag 
for en hundrings, forteller 
Roger til ReAvisa. I tillegg 
tilbys catering og take away 
på begge sider av veien.
Men aller helst vil vi jo at 
også utelivsbransjen – som 
alle andre bransjer i Re – 
skal gå så det suser.
– Så ta med gode venner og 
arbeidskamerater til Revetal 
for et hyggelig lag, oppford-
rer Roger og Patricia, som 
sørger for at tilbudet er der 
– på begge sider av veien.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

REVETAL: Det skjer mye på Revetal, også utover vanlig åpningstid: Roger på Restauranten inviter-
er til «after work» og en romantisk valentinsaften, Patricia på Stasjon byr på fredagstaco og hele 
tre konsertkvelder på en måned. Og du kan spise middag for en hundrings i vinterferien.

VELKOMMEN! Kristina Win-
ther-Sørensen, Roger Noren 
og Ingunn Sjue på Restau-
ranten ønsker velkommen, 
det samme gjør Patricia 
Knight på Revetal gamle 
stasjon. Anders Kjær (til 
høyre) spiller opp til dans 
med Cosmic 10. mars.

Foto: 
Stian Ormestad.
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PROGRESSIVE BRILLER TIL
MAKSPRIS KR 2795,-

• Velg blant over 30 innfatninger

• Komplett brille med glass i din styrke

• Enstyrkebriller fra kr 595,-

gir deg briller til priser du kan stole påKomplett

Tre Re-jenter sto fra og med 
første mandag i februar 
klare til å ta i mot dyr fra Re 
og en stor omegn: Dyrlege 
Birgitte Bjørang (36), fra 
Våle og nå bosatt i Ramnes, 
er daglig leder og har den 
største eierandelen. Dyrlege 
Malene Hermansen (29), 
fra Freste og nå bosatt på 
nærmeste grisegård på 
Revetal, er deleier og tar 
en master i København. 
Hun spesialiserer seg på 
smådyr og vil være en dag 
på en dyreklinikk i Skien, og 
resten av dagene på Revetal 
og på skolen. Autorisert 
dyrepleier Johanne Liland 
(29), fra Undrumsdal, er 
også deleier. Historien om 
Revetal dyreklinikk starter 
egentlig så langt tilbake 
som for drøyt fire år siden. 
Da fikk Birgitte et spørsmål 
fra kjøpmann Sjur Gran om 
ikke hun kunne tenke seg å 
starte opp en dyreklinikk på 
Revetal. Det gamle tilbudet 
i kjelleren i bankbygget, 
som var en avdeling av et 
Sandefjord-firma, skulle 

EN DRØM: Re-
jentene Birgitte 
Bjørang (36), 
Malene Her-
mansen (29) og 
Johanne Liland 
(29) har alle 
hatt en drøm 
om å gi Re det 
tilbudet de nå 
sørger for at 
kommer til Re-
vetal.
 

Foto: 
Stian Ormestad.

trekke seg ut – men Revetal 
trenger en dyrlege. Det var 
Birgitte enig i, men tida var 
ikke moden for å starte opp 
for seg sjøl da. Men Birgitte 
begynte å drømme om det. 
Og flere fikk ta del i drøm-
men før den ble realisert: 
Birgitte og Johanne jobba 
sammen på Holmestrand 
dyreklinikk, og der fikk de 
for tre år siden selskap av 
enda ei Re-jente som kom 
dit i praksis, nemlig Malene.
For å gjøre en lang historie 
kort: Nå er de superhappy 
for å ha en topp moderne 
dyreklinikk klar til bruk.
Her er det 200 kvadrat-
meter skreddersydd for at 
det aller meste kan skje 
under samme tak – både 
undersøkelse og behandling. 
– Det gir kjappe og gode 
svar, og riktig behandling, 
sier trioen fornøyd. Det er 
investert over fem millioner 

kroner i klinikken. I tillegg 
til all høyteknologien, er det 
også gjort enkle grep – der 
en enkel skillevegg gjør su-
sen: – Vi har egne vente-
rom for katter og hunder, 
hver for seg. Det gjør det 
mindre stressende for dyra 
å komme hit. Og for eierne 
som kommer hit teller det 
mye at man kan parkere 
rett utenfor døra. Det er 
kort vei til hjelpa – på alle 
vis – med dette tilbudet på 
Revetal. At Dyreriket Reve-
tal ligger vegg i vegg med 
fôr, utstyr og duppeditter til 
dyra, er også en stor styrke. 
Dyreklinikken og Dyreriket 
planlegger en felles åpen 
dag utpå vårparten. Les mer 
på nettavisa ReAvisa.no.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

REVETAL: – Skal vi først gjøre det, så skal vi gjøre det skikkelig, forteller 
disse tre jentene som står bak Revetal dyreklinikk.

Revetal dyreklinikk åpner dørene denne uka

Mester Grønn på Re-torvet 
er sertifisert som et Miljø-
fyrtårn, som det sjuende 
i rekken her i Re. Det er 
ordfører Thorvald Hillestad 
som står for seremonien, 
og Miljøfyrtårn-beviset ble 
høytidelig overrakt i butik-
ken, sammen med noen vel-
valgte ord fra ordføreren:
Han forteller at han har latt 
seg imponere av hvordan 
alle ledd i kjeden har omstilt 
seg til en grønnere drift.
– Det skulle kanskje bare 
mangle, når dere heter 
Mester Grønn, spør han 
retorisk i en liten tale midt i 
butikken, blant blomster og 
pynteting. – Men dere lever 
opp til navnet, både «mes-

ter» og «grønn». Dere vel-
ger miljøvennlige blomster 
i sortimentet, dere bruker 
biodiesel på lastebilene 
deres, dere kildesorterer 
avfall, med mer.
Ordføreren overrakte dip-
lom, og lokalavisjournali-
sten påpeker at det ikke ble 
gitt noen blomster denne 
gang. – Ja, akkurat det har 
vi jo nok av her fra før av, 
sier Kristin Bakka og Ida K. 
Tangerud og ler godt sam-
men med ordføreren, midt i 
blomsterhavet på Re-torvet. 
Les hele saken på nett-avisa 
ReAvisa.no.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Dere er både mester og grønn!

HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Ordfører Thorvald Hillestad 
lar seg imponere over Mester Grønn Re-torvet ved butikk-
leder Kristin Bakka og nestleder Ida K. Tangerud. 

Foto: 
Stian Ormestad.

REVETAL: Ordføreren pleier å ha med seg både 
diplom og blomster når det blir markert at vi 
har fått et nytt miljøfyrtårn i Re. Men denne 
gangen holdt det i massevis med bare diplom.

Allerede størst på moped og scooter i 
Vestfold – nå selger de motorsykler også
REVETAL: Jernia Revetal øker kubikken fra 50 til 125. – Det 
er et naturlig steg videre, forteller gutta som allerede er 
størst på moped og scooter i Vestfold. Men det er sannsyn-
lig også siste steget, for det er ingen planer om å satse vi-
dere på enda større motorsykler. – Vi holder oss nok til 
lett-MC, for da treffer vi stort sett samme kundegruppe 
som vi allerede har her med moped og scootere. Det er det 
vi har spesialisert oss på, og dette er en naturlig utvidelse 
i utvalget. Målet er nemlig ikke nødvendigvis å selge mer, 
men selge enda mer av det kunden ønsker seg. – Det er 
mange som ser fordelen av å ha en lett-MC som følger 
trafikken. Det kan ofte være like så trygt det, forteller 
Bjørn Andersen på Jernia Revetal. Og apropos det; Trygg 
Trafikk har sørga for å gi refleksvester så alle som kjøper 
tohjuling får med en «synlighetsvest» på kjøpet. På bildet 
ser vi verkstedleder Anders Proos og Jernia Revetal-eierne 
Morten Kjølstad og Bjørn Andersen. 

Foto: Stian Ormestad.

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no
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Kultur i Re:

Medlemstallet til Vest-
fold bygdeungdomslag 
endte på 720 medlemmer 
i 2017, dette er 222 mer 
enn i 2016, og bare i løpet 
av desember fikk vi 120 
nye medlemmer, melder 
Vestfold-avdelingen i en 
pressemelding: Etter å ha 
gransket medlemstallene 
til Norges Bygdeungdoms-
lag greier vi ikke å finne 
et høyere medlemstall for 
fylkeslaget i nyere tid.

En viktig del 
av lokalsamfunnet
Leder i Vestfold Bygdeung-
domslag Jon Olav Svartdal 
er veldig fornøyd med den 
positive utviklingen. – Det 
er vanvittig moro med så 
stor interesse for organisa-
sjonen. Det viser jo absolutt 
at Bygdeungdomslaget er 
en viktig del av lokalsam-
funnet, og at folk setter pris 
på at vi holder aktiviteten 
oppe, sier han. Vestfold 
bygdeungdomslag har vokst 
hvert år siden 2013, men på 
tidlig 2000-tall så det ikke 
så lyst ut. I 2005 hadde 
lokallaget faktisk bare 50 
medlemmer, noe som vil 
si at de har et 14 ganger 
så høyt medlemstall i dag. 
Bred og god aktivitet er 

nøkkelen til den positive 
utviklingen, mener lederen.
– Det er lokallagene som 
skal ha all honnør og ære 
for de gode tallene våre. 
Styrene i de forskjellige 
lagene har stått på og ar-
rangert rikelig med aktiv-
iteter, sier Svartdal. – Jeg 
har også inntrykk av at 
mange medlemmer er ak-
tive på jungeltelegrafen. Når 
noen har vært med på et 
artig arrangement i regi av 
Bygdeungdomslaget fortell-
er de vennene sine om det. 
Når mange snakker positivt 
om oss kommer det også til 
mange nye medlemmer.

Fem lokallag i Vestfold
– Vi vil vi selvfølgelig prøve 
å få med flere medlemmer, 
men vi vil også ha stort 
fokus på dem vi allerede 
har, og sørge for å arran-
gere mange og varierte 
aktiviteter på bygdene for 
både nye og eksisterende 
medlemmer. Om framtidige 
eller tidligere medlemmer 
eller andre med interesse 
for Bygdeungdomslag har 
ideer til hva vi skal finne på 
framover, så mottar vi de 
med stor takk, sier Svartdal.
– Vestfold Bygdeungdoms-
lag har i dag fem lokallag, 

og jobber med å få etablert 
flere. Slik det er i dag, er vi 
godt representert med lo-
kallag nord og midt i fylket, 
men arbeider med å få til et 
lokallag sør i fylket. 
Leder i Norges Bygdeung-
domslag Tora Voll Dombu er 
svært tilfreds med utviklin-
gen i Vestfold. – Jeg er 
skikkelig imponert over det 
Vestfold bygdeungdomslag 
har fått til. Vestfold er et lite 
fylke med mange byer, men 
likevel får de til å skape et 
godt aktivitetstilbud, som 
mange ønsker å være en del 
av, sier lederen av Norges 
bygdeungdomslag.

101 lokallag i landet
Her i Re har bygdeung-
domslagene slått seg 
sammen til Re bygdeung-
domslag, som finner på 
mye moro. De hjelper til på 
Åpen gård, og hvem husker 
vel ikke “padle-in-kino” på 
Langevann?
Norges Bygdeungdomslag 
har per 31.12.2017 7.348 
medlemmer fordelt på 12 
fylkeslag og 101 lokallag.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Vestfold bygdeungdomslag 
har aldri vært større!
VESTFOLD: Bygdeungdomslaget melder om en medlemsvekst på 44,5 
prosent på ett år!

VOKSER I VESTFOLD: En formidabel medlemsvekst i Vestfold bygdeungdomslag.
Foto: 

Pressemelding.

Godt over halvannen million 
kroner til barn og unge i Re
RE/TØNSBERG: Sparebankstiftelsen DNB delte 
ut sine gavesjekker til gode formål i Tønsberg-
regionen tirsdag 30. januar. Av drøyt 2,2 mil-
lioner kroner, gikk nesten 1,6 millioner av dem 
til Re.

Den aller største potten 
av alle gikk til Kulturhu-
set Elverhøy, hele 880.000 
kroner. Pengene skal gå til 
vedlikehold, og helt konkret 
til nytt tak og inngangsparti, 
forteller Rikka Marie Rivrud 
og Frank Wedde på vegne 
av Kulturhuset Elverhøy.
– Det var for snart fem år 
siden spørsmål om vi skulle 
rive eller satse. Heldigvis 
ble vi nok engasjerte folk til 
at vi tørte å satse, for dette 
er et altfor flott hus med 
så mange gode minner til å 
ikke skape nye gode min-
ner for nye generasjoner, 
sier Frank. I dag er det full 
aktivitet på huset – hver 
dag. Innholdet er på plass, 
men den godt over hundre 
år gamle bygningen trenger 
sårt et nytt tak. Mye er blitt 
gjort, men de helt store 
kostnadene har det ikke 
vært penger til. Før nå.
– Det kan jo virke uover-
kommelig å sette i gang noe 
slikt på dugnad, bare basert 
på frivillighet, innrømmer 
Rikka. – Men med denne 
gaven virker det langt min-
dre uoverkommelig!

Gavedryss til Våle
Våle ungdomslag har 
samme utfordring med 
Fjellborg. Her skal kled-
ningen byttes rund baut. 
– Helt fantastisk, stråler Ole 
Bendik Kviler og Bengt Ken-
neth Ivarsson for 250.000 
kroner til jobben. Rett borti 
gata drysser det mer penger 
til gode tiltak: Vestfold 
RC-senter, som holder til i 
de gamle fabrikklokalene 
til Huseby på Gjelstad, 
fikk også 250.000 kroner. 
Senteret har gått fra å være 

landets minste til Europas 
største etter at de flytta til 
Re for halvannet år siden.
– Pengene kommer godt 
med, forteller Eivind med 
et stort smil, – vi tenker å 
bruke dem på utleiebiler, 
så terskelen for å prøve blir 
enda lavere.
Kirkevoll skole skal bygge 
Tarzan-løype for bidraget 
på 200.000 kroner. – Vi 
har noen lekeapparater ved 
skolen, men ikke så mange, 
forteller Linn Vestbøstad.
– Derfor kommer dette godt 
med nå som vi vil utvide 
med ei skikkelig Tarzan-
løype på et nytt lekeom-
råde. Vi hadde planene, 
og nå får vi pengene til å 
realisere det.

– Viser hvilket skyv 
det er i Re!
Sju strålende representan-
ter for fire gavemottakere 
fra Re, som får realisert 
dugnadsprosjekter de lenge 
har drømt om. Og at Re blir 
tilgodesett med så mange 
penger, viser nok en gang 
hvilket skyv det er i Re – 
også når det gjelder frivil-
lighet. – Vi får over 4.000 
søknader i året, forteller 
Marcus Christensen fra 
Sparebankstiftelsen DNB. 
Det er et ganske trangt 
nåløye å få sin søknad pri-
oritert, blant mange gode 
formål. – Så det er jo en 
prestasjon at akkurat dere 
som er her har fått penger!

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

PENGEDRYSS: Rikka Marie Rivrud og Frank Wedde fra 
Kulturhuset Elverhøy, Linn Vestbøstad fra Kirkevoll skole, 
Eivind Heggem og Rune Grennes fra Vestfold RC-senter, 
og Bengt Kenneth Ivarsson og Ole Bendik Kviler fra Våle 
ungdomslag. 

Foto: Stian Ormestad.

Byggmester
Ståle Brattestå
3174 Revetal - sb@online.no - tlf 99 16 60 10

Olav Askjer
kran & transport AS
916 89 051/olav@askjer.no
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Musikalsk helg i Re med nyttårs-
konsert både i Ramnes og Våle
RAMNES/VÅLE: Både på Elverhøy og i Våle sam-
funnshus var det nyttårskonserter den andre 
helga i det nye året. I Våle var det Gla’gjengen 
med gjester som sto for underholdningen, mens 
i Ramnes var det talenter fra hele Re.

VAKKER SANG: Hillevie Hansen Jarle (10), Ingeborg Mend-
er (10) og Nora Bøhle Sviland (10) som sang en julesang 
på nyttårskonserten på Elverhøy. 

Foto: Amalie Andersen.

I kulturkommunen Re skjer 
det alltid mye, og helga 13 
– 14. januar toppa det seg 
med to nyttårskonserter 
på samme helg, i tillegg til 
mye sport og rekordstor 
barndåp-gudstjeneste i Un-
drumsdal kirke. På Elverhøy 
sang og spilte både nye og 
gamle artister. Bandet «The 
Crew» er blant de som alltid 
har vært med på nyttårs-
konsertene på Elverhøy. 
– Det har vært veldig bra 
å være med hele veien, 
sier gutta i bandet: Truls 
Grytnes (14), Erlend Bae 
(15), William Tinnion-Var-
holm (14) og Martin Bergan 
(14). På nyttårskonsertene 
spilte de flere sanger, blant 
andre: Mad World. – Vi 
spiller sanger fra serien 
Riverdale, fordi den er litt 
mer rocka og passa mer til 
et band enn den originale 
sangen. I Våle samfunnshus 
var det Gla’gjengen som 

fortsetter tradisjonen med 
nyttårskonsert hvert andre 
år. – Det er veldig til og fra 
hvor mange som kommer. 
Vi har hatt full sal og vi har 
ikke hatt så full sal, forteller 
dirigent Trond Pedersen 
til ReAvisa. I andre del av 
konserten fikk gjestene 
høre Randi Gunhildstad og 
Sverre With synge og spille 
gitar, mens Gla’gjengen 
spilte med på de fengende 
låtene med storbandstil. 
Flotte nyttårskonserter både 
i Ramnes og Våle, som alle 
kunne få med seg begge 
hvis de ville: Elverhøy kjørte 
to runder, en lørdag og en 
søndag, mens Gla’gjengen 
kjørte bare søndag. Takk 
til Kulturhuset Elverhøy og 
Gla’gjengen!

Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Re Røde Kors: - Tusen takk alle sammen!
REVETAL: Re Røde Kors vil takke alle de som bidro med julegaver til julegaveinnsamlinga, skriver de i en epost til ReAvi-
sa: - Med din hjelp har mange barn og unge i Re fått fine gaver til jul. Vi klarer ikke dette uten reingenes fantastiske 
giverglede. Ønskelappene som ble hengt opp på ønsketreet på ReTorvet forsvant raskt. Neste gang håper vi i Røde Kors 
at flere lapper finner veien opp på treet, slik at de som ønsker å gi gaver slipper å vente sånn som det dessverre blei 
nå. Givergleden var helt overveldende - igjen! Det var første året med ønskelapper og det skal evalueres sammen med 
kommunen for at det skal bli bedre neste jul. Men det var mange som fikk oppfylt sine ønsker og det kom inn mange 
gaver. Re Røde Kors og Re kommune setter stor pris på den omtanken som innbyggerne i Re viser. I tillegg vil Re Røde 
Kors takke alle de som hjelper oss med å få gjennomført denne innsamlingen år etter år. Det er barneklesbutikken «Helt 
Perfekt» på Re-Torvet som tar imot gaver for oss, det er en uvurderlig hjelp. Uten den hadde jobben vår blitt mye større. 
Andre som støtter oss er Kapstad i Tønsberg, som sponser oss med gavepapir og rosetter, Ditt Grafiske har gitt oss God 
Jul-klistrelapper og Re-Torvet stiller et juletre til disposisjon for ønskelapper. Meny Revetal gir oss pepperkaker som vi  
deler ut på de fredagene vi har stand på ReTorvet. Til sist vil vi takke etaten for Barn og Unge i Re kommune for den job-
ben de gjør med å få inn ønsker og dele ut julegavene som kommer inn. De gjør en kjempejobb opp mot brukerne, de 
familiene som trenger hjelp. Til sammen er dere med på å gjøre en forskjell i en høytid som dessverre noen gruer seg til. 
Dere gjør den bedre!

Siste helga i januar hadde 
Nord-Jarlsberg kulturskole, 
Horten kulturskole og 
Færder kulturskole talent-
seminar sammen på Våle 
samfunnshus i Re. Til sam-
men 60 ivrige kulturskole-
elever møttes for å spille og 
synge sammen. 19 lærere 
underviste i spill på instru-
ment, sang, komposisjon, 
musikkteori, stomp og mer. 
Talentseminaret er et tilbud 
til ivrige og flinke musikk-
elever fra de tre skolene, i 
aldersgruppa 10 – 19 år, og 
mange ulike instrumenter 
var representert denne 
gangen: Piano, gitar, fiolin, 
bratsj, cello, trekkspill, 
klarinett, saksofon, trompet, 
horn, trombone, tuba, 
slagverk og sang. – Det er 
andre året vi samler våre 
elever på denne måten, 
og seminaret ble minst 
like vellykket som i fjor! Vi 
ønsker at dette kan være 
til inspirasjon og lærdom 
for elevene, og at de kan 
bli kjent med andre talent-

KONSERT: Saksofontrioen briljerte på avslutningskon-
serten. Fra venstre Dennis Peter Håkonsen, Waldemar 
Tadeusz Jania og Benjamin Borgen.

Foto: Pressemelding.

Enda et vellykka talentseminar 
på Våle samfunnshus

fulle og ivrige barn og unge 
som driver med det samme 
som de sjøl, forteller Torild 
Rosenvinge, rektor i Nord-
Jarlsberg kulturskole. Hun 
og de to andre rektorene, 
Øystein Sandtrø i Horten 
kulturskole og Siri Gythfeldt 
i Færder kulturskole, har 
lagt ned mange timers ar-
beid for å sørge for et godt 
faglig tilbud og en god gjen-
nomføring av seminaret.
Det ble også gjennomført to 
konserter; en lunsjkonsert 
på lørdag, pluss avslut-
ningskonsert lørdags etter-
middag. De aller fleste 
elevene fikk dermed spilt på 
konsert og vist litt av hva de 
hadde jobba med disse to 
dagene. Elevene viste høyt 
nivå på konsertene, og det 
var stor variasjon i reper-
toar og uttrykk.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

VÅLE: – Det er andre året vi samler våre elever 
på denne måten, og seminaret ble minst like 
vellykket som i fjor!

Torgeir Waldemar 
er nominert til 
Spellemannsprisen
RAMNES/OSLO: Reingen 
Torgeir Waldemar Engen 
(43) er nominert i kate-
gorien rock med sitt kritik-
erroste album «No offend-
ing borders». Det melder 
Spellemann på sine egne 
nettsider. Han er mest kjent 
som soloartist under navnet 
Torgeir Waldemar. Debuten 
kom i ganske voksen alder 
med EP-en «Take me home» 
høsten 2012. Høsten to år 
seinere ga han ut sitt første 
album «Torgeir Waldemar». 
For dette albumet ble han 
nominert til klassene coun-
try og årets nykommer un-
der Spellemannprisen 2014.
Nå er han igjen nominert, 
denne gangen i klassen 
rock. Spellemannsprisen 
2017 skal deles ut på et 
direktesendt show fra Oslo 
konserthus på NRK søndag 
25. februar 2018, ledet av 
Jenny Skavlan, Thomas 
Felberg og Tarjei Strøm, 
informerer Spellemann:
– Det har jo vært et eksep-
sjonelt godt år for norsk 
musikk, og å få lov til å 
bringe denne musikkgleden 
ut til det norske folk i 
konserthuset blir skikkelig, 
skikkelig stas, sier Jenny 
Skavlan som også ledet 
prisutdelingen for musikk-
året 2014 – da Torgeir 
Waldemar var nominert sist.
I år kjemper Torgeir Walde-
mar mot Erlend Ropstads 
«Alt som har hendt», Mo-
torpsychos «The tower» og 
Sløtfaces «Try not to freak 
out» i klassen rock.

Foto:
Synne Eggum Myrvang.

LEK: Music Mind Games er 
en undervisningsmetode der 
man lærer inn musikkteo-
retiske ferdigheter gjennom 
spill og lek.

Foto: 
Pressemelding.
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Kommunesammenslåing:

Prosjektlederen for sam-
menslåingen av Re og Tøns-
berg, Egil Johansen (61), 
er på plass på Revetal. Her 
deler han kontor med kom-
muneoverlegen.

Slipper å sitte på fanget 
til kommuneoverlegen
Prosjektlederen er her en 
dag i uka, og kommune-
overlegen har kontoret 
de andre dagene, – så vi 
slipper å sitte på fanget til 
hverandre, sier Egil og ler. 
61-åringen kommer fra job-
ben som fylkesrådmann i 
Vestfold, og før det har han 
lang erfaring fra offentlig 
sektor – blant annet som 
prosjektleder for sammen-
slåingen av Ramnes og Våle 
til Re. Nå leder han enda en 
Re-sammenslåing, denne 
gang med Tønsberg, og 
deretter blir han den første 
rådmannen i nye Tønsberg 
kommune fra 1. januar 
2020. – Når du først er i 

denne businessen, så er jo 
dette helt perfekt – det er 
vanskelig å finne en mer in-
teressant jobb. Her har vi to 
kommuner som vil noe, som 
skal skape noe helt nytt 
sammen. Dette blir ikke en 
blåkopi av Tønsberg, men 
heller ikke en blåkopi av Re. 
Dette blir noe nytt!
Egil har allerede fått opp 
dampen. Han engasjerer 
seg stort for jobben han ak-
kurat har tatt fatt på. 
– Men, det skal sies at beg-
ge kommunene er veldrevne 
kommuner i dag, og vi må 
jo for all del ta med oss det 
som er bra i begge to inn i 
den nye kommunen. Det er 
en styrke.

Men hva med gjelda 
vi drar med oss?
Gjeldsgraden har skutt i 
været etter hvert som vi 
har bygd nye idrettshaller, 
barnehage, barneskole, 
ungdomsskole og helse-

hus i Re kommunes tross 
alt korte historie. Diskus-
jonen toppa seg da det ble 
ja til nytt folkebibliotek på 
Revetal i kommunestyret 
før jul. Et argument var at 
Tønsberg har dratt med seg 
kostbare investeringer inn 
i den politiske plattformen 
– som ny svømmehall – så 
kan jaggu Re krutte på med 
nytt bibliotek, som også er 
nevnt i den politiske platt-
formen. Det ble advart mot 
at mangt et lykkelig ekte-
skap har endt i skilsmisse 
når økonomiske problemer 
kommer til overflaten. 
Prosjektlederen er ikke så 
pessimist. Han velger å se 
det positive i det:
– Revetal er et naturlig 
sentrum i Re, det var det 
da Ramnes og Våle slo seg 
sammen, og det vil det 
være også i framtida for 
denne delen av nye Tøns-
berg. Her er det blitt bygd 
nytt helsehus, ungdoms-

skole, vi har en ganske ny 
barneskole og barnehager, 
det kommer et nytt bibli-
otek her – så det er jo 
bygd mye for pengene, 
konstaterer Egil. – En ting 
er gjelda, men minst like 
viktig er at det som er blitt 
bygd er av en stor verdi for 
nye Tønsberg. Alle disse 
investeringene vil være med 
på å sikre tjenestetilbudet 
for denne delen av den nye 
kommunen i framtida. 
For denne delen av den 
nye kommunen – det som 
har vært Re i tusen år og 
vil være det for all framtid, 
enten det er navnet på en 
egen kommune eller ikke 
– skal bli ivaretatt. Det står 
svart på hvitt i den politiske 
plattformen, som prosjekt-
lederen styrer etter.

Vil ikke vake på toppen
– Den politiske plattfor-
men er et godt grunnlag 
for å styre sammenslåingen 

med en grunntanke om lik 
oppmerksomhet for hele 
den nye kommunen, mener 
Egil. – Min jobb er å rigge 
den nye kommunen best 
mulig. 
Sjefen sjøl for sammenslåin-
gen får bare gode skussmål 
etter den forrige sammen-
slåingen av Ramnes og 
Våle. Lyttende, inkluder-
ende, tålmodig, er blant 
tilbakemeldingene ReAvisa 
fikk fra tilllitsvalgte som var 
med på Re-sammenslåingen 
da vi spurte før jul, da det 
ble klart at Egil Johansen 
fikk jobben. Men den gang 
var det to små landbruks-
kommuner som skulle bli 
til en større landbrukskom-
mune. Nå er det en litt stor 
landbrukskommune som 
skal slås sammen med en 
mye større by-kommune, 
det blir mer lillebror mot 
storebror. Nå ender vi opp 
med en diger kommune 
med over 54.000 innbyg-

REVETAL: Det blir advart mot at mangt et lykkelig ekteskap har endt i skilsmisse, når økonomiske problemer kommer til 
overflaten. Prosjektlederen for sammenslåingen av Re og Tønsberg er ikke så pessimistisk. – En ting er gjelda, men minst 
like viktig er det at alt som er blitt bygd har en stor verdi for nye Tønsberg kommune. Alle disse investeringene vil være 
med på å sikre tjenestetilbudet for denne delen av den nye kommunen i framtida.

Sjefen sjøl for sammenslåingen er nå på plass, og
han er ikke så bekymra for den skyhøye gjelda til Re
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Blir det du som tegner nytt kommunevåpen?
RE/TØNSBERG: Ny kommune må ha nytt kommunevåpen - og alle som har lyst kan lage sitt eget forslag. På Re middelalderdager blir det et eget 
“kommunevåpenverksted” der du kan lage ditt forslag, eller du kan levere det du har laga hjemme. Motivet bør gjenspeile den sammenslåtte kom-
munens felles historiske røtter, og vår felles identitet som en stor landbrukskommune. Det er nedsatt et arbeidsutvalg med representanter fra Re 
og Tønsberg som skal vurdere innkomne forslag og legge fram forslag til kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. Det er fellesnemda for sam-
menslåingen av Re og Tønsberg kommuner som endelig vedtar hva som blir den nye kommunens kommunevåpen. Den som kommer med forslaget 
eller ideen til motivet til nytt kommunevåpen premieres med 5.000 kroner, pluss et innramma trykk av det nye kommunevåpenet. Siste frist for å 
foreslå nytt kommunevåpen er 1. mai 2018. Forslag sendes til postmottak@re.kommune.no eller til Re kommune, Postboks 123, 3164 Revetal.

gere. Egil vil sitte på top-
pen av 4.000 ansatte, det 
er seks ganger flere enn da 
Ramnes og Våle skulle finne 
sammen. 

Kan ikke bare surfe 
på tidligere Re-suksess
Sjøl om organisasjonen blir 
veldig mye større, vil Egil 
prøve å være den samme 
type sjef som han var under 
sammenslåingen av Ramnes 
og Våle. Det kan bli vanske-
lig, men Egil vil ikke bare 
«vake oppå toppen», som 
ReAvisa-journalisten får 
sagt det i et spørsmål. 
– Jeg liker ikke det uttryk-
ket, «vake på toppen». Jeg 
vil være ute og se hva som 
skjer ute i tjenestene, og ha 
en så tett kontakt med or-
ganisasjonen jeg bare kan. 
Det er jo den beste delen 
av jobben, å snakke med 
folk som jobber i organisa-
sjonen. Det gjør meg ydmyk 
og stolt.

Men han tar det ikke for 
gitt at det blir lett å kjøre 
samme stilen i en så mye 
større sammenslåing sam-
menliknet med forrige gang. 
– Dette er en ny jobb, med 
flere folk og en større sam-
menslåing. Det er viktig å 
huske på. Samtidig som 
jeg vil dra med meg erfar-
ingene fra Re-prosessen, 
må vi huske på at det er 
ei ny tid og en ny oppgave 
som ligger foran oss nå. Jeg 
tar absolutt ikke for gitt at 
dette skal bli en enkel jobb, 
der vi kan surfe på tidligere 
Re-suksess.
Sjøl om organisasjonen 
vokser seg mange ganger 
større, vil Egil ta seg tid. 
Det var det han var kjent 
for i Re-prosessen. Tål-
modig, lyttende, inkluder-
ende. Det er helt essensielt, 
mener han, for at han skal 
få gjort jobben sin – på den 
måten han gjør det. 
– Jeg regner med at de som 

SPENNENDE JOBB: Sjøl om organisasjonen blir veldig 
mye større, vil Egil prøve å være den samme type sjef 
som han var under sammenslåingen av Ramnes og 
Våle. Det kan bli vanskelig med seks ganger så mange 
ansatte og nesten like mange ganger større befolkning, 
men Egil vil ikke bare «vake oppå toppen». – Jeg vil 
være ute og se hva som skjer ute i tjenestene, og ha en 
så tett kontakt med organisasjonen jeg bare kan. Det 
er jo den beste delen av jobben, å snakke med folk som 
jobber i organisasjonen. Det gjør meg ydmyk og stolt.

Foto: Stian Ormestad.

ansatte meg kjenner meg 
og veit hvordan jeg job-
ber, etter Re-prosessen. Så 
de veit vel hva de får. Det 
er viktig å forankre beslut-
ninger i organisasjonen,
gjennom å sørge for god 
diskusjon i forkant og skape 
forståelse for det som blir 
bestemt. – Det er mitt 
ansvar å ta beslutningen, til 
sjuende og sist. Og om det 
ikke er enighet – noe vi ikke 
kan regne med alltid 
– så skal alle ha fått sagt 
sin mening og vi skal ha 
skapt en forståelse for at 
«slik blir det».

Topp-teamet er på plass
For er det en ting som er 
helt sikkert, så er det at 
det er en hel haug med 
beslutninger som må tas 
framover. Sammenslåingen 
har allerede tjuvstarta før 
Egil tiltrådte jobben nå på 
nyåret. Teknisk sektor er 
slått sammen. Skatteopp-

kreveren for de to kommu-
nene har allerede etablert 
seg på Revetal. Egil under-
streker at det ikke er en 
enmannsjobb å snekre en 
ny kommune. Han skry-
ter av administrasjon og 
folkevalgte i de to gamle 
kommunene, og han nevner 
de tillitsvalgte i annenhver 
setning. De tillitsvalgte står 
høyt i kurs hos prosjektle-
deren. Det er hans kikkhull 
inn i organisasjonen, for å 
vite hva som rører seg, hvor 
skoen trykker, forteller han 
til ReAvisa. 
Prosjektlederen vil ha med 
seg et team på totalt fire 
stykker: Anders Tyvand (37) 
er ansatt som kommunika-
sjonsrådiver - les mer på 
nettavisa ReAvisa.no, Lise 
Britt Haugen (56) er ansatt 
som rådgiver, hun jobber 
i dag som rådgiver i råd-
mannens stab i Re kom-
mune, og Martine Gran (45) 
er ansatt som prosjekt-

koordinator, hun er i dag 
seniorrådgiver i rådmannens 
stab i Tønsberg kommune. 
I tillegg vil Egil dra nytte av 
fagkompetansen i organi-
sasjonen som skal smeltes 
sammen. 
– Jeg har en lang erfaring 
i rådmannsjobb, og det gir 
et godt grunnlag for å svare 
på mange spørsmål. Men 
det blir nok mange spørsmål 
som må formidles til teamet 
mitt eller gode fagfolk i Re 
og Tønsberg. Likevel liker 
jeg ikke uttrykket «vake 
oppå toppen», gjentar 
prosjektlederen og den 
kommende rådmannen. 
– Min jobb er ikke å detalj-
styre ned i minste krik og 
krok av den nye kommunen, 
men jeg mener likevel at 
det er viktig å ha en god 
innsikt i hva som skjer i 
hele organisasjonen.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Næringsforeningen 
i Re og Tønsberg 
slås sammen
REINE: Et enstemmig 
årsmøte vil slå sammen Re 
næringsforening med Tøns-
berg næringsforening. 
Tidspunkt for sammenslut-
ningen blir når Tønsberg 
næringsforening har behan-
dlet saken i sine organer, 
forteller Kåre Solberg – som 
blir den siste lederen av Re 
næringsforening. – Tønsberg 
næringsforening vil gjøre 
sine vedtak i to omganger, 
og endelig beslutning er 
ventet å foreligge i mars 
2018. Styret i Re nærings-
forening anbefaler en sam-
menslåing av flere grunner:
– Som fullverdige medlem-
mer vil vi ha adgang til alle 
møter, kurs og arrange-
menter som skjer i regi av 
Tønsberg næringsforening 
– som også har en ansatt på 
fulltid og kan betjene med-
lemmene på en helt annen 
måte enn når vårt arbeid 
skjer på frivillig basis.
Dessuten: – Styret i Re 

næringsforening mener det 
er viktig at vi som represen-
terer nærings-livet samler 
ressurser og krefter i peri-
oden med sammenslåing av 

kommunene. Medlemmene 
var uten unntak enig da 
vedtaket fikk enstemmig 
støtte på Re nærings-
forenings årsmøte.

SAMARBEIDER FRAM MOT SAMMENSLÅING: Kåre Solberg, 
leder i Re næringsforening, og Heidi Skjeggerød, leder for 
Tønsberg næringsforening – også hun fra Re.
. 

Foto: Stian Ormestad.

REVETAL Man-fre 09 - 20
Lørdag 09 - 18

Tors/fredag kl 12 - 18
Lørdag kl 12 - 16

Telefon 911 76 853
vikalandhandel.no Revetal - tlf 33 06 26 74

Circlek_revetal             facebook.com/circlekrevetal
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Frivillighet i Re:

Bydrift i Tønsberg kjører løyper i Fon
FON: Da ReAvisa samla løypekjørerne for å skryte av 
dem og overbringe en stor takk fra våre lesere i Re og 
en stor omegn, var det et mysterium hvem som hadde 
kjørt opp løyper i Fon. Men vi kom til bunns i det også: 
Bydrift i Tønsberg reiser til Fon for å kjøre opp løyper. 
Tidligere i vinter lånte Snorre Langeland Ivrig-skuteren 
og kjørte opp spor, men den siste oppfriskingen visste 
hverken Snorre eller løypekjørerne i resten av Re hvem 
som hadde stått for - men skispor var det rundt Krak-
ken. Allerede i kommentarfeltet til saken ble det skrivi 
at det var Bydrift i Tønsberg som var inni bildet. ReAvisa 
spør vår kommende sammenslåingspartner om det 
stemmer, og ja – her er det saker og ting på gang: – Da 
Tønsberg og Re nå skal samarbeide på teknisk område 
fra 1.1.2018 – 1.1.2020 fant vi ut i samråd med teknisk 
i Re ved Tor Arne Ueland at vi kunne tilby å kjøre opp 
den aktuelle løypa med løypemaskin som Tønsberg 
kommune har. Ifølge Ueland var dette ei løype som ble 
kjørt opp med skuter. Så dette er gjort i beste mening 
og et forsøk på få til et godt samarbeid fram mot full 
sammenslåing, forteller Oddbjørn Myhren, driftsingeniør 
park og idrett i Bydrift Tønsberg kommune, til ReAvisa.

VÅLE PRESTEGÅRD: Nå har du en fin mulighet 
til å oppleve Våle prestegård på vinterstid. Det 
er mange arrangement her på sommerhalvåret, 
med Seinsommerfestivalen som det aller 
største. På vinterstid begrenser aktiviteten 
seg til noen møter, og stort sett bare det. 

– Legg gjerne søndagsturen 
innom Våle prestegård!

Sist søndag 4. februar var 
den første av fire søndager 
der Våle historielag rigger 
til en liten kiosk og åpner 
dørene på Våle prestegård 
fra klokka 12.00 til 15.00.
– Vi koker kaffe, steiker 
vafler, og serverer både kald 
og varm saft. Sjokolade kan 
man få kjøpt, hvis man er 
fysen, eller ei pølse i brød 
eller lompe hvis man er 
sulten, forteller Karl Anders 
Bråten på vegne av 
historielaget.

Den eldste «høgstue» 
i Norge
Svein Olsen forteller om det 
imponerende løypenettet vi 
har her i Re denne vinteren. 
Det følger mange steder 
den gamle Kongeveien, 
som også gikk innom Våle 
prestegård – akkurat som 
skiløypa gjør nå. På vei inn 
på tunet svinger løypa seg 
rundt en gammel konge-
haug, og på vei ut snitter 
løypa husveggen på den 
verneverdige prestegården.
Mesteparten av hovedbyg-
ningen er fra 1737, mens 
årringer fra tømmeret i 
sidebygningen viser at den 
er fra 1641 – det er den 
eldste «høgstue» i Norge.
– Vi lager en møteplass 
med en opplevelse attåt, 
sier Harald Gjersøe i Våle 
historielag. Både han og 
Karl Anders Bråten har hatt 
omvisninger her, og de tar 
gjerne folk med på en tur 
rundt på prestegården på 
søndag. – Det er en opp-
levelse å se seg rundt her, 

både ute på tunet og inne 
på prestegården. Man må 
ikke kjøpe noe, det holder 
å komme for en opplevelse. 
Alle er velkommen, uansett!

Et flott turmål 
– også på vinterstid
Historielag og idrettslag er 
enig om at dette er et fint 
turmål – også om vinteren.
– Så nå legger vi tilrette for 
det, i samarbeid. Det ble 
ønska veldig velkommen i 
styret, forteller Karl Anders 
Bråten på vegne av histo-
rielaget. IL Ivrig, som tok 
initiativet, var ikke seine til 
å kjøre opp løyper.
– Det er mulig å gå på ski 
fra alle byggefelt i gamle 
Våle, så du trenger ikke 
bruke bil, forteller Svein 
Olsen. – Det er også fullt 
mulig å parkere på Våle 
prestegård, og herfra er 
det kjørt opp både korte og 
lengre runder med skispor 
fra prestegården. Ute i 
løypenettet er det aller-
ede flere flotte turmål med 
blant annet tre gapahuker; 
en ved Bibo gård, en ved 
grendehuset i Kleiva og en 
like nedunder toppen av 
Ryksåsen syd.
– Her det bare er å slå seg 
ned, fyre opp bål og grille 
og kose seg, forteller Svein 
Olsen. På ReAvisa.no ser 
du kart over løyper fra 
Skjeggestadåsen til Ryks-
åsen.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Foto: Privat

Kort om ski-
løypene i Re:

Ramnes løypelag, 
under Ramnes IF, har 
egen løypemaskin og 
skuter og kjører opp 
løyper vest for Bispe-
veien, med Re-løypene 
og omegn. Her er det 
flere parkeringsplasser 
langs løypa, som for 
eksempel ved Risås. 
I Bergsåsen er det ei 
gammel og ei ny lys-
løype.

IL Ivrigs skigruppe 
har en løypemaskin og 
skuter og kjører løyper 
øst for Bispeveien, 
på Bibo og omegn. 
Det er flere parker-
ingsmuligheter langs 
løypa, men kanskje 
best på Bibo eller på 
Revetal. Noen ivrige 
folk i Fon låner Ivrigs 
skuter for å kjøre 
løyper der innimellom.

Hauk IF har en skuter 
som det kjøres løyper 
med i Undrumsdal. Her 
koples Gretteåsen og 
Rødsåsen sammen, 
via Solerød skole og 
barnehage. Poenglang-
rennsrunden går med 
start og mål fra den 
store parkeringsplassen 
i bånn av Gretteåsen.

Vivestad IF har en 
eldre løypemaskin, som 
det kjøres opp løyper 
med fra basen på Sa-
gatun – der det også 
anbefales å parkere. 
Ved fotballbanen på 
Sagatun er det ei lys-
løype.

I Fon er det også kjørt 
opp skispor i lysløypa 
på Krakken. Det blir 
enten gjort med lånt 
Ivrig-skuter, og den 
siste oppfriskningen 
ble gjort av Bydrift 
Tønsberg. De har en 
krokbil som kjapt kan 
kjøre maskinen dit det 
er behov. Og det er 
som kjent ikke lange 
svippen fra Tønsberg til 
Fon.

Vi setter pris på
landbrukseiendommer

Salg – overdragelse – refinansiering – lån
Tlf. 913 88 990

NORSK LANDBRUKSTAKSERING
www.landbrukstaksering.no

Ramnes IF arrangerer 
årsmøter til følgende tider:
Onsdag 14. februar: Håndballgruppa
Torsdag 15. februar: Fotballgruppa
Onsdag 14. mars:  Hovedforeningen 

Alle årsmøtene arrangeres kl 19.00 i «Under-etasjen» i Ramneshallen.
VVanlige årsmøtesaker. Sakspapirer er lagt ut på www.ramnesif.no.
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Fra alle oss, til denne gjengen: 
– Tusen hjertelig takk!

RE: – Det å se gleden lyse av unger på ski, det er takk nok, mener løype-
kjørerne som ofrer av fritida si for å gi deg perfekte skispor over hele Re.

ReAvisa prøvde å samle alle 
løypekjørerne i Re, og klarte 
det nesten. Det er travle 
folk fra Ramnes, Våle, Vive-
stad og Undrumsdal som 
står på i fritida si for å lage 
skispor til glede for vanvittig 
mange.

Milevis med skispor i Re
ReAvisa er blitt kontakta av 
haugevis av lesere fra Re 
og en stor omegn som vil 
takke. Derfor gjorde vi det. 
Det er skispor over hele Re, 
og de brukes mye, både til 
flere renn hver eneste helg 
og ikke minst av glade 
mosjonister. Skoler og 
barnehager i Re er heldige 
som har skispor helt inn 
i skolegården. De fleste 
byggefelt i Re er kopla til 
løypenettet. Flere titalls mil 
med skiløyper er kjørt opp 
av disse gutta. Og de har 
stått på år etter år, uten 
ei krone i betaling. Alt er 
dugnad. Ivrig-gutta kjører 
løyper på Bibo, Kleivarun-
den, rundt Rånerudåsen, 

ned til Revetal, med mer. 
Du kan kjøpe ski, spenne de 
på deg, og gå på ski ut av 
sportsbutikken. – Hvem an-
nen sportsbutikk kan skilte 
med det?, sier Helge Skaug 
og ler, – kanskje ikke så 
veldig mange?
IL Ivrig-gutta bruker fra 
ni til tolv timer for å rekke 
over hele løypenettet på rett 
oppunder sju mil totalt.
– Opptil tolv timer? Det er 
det vi i Vivestad bruker på 
halvparten, sier Jon Gunnar 
Smidsrød og ler. – Vi har en 
gammal løypemaskin som 
spoler mer enn den kommer 
fram. Derfor tar det litt tid, 
men vi får kjørt opp løyper 
stort sett overalt i Vivestad 
for det.
Re løypelag råder over totalt 
åtte mil: Det er skispor i 
Langvann-området, rundt 
Ramnes skole og Re VGS, 
og i tillegg går det spor 
til Brår barnehage, Jar-
berg, Bjune, Linnestad, 
Skjeggestadåsen, Revetal, 
med mer. I Undrumsdal er 

det skispor fra Gretteåsen 
og videre i lysløypa, gjen-
nom turløypa, over jordene 
og en runde tilbake igjen, 
det er seks kilometer en 
vei og deler av den samme 
løypa tilbake. I tillegg kom-
mer løyper bortover jordene 
til Rødsåsen, med mer. 

– Skiglede er takk nok!
Ingen av løypekjørerne 
mener det er noe å lage 
særlig oppstuss rundt, de 
gjør jobben på dugnad med 
glede – og betalinga er 
fornøyde folk på ski: – Det 
å se gleden lyse av unger 
på ski, det er takk nok. Det 
er det som er så moro å 
se, det er det vi må ta vare 
på. Derfor elsker vi sånne 
vintrer som dette her, sier 
Anders Bøhle med mange 
nikk fra resten av gjengen 
som er helt enig. Les hele 
denne saken på ReAvisa.no.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

LØYPEKJØRERNE I RE: Fra 
venstre ser vi Arvid Gran 
(Re løypelag), Helge Skaug 
(IL Ivrig), Reidar Skjegge-
rød (Re løypelag), Anders 
Bøhle (Re løypelag), Steinar 
Jonassen (IL Ivrig), Geir 
Mørken (Re løypelag), Kurt 
Martinsen (Vivestad IF) 
og Jon Gunnar Smidsrød 
(Vivestad IF). Fra Undrums-

dal var Arvid Herness Holmgreen og Geir Gunnerød forhin-
dra fra å møte – men vi tok en tur oppom Undrumsdal og 
møtte sistnevnte der. 

Foto: Stian Ormestad.

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

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

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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Politiloggen i Re:

Politiet har 
fått mange tips
VÅLE: Politiet jobber 
fortsatt med å finne 
dama som for akkurat 
tre uker siden i dag 
dro fram en kniv og 
klipte av hestehalen til 
et tilfeldig offer.

Det var i 21-tida torsdag 
kveld 18. januar at Miriam 
Holtan Buhl (18) lufta bikkja 
på en runde rundt Kirke-
voll skole. Inni busskuret, i 
mørket, satt ei dame som 
nesten ikke var mulig å se.
Hun tok fram en kniv og 
kutta av hestehalen til 
Miriam - som selvfølgelig 
ble veldig skremt. 

Neppe snakk om en lokal 
gjerningsperson
Etter at ReAvisa skreiv om 
den skremmende volds-
episoden, har saken vært 
toppsak i nyhetene hos 
både NRK og TV2. Alle 
medier har, som ReAvisa, 
oppfordret folk som kan vite 
noe om å ta kontakt med 
politiet på telefon 02800. 
Lensmann i Re helt fram 
til lensmannskontoret ble 
lagt ned, Trine Berg, leder 
nå voldsavsnittet på Tøns-
berg politistasjon. Hun har 

Kjørte i et tre i 
Tinghaugbakken
TINGHAUGVEIEN: Alle 
nødetater rykket ut klokka 
20.12 tirsdag 23. januar et-
ter melding om utforkjøring 
i Ramnes. Ulykkesbilen 
har kommet fra toppen av 
Tinghaugbakken, og på 
vei ned har føreren mista 
kontrollen på bilen, fått 
sladd i en slakk sving, kjørt 
ut av veien, og treffi et tre i 
bånn av bakken. – Bilfører, 
en mann i 20-åra, framstår 
som uskadet. Føreren mis-
tenkes for kjøring i ruspåvir-
ket tilstand. Anmeldes også 
for kjøring uten førerkort, 
melder politiet.

Det var klokka 05.05 ons-
dag 24. januar at politi og 
brannvesen rykket ut til 
Ramnes. En bil sto i full 
fyr i en gårdsplass langs 
Kileveien. – Bilen skal ha 
stått parkert da brannen 
starta, melder politiet i 
Vestfold som undersøker 
bilen i morgentimene. Ingen 
ble skada i brannen. Den 
uheldige bileieren hadde ak-
kurat skaffa seg bilen, og er 
fortvila over kjøpet. – Sak 
opprettes, melder politiet i 
Vestfold som vil etterforske 
saken videre. Det var en 
gutt i brøytetraktor som 
oppdaga at det lukta svidd 
og brent i området, og 
kjørte for å se etter hva det 
kunne komme av. – Han 
fant en nærmest utbrent bil, 
og brukte fresen på brøyte-
traktoren til å kaste snø 
over bilen. Da vi kom fram 
var brannen nærmest sluk-
ket, forteller brannmester 
Henrik Oseberg i Vestfold 
interkommunale brann-
vesen. En ny bilbrann ble 
oppdaga i 11-tida mandag 
29. januar, denne gangen i 
Fon. Også denne bilen sto 
parkert ved en låve. Det 
brant bak i bilen, og bilen 
så kondemnabel ut med 
store skader på inventaret. 
Det ble ikke meldt om noen 

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

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

Har du planer om å selge bolig?

Din bolig er unik!

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

  09999
dnbeiendom.no

GRATIS 
VERDIVURDERING! 

Thor Fredrik 
Hanssen Solberg

Truls Bøhle

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

personskader. – To forbi-
passerende oppdaga røyk 
og flammer. De hadde tatt 
seg inn i låven på gården og 
finni et pulverapparat. Med 
det hadde de slått ned bran-
nen i bilen som sto fire – 
fem meter unna bygningen. 
De har gjort en god jobb, 
oppsummerer brannmester 
Henrik Oseberg på Vestfold 
interkommunale brann-
vesens Facebook-side.

To bilbranner i Re på under ei uke

Bil satt bom fast 
i brøytekanten
BISPEVEIEN: Mandag mor-
gen 5. februar fikk politiet 
melding om at en bil hadde 
kjørt ut av Bispeveien ved 
Bjerkeveiskillet – i høy fart.
En mann i 20-åra kjørte 
bilen, og han erkjenner å ha 
kjørt fort samtidig som det 
var glatt, melder politiet på 
stedet. Det hopa seg tidvis 
opp noe kø i alle retninger, 
både nord- og sørfra på 
Bispeveien og fra Hengsrød-
veien.

naturlig nok god kjennskap 
til Re etter flere år som 
lensmann her, og tror neppe 
at det er snakk om en lokal 
gjerningsperson. Politiet 
har flere tips å følge opp, 
deriblant helt konkrete tips 
om navngitte personer. Helt 
i starten fortalte etterforsk-
ningsleder i Tønsberg Knut 
Erik Ågrav til ReAvisa at han 
hadde trua på å komme til 
bunns i saken. Siste nytt 
finner du på ReAvisa.no.

Foto og tekst: 
Stian Ormestad

Stian@ReAvisa.no
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• 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!

– J… bønder, ass! 
Kan dere ikke reise 
på en skytebane?
UNDRUMSDAL: Det går ei 
kule varmt i Undrumsdal nå 
på nyåret: En innflytter har 
sett seg mektig lei på bråk, 
men får svar av sine nye 
sambygdinger: – Sånn er 
det på landet!
Det kunne høres skudd i 
Undrumsdal lørdag formid-
dag 13. januar. Det er ikke 
første gang, og tidligere 
har det ført til full utrykning 
med bevæpna politi. Det 
står å lese i et innlegg i Un-
drumsdal fra innsiden: 
– Digg å våkne til vill skyt-
ing lørdags morgen. J… 
bønder, ass! Kan ikke dere 
reise på en skytebane?
Vedkommende får umiddel-
bart svar: – Velkommen til 
Undrumsdal!
– Så vi er i Undrumsdal, og 
ikke down town Kabul?
– Flytt til by’n du, skriver 
en irritert sambygding med 
sinnafjes.
– Flytta fra byen og hit, 
men hadde ikke sett for 
meg at jeg skulle havne 
midt i en episode av «Nor-
ske rednecks»!
– Sånn er det på landet!, 
oppsummerer kort og greit 
en som har bodd landlig 
hele sitt liv.
Litt skyting på landet er 
bedre enn alt bråket i byen, 
mener flere.
Da ReAvisa spør, utdyper 
klageren: 
– Jeg vil legge til at jeg ikke 
reagerer på hagleskyting 
på leirduer en gang i mel-
lom. Det jeg reagerer på er 
skyting med halvautoma-
tiske våpen. Det blir litt mer 
intenst. Hadde det vært en 
skytebane i området hadde 
det ikke vært noe problem. 
All den tid det IKKE er en 
skytebane så burde folk 
klare å styre seg.
Seinest i mai 2017 var det 
så gæli at det ble full utryk-
ning med bevæpna politi 
etter melding om skudd i 
Undrumsdal. Den gang viste 
seg å være tre personer 
som på sin egen eiendom 
og med alle tillatelser i 
orden dreiv med leirduesky-
ting.
– Politiet konstaterer at 
dette er innenfor lovverket, 
fortalte operasjonslederen 
til ReAvisa. – Men vi opp-
fordrer til å varsle naboer 
bedre neste gang og gjerne 
ta hensyn – sjøl om det er 
en lovlig virksomhet.

Skada skiløper 
ble redda ut med 
løypemaskin
RAMNES: Alle nødetater 
rykket ut etter melding 
om en skada skiløper som 
måtte ha hjelp til å komme 
seg ut av Re-løypene. Red-
ningsaksjonen fant sted i 
14-tida mandag 22. januar. 
En kvinnelig skiløper hadde 
ramla i Re-løypene og skada 
beinet, i bakkene ned fra 
Risås. Ambulanse ble sendt 
til Ramnes, men også politi 
og brannvesen ble tilkalt for 
å få transportert den skadde 
skiløperen ut av skiløypene. 
Brannmannskap fra Kopstad 
rykket ut med deres ter-
renggående Argo, og Røde 
Kors rykket ut med snøskut-
er. Men det ble aldri bruk for 
dem, for til stedet kom også 
Re løypelags løypemaskin.
– Skiløperen var kald og ble 
frakta til ventende ambu-
lanse med løypemaskinen 
som hadde varm og god 
førerhytte, melder Vestfold 
interkommunale brannvesen 
på deres Facebook-side.
Kvinnen var ved bevissthet 
og ble transportert til syke-
hus for videre behandling.

Kvinne kom i klem 
under sin egen bil
RAMNES: Ei kvinne i 30-åra 
ble kjørt til sjukehus etter at 
hennes egen bil begynte å 
skli på glatta, og hun havna 
under den. Det var klokka 
07.55 tirsdag 16. januar at 
alle nødetater rykket ut til 
Ramnes: Meldingen gikk på 
ei trafikkulykke der en per-
son var fastklemt. Ramnes-
kvinnen ble frigjort og var 
ved bevissthet, rapporterer 
politiet i Vestfold i en opp-
datert melding: 
– Kvinnen er kjørt til sjuke-
hus i ambulanse for videre 
undersøkelser. Sak 
opprettes, heter det fra 
politiet.

Fikk kontroll på 
garasjebrann i Våle
KOPSTADVEIEN: Det var 
klokka 14:07 onsdag 10. 
januar at alarmen gikk, 
og mannskaper fra tre 
brannstasjoner rykket ut til 
Kopstadveien i Våle. Melding 
var at det brant i en garasje 
med potensiale til å spre 
seg til bolig. – Brannmann-
skapene satte i gang slok-
king gjennom garasjeporten 
med skjæreslukker, og 
det fint forstøvede vannet 
som da nådde brannrom-
met hadde god effekt, sier 
vakthavende brannsjef 
Hedin Gibbons. – Imidlertid 
forsto mannskapene fort at 
det også brant i brennbar 
væske inne i garasjen da 
flytende flammer rant ut av 
garasjen. Etter mindre enn 
tjue minutter var brannen 
slokka. Det hadde brent i 
blant annet noe ved og ben-
sin som var lagra i garasjen.
– Vi hindra spredning til 
boligen, men det var litt 
røyklukt i eneboligen, 
avslutter vakthavende 
brannsjef på Vestfold inter-
kommunale brannvesens 
(VIB) Facebook-side.

Kraftig smell på 
Bispeveien
BISPEVEIEN: Rett før klokka 
13 lørdag 20. januar ryk-
ket alle nødetater ut etter 
melding om trafikkulykke på 
Bispeveien ved Linnestad.
– To biler og fem personer 
involvert. Ukjent skadeom-
fang, lød den første meldin-
gen fra politiet i Vestfold. De 
var kjapt på plass sammen 
med ambulanse og brann-
vesen. Førerne av hver sin 
bil ble kjørt til akuttmotta-
ket for videre undersøkelser, 
det dreide seg om nakke-
smerter, ifølge politiet på 
stedet. Etter nesten halvan-
nen time var ulykkesstedet 
rydda og trafikken gikk 
normalt igjen.

Foto:
Stian Ormestad.

Sjekk siste nytt 
på ReAvisa.no

Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
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Juliane (22) har vært ME-sjuk i snart ti år: 
– Bare det å kunne gå seg en tur er så deilig!

Juliane Haugan Egestad 
(22) fra Revetal var ei helt 
vanlig Re-jente, aktiv i både 
fotball og håndball, likte 
skolen, og hadde masse 
venner. Hun hadde aldri 
vært sjuk, og hadde aldri 
vært hos fastlegen sin.
Derfor satt det også langt 
inne å dra til legen da krop-
pen begynte å henge etter. 
Hun ga bare enda mer gass 
for å kompensere. Det viste 
seg at den da 13 år gamle 
jenta hadde kyssesyken, 
uten å vite det da. 

«Ta deg sammen!»
Juliane var ikke vant med 
en treig kropp som ikke 
orka noe, og trodde hun 
bare måtte trene mer, jobbe 
hardere med skolen – men 
til slutt sa det bom stopp:
– Jeg våkna en dag med 
masse smerter, uten sjanse 

REVETAL: Juliane gikk glipp av det aller meste av ungdomsskolen og videregående skole. Etter 
hele ungdommen i mørket, lysner det endelig for Re-jenta.

til å røre på meg. Plutse-
lig kunne jeg ikke spise 
på egenhånd, sitte, dusje, 
være i et rom med lys, 
snakke, se på TV, høre på 
musikk, og så videre. Jeg 
sov 18 – 20 timer i døgnet, 
og resten av tida stirra jeg 

prøvde å presse henne, men 
jeg så jo kjapt hvor gæli det 
gikk. Hun orka ikke å holde 
øya oppe, ansiktet ble totalt 
livløst. Hun besvimte rett 
foran meg. Det var ingen 
energi igjen i kroppen. Det 
var jo noe riv ruskende galt. 

måtte ta påbygg det siste 
året, siden Re ikke har det 
tilbudet. – Jeg opplevde 
at lærere snakka om meg 
på gangen og til resten av 
klassen, på en måte som 
klassekamerater reagerte 
på. Der fikk jeg stempelet 

som skjedde, når jeg ikke 
skjønte det sjøl engang. 
Men likevel opplevde jeg 
stor forståelse fra skolen og 
venner, og trenere og et-
ter hvert mamma, forteller 
Juliane. Ingen rundt henne 
kunne kjenne den livlige og

inn i en mørk vegg, forteller 
Juliane til ReAvisa. Vi møter 
henne hjemme på Revetal.
De første tegna kom i som-
merferien mellom barne-
skole og ungdomsskole. Det 
er ti år siden til sommeren.
Mamma Ellen Haugan 
Egestad (62) trodde først at 
det bare var snakk om «lat 
pubertetsungdom». – Jeg 

Men i starten visste jeg ikke 
bedre, og mente at hun 
måtte «ta seg sammen».

– Jeg ble livredd!
På Revetal ungdomsskole 
var lærerne forståelsefulle. 
På Re videregående skole 
også. Men det samme kan 
ikke sies om Færder videre-
gående skole, der hun 

«lat», og det var en ube-
hagelig opplevelse, forteller 
Juliane. På ungdomsskolen 
klarte hun å være en dag 
eller to på skolen, før hun 
ble så utmatta at det tok 
ett par uker før hun klarte 
å samle krefter til å gå på 
skolen igjen. – Jeg skjøn-
ner at det ikke var så lett 
for alle andre å skjønne hva 

sosiale jenta igjen. Det var 
som om hun hadde blitt en 
helt annen. – Jeg var så 
sliten på skolen at jeg ikke 
skjønte noenting av det lær-
erne snakka om, eller hva 
vennene mine sa i friminut-
tene. 

Saken fortsetter 
på neste side.

Jeg var så sliten på skolen at jeg ikke skjønte noenting av det lærerne snakka om, eller hva vennene 
mine sa i friminuttene for den saks skyld. Jeg hørte at de snakka, men det var helt uforståelig. De 
kunne like gjerne snakka kinesisk. Da jeg ikke klarte å skjerpe meg og følge med, ble jeg livredd!

UT PÅ TUR: Etter nesten 
hele ungdommen i mørke, 
er det deilig å kunne komme 
seg ut og gå en tur, forteller 
Juliane. Hun setter stor pris 
på alle de små tinga, etter å 
ha vært helt i kjelleren. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Tlf 33 06 19 90 - www.moer.no post@revetaltreningssenter.no Man, tir, ons 10-17, tor, fre 10-18, lør 10-17
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– Jeg hørte at de rundt meg 
snakka, men det var helt 
uforståelig. De kunne like 
gjerne ha snakka kinesisk. 
Da jeg ikke klarte å skjerpe 
meg og følge med, ble jeg 
livredd!

ME er fortsatt en 
«mystisk» sjukdom
Etter å ha klart seg sånn 
noenlunde – tross alt 
– gjennom Revetal ung-
domsskole og Re videre-
gående, droppa hun ut av 
videregående etter dårlig 
erfaring med Færder. Men i 
etterkant har Juliane fullført 
videregående på egenhånd, 
som privatist. Sjøl husker 
Juliane nesten ingenting fra 
åra hun var sjuk. Etter noen 
år som kasteball i helse-
vesenet fikk hun diagnosen 
ME som 18-åring. – Det å 
få en diagnose var både 
sorg og glede på samme tid. 
Glede fordi med diagnosen 
er det lettere for andre å 
forstå at dette er en sjuk-
dom hvor man ikke bare 
kan ta seg sammen. Sorg 
fordi dette er en sjukdom 
man veit alt for lite om.
Julianes store drøm er å 
kunne hjelpe andre med 
ME. – Det burde finnes bed-
re og flere tilbud for men-
nesker med denne sjukdom-
men, mener hun. Det første 
hun gjør – som kan hjelpe 
andre – er å fortelle om sine 
efaringer. – Det er fortsatt 
en «mystisk» sjukdom, som 
vi fortsatt ikke veit helt hva 
kommer av. Og kanskje 
skjønner du ikke hva det 
går ut på, før du har opp-
levd det sjøl, tror Juliane. 
ME er ikke en psykisk syk-
dom, – men det er ikke til å 
legge skjul på at det abso-
lutt gjør noe med psyken 
når livet blir så begrensa, 

forteller Juliane. Før hun 
kan hjelpe andre for fullt, 
må hun klare seg sjøl. Med 
museskritt ble livet litt og 
litt bedre, og i løpet av fjor-
året tok hun lange steg i 
retning av et normalt liv:  

– Alle mennesker ønsker 
å bidra med noe
– Fra å være over 20 år 
og ikke ha fullført videre-
gående, ingen studier, ingen 
jobb, ikke noe liv, har jeg 
fullført videregående skole 
som privatist, fått praksis-
plass som igjen ble til min 
aller første jobb, og jeg har 
starta på høyere utdanning, 
ramser Juliane opp. Det var 
i møte med NAV at ting beg-
ynte å skje. De tok kontakt 
med Mental Helse Ungdom, 
som samarbeider med flere 
firma om utplassering og 
praksis. Juliane hadde et 
sterkt ønske om å komme 
i gang med livet igjen – få 
seg jobb eller starte på 

noe, få noe ut av livet sitt.
Juliane flytta til Oslo og der 
har hun fått fantastisk hjelp 
av Mental Helse Ungdom, 
som hun fikk kontakt med 
via NAV. – Jeg hadde jo lyst 
til å jobbe, men visste ikke 
hvor mye jeg klarte. Da jeg 
fikk muligheten til praksis 
hos Kicks – et parfymeri i 
Oslo – var det veldig spen-
nende. – Jeg starta med 

tempo, og få en mestrings-
følelse ut av ett par timer 
på jobb i starten. – Jeg 
satte mine egne grenser og 
fikk full forståelse for min 
situasjon. Jeg tror ikke jeg 
hadde hatt noe nytte av en 
praksisplass uten den opp-
følgingen jeg fikk.
Det samme forteller Heidi 
Halvorsen som du kan lese 
om på neste side. Hun er 

Det er ved siden av studier 
i markedsføringsledelse. 
– Jeg må fortsatt se mine 
begrensninger og lytte til 
kroppen. Jeg kjenner krop-
pen min bedre nå, og så 
lenge jeg stopper før jeg blir 
sliten holder jeg meg frisk.
Det betyr å planlegge dag-
ene nøye for å ikke bli sen-
geliggende i dager eller uker 
med smerter og utmattelse, 
– men det kan jeg heldigvis 
leve med, forteller Juliane til 
ReAvisa. – Andre i min alder 
drømmer nok større drøm-
mer enn det jeg gjør, men 
for meg er et helt vanlig liv 
med en fast jobb, familie 
og overskudd til venner en 
drøm jeg håper går i opp-
fyllelse. Så er den store 
drømmen på sikt å få jobbe 
for å bedre situasjonen til 
ME-sjuke.

Er det håp for meg, 
så er det håp for alle!
Juliane har et godt råd til 
alle som sliter, og hun for-
teller at det er håp – alltid: 
– Enten du har ME, angst, 
spiseforstyrrelser, depres-
joner eller liknende, så er 
det håp sjøl om det ikke 
alltid virker sånn. Man må 
bare innfinne seg med at 

HJEM PÅ LADING: Når Oslo-livet blir for hektisk, reiser 
Juliane Haugan Egestad (22) hjem til mamma på Revetal 
for å få fred og ro. Mamma Ellen Haugan Egestad (62) 
skjønte alvoret etter å ha prøvd å presse Juliane den 
første tida hun var sjuk. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Noen sa til meg «du får jo penger for å ikke gjøre noe – det er jo perfekt!» 
Men, nei! Det å ikke få bidra med noe, utvikle seg til å bli noe, og finne seg 
sjøl, det er helt forferdelig. Jeg tror ingen egentlig vil nave, sånn egentlig. 
Alle vil jo bidra med noe – bli noe, få noe ut av livet sitt.

studier. Nå er hun i gang 
med begge deler. Alt dette 
var det ingen som krevde 
av henne, men Juliane har 
en sterk drivkraft inni seg til 
å bidra med noe. – Jeg tror 
alle mennesker er sånn, sier 
Juliane. – Noen sa til meg 
«du får jo penger for å ikke 
gjøre noe – det er jo per-
fekt!» Men, nei! Det å ikke 
få bidra med noe, utvikle 
seg til å bli noe, og finne 
seg sjøl, det er helt forfer-
delig. Jeg tror ingen egentlig 
vil nave, sånn egentlig. Alle 
vil jo bidra med noe – bli 

å jobbe ett par timer, så 
klarte jeg en time lenger nå 
og da, og nå jobber jeg nor-
male vakter på sju timer.
Mental Helse Ungdom ble 
en buffer mellom Juliane og 
sjefen. Et mellomledd med 
kunnskap og forståelse, så 
det var lettere å si det som 
det var for begge parter.
– Det ble en trygghet til å 
si ifra. Det hjelper med et 
mellomledd som backer 
deg, det er nok hele nøk-
kelen til en vellykka vei inn 
i arbeidslivet, mener Ju-
liane. Hun kunne ta det i sitt 

blind og hadde gitt opp å 
komme tilbake i jobb, men 
med tett oppfølging fra NAV 
Re – som et mellomledd 
mellom arbeidsgiver og ar-
beidssøker – ble det lettere 
å komme seg i jobb igjen.
Det samme gjelder også 
ungdomsprosjektet «Aktiv 
frem» som ReAvisa skreiv 
om i siste avisa i fjoråret. 
Tett og personlig oppfølgn-
ing, er stikkord som går 
igjen for å lykkes. Etter 
tre måneder i praksis, fikk 
Juliane en fast stilling på 
førti prosent i parfymeriet. 
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det kan ta tid, og prøve seg 
forsiktig fram når kroppen 
tillater det. – Jeg kan med 
stolthet si at jeg har gått 
fra og være helt i kjelleren 
til å være fulltidsstudent og 
jobbe ett par dager i uka. 
Og når det er håp for meg, 
er det håp for alle!

Trives i Oslo, men flytter 
nok tilbake til Re
Juliane trives i Oslo, men 
når flytter hun tilbake til Re? 
– Det blir når jeg får meg 
familie, isåfall. Jeg er på et 
bra sted i livet, akkurat nå.
For en ung voksen er Oslo 
mer spennende enn lille 
Re. Men planen er å flytte 
hjem igjen til hjembygda si 
når man skal etablere seg 
med familie og jobb. – Et 
helt vanlig A4-liv, gjerne 
hjemme i Re, det er drøm-
men min på sikt. Og det 
skal jeg få til, sier Juliane 
med et stort smil. PS: Ju-
liane var med i en infofilm 
sammen med helseminis-
teren i forbindelse Verdens-
dagen for psykisk helse. 
Filmen finner du via link på 
ReAvisa.no.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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

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

gårdsoverdragelser – valg av selskapsform

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

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

www.kjaers.no

Kort om ME: 

ME er en sjukdom uten kjent år-
sak. Hovedsymptomet er langvarig 
utmattelse. Andre symptomer 
kan være: Mangel på forfrisk-
ende søvn (blir ikke uthvilt etter 
å ha sovet). Smerter i muskler og 
ledd, ulike former for hodepine. 
Svekket hukommelse, redusert 
konsentrasjonsevne, nedsatt 
simultankapasitet, ordletings-
problemer, rask kognitiv trett-
barhet, distraherbarhet, langsom 
informasjonsbearbeiding, dårlig 
korttidsminne. Blodtrykksfall, 
hjertebank, svimmelhet. Over-
følsomhet for en eller flere typer 
sanseinntrykk (lys, lyd, smak, 
lukt, berøring). Nedsatt balanse, 
opplevelse av muskelsvakhet. 
Sykdomsfølelse med feberfølelse, 
tilbakevendende sår hals og ømme 
lymfeknuter. Andre symptomer 
kan også være irritabel tarm-syn-
drom, interstitiell cystitt, hyppig 
vannlating, svimmelhet, nummen-
het, kvalme, problemer med tem-
peraturreguleringen, økt tørste, 
intoleranse for enkelte matvarer 
eller kjemikalier. I dag finnes det 
ikke noen dokumentert behandling 
som kan kurere sjukdommen. Men 
det finnes behandlinger og strate-
gier som kan lindre ubehagelige 
symptomer, bidra til mestring av 
hverdagen, og bedre funksjons-
nivå og livskvalitet.

Kilde: Helsenorge.no

Antivold-stipend på 30.000
REVETAL/VESTFOLD: For 8. året på rad 
utlyser styret i Andreas' Minnefond et 
antivold-stipend. I år er stipendet på 
30.000 kroner. Frist for søknad/forslag 
er 1. mars. Stipendet vil bli utdelt på 
et kulturarrangement på Restauranten, 
Revetal, lørdag 21. april. Kandidater 
til stipendet må gjøre et arbeid med å 
forebygge vold mot eller blant barn og 
unge. Kandidater kan være enkeltper-
soner, organisasjoner eller institusjoner, 
som gjerne arbeider i eller har tilknytning 
til Vestfold. Alle kan foreslå kandidater, 
og kandidater kan sjøl søke. Bakgrun-
nen for stipendet er drapet på Andreas' 
Bull-Gundersen fra Ramnes i København i 
mai 2009. Andreas var sosionomstudent, 
og i ferd med å avslutte sine studier i 
Danmark. Saken vakte betydelig oppsikt, 
både i Norge og Danmark. Styret i 
Minnefondet består av familiemedlemmer 
og venner av Andreas, som ønsker at 
minnet om Andreas skal holdes levende 
- ikke minst de antivold-prinsipper han 
sto for og virket for i sitt altfor korte liv. 
Andreas var 25 år da han døde. Vinnerne 
de 7 årene stipendet har vært utdelt, 
har vært: Voldtektsmottaket i Vestfold, 
Revetal ungdomsskole og antimobbing-
prosjekt, Krisesenteret i Vestfold, Ola-
senteret i Re, Tønsberg Røde Kors - 
gatemeklerne, Stiftelsen Just Unity og  
fjorårsvinner Incestsenteret i Vestfold 
ved Mary Ann Oshaug, som vil delta på 
arrangementet på Revetal 21. april.
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FÅ BEGRENSNINGER: – Her 
på Re ser kollegene meg, og 
ikke bare ei blind dame som 
trenger hjelp til alt mulig, 
forteller Heidi, før hun freser 
videre bortover gangen 
og ned trappene for neste 
time. Studierektor Camilla 
Reidunsdatter Andreassen 
(over) er glad for å ha Heidi 
i staben. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Heidi sto utenfor arbeidslivet i ti år, men så flytta 
hun til Re: – Her har vi NAV på sitt aller beste!

NAV Re utvider 
ungdomsprosjektet
REVETAL: NAV Re jobber 
smartere ved å ha et eget 
opplegg for ungdom og 
unge voksne som står uten-
for arbeid og utdanning, 
skreiv ReAvisa i desember-
utgaven i fjor. Ungdoms-
prosjektet skulle egentlig 
vare fram til februar i år. Nå 
er det klart: Prosjektet blir 
utvida. Det forteller ung-
domsveilederne Gunn-Hege 
Skotheim og Tommy Røren. 
– Vi utvider prosjektet ut 
året i første omgang. Så det 
blir artig å få jobbe videre 
med dette! 
Prosjektet kom som følge 
av vedtaket om «aktiv-
itetsplikt», der kommunen 
plikter å gi «arbeidsretta 
individuell oppfølging» for 
arbeidssøkere mellom 18 
og 30 år. Midlene kommer 
fra statlig hold, og både 
brukere og ansatte kryssa 
fingrene for en fortsettelse, 
fortalte de til ReAvisa.

I et brev til hovedutvalg, 
ordfører og varaordfører i 
Re, og til ordføreren i Tøns-
berg, forteller Heidi Halvors-
en (40) fra Sørby om sine 
erfaringer. Sjøl oppsum-
merer hun brevet slik:
– Det er en bønn til våre 
folkevalgte om å kjempe for 
det lokale NAV-kontoret. 

Ti år utenfor arbeidslivet
– Jeg tror det er viktig for 
lokalsamfunnet vårt og for 
en mest mulig vellykka 
«inkluderingsdugnad» i ar-
beidslivet. Og jeg veit godt 
hvor mye det har betydd for 
meg å komme i jobb! 
I dag jobber Heidi som 
miljøarbeider på Re videre-
gående skole. Før hun starta 
å jobbe her hadde hun 
vært utenfor arbeidslivet i 
ti år. – Jeg har en medfødt 
øyesykdom som gjorde at 
jeg mista synet gradvis og 
ble helt blind i 2008. Etter 
en periode med rehabiliter-
ing starta en lang vei tilbake 
til arbeidslivet. Det viste 
seg å være veldig vanskelig. 
Mange forsøk, der NAV også 
var med på laget, resulterte 
ikke i noe. Det skjedde 
noe først da hun kom til et 
lite NAV-kontor i Re. – Da 
begynte positive ting å 
skje. Her opplevde jeg å få 
en helt annen oppfølging. 
Forholdene var mindre enn 
der vi bodde tidligere, veien 
til saksbehandleren min var 
raskere og enklere. Fast-
legen ble kopla inn, og det 

ble enkelt og greit satt opp 
møter med både NAV, lege 
og familien til Heidi tilstede.

Små forhold 
gir store resultater
Heidi starta først i praksis 
på Re videregående skole, 
og i denne perioden fulgte 
saksbehandleren tett opp i 
forhold til arbeidsgiveren.
– Den korte veien til NAV-
kontoret var viktig – og da 
mener jeg reint geografisk 
– og også den personlige 
oppfølgingen. Jeg har også 
fått god hjelp fra andre på 
det lokale NAV-kontoret, en 
imøtekommenhet og effek-
tiv brukerstøtte som jeg 
ikke har opplevd på andre 
NAV-kontor.  Men aller 
viktigst: – På NAV Re tok 
de meg på alvor – fra første 
dag.
På Re videregående skole 
hilser alle som går forbi, 
elever og kolleger. Når 
de ser at lokalavisa er på 
besøk, vil de skryte av 
Heidi og kjapt oppsummert 
blir hun beskrevet som en 
«fargeklatt» og en «gave».
Det siste står for studirek-
tor Camilla Reidunsdatter 
Andreassens regning. Hun 
forteller at det er en gave 
å ha Heidi i arbeid. – Heidi 
er en flink miljøarbeider, og 
hun er veldig glad i job-
ben sin. Som en stor bonus 
har hun en enorm kompe-
tanse på musikk. Heidi 
lærer elevene piano, gitar 
og ukulele. Ukulele-salget 

til Re-elever har nok skutt 
i været, sier Camilla og ler. 
I tillegg til undervisningen 
har Heidi fått ansvar for 
forskjellige trivselstiltak. 
Det har resultert i allsang 
i skolegården, og elevene 
har fått en ny favorittpost 
under den årlige naturstien. 
Oppfølgingen fra NAV Re får 
bare skryt fra skoleledelsen 
ved studierektoren: 
– Alt løser seg – hele tida. 
Det er aldri noe problem!

«Inkluderingsdugnaden» 
er allerede i gang i Re
Heidi ber innstendig om 
at våre folkevalgte i Re vil 
gjøre hva de kan for å be-
holde vårt lokale NAV-kon-
tor. Brevet til de folkevalgte 
er sterk lesning. 
– Jeg håper at NAV-kontoret 
vil bestå, og at tilbud og 
tjenester vil bli, om mulig, 
enda sterkere og bedre 
forankret i lokalmiljøet når 
Re og Tønsberg blir en og 
samme kommune. Dette vil 
være med å fremme regjer-
ingspartienes mål om en 
inkluderingsdugnad for å få 
flere i arbeid, sier Heidi og 
viser til pressekonferansen 
under regjeringsforhand-
lingene på nyåret i år.
Der sa statsminister Erna 
Solberg at inkluderende 
arbeidsliv skal stå i fokus 
framover; at en «inkluder-
ingsdugnad» skal settes 
i gang. – Den er allerede 
godt i gang her i Re. Se til 
Re, sier bare jeg!

– Å høre et slikt løfte fra 
statsministeren gjør meg 
glad! Jeg veit godt hvor mye 
det har betydd for meg å 
komme i jobb.

NAV på sitt aller beste
Heidi har lang erfaring med 
forskjellige NAV-kontorer og 
NAV-ordninger. Hun er ikke 
et sekund i tvil om hva som 
funker best: – Vi må klare å 
ta vare på de små forhold-
ene i en større kommune. 
NAV Re er etter min erfaring 
NAV på sitt aller beste!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

BERGSÅSEN: Heidi kom seg aldri i arbeid etter at en øyesykdom sakte, men sikkert gjorde henne 
blind. Først i møte med et lite NAV-kontor i Re snudde alt i riktig retning.

w
w

w
.v

es
tfo

ld
m

ol
le

ne
.n

o

Tlf: 47790000Møllebutikken på Borgen

VEDKAMPANJE  -  FEBRUAR 2018 

10% rabatt på alle vedsekker! 

I tillegg til vår kvantumsrabatt.

  Vi har også tilbud på: 
 

      Plastlader   •  Sekkestativ  •  Pallehetter
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Sport i Re:

Nervepirrende Ivrig-duell
på hjemmebane

Amalie Olsen skal 
dekke OL på sin 
helt egen måte
RE/SØR KOREA: YouTube-
stjernene Amalie Olsen og 
Prebz & Dennis er klare for 
OL. YouTuberne har fått 
billetter til Sør-Korea av 
TVNorge og Eurosport, som 
har TV-rettighetene til årets 
OL. Det informerer selska-
pet bak TV-kanalene Dis-
covery i en pressemelding.
– Jeg er veldig stolt over å 
kunne være med på dette, 
forteller Amalie Olsen 
Gjersøe fra Skinnane. – Jeg 
synes det er utrolig kult å 
kunne se OL i virkeligheten. 
Pappa ble litt sjalu da han 
hørte at jeg skulle dra.
Sjef for TVNorge og Euros-
port, Tine Austvoll Jensen, 
sier at hun håper YouTube-
stjernene vil bidra til å en-
gasjere flere unge seere un-
der OL. – OL i PyeongChang 
vil i større grad enn noen av 
de foregående vinterlekene 
bli konsumert på digitale 
flater, forteller hun. – De 
fleste øvelsene går mellom 
frokost og middag, altså 
mens folk er på skolen eller 
på jobb. Vi forventer at 
mange vil strømme de store 
øvelsene på vår digitale tv-
tjeneste, Eurosport Player, 
mens de jobber. – Spesielt 
ønsker vi å engasjere flere 
unge seere til å se på OL. Vi 
er derfor glade for at Amalie 
Olsen og Prebz & Dennis 
skal hjelpe oss med dette, 
og formidle vår OL-dekning 
til nye og yngre målgrupper.
YouTube-stjernene har til 
sammen 360.000 abon-
nenter på sine YouTube-ka-
naler. Fra før er det klart at 
komikeren Magnus Devold, 
den tidligere langrenns-
løperen Tomas Northug 
og artisten Dagny reiser 
til OL-byen som en del av 
Eurosport og TVNorges 
digitalteam.

Poenglangrenn på 
Bibo hver tirsdag
BIBO: – Vi har nå flotte 
forhold i hele anlegget 
vårt, og kjører skiskole og 
poenglangrenn på Bibo hver 
tirsdag, melder IL Ivrig:
– Oppstart skiskole klokka 
18.00, oppstart poeng-
langrenn klokka 18.30, 
og oppstart vaffelpresse 
fortløpende etter poeng-
langrenn. Møt gjerne opp i 
god tid, anbefales det.

Banemesteren: 
– Ikke gå på banen 
når det er snø der!
BERGSÅSEN: Fredrik Lie 
brøyter kunstgrassbanen i 
Bergsåsen gjennom vin-
teren, men får problemer 
hvis snøen pakker seg. 
– Det er helt sikkert uviten-
het, tror banemesteren som 
vil at lokalavisa deler en 
oppfordring om å ikke gå på 
banen hvis det er snø der.
Kunstgrassbanen blir brøyta 
gjennom hele vinteren, 
så den er i bruk hele året 
rundt. Og så lenge den er 
brøyta og snøfri, er det 
bare å bruke den, forteller 
Fredrik Lie i Re FK. Prob-
lemet dukker opp når folk 
går utpå banen mens det 
er snø der som skal brøytes 
vekk. I løpet av mildværet 
forrige uke har både vok-
sne, ungdom, barn og 
bikkjer vært utpå snøen – 
det vitner sporene om. Da 
sliter banemesteren med å 
få vekk snøen på grunn av 
all aktiviteten som har vært 
utpå banen. – Snøen pakker 
seg og blir til isklumper som 
er vanskelig å få vekk. Vi 
kan ikke gå på disse med 
makt, da ødelegger vi 
kunstgrasset. Vi må te 
med salt og jobbe det vekk 
på den måten, og det er 
jo unødvendig hvis folk 
bare hadde visst om kon-
sekvensene av at de går 
utpå snøen. – Det er helt 
sikkert uvitenhet, så hvis 
ReAvisa kan skrive noen ord 
om dette hjelper nok det, 
håper Fredrik. Problemet er 
spesielt stort ved våt snø. 
Isen fester seg i kunstgras-
set og sitter dønn fast.
– Da er det ikke spesielt 
trivelig å spelle fotball der, 
med masse isklumper på 
banen!
Så: – Er banen brøyta er 
det bare å bruke banen så 
mye man vil, men ligger det 
snø der så henstilles alle til 
å ikke være utpå banen. Så 
enkelt er det, sier Fredrik 
før han gyver løs på brøyt-
ing og salting igjen. 
– Vi vurderer å sette opp et 
info-skilt om dette, men det 
er ikke på plass enda.

Med snaut 70 deltakere til 
start ble det stor spenning 
i kretsmesterskapet i ski-
skyting på Bibo. Hele 18 
IL Ivrig-løpere stilte på 
hjemmebane, og det ble 
hjemmeseier i flere klasser.

Svever ut av start
I Gutter 11-klassen bytta 
Oscar Jåberg Horn (11) fra 
Bjune og Torben Thornquist 
Grytnes (10) fra Undrums-
dal på å ta seieren. Lørdag 
gikk Oscar til topps med 
god flyt i skisporet og hele 
åtte treff av ti. Han hadde 
store planer om å gjenta 
det på søndag, men da ble 
konkurransen for hard fra 
klubbkompisen Torben.
Undrumsdal-gutten 
nærmest svever ut av start, 
så lett på foten som bare 
10-åringer kan være. Inn 
til skyting får han landa 
med et smil, og plaffer ned 
alle blinkene. – Fullt hus!, 
rapporterer en entusias-
tisk speaker på stadion. Og 
dermed var grunnlaget for 
seier i sprinten søndag lagt.
– Alt er gøy med skiskyt-
ing, mener gutta som gjør 

hverandre gode. De trener 
sammen, og de konkurrerer 
mot hverandre. Sånt blir 
det godt kameratskap ut av. 
– Det er moro å gå på ski, 
men det er ekstra moro når 
vi også skal skyte.
Trikset for å klare å roe seg 
ned på standplass er å finne 
takten, røper gutta. – Du 
må prøve å roe deg ned, 
med å finne en passe takt å 
skyte i, forklarer Oscar. Det 
klarte de begge med glans, 
Oscar aller best på lørdag 
og Thorben aller best på 
søndag. Begge kan smykke 
seg med tittelen krets-
mestere for Vestfold 
og Telemark.

Flere kretsmestere fra Re
I Jenter 11-klassen var Lo-
vise Horn (11) fra Undrums-
dal uheldig på hjemmebane. 
Våpenet falt i bakken etter 
innskyting, for rett før start 
ble det oppdaga at sikte var 
skakt - og da er det ikke 
stort annet å gjøre enn å ta 
de strafferundene som kom-
mer. I Gutter 13-klassen 
fikk storebror en helt om-
vendt opplevelse. Vebjørn 

Horn (12) har alltid gått 
fort på ski, og endelig satt 
skytingen som den skulle 
med en serie med fullt hus. 
Dermed kunne Vebjørn kla-
tre opp på toppen av pallen 
og kalle seg kretsmester.
Det kan også Robert Ursin-
Holm Walle i Gutter 13 år, 
Nora Njølstad Randby i Jen-
ter 13 år, Sebastian Joberg 
Horn i Gutter 14 år, Annika 
Dahl i Jenter 15 år, Andrine 
Kvilhaug Skavhellen i Jenter 
16 år, Ole Tafjord Suhrke 
i Gutter 16 år, Christoffer 
Halvorsen i Menn 18 år, og 
Magnus Mørk i Menn 19 år.

Seks topp ti-plasseringer
i Kvalfoss-sprinten
Ivrig-løpere har også 
utmerka seg i nasjonale 
renn denne vinteren. Først 
i Kvalfoss-sprinten, der IL 
Ivrig stilte med hele 11 
utøvere fra 13 - 16 år. Her 
samles løpere fra absolutt 
hele Norge. Kvalfoss-sprint-
en regnes som et uoffisielt 
NM for 13 - 14-åringene, og 
er det nest gjeveste rennet 
for 15 - 16-åringene, etter 
Hovedlandsrennet. Ivrig tok 

BIBO: - Alt er gøy med skiskyting, mener gutta som gjør hverandre gode. 
De trener sammen, og de konkurrerer mot hverandre. Sånt blir det godt 
kameratskap ut av. - Det er moro å gå på ski, men det er ekstra moro når 
vi også skal skyte.

Revetal
Kontakt oss for en hyggelig dekkprat!

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

Åpent klokka 11 - 20 
(søn klokka 13 - 20)

Gamleveien 2, Revetal
Telefon 330 63 100

revetalgamlestasjon.no
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Skiskyting på Bibo - Re-resultater:

Gutter 11 år - lørdag, normal:
1. plass Oscar Joberg-Horn
2. plass Thorben Grytnes Thornquist

Gutter 11 år - søndag, sprint:
1. plass Thorben Grytnes Thornquist
2. plass Oscar Joberg-Horn

Jenter 11 år - lørdag, normal:
2. plass Lovise Horn

Jenter 11 år - søndag, sprint:
3. plass Lovise Horn

Gutter 11 - 12 år, nybegynnere - lørdag, normal:
2. plass Jonas Hestnes
3. plass Simen Kristiansen

Gutter 13 år - lørdag, normal:
1. plass Robert Ursin-Holm Walle
3. plass Vebjørn Horn
4. plass Håkon Milliam Ustad
7. plass Sindre Andreas Søby

Gutter 13 år - søndag, sprint:
1. plass Vebjørn Horn
3. plass Robert Ursin-Holm Walle
4. plass Sindre Andreas Søby
5. plass Håkon Milliam Ustad

Jenter 13 år - lørdag, normal:
2. plass Nora Njølstad Randby
4. plass Tiril Tafjord Suhrke

Jenter 13 år - søndag, sprint:
1. plass Nora Njølstad Randby
4. plass Tiril Tafjord Suhrke

Gutter 14 år - lørdag, normal:
2. plass Sebastian Joberg Horn

Gutter 14 år - søndag, sprint:
1. plass Sebastian Joberg Horn

Jenter 15 år - lørdag, normal:
1. plass Annika Dahl

Jenter 15 år - søndag, sprint:
1. plass Annika Dahl

Jenter 16 år - lørdag, normal:
1. plass Andrine Kvilhaug Skavhellen

Jenter 16 år - søndag, sprint:
1. plass Andrine Kvilhaug Skavhellen

Gutter 16 år - lørdag, normal:
4. plass Ole Tafjord Suhrke

Gutter 16 år - søndag, sprint:
1. plass Ole Tafjord Suhrke

Menn 18 år - lørdag, normal:
1. plass Christoffer Halvorsen
2. plass Leander Halvorsen

Menn 18 år - søndag, sprint:
1. plass Leander Halvorsen

Menn 19 år - lørdag, normal:
1. plass Magnus Mørk

Menn 19 år - søndag, sprint:
1. plass Magnus Mørk

69 deltakere lørdag / 59 deltakere søndag

Se flere bilder på ReAvisa.no

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

EAH ELEKTRO AS
Stamnåsveien 14, 

3175 Ramnes

Andre Hermansen
Mobil: 93 67 86 75

ah@eiah.no - www.eiah.no 

hele seks topp ti-plasser-
inger, meldes det på idretts-
lagets nettside. Aller best 
gjorde Gro Njølstad Randby 
det i Jenter 16-klassen med 
seier på lørdagens sprint, 
etter to fulle hus og stor 
fart i sporet. Hun tok også 
en knallsterk 5. plass på 
normaldistansen på søndag.
Lillesøster Nora Njølstad 
Randby i Jenter 13-klas-
sen sto på seierspallen i 
normal-en med en 3. plass, 
og en 9. plass på sprinten. 
Ole Tafjord Suhrke i Gut-
ter 16 tok en 6. plass på 
normalen og 9. plass på 
sprinten. I tillegg til Gro fikk 
også Andrine Skavhellen og 
Robert Ursin Walle en dip-
lom signert av Eirik Kvalfoss 
for å ha skutt fullt hus på 
en distanse i løpet av helga. 
Sist helg tok Vebjørn Horn 
seieren i Gutter 13-klas-
sen i skiskyting på Tinn, 
mens Håkon Milliam Ustad 
tok tredjeplassen i samme 
klasse - to av tre på pallen 
fra IL Ivrig!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

FULLT HUS! Torben Thorn-
quist Grytnes (10) fra Un-
drumsdal skyter fullt hus og 
går opp i ledelse! Dermed 
ble det seier til Torben på 
søndag, men lørdag gikk 
seieren til Oscar Jåberg 
Horn (11) fra Bjune.

Foto: 
Stian Ormestad.

SULTEN?
Vi har stort utvalg av

middager, kom innom
for en hyggelig handel
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Sport i Re:

Kristoffer Liset sikter mot toppen

Kristoffer Liset (20) tok en 
femteplass i Norgescup på 
Beitostølen – i kamp mot 
over 200 av de beste junior-
ene fra hele landet.

«Hvem er han Liset ‘a?»
– Mens vi venter på premie-
utdelingen hører jeg lands-
lagsfolka ett par bord lenger 
bort nevne navnet mitt. 
«Hvem er han Liset a’?» Da 
jeg ble ropt opp, ga jeg dem 
et lite nikk.
Her i Re veit de fleste hvem 
denne karen er. Sprekingen 
har utmerka seg i skisporet 
opp gjennom alle alders-
klasser, men også i andre 
idretter. Han digger alt som 
har med å være i aktivitet 
å gjøre – og der det kan 
kåres en vinner. Spesielt har 
han utmerka seg i triath-
lon: I Gråtassen satte han 
først ny rekord, for å slå 
sin egen rekord året etter. 
Alle åra på Re VGS vant han 
Re-triathlonet, der det skal 
løpes fra Re VGS, svømmes 
i Langevann, og sykles til-
bake til skolen. Da han som 
førsteklassing var raskest av 
alle ble det oppstandelse, 
og de neste to åra var han 
helt uslåelig. Tre seire, av 
tre mulig. Og det til en som 
ikke gikk toppidrett, ikke 
idrettslinja en gang. Kristof-
fer valgte vanlig studiespes 
på Re VGS. – Jeg liker real-
fag med fysikk, kjemi og litt 
vanskeligere matte, for-
teller 20-åringen som veit 
at nåløyet er trangt for å 
kunne leve av langrenn.
Men det er den store drøm-
men. Likevel, Kristoffer har 
en back-up: – Jeg har veldig 
lyst til å jobbe med fornybar 
energi, og tenker å utdanne 
meg i den retningen som 
ingeniør. Det vil være en 
spennende og viktig jobb.
Men først skal han satse på 
ski. Etter at han var ferdig 
på Re VGS i fjor våres, har 
ferden gått videre til Meråk-
er og langrennslinja der. 
Her går han i klasse med 
40 andre skiløpere fra hele 
landet. Kristoffer skryter 
av en tett oppfølging med 
trenere, og som den allsi-
dige karen han er liker han 
at det ikke bare går i ski – 
men mye annet moro også.
– Jeg kom opp i danseeksa-
men før jul. Jeg dansa i 
fire timer og var helt skutt 
etterpå, forteller Kristoffer, 
som setter pris på all slags 
aktivitet – også dans. – Det 
er god trening, og jeg liker 
å danse. Han skal også 
gjennom volleyball, turn, 
stup, fotball, innebandy, 
med mer – men med lang-
renn parallelt hele veien.
– Det er langrennstrening 

hver morgen og kveld, og ei 
økt midt på dagen med noe 
helt annet – som for eksem-
pel dans eller turn.

– Laga våre egne 
sprintstafetter på Bibo
Kristoffer har aldri likt å 
sitte stille. Han har digga 
alt som kan konkurreres i, 
enten det er å løpe fortest, 
løfte tyngst, eller hoppe 
høyest. – Jeg er nok et skik-
kelig konkurransemenneske, 
innrømmer han. Aller mest 
moro er ski. – Da vi gikk på 
Kirkevoll var det bare ti – 
femten minutters friminutt, 
men skia måtte vi få på 
– og kanskje rakk vi maks 
ett par korte runder før det 
ringte inn igjen.
Kristoffer er nærmest opp-
vokst på Bibo, med pappa 
Espen, mamma Inger Syn-
nøve og storesøster Mette 
som aktive skiløpere. Bibo 
var lekeplass året rundt, 
bare noen få minutter hjem-
mefra. – Det var veldig gøy 
med poenglangrenn. I til-
legg laga vi egne treninger. 
Vi arrangerte sprintstafetter, 
der vi hele tida passa på å 
ha javne lag så det ble stor 
spenning!
Det sosiale er mye av grun-
nen til at det ble ski, når 
Kristoffer skulle satse. Han 
kunne blitt knallgod i mye, 
spesielt triathlon, men der 
var han så å si aleine fra Re.
Når det gjelder langrenn, er 

lufta nesten gått ut av bal-
longen. Men så kom hans 
beste resultat noensinne 
– så langt. Nå er Kristof-
fer heltent igjen: – Jeg tok 
et enormt steg fra Gutter 
16 til Menn 17. Det var da 
jeg så at jeg kunne henge 
med i toppen. Men så fikk 
jeg kyssesyken og det gikk 
to og en halv måned uten 
trening. Jeg har egentlig 
ikke helt kommet meg igjen 
før nå.
I fjor var han sliten og kom 
bakpå med både skole og 
trening. Det ble tungt, men 
Kristoffer valgte likevel å ha 
trua på at det skulle lette – 
og det har det endelig gjort: 
– Ja, jeg har en helt annen 
følelse nå! Jeg har tenkt at 
det snart måtte løsne igjen. 
Men at det skulle skje nå, 
kom som et sjokk! Nå har 
jeg bare løst til å holde på 
til jeg er best!
Han ser at det er mulig å bli 
best – også med inspirasjon 
fra tidligere klassekamerat-
er. Det er ganske utrolig at 
en liten plass som Re har så 
mange som hevder seg i så 
mange idretter.
– Jeg har gått i klasse med 
Iver (Knotten, sykling, red. 
anm.), Jeanette (Hegg 
Duestad, skyting), Tobias 
(Gran, fotball), med flere, 
og jeg lar meg inspirere av 
det de får til i sine idretter. 
Det er gøy at vi kommer 
fra en liten plass og har så 

Kristoffer benytta også an-
ledningen til å gå Biboren-
net på hjemmebane. Der 
var han en stor helt for de 
yngre Ivrig-løperne, akkurat 
som de eldre klubbkamera-
tene Simen Gunhildstad og 

skolen han går på på Meråk-
er. – Det blir nesten som 
hjemmebane, det også. Jeg 
skal gjøre alt for å komme 
meg dit!
Les mer om Kristoffer på 
nettavisa ReAvisa.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no.

IL Ivrig sanka 151 
Norgescup-poeng
på Beitostølen! 
BEITOSTØLEN/RE: Flere IL 
Ivrig-løpere stilte til start 
på Beitostølen. I tillegg 
til Kristoffer Lisets (20) 
femte- og så fjerdeplass, 
gikk Markus Klepp Grytnes 
inn til 12. plass i konkur-
ranse med 170 andre løpere 
– bare femten sekunder 
unna en topp seks-plasser-
ing. Tiril Kristine Knotten 
fullførte også på en sterk 
poengplass, så hele tre 
Ivrig-løpere tok Norgescup-
poeng på Beitostølen, og til 
sammen sanka de hele 151 
norgescuppoeng. – Ikke 
dårlig av «lille» Ivrig, som i 
helgen må sies å være gan-
ske så stor!, oppsummerer 
klubben på egen nettside.

BREKKEKOLLEN: – Vi drar hverandre opp, forteller Kristoffer Liset, som 
er en av fire topp-utøvere i hver sin idrett – alle fra samme årskull i Re. 
– Å vokse opp her er helt topp. Vil du være aktiv, har du mye å velge i. 

det et stort Ivrig-miljø med 
mange gode kompiser.
En annen ting er at allsi-
digheten til Kristoffer kom-
mer til nytte. – Langrenn 
er variert i seg sjøl. Du må 
være sterk i hele kroppen, 
i bein og armer, mage og 
rygg. I tillegg må du være 
sterk psykisk. – Det er noen 
ganger jeg tenker «hvorfor 
driver jeg med dette?». Det 
er ikke alltid like godt å vite. 
Det gjør dritvondt, og du 
presser deg så du nesten 
spyr. Det er mye slit.
– Men jeg liker nok å pine 
meg sjøl littegrann. Og 
ingenting er bedre enn å 
komme i mål med følelsen 
av at «nå gikk det bra»! 
Tenk hvis man får alt til å 
klaffe, og er best i verden. 
Ingen i hele verden er bedre 
enn deg på akkurat dette, 
liksom.
Kristoffer holdt på å miste 
drømmen, forteller han til 
ReAvisa. Før Norgescup-
suksessen sist helg hadde 

mange gode idrettsutøvere. 
– Vi drar hverandre opp, 
forteller Kristoffer, som er 
en av fire topp-utøvere i 
hver sin idrett – alle fra 
samme årskull i Re. Å vokse 
opp her i Re er helt topp. Vil 
du være aktiv, har du mye 
å velge i. Kristoffer hadde 
verdens beste lekeplass 
Bibo rett borti gata, og 
han gikk på ski til skolen 
– også på ungdomsskolen. 
Skisporet ligger ferdig opp-
kjørt 200 meter fra husveg-
gen på Brekkekollen. 

Suveren hjemmeseier
i Biborennet 2018
I januar brukte Kristoffer
dagene hjemme hos mam-
ma og pappa til å trene – 
selvfølgelig – og til å nyte 
triumfen på Beitostølen.
Han er nå blant de beste 
juniorene i landet og ble tatt 
ut som 1. reserve til junior-
VM. Fire kommer til VM, han 
er med det rangert som den 
femte beste i hele landet. 

Thomas Kjær var for ham.
– Simen var den beste i 
klubben, og Thomas gikk 
jo på NTG. De var heltene 
mine, men de syntes nok at 
jeg var litt hyper og masete 
til tider da jeg fløy i beina 
på dem.
– Og nå blir du et forbilde 
for nye, masete unger?
– Tja, si det, men det er 
artig da – sjøl om jeg ikke 
føler meg så god. Jeg får 
prøve å være frisk og rask 
ungdom og være med så 
mye jeg kan. Som for eks-
empel å bli med i 
Biborennet.
Det ble suveren seier i 
Biborennet – bare så det er 
sagt. Og det dagen etter at 
han som en av ti utvalgte 
juniorer fikk lov å være med 
i senior-NM, der han kom 
blant de femti beste. Helt rå 
prestasjon, det også!
På lengre sikt gleder Kristof-
fer seg til NM i 2019 – da 
arrangeres NM i skiløyper 
han kjenner godt, ved 

Da vi gikk på Kirkevoll skole var det bare ti – femten minutters friminutt, 
men skia måtte vi få på – og kanskje rakk vi maks ett par korte runder før 
det ringte inn igjen...
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Vi har ski-kafè i Høgstua hver søndag i februar.
Åpent fra kl. 12.00 til ca. 15.00.

Salg av vafler, pølser, nystekt brød, kaffe, kakao mm.

Velkommen uansett fremkomstmiddel! 
Hilsen Styret.

Søndagskafé på 
Våle prestegårdSTORT SKITALENT: Kristoffer Liset (20) 

fra Brekkeåsen henger med helt i toppen 
av junioreliten i langrenn. Pappa Espen 
Liset ble klubbmester siste gang i 2010, 
men er etter det blitt slått av unggutta i 
klubben. De tre siste åra av sønnen 
Kristoffer Liset. 

Foto: 
Stian Ormestad.

holtgard.no
tlf 928 128 94

Sjekk siste nytt 
på ReAvisa.no

Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
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Sport i Re:

Rambergkollen - Re-resultater:

Gutter 8 år, K18 – ingen plassering:
Isak Brenno, 8,5 meter i det lengste hoppet.

Gutter 10 år, K8 – ingen plassering:
Henrik Brenno-Strandli, 4,5 m i det lengste hoppet.

Gutter 15 år, K44:
1. plass Even Kommedal, 43,5 m i det lengste hoppet.

Veteran 50 +, K44:
1. plass Arvid Lian, 44 meter i det lengste hoppet.

Dagens lengste hopp: Kristian Høines fra Pors IF 
Allianse Ski, Gutter 14 år, med 47,5 meter.

Avdeling Revetal 

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

 www.petterstrafikkskole.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

RE-TRIMMEN: Yngste deltaker Markus Bøhle (2) ligger i 
pulken etter pappa Truls Bøhle (31) fra Ramnes. Alf Rune 
Brygmann (52) og sønnen Fillip Brygmann (12) fra Re-
vetal prepper ski før start. Elena Fossnes Sæther (5) fra 
Bergsåsen kunne nesten ikke få klokka til å gå fort nok til 
starten skulle gå i Re-trimmen 2018. 

Foto: 
Stian Ormestad.

LYS, VARME, 
ELLER EKSTRA 

KONTAKTER

TLF. 33 06 10 20

www.altinstallasjon.no

Sjekk siste nytt 
på ReAvisa.no

Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
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Søndag 28. januar arrang-
erte IL Ivrigs hoppgruppe 
Rambergrennet 2018, som 
teller som kretsmesterskap. 
Totalt var det rett over tjue 
deltakere, og noen hoppa i 
flere bakker.

– Kommer til Re 
for å oppleve snø
Først ut var tre deltakere 
i den minste bakken, K8. 
Her var det en deltaker 
på hjemmebane, Henrik 
Brenno-Strandli (10). Rik-
tignok bor han på Nøtterøy, 
men hopper for IL Ivrig. 
– Mamma er fra Revetal, 
skjønner du. Derfor ble det 
Ivrig, og det er veldig bra! 
Hver torsdag er han på 
hopptrening, enten i Ram-
bergkollen eller i Vålehal-
len hvis det ikke er snø. 
– Hjemme på Nøtterøy er 
det ikke snø i det hele tatt, 

Ny pers – tross febersjuk kropp

forteller Henrik, – det er 
helt bart på bakken. Kan-
skje bare såååå lite snø, 
maks. 
– Det er liksom det som er 
litt av greia da, å komme til 
Re og oppleve snø. Jeg har 
en liten runde med skispor 
på plenen hjemme, og det 
er alt som er igjen av snø 
der nå – eller det er nesten 
mer is, egentlig. Her i Re er 
det jo masse snø.
Så interessert i ski og spe-
sielt skihopp er denne unge 
Ivrig-hopperen, at han vis-
ste at han skulle hoppe på 
ski allerede før han kunne 
gå, forteller han med stor 
innlevelse til ReAvisa. Da 
han starta på skolen, fikk 
han lov.
– Var det like moro som du 
trodde da?
– Første gangen jeg satt på 
bommen, satt jeg sikkert 
en halvtime før jeg turde å 
slippe taket. Da var det ikke 
noe moro, mens jeg satt 
der. Men etter det første 
hoppet har jeg bare villet 
hoppe og hoppe og hoppe, 
hele tida. Det er skikkelig 
moro!
10-åringen starter med 3,5 
meter i prøveomgangen, 
legger på til 4 meter i 1. 

omgangen, og øker enda 
mer til solide 4,5 meter i 
sistehoppet. – Meget bra 
hopp, forteller en informativ 
og god speaker i bakken.
Henrik heier på fetteren 
sin, Isak Brenno, som også 
er fra Nøtterøy og hopper 
for IL Ivrig. Og når de to er 
ferdig i den lille og mel-
lomste bakken, heier de 
på Even Ringen Kommedal 
(14) fra Kleiva i 15-årsklas-
sen. Han har tatt steget 
opp i den store bakken, 
K44. Even var febersjuk og 
pjusk, men klarte ikke å 
holde seg under dyna og tok 
med hoppskia sånn i tilfelle 
lysten tok helt overhånd. 
Det gjorde den, så hopp-
renn ble det – sjøl om han 
nesten ikke fikk stabla seg 
opp til toppen av overren-
net igjen etter prøvehoppet. 
Og for et renn det ble: I 1. 
omgang tangerte han sin 
egen personlige rekord på 
41 meter, før han skviser 
ut siste rest av energi i en 
febersjuk kropp og lander 
på 43,5 meter i sistehop-
pet – ny personlig rekord 
og klasseseier. Så står 
hele Ivrig-gjengen igjen og 
heier på sistemann over 
hoppkanten: Veteranen og 
hopptrener Arvid Lian (56) 
fra Undrumsdal. Han lander 
på 44 meter på sitt lengste, 
og det holder til seier i vet-
eranklassen for 50 +.

Perfekte forhold!
– Jeg får vel prøve meg i 
Veteran-NM uti februar, sier 
Arvid til ReAvisa. Han tok 
NM-gull for to år siden. Det 
er Arvid og Ragnar Skinnes 
holder hoppgruppa gående. 
Arvid som trener og Ragnar 
som alt-mulig-mann.
– Ragnar er helt rå, en 
ildsjel du ikke finner mange 
av. Det er ikke få timer han 
har for hoppgruppa, får 
ReAvisa fortalt. I helga var 
han rennleder, og hadde 
kontroll på stort og smått.
Hver torsdag fra og med 
etter høstferien og fram til 
vinteren er over kjører Rag-
nar og Arvid treninger. Om 
sommeren reiser hopp-
gruppa på samlinger i 
plastbakker rundt omkring. 
Om vinteren sørger Ragnar 
og gjengen for at Ramberg-
kollen er hoppbar så lenge 
som mulig. Etter avlysning i 
fjor, og et litt amputert renn 
med to av tre bakker for to 
år siden, er vinteren tilbake 
for fullt i Re i år. Endelig var 
det renn i Rambergkollen 
igjen, og det under perfekte 
forhold. IL Ivrig får mye 
skryt for arrangementet.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

NY REKORD: Even Ringen 
Kommedal (14) skviser ut 
de siste kreftene i en feber-
sjuk kropp og forbedrer sin 
personlige rekord med 2,5 
meter til ny rekord på 43,5 
meter. 

Foto: 
Stian Ormestad.

RAMBERGKOLLEN: Even Kommedal var febersjuk og pjusk, men 14-årin-
gen fra Kleiva klarte ikke å holde seg under dyna da det ble arrangert 
hopprenn hjemme i Rambergkollen - og for et hopprenn det ble!

Små og store kosa seg med Re-trimmen

Årets Re-trimmen gikk av 
stabelen søndag 21. januar. 

Deltakere fra 2 år 
og oppover
Yngste deltaker var Markus 
Bøhle (2) som lå i pulken 
etter pappa Truls Bøhle 
(31). Elena Fossnes Sæther 
(5) og mamma Jane Fos-
snes Hagen (34) hadde 
sklidd ned fra Bergsåsen 
i perfekte skispor for å bli 
med i Re-trimmen. 5-årin-
gen er så utålmodig at tida 
kunne ikke gå fort nok til 
start klokka 11.00. – Jeg vil 

gå nååå!!!, sier Elena som 
har fått seg en flott Ramnes 
IF-lue. Mamma Jane gikk 
aktivt da hun var yngre, og 
satsa på langrenn i oppvek-
sten i Tuddal. Nå bor fami-
lien i Bergsåsen, og de har 
mange turer i Re-løypene.

Bruker Re-løypene mye
Far og sønn Brygmann fra 
Revetal planla en litt lenger 
runde, og de kom i god 
tid for å legge på et lag 
med smøring før start fra 
Ramnes skole. Fillip Bryg-
mann (12) og pappa Alf 

Rune Brygmann (52) er ikke 
ukjent med Re-løypene, 
men det er første gang de 
går et renn her. – Jeg er 
jo Ramnes-gutt, men har 
bodd på Revetal i snart 30 
år nå, forteller pappa Alf 
Rune. Guttungen er glad i 
å gå på ski, og hadde 13 
runder rundt Røråstoppen 
skole som oppvarming. 
Mens pappa blir anpusten 
av bare en runde rundt på 
parkeringsplassen ved start-
området. – Jeg tror vi skal 
gå en rolig tur og bare kose 
oss, sier Alf Rune til søn-

RAMNES: Re-trimmen er et familieskirenn for absolutt alle, der du kan velge mellom lang, kort, 
eller veldig kort løype. 

nen, i håp om å ikke bli helt 
parkert av sønnen der ute i 
Re-løypene.

Premie til alle deltakerne
Re-trimmen gikk med felles-
start og målgang på Ram-
nes skole – uten tidtakning. 
Alle som var med fikk Re-
løpet-pins i premie, og det 
var en ekstra premie til 
eldste og yngste deltaker 
blant menn, damer, gutter 
og jenter.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Sport i Re:

Biborennet 2018 - Re-resultater:

Jenter 9 år – 1 km, ingen plassering:
Ronja Alltun
Vilde Joberg Horn
Kaja Lundberg Linnestad
Olivia Grytnes Thornquist

Gutter 9 år – 1 km, ingen plassering:
Adam Anmarkrud

Gutter 10 år – 2 km, ingen plassering:
Rasmus Creutzer Langslet
Une Colin Nicholls

Jenter 11 år – 2 km:
5. plass Lovise Horn
7. plass Malene Tuft Søyland

Gutter 11 år – 2 km:
3. plass Oscar Joberg-Horn
15. plass Thorben Grytnes Thornquist
17. plass Gustav Norman Bøhle Bjørang
19. plass Syvert Othilius Husemoen

Jenter 11 år – 2 km:
7. plass Thea Tveitan Aaland

Gutter 12 år – 2 km:
Delt 3. plass Simen Bror Knotten
5. plass Emil Creutzer Langslet
17. plass Emre Karsten Bugge
18. plass Jonas Hestnes

Gutter 13 år – 4 km:
3. plass Vebjørn Horn
15. plass Robert Ursin-Holm Walle

Jenter 13 år – 4 km:
12. plass Ingrid Tuft Søyland
15. plass Fran Hermine Bjørang

Gutter 14 år – 4 km:
8. plass Sebastian Joberg Horn
18. plass Kolbjørn Hage Gunnerød

Gutter 15 år – 7,5 km:
4. plass Andreas Fon Heierstad
11. plass Oscar Creutzer Langslet
12. plass Viktor Jørnsen

Gutter 16 år – 7,5 km:
11. plass Martinius Hage Gunnerød

Kvinner 17 år – 9,5 km:
1. plass Tiril Kristine Knotten

Kvinner 19/20 år – 9,5 km:
2. plass Henriette Olsen Kaale

Menn 19/20 år – 15 km:
1. plass Kristoffer Liset

BIBO: Biborennet gikk 
søndag 14. januar i flotte 
forhold på Bibo – der det 
hører hjemme. I fjor ble 
rennet flytta til Svarstad på 
grunn av snømangel. I år er 
det bare fryd og gammen:
– En vinter som dette er 
jo som en drøm, forteller 
rennleder Thomas V. Lange-
drag til ReAvisa. Med 280 
startende var det litt av en 
logistikk som skulle gå opp, 
men det gikk feiende flott. 
Noen måtte riktignok ropes 
i riktig retning noen ganger, 
men med krystallklare 
løypevakter rundt traseen 
gikk alt knirkefritt for seg. 
Arrangørklubben stilte med 
godt over 30 deltakere, og 
det ble to hjemmeseiere og 
en hel masse pallplasser-
inger.

Suveren seier til Tiril
Tiril Kristin Knotten (16) 
sørga for hjemmeseier i 
klassen Kvinner 17 år, med 
nesten ett minutts mar-
gin ned til andreplassen. 
– Dette er den aller første 
10-kilometeren jeg går i 
konkurranse, forteller Tiril 
til ReAvisa før start, – så 
det er litt nytt for meg. Vi 
har jo gått fem kilometer 
fram til nå. Tempo ut fra 
start og opp til fem kilome-
ter var upåklagelig. Tiril var 
rett og slett suveren. – Jeg 
merka tidlig at jeg fikk en 
god luke, og jeg klarte å 

beholde den helt inn til siste 
sløyfa før mål. Det var deilig 
å se at jeg hadde såpass 
kontroll, forteller Tiril til 
ReAvisa etter målgang. Så 
fort gikk hun, at hun måtte 
ta seg forbi flere av deltak-
erne i klassen som starta 
før henne. Lillebror Simen 
Bror Knotten (12) står klar 
i målområdet til å hjelpe 
storesøster. Det er av med 
hansker, støtte litt, hente 
saft og rett og slett ta vare 
på hverandre. Mens Tiril nå 
er akkurat for gammel for 
å gå Ungdomsbirken, er Si-
men akkurat gammel nok. 
Hans store mål var å klare å 
kvalifisere seg, og det klarte 
han med en strålende delt 
tredjeplass. De fire beste 
blir seeda.
– Du MÅ nesten gå på ski, 
du som har det flotte etter-
navnet ditt?
– Jeg MÅ ingenting! Jeg gjør 
det fordi jeg har veldig lyst 
og syns det er veldig moro, 
forteller Simen til lokalavisa 
med et stort smil. – Men de 
fleste kan etternavnet mitt, 
så mange tenker nok at 
«han der går sikkert fort».
– Og det gjør du jo?
– Joa, det gjør jeg kanskje, 
sier 12-åringen, strålende 
fornøyd for å være klar for 
Ungdomsbirken i hans første 
mulige år. De to andre søsk-
nene Knotten, Elin og Iver, 
gikk ikke Biborennet. Elin 
er sjuk og kunne ikke gå, 

mens Iver satser på syk-
kel i sørligere strøk der han 
trener og bor om dagen.
Tiril satser i Norgescup, 
der hun tok poeng på Be-
itostølen helga før Biboren-
net. – Nå er det bare om 
å gjøre å få til masse god 
trening før neste Norges-
cup-renn i uke sju, forteller 
hun til ReAvisa. 

Flere Ivrig-løpere klare 
for Ungdomsbirken
I tilllegg til Simen Bror 
Knotten, er også Vebjørn 
Horn klar for Ungdoms-
birken med tredjeplass i 
Gutter 13 år, det samme er 
Andreas Fon Heierstad med 
4. plass i Gutter 15 år.
Uheldige Emil Creutzer 
Langslet ramla akkurat 
utenfor seedinga etter et 
strålende Biborenn som 
endte med en sterk 5. plass 
i Gutter 12 år – bare en 
plass unna Ungdomsbirken.
Kristoffer Liset (19) tok den 
andre hjemmeseieren – ikke 
overraskende. Langrenns-
kometen er blant de fem 
beste juniorløperne i landet, 
og kom blant topp-femti 
i senior-NM fredagen før 
Biborennet på søndag. Les 
mye mer om Kristoffer på 
nettavisa ReAvisa.no.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Nest eldste og yngste Knotten susa inn 
til seier og seeding til Ungdomsbirken

SUPERSØSKEN: 
Storesøster Tiril 
Kristine Knotten 
(16) og minstemann 
Simen Bror Knotten 
(12) i en sportslig 
søskenflokk på fire 
fra Bjune, nådde 
sine mål i Biboren-
net 2018. Tiril vant 
sin klasse suverent, 
og Simen ble seeda 
til Ungdomsbirken. 
På det lille bildet ser 
vi storesøster med 
et godt skyv opp 
bakken til stadioen 
på Bibo. 

Foto: 
Stian Ormestad.

BIBO: – De fleste kan navnet mitt, forteller Simen Bror Knotten 
– minstemann av fire Knotten-søsken som utmerker seg stort i sport. 
Nå er yngstemann seeda til Ungdomsbirken i sitt aller første forsøk.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
– gjennom 20 år!

Re-løpet 2018 gikk i tidvis 
tett snøvær og en passelig 
minusgrad. Start og mål var 
som vanlig lagt til Ramnes 
skole, med 38 kilometer 
flotte løyper i kupert ter-
reng, inn i skauen og ut på 
åpne jorder.

Fire lokale klassevinnere
Vi finner flere lokale klasse-
vinnere på resultatlista: 
Merete Dyblie i Kvinner 41 
– 45 år, Kristin Bruserud i 
Kvinner 46 – 50 år, Inger 
Synnøve Liset i kvinner 50 – 
55 år og ektemannen Espen 
Liset i Menn 46 – 50 år.
Ikke rart super-ekteparet 
har fått super-søsken til 
barn, Mette og Kristoffer. 

Sistnevnte er i junior-eliten 
i langrenn, etter fantas-
tiske resultater i år. Les mer 
om Kristoffer på nettavisa 
ReAvisa.no. Foreldrene fikk 
boltre seg fritt i Re-løpet, 
uten konkurranse fra barna. 
Kristoffer forteller til ReAvi-
sa at han hadde skikkelig 
lyst til å gå Re-løpet.

Suksessen lå i gutt-
ungens ski?
– Kjente jeg var skikkelig 
misunnelig da jeg snakka 
med mamma og pappa på 
telefon til morgenen i dag. 
Men jeg må få prioritert en 
treningsperiode nå og er på 
hytta, som planlagt.
Kristoffer kan avsløre at 

begge foreldrene gikk på 
hans ski i dag, – så kanskje 
det er der suksessen ligger?
– Uansett, spesielt imponert 
av pappa. Mamma trener jo 
livet av seg hver uke, mens 
pappa er litt mer av den 
«normale» typen!
Raskeste Ramnes IF-løper – 
sånn helt på hjemmebane – 
ble Øyvind Peder Jahre med 
andreplassen i Menn 41 – 
45 år. Den eldste deltakeren 
i Re-løpet 2018 var Svein 
Magne Storli fra Barkåker IF 
i Menn 76 år og eldre som 
fullførte på tida 2:51:14.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re-løpet 2018 - Re-resultater:

Kvinner 26 – 30 år:
2. plass Kristiane Holmøy

Kvinner 41 – 45 år:
1. plass Merete Dyblie

Kvinner 46 – 50 år:
1. plass Kristin Bruserud
2. plass Elisabeth Grytnes

Kvinner 50 – 55 år:
1.plass Inger Synnøve Liset

Menn 36 – 40 år:
6. plass Halvard Knotten
8. plass Anders Eia Linnestad
9. plass Morten Skjeggestad

Menn 41 – 45 år:
2. plass Øyvind Peder Jahre

Menn 46 – 50 år:
1. plass Espen Liset
5. plass Jørgen Dyblie
11. plass Hans Georg Kalager
15. plass Knut Nåtedal
16. plass Jørn Svinsholt
17. plass Thomas Lagarhus

Menn 51 – 55 år:
3. plass Harald Hoel Sørby
6. plass Arne Nåtedal
10. plass Steinar Haugen
13. plass Jørn Ole Ramberg

Menn 66 – 70 år:
3. plass Jørn Willy Olafsen
5. plass Hans Jakob Klausen

Totalraskest mann:
John Christian Deighan fra Asker SK
i klassen for Menn 31 – 35 år med tida 1:58:37.

Totalraskeste kvinne:
Martine Nygaard fra Asker SK i klassen for Kvinner 
26 – 30 år med tida 2:22:35.

Eldste deltaker: 
Menn 76 år og eldre, Svein Magne Storli fra Barkåker 
IF som fullførte på tida 2:51:14.

Ekteparet Liset sørga for 
hver sin hjemmeseier i Re-løpet
RAMNES: Super-ekteparet gikk inn til seier på sønnen Kristoffers ski.

BESTE LOKALE LØPER: 
Espen Liset fra Brekke-
åsen vant klassen Menn 
46 – 50 år, og satte den 
raskeste tida av alle lokale 
deltakere. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Sport i Re:

Nedkjempa tabelltoppen på hjemmebane
RAMNESHALLEN: Ramnesjentene vant med nesten tjue 
mål i årets første hjemmekamp, men den andre kampens 
ett-målsseier smakte enda bedre. For da ble en ubeseiret 
serieleder slått av et Ramnes-lag som blødde for drakta. 
Etter flere utsettelser før jul, kommer hjemmekampene tett 
som hagl nå etter jul. Første hjemmekamp mot tabelljum-
bo Skarphedin endte med storseier. Onsdag 10. januar tok 
Ramnes-jentene i 3. divisjon i mot Fram 2. Gjestene hadde 
ikke tapt en eneste kamp denne sesongen, men det skulle 
det bli slutt på med besøket i Ramneshallen: – Sesonens 
beste, oppsummerer Ramnes-trener Ronny Bekkevold: – I 
kveld slår vi en ubeseiret serieleder etter å ha liggi under 
store deler av kampen. Men vi henter frem gigantkreftene 
og vinner til slutt med ett mål 29 – 28. I dag blør jentene 
for drakta. Deilig!, jubler Ronny sammen med jentene.
ReAvisa har gått helt bananas med jubelbilder i fotogalleri-
et fra håndballsesongen, som er oppdatert med følelsester-
ke bilder fra kampen. Se bildene på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad.

Re FK til semifinale på hjemmebane

MENY ARENA: Meny Arena Cup starta den andre helga i 
januar, og da var senior herrer først ut. Det holdt helt til 
semifinale for Re FK 1, der det ble et knepent 2 – 1-tap 
mot Runar. Helga etter var det G19 som skulle gjøre opp 
seg i mellom, helga etter det igjen var det G16. Videre 
får både G13 og G14 hver sin helg i kaldhallen, før senior 
kvinner avslutter Re FKs cup-maraton 11. mars etter fem 
turneringer på under to måneder. Se bilder fra fotball-
sesongen på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad.

To gull og ny 
norgesrekord
SÄVSJÖ/RE: I januar tok 
Jeanette Hegg Duestad med 
seg to gullmedaljer og en 
ny norgesrekord hjem fra 
Nordens største luftstevne: 
Swedish cup. – Jeg hadde 
mål om tre av tre mulige 
finaler, og jeg håpa å gjen-
nomføre noen greie konkur-
ranser, forteller Jeanette.
Det klarte hun: Allerede på 
første dag ble det gull til 
Fon-jenta, sjøl om det var 
en utrolig javn finale. På 
den andre dagen gikk det 
ikke helt som planlagt: 
– Det ble litt krøll halvveis i 
finalen, så her ble det en 5. 
plass, forteller hun til ReAvi-
sa. Den siste dagen derimot 
ble det en god seier, og 
poengsummen ble på 251,9 
på 24 skudd – som betyr at 
Jeanette slo norgesrekorden 
hun satte i Luxembourg i 
desember, på nytt denne 
helga, i sin klasse. 
– Jeg jobber veldig godt un-
derveis i konkurransene og 
er veldig fornøyd med gjen-
nomføringene. Avslutter dag 
tre på best mulige måte, 
og fikk også en premie for 
beste juniorkvinne sammen-
lagt fra stevnet, forteller 
Jeanette til ReAvisa som nå 
sikter mot luft-EM i Ungarn 
seinere denne måneden.

Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Foto: Privat.

Det er onsdagskveld, og i 
lokalet Dalheim i Undrums-
dal har ni gutter tatt turen 
for den ukentlige «Ung-
domstrimmen».

«Innsatspremie» deles 
ut en gang i året
Svein Brenna, mannen som 
står bak og som organiserer 
treningene, sitter oppe på 
scenen og setter opp lag 
til innebandyturneringen 
seinere i kveld.
– Dette er primært et tilbud 
til de som ikke har et an-
net tilbud eller ikke har 
noe annet å gjøre, forteller 
Svein til ReAvisa, mens han 
organiserer lag. – Jeg er 
ikke noen trener eller noe 
sånt, jeg bare organiserer 
og passer på at alt går bra, 
forteller han videre.
Hver onsdag møtes gjengen 
og har innebandyturner-
ing. Ved å møte ofte opp 
på trening, og ha en positiv 
holdning kan man vinne 
innstatspremien som blir 
tildelt en gang i året.

Jostein Gunnerød (18) har 
vært med helt siden trim-
men startet i 2013, og har 
også vunnet innsatspre-
mien: – Jeg synes det er 
veldig moro, og det er et 
veldig bra tilbud for meg 
som ikke får meg til å gjøre 
noen annen trening.

All ungdom velkommen!
«Ungdomstrimmen» handler 
ikke bare om innebandy-
turnering hver onsdag, det 
har også en sosial side. Før 
har gjengen vært på paint-
ball og lazerworld. I år går 
turen opp til Vrådal, hvor 
de skal stå på slalåm. Man 
trenger verken være en 
racer i innebandy eller ha 
kjempebra kondis for å bli 
med – der er alle ungdom 
velkommen, fra hele Re og 
omegn!
«Ungdomstrimmen» er hver 
onsdag på Dalheim, fra 
klokka 18.30 til 20.00.

Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Ungdomstrim på Dalheim: 
– Her er alle velkommen!

UNGDOMSTRIMMEN: F.v. Svein Brenna sammen med ung-
domsgjengen på Dalheim. 

Foto: Amalie Andersen.

UNDRUMSDAL: Ikke alle ungdommer har en 
fritidsaktivitet å holde på med. I Undrumsdal 
har de nettopp et tilbud til disse ungdommene, 
nemlig «Ungdomstrimmen» som er et lavter-
skeltilbud for ungdom mellom 10 og 20 år.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Lokalpolitikk i Re:

Nytt bibliotek 
på Revetal
REVETAL: – For å ta vare 
på tilhørigheten til Re, så 
trur jeg faktisk vi trenger 
en møteplass i bygda som 
et nytt folkebibliotek kan gi 
oss, mener Trude Viola An-
tonsen (AP). – Et bibliotek 
i dag er et lite kulturhus, 
mener hun. – For vårt lokal-
samfunn vil et bibliotek på 
Revetal, i nærhet av buss 
og andre tilbud, ha en stor 
verdi – særlig i ei framtid 
der Re er en del av en ny 
storkommune, mener Tove 
Øygarden (H). Framtidas 
bibliotek vil romme så mye 
mer enn bare bøker, under-
streker hun. – Dette blir en 
møteplass der stikkord vil 
være «læring» og «kultur».
Flere folkevalgte, både de 
som til slutt stemte for og 
de som stemte i mot, ut-
trykker bekymring for de 
økonomiske forpliktelsene 
som ligger i saken, enten 
man leier videre eller velger 
å kjøpe ut bibliotek-delen 
i framtida. Det vil bli den 
nye Tønsberg kommunes 
bekymringer. Vi veit lite om 
hva den nye kommunen 
vil ha å rutte med, men de 
fleste mistenker nok at det 
fortsatt vil bli ganske trangt 
reint økonomisk. Øyvind 
Jonassen (H) poengterer at 
et nytt bibliotek på Revetal 
er nevnt i den politiske 
plattformen begge kommu-
nene har gått god for, – så 
dette er noe Tønsberg veit 
om. Heming Olaussen (SV) 
frykter en skikkelig blåman-
dag på nyåret 2020, – da vi 
ser hva slags økonomiske 
forpliktelser begge par-
ter drasser med seg inn i 
dette ekteskapet. – Det er 
ikke sjelden at økonomiske 
problemer er en skilsmisse-
grunn. Bent Sørsdal (V) 
snudde i løpet av kom-
munestyret, og støtta FrP 
i skepsisen til å bygge nytt 
bibliotek: – Da jeg kom hit 
i dag, var jeg helt sikker på 
å følge rådmannens forslag 
om å bygge bibliotek. Nå er 
jeg blitt veldig betenkt, og 
vil stemme i mot. Senter-
partiet delte seg på midten, 
med tre for og tre i mot. 
Til og med KrF med bare to 
representanter i kommune-
styret klarte å splitte seg 
med en stemme for og en 
stemme i mot. Arbeiderpar-
tiet og Høyre stemte samla 
for å bygge bibiotek. FrP, 
MDG og Venstre stemte i 
mot. Dermed endte voter-
ingen med femten stemmer 
for bygging, og ti stemmer i 
mot. Bygget vil stå ferdig på 
nyåret 2019. Planen er mye 
den samme som for kom-
munehuset i sin tid: Revetal 
invest står for bygginga, og 
Re kommune leier arealene, 
med mulighet for å kjøpe ut 
bibliotek-delen etter en leie-
periode. Bygget skal også 
huse Burger King.

Ramnes historielag: 
Kvinneliv i et histo-
risk perspektiv
FON: Ramnes historielag 
åpner møtesesongen 2018 
med møte på Vonheim i Fon 
mandag 12. februar klokka 
19.00, meldes det i en epost 
til ReAvisa. Foredragsholder 
er forfatter Eva Mjøen 
Brantenberg fra Tjøme som 
også har bakgrunn som 
jordmor. Foredraget har hun 
kalt «Fødselshjelp og kvin-
neliv» og inneholder både 
jordmorhistorie og kvinneliv 
i historisk perspektiv. Det 
siste har hun skildra i sin 
roman «Før himmelen roper 
deg hjem» utgitt i 2016. 
- Vi byr i tillegg på bevert-
ning og hyggelig samvær 
- og loddsalg, husk å ta 
med kontanter! Historie-
laget minner om «tilbudet» 
om medlemskap som fulgte 
årsskriftet Re-minne som 
alle husstander fikk gratis 
til jul. Vi vil gjerne ha aktive 
medlemmer, men setter 
også stor pris på støtte-
medlemmer! – Medlems-
kontingenten er tross alt vår 
hovedinntektskilde. Kontin-
genten er 150 kroner per år, 
kontonummeret er 2557 20 
17152. Husk å oppgi navn 
ved betaling, oppfordres 
det.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Bør ikke Re gjøre 
reint etter seg?
RE: I en interpellasjon til 
kommunestyremøte 13. 
februar foreslår Heming 
Olaussen (SV) at det settes 
i gang en storstilt dugnad 
for å fjerne alle villfyllinger i 
Re innen 1. januar 2020. 
– Det vil være et viktig bi-
drag til å realisere den poli-
tiske plattformen, og vise at 
Re tar sitt ansvar på alvor.
Der står det blant annet 
«vern av attraktive natur og 
rekreasjonsområder», og
«nye Tønsberg skal være 
en tydelig og framtidsrettet 
miljøkommune», pluss 
«aktiv deltakelse av innbyg-
gere, brukere og frivillige 
organisasjoner». – Vi mener 
at vi bør bruke anledninga 
til å rydde opp søpla etter 
oss før vi blir en kommune 
med Tønsberg. Dette kan 
skje i et samarbeid mellom 
kommunen, skoler og frivil-
ligheten. Det gjelder både 
for registrering av villfyl-
linger og fjerning av dem. 
Bondelaga bør trekkes 
inn, da mange fyllinger er 
på jordbrukseiendommer. 
Også Statens Vegvesen bør 
antakeligvis trekkes inn.
Dette er en ypperlig mulig-
het for Re kommune til å 
gjøre opp for seg når det 
gjelder miljøsynder, mener 
Olaussen.

Det var i budsjettet for 2018 
at rådmannen foreslo å 
spare 200.000 kroner på å 
stenge barnehagene i Re ei 
ekstra sommeruke. ReAvisa 
omtalte kuttforslaget første 
gang etter formannskaps-
møtet i november. Forslaget 
fikk flertall i alle instanser, 
og til slutt et marginalt 
flertall med 13 for og 12 i 
mot i kommunestyret.

Foreldrene må spre 
ferien på forskjellig uker
På Revetal bor familien Wik 
Sogn med Carl Theodor (2) 
Camilla (4 1/2), Olianne 
(30) og Vegard (33). Ei eks-
tra uke sommerstengt betyr 
at det blir mindre tid til ferie 
sammen. – Det er vanskelig 
å få det til å gå opp, og det 
hører vi at mange andre 
sliter med også, forteller 
Olianne og Vegard til ReAvi-
sa. – De som er skikkelig 
uheldig kan få ei uke eller 
i verste fall ingen ferieuker 
der hele familien er samla.
Olianne jobber som sjuke-
pleier i Re kommune, og det 
betyr turnus. Vegard jobber 
som prosjektleder ved GK 
inneklima. Turnus-jobbing 
gir lite tid til familien i andre 
ferier og høytider, så som-
merferien er ekstra viktig, 
forteller Olianne. – Det er 
da vi har tid sammen som 
en familie. Vegard forteller 
at han vurderer å spørre om 
ei ekstra friuke uten lønn, 
bare for å sikre familien mer 
tid sammen. – Hvor mye 
koster det i tapte skatte-
inntekter? Det er ikke 
mange som skal gjøre det 
samme før vinninga går opp 
i spinninga. – To unger på to 
og fire år kan ikke være ale-
ine hjemme. En av oss må 
sørge for å være hjemme 
i løpet av fire uker, og det 
betyr at vi må spre ferien 
vår på forskjellige uker.
– Det vil uansett gå ut over 
tida vi kunne hatt sammen 
som en familie, forteller 
ekteparet til ReAvisa. Oli-
anne og Vegard forteller at 
de er heldige, for bare en av 

dem jobber turnus. De tror 
de kan få til to uker sam-
men, alle fire med små og 
store i familien. Men det er 
ei uke mindre enn de hadde 
fått til med den gamle 
ordningen, med tre uker 
feriestengte barnehager.
– Vi får nok til to uker, i og 
med at jeg jobber der det er 
to puljer som skal ha ferie, 
og ikke tre. Men de som 
jobber der de opererer med 
tre puljer, eller hvor begge 
foreldrene jobber turnus, få 
større problemer. Stakkars 
dem!
Fire uker sommerstengte 
barnehager er en tilpass-
ing til hvordan det gjøres 
i Tønsberg, heter det i 
sakspapirene. Ekteparet i 
Revetal 3 stusser på om alt 
det attraktive ved Re rives 
ned hvis Re skal senke seg 
ned til Tønsberg-nivå. 
– Vi veit hvor attraktivt det 
har vært å flytte til Re, her 
som det er blitt satsa på 
barn og unge og barnefami-
lier – som for eksempel med 
tre uker sommerstengte 
barnehager.
Olianne er fra Ramnes, og 
Vegard er fra Våle. Et skik-
kelig Re-ektepar, med andre 
ord. – Vi møter nye fjes på 
foreldremøter og i nabolaget 
som har flytta hit, og som 
er strålende fornøyd. Det 
snur fort hvis dette blir gre-
ia framover. Mange er nok 
redd for at mye av det flotte 
her i Re kan bli rivi ned.

Skal utrede «sommer-
barnehage»
Arbeiderpartiet var blant de 
som stemte i mot fire uker 
sommerstengte barnehager, 
og som en back-up fremma 
de et verbalforslag om å 
utrede sommer-barnehage. 
Dette forslaget fikk enstem-
mig støtte i kommunestyret.
Trude Viola Antonsen (AP) 
mener 200.000 kroner 
spart er en liten sum i det 
store regnestykket, som 
skaper store problemer for 
mange Re-familier. – Vi veit 
jo at sommeren er plun-

drete for folk, og med ei 
ekstra ferieuke vil det bety 
enda mer trøbbel. Både for 
småbarnsfamiliene, men 
også for barnehagene og 
ferieavvikling for de an-
satte, sier hun til ReAvisa. 
– Derfor foreslår vi å lage et 
sommer-barnehage-konsept 
for alle barnehagene i Re, 
der en av barnehagene må 
være basen, med ansatte 
fra flere barnehager. Det 
er viktig at det blir et trygt 
alternativ for barna.
Trude forteller at det er ikke 
er lagt noe mer i forslaget 
enn som så, men at det er 
en utfordring til å tenke litt 
kreativt. – Det kan bli en litt 
annerledes sommer i barne-
hagen, som kanskje kan bli 
en ferieopplevelse? Noe an-
net enn den vanlige barne-
hagehverdagen, tenkte vi.
Hun håper også på innspill 
fra befolkninga, og gjerne 
litt push på saken. – Vi har 
bestilt en utredning, men 
jeg er langt ifra sikker på at 
vi klarer å få på plass noe 
før sommeren. Det er opp 
til befolkninga å eventuelt 
presse på.
Hvis det blir en somme-
barnehage, mener Revetal-
familien at det vil være en 
grei back-up. – Så lenge det 
er ansatte fra alle barneha-
gene i Re, så alle barna har 
noen kjente fjes å forholde 
seg til og blir trygge, om 
enn i en annen barnehage 
enn de går i til vanlig. Og 
aller helst bør det være på 
plass allerede til sommeren, 
og i grei tid så det lar seg 
gjøre å planlegge – helst 
med så mye tid som mulig 
sammen, hele familien.

Mange reaksjoner
I kommentarfeltet til 
ReAvisa-saken om buds-
jett og økonomiplan er det 
mange reaksjoner, les dem 
på ReAvisas Facebook-side 
og nettavisa ReAvisa.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

REVETAL/RE: Med en eneste stemmes overvekt i kommunestyret stenges 
barnehagene ei uke ekstra til sommeren. Ei uke som skaper trøbbel for 
flere Re-familier.

- Dette går utover tida vi får sammen, 
  som en familie

FAMILIETID: Familien 
Wik Sogn med Carl The-
odor (2) Camilla (4 1/2), 
Olianne (30) og Vegard 
(33) forteller at ei ekstra 
uke sommerstengt betyr 
mindre ferietid sammen. 
Med en turnus-arbei-
dende mor blir sommer-
ferien den eneste lange 
ferien hele familien kan 
ha sammen. 

Foto: 
Stian Ormestad.
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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 

Årsmøte avholdes
for Våle grunneierlag

 
Tirsdag 27. februar klokka 19.00

i Lillesalen på Våle Samfunnshus.

Saksliste legges ut på vår hjemmeside.

Bevertning.

Mvh Styret

Ordinære årsmøtesaker og bevertning. Underholdning.
Vedtektsendring. Saker som ønskes behandlet på 

årsmøtet, sendes til styrets leder, Karl Anders Bråten, 
Solbyveien 7, 3176 Undrumsdal innen 11. februar.

Velkommen! Hilsen Styret.

Årsmøte på
Våle prestegård 
22.02.18 kl 18:00

 

Årsmøte  avholdes  

torsdag 15.03.18 kl 19.00 

på Elverhøy. 

Saker som ønskes behandlet 

må leveres styret før 01.03.18 

Saksliste og årsmelding vil finnes på  

vår hjemmeside: kulturhusetelverhoy.no 

seinest 1 uke før årsmøtet. 

Årsmøte på 
Elverhøy 15.03.18 kl 19.00. 

Saker som ønskes behandlet må 
leveres styret før 01.03.18. 

Saksliste og årsmelding vil finnes på 
kulturhusetelverhoy.no seinest ei uke før årsmøtet.

Velkommen!
Styret.

Ramnes Historielag
Møte på Vonheim i Fon mandag 12. feb.kl. 19.00:

Foredrag av forfatter Eva Mjøen Brantenberg 
“Fødselshjelp og kvinneliv”. 

Vi minner også om 
Årsmøtet på Bygdetunet Brår mandag 12. mars. 

Saker for behandling sendes leder før 20. februar. 

Årskontingent: kr 150. Bk.nr. 2557 20 17152.

Re

Årsmøte Re Røde Kors
Årsmøte i Re Røde Kors avholdes på 

Re helsehus onsdag 28/2 2018 kl. 19:00. 

Alle hjertelig velkommen!

Følg oss på facebook!

Kommuneansatte ble hedret for lang og tro tjeneste
REVETAL: Under kommunestyret i Re sin tradisjonelle juleavslutning med gjester ble 
ansatte som har jobba i kommunen i henholdsvis 25 år og 40 år hedret for lang og tro 
tjeneste. På hver sin side ser vi rådmann Trond Wifstad og ordfører Thorvald Hillestad som 
hedret fra venstre Ragnhild Ringdal (40 år), Anne Hestnes (25 år), Inger Johanne Horgen 
(25 år), Live Fremstad Hvitsten (25 år), Laila Kjølås (25 år), Hans Borge (40 år), Liv Dina 
Sigstad (25 år) og Kjell Horpestad (25 år).

Foto: Re kommune.

Vårprogrammet 
til Ramnes bygde-
kvinnelag er klart
RAMNES: Ramnes bygde-
kvinnelag informerer om 
vårprogrammet for 2018: 
– Fokusområder denne 
våren er mattrygghet – at 
mat og helse prioriteres i 
skolen – at alle skal kunne 
lage og spise sunn og god 
mat – at naturressurser 
forvaltes i et langsiktig pers-
pektiv. Et annet fokus er på 
gjenbruk og miljø. Torsdag 
8. februar møtes bygdekvin-
nelaget hos Olgars på Brår. 
Først blir det omvisning og 
orientering ved daglig leder. 
Olgars er en arbeidstrening-
arena som har fokus på 
gjenbruk og ressursutnyt-
ting. Det blir mulighet for å 
gjøre et kupp i bruktbutik-
ken om noen ønsker det. 
Deretter blir det en enkel 
servering. Lørdag 10. mars 
er det årsmøte i Vestfold 
bygdekvinnelag. Torsdag 
12. april inviterer bygde-
kvinnene til en flott tur i 
Ramnes: – Vi tar en gåtur 
i nærmiljøet – turen blir i 
skogen og vi håper alle tar 
med en liten sekk med mat 
og drikke opp i. Tirsdag 8. 
mai blir det møte på Blom-
stergård: Hvordan dyrke 
egne økologiske grønnsaker 
på en enkel måte? Lørdag 
2. juni er det planlagt et 
besøk til et gårdsbakeri på 
Bjørnøy, ei øy midt i Farris-
vannet. Dette møtet er i 
samarbeid med Sem bygde-
kvinnelag. Ramnes bygde-
kvinnelag samarbeider også 
med Re Røde Kors om Inter-
nasjonal møteplass hver 
første tirsdag i måneden.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Jubilanter i Re kommune:
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Frivillighet i Re:

Mens mørket faller på, 
blir skøytene stramma og 
musikken skrudd opp. Med 
fullt lydanlegg, to lysrigger 
og en røykmaskin, var alt 
klart for «Disco on ice».

– Elsker å stå på skøyter!
Det blir kjapt folksomt på 
isen i skolegården. – Cirka 
60 oppmøtte, anslår initia-
tivtaker Ole Hans Fjellvang 
til ReAvisa. En av de første 
på isen, og en av de siste 
av, er Natalia Leszczynska 
(7) fra Rødsåsen. Hun går 

– Det er veldig moro å stå på skøyter. Ekstra 
moro med musikk og lys og røyk og sånt!

ISDANS: Natalia Leszczynska (7) viser ReAvisa en liten isdans. Isen fylte seg kjapt opp og 
etter hvert var det hele seksti frammøtte på tidenes første Disco on Ice i skolegården på 
Solerød skole. 

Foto: Stian Ormestad.

på Solerød skole og elsker 
å stå på skøyter i friminut-
tene. Hun suser rundt og 
rundt, og sjøl om det ender 
på rompa innimellom, gjør 
ikke det noe. 7-åringen er 
et eneste stort smil. – Det 
er veldig moro å stå på 
skøyter. Det er ekstra moro 
med musikk og lys og røyk 
og sånt!

– Re er et rolig sted – der 
det skjer mye moro!
Pappa Mariusz Leszczynski 
(34) forteller at familien, 

UNDRUMSDAL: Isen fyller seg kjapt med foreldre og barn i det DJ Ole 
Hans S. Fjellvang snurrer i gang musikken, og Disco on Ice er i gang i 
skolegården.

opprinnelig fra Polen, har 
bodd seks år i Re. – Det er 
veldig fint her, Re er et rolig 
sted – og det skjer mye 
fint her, sånn som dette for 
eksempel. Det var Solerød 
jubateater, Junior-Undris, 
FAU ved Solerød barnehage 
og skole som dro i gang 
«Disco on ice» i skolegården 
lørdag 20. januar 2018.

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

– Setter trivsel på dagsorden
BERGSÅSEN: Under Hei-uka på Re VGS er det konkurran-
ser hver dag, alt fra «grip mikrofonen» til «kunnskapstest». 
Elever og lærere er med på moroa. – Formålet med Hei-
uka er å sette trivsel på dagsorden. Finne på noe sosialt 
sammen som ikke bare handler om fag, forteller rektor 
på Re VGS Cecilie Langklep Bjørnøy. Det er elevene som 
er med i Hei-uka komiteen som ordner og arrangerer alt 
som skjer. – Vi har prøvd å lage et bra opplegg fra bunnen 
av, forteller Sigrid Alice Kulleseid i Hei-uka-komiteen. Hun 
synes det er mest verdt all jobbingen når hun ser at posi-
tive klistremerke-budskap er klistra rundt på hele skolen, 
og folk ler og blir veldig gira under aktivitetene. – De gjør 
en helt utrolig jobb, skryter rektor av elevene sine. For sjøl 
om konseptet i sin tid ble rappa fra Sandefjord VGS, har 
Re-elevene gjort uka til sin egen med kreative påfunn og 
fantastisk morsomme konkurranser. Dette var det sjette 
året med Hei-uka på Re VGS.

Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Foto: Privat.

Natursti-vinnerne er kåret 
– straks er det nye muligheter!

NATURSTI-RETTING PÅ 
BAKKE MØLLE: Truls 
Grytnes, Are Edvard Gev-
ing og Marius Himberg, 
elever i 9. klasse på Revetal 
ungdomsskole, og Bjørn 
Rismyhr, Øivind Skjeggerød, 
Erlend Wagle og Ole Hagen. 

Foto: 
Håkon Westby.

BAKKE MØLLE: På tampen 
av fjoråret ble alle sommer-
ens natursti-svar vurdert og 
vinnerne kåret. Det jobbes 
allerede nå med en ny 
natursti ved Bakke mølle til 
sommeren. Øivind Skjegge-
rød gikk, med hjelp av tre 
elever fra 9. klasse på Re-
vetal ungdomsskole og Er-
lend Wagle, Bjørn Rismyr og 
Ole Hagen, gjennom besva-
relsene som var blitt levert 
inn i løpet av sommeren. 

Dette er vinnerne: I junior-
klassen ble vinneren Merete 
Mørken, andreplass til Veg-
ard Bakke og på tredjeplass 
kom Sara Kooyman Skauge. 
I seniorklassen var vinner-
en et lag bestående av 
Janne og Sjur Green Heg-
glund, pluss Anette og Åse 
Marie Green. Nummer to ble 
John og Birte Helene Moen 
og nummer tre Camilla 
Green. Vinnerne ble kon-
takta før jul og har sikkert 

fått sine premier når dette 
leses. Førstepremien var en 
fuglebok med lydopptak, 
andrepremien en fuglebok, 
og tredjepremien en 
morakniv. Forberedelsene 
til neste års natursti er 
allerede i gang og den blir 
satt ut før sommeren, så da 
blir det nye muligheter som-
meren 2018.

Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

– Bli med på en skikkelig humledugnad!

BRÅR: Det kan virke lenge til vår, men på Re bibliotek ten-
ker de framover – ikke bare til vår, men flere generasjoner 
framover. – Lørdag 3. mars fra klokka 11-14 har alle fra 14 år 
og oppover en unik mulighet til å delta på humlekassekurs til 
en veldig rimelig pris, forteller Hege-Kristin Beck, barne- og 
ungdomsbibliotekar ved Re bibliotek. – Siden det er påmeld-
ing ønsker vi å få det supre tilbudet ut til Res befolkning snar-
est mulig, og håper mange griper sjansen til å delta!
Foreningen «La Humla Suse» kommer for å fortelle om 
hvordan du og din familie kan legge til rette for at humlene 
suser i ditt nærmiljø. Humlene er svært viktig for naturen og 
miljøet, men dessverre blir det vanskeligere for artene å finne 
gode leve- og boforhold. – Vi ønsker å oppleve humlesusing 
på late sommerdager i mange generasjoner framover. Kurset 
vil inneholde mye nyttig og spennende fakta om humler og 
deres liv. Deltakerne får sin egen humlekasse som vi byg-
ger sammen, mens foredragsholder forteller om hvordan vi 
best mulig innreder humlekassa, samt tips om godt bolma-
teriale og hvor kassene bør plasseres. Hva med å ta med 
familien og bygge kassa sammen?, foreslår Hege-Kristin. 
– For påmelding ta kontakt på epost: hege-kristin.beck@
re.kommune.no, på telefon 33 06 54 30 eller henvend deg i 
bibliotekskranken i våre åpningstider.
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Torsdag 8. februar kl 19.00
Vi møtes på butikken Olgars som ligger mellom Brår 

og Revetal. Først blir det omvisning og orientering ved 
daglig leder. Olgars er en arbeidstreningsarena som har 
fokus på gjenbruk og ressursutnytting! Det blir mulighet 
for å gjøre et kupp i bruktbutikken om noen ønsker det. 

Deretter får vi en enkel servering.
 

Lørdag 10.mars 10.00 
Tanum, Brunlanes - årsmøte i Vestfold Bygdekvinnelag.

2 valgte delegater med stemmerett. Alle medlemmer 
velkommen som gjester. Påmelding.

Torsdag 12. april kl 18.00
Flott tur i Ramnes! Vi tar en gåtur i nærmiljøet! Turen blir 
i skogen og vi håper alle tar med en liten sekk med mat 

og drikke opp i!
 

Tirsdag 8. mai kl 19.00
Hvordan dyrke egne  økologiske grønnsaker  på en 
enkel og overkommelig måte? Vi inviterer til møte på 

Blomstergård hvor gartner Rune Chr Holm vil  formidle 
kunnskap og gi gode tips og råd! Mulighet for kjøp av frø 

og småplanter.

Lørdag 2. juni kl 10.00
Kjose. Vi skal besøke et gårdsbakeri som Anita Saga 
driver på Bjørnøy, som er ei øy midt i Farrisvannet. 

Dette møtet blir et samarbeid med Sem Bygdekvinnelag. 
Båten går fra Kjose kl 10.00. Felles kjøring fra Re.

Se www.kjosegardsbakeri.no.

Styret i Ramnes bygdekvinnelag 2018 består av: 
Leder: Åse Marie Holm, tlf 90206807   

Nestleder: Ellen Beate Folkvord, tlf.  48100039
Kasserer: Elisabeth Sann, tlf 90773571  

Sekretær: Mona Røisgård Kirkevold, tlf. 90085331 
Varamedlemmer: Unni S. Nilsen tlf. 41607292, Sonja 

Skaug, tlf. 41512750 og Ingunn Hansen, tlf. 97404329

Ramnes Bygdekvinnelag
Program våren 2018

Helgekurs i folkeswing for nybegynnere 
på Sverretun, Leikvollveien 1a, Linnestad 

3.- 4. mars 2018. 

Lørdag kl.10:-14:00, søndag kl.12:00-16.00
Instruktører: Peder og Toril Lorentsen

Påmelding innen 28.02.18 til 99558918 (Brit) 
leder@tunsberg-leikarring.no

Kurspris kr 150 for medlemmer,kr 300 for ikke-
medlemmer. Se også tunsberg-leikarring.no

GJELSTAD:  – Jeg har nok arva litt av humoren etter pappa, forteller Ca-
milla Falti Bekken, datter av mannen som snart kan risikere å hete Arne 
Reidar Skrævsover Bekken.

Camilla Falti Bekken (16) 
fylte seksten år i august, 
og det er aldersgrensa for å 
søke om navneendring. Nå 
har Camilla fått beskjed om 
at søknaden er innvilga.
– Det starta med at jeg 
tulla med at det hadde vært 
artig med Falti som mellom-
navn. Camilla falt i bekken, 
liksom.

Morsom samtalestarter
– Mamma og pappa var helt 
med på å tulle med det, 
men de trodde nok ikke jeg 
skulle ta’n helt ut og søke 
om det på ordentlig.
– Jeg har kanskje en ten-
dens til å dra vitser litt vel 
langt, sier Camilla til lokala-
visa og ler. 
– Så nå skal du ha «Camilla 
Falti Bekken» på førerkort 
og pass til all tid?
– Jeg tror jeg har lyst å 
beholde det. Og hvis folk 
skjønner vitsen, kan det bli 
en morsom samtalestarter. 
Jeg er ganske komfortabel 
med det, og vennene mine 
synes det er veldig mor-
somt. Jeg også.
Falti blir et mellomnavn, 
godkjent og oppført i alle 
register. Med det navnet, 
kan man jo lure på om Ca-
milla er klønete?
– Ja, det passer vel. Kunne 

sett for meg at jeg kunne 
falt i bekken.
– Også er det jo mange 
bekker å falle i her i Re?
– Heldigvis er det ikke så 
mange i nærheten akkurat 
her, sier Camilla som har 
vokst opp på Gjelstad.

Pappa søker om 
«Skrævsover Bekken»
Det var tull og tøys med 
foreldrene som utløste 
søknaden. Nå skal kanskje 
foreldrene bytte navn også?
– Ja, kanskje det. Men ikke 
Falti. Mamma har sitt pike-
navn som etternavn – Van-
gen. Men pappa, han har 
tulla med at han skal søke 
om «Skrævsover».
– Jeg har nok arva litt av 
humoren etter pappa, for-
teller Camilla Falti Bekken, 
datter av mannen som snart 
kan risikere å hete Arne Rei-
dar Skrævsover Bekken.
Han har ikke søkt enda, 
men tror nok han blir nødt 
nå, sier han til ReAvisa med 
et stort smil.
Camilla har ikke bytta navn 
på Facebook enda. – Jeg 
veit ikke om jeg skal det 
heller, sier Camilla. Hun 
ønsker egentlig ikke så 
mye oppmerksomhet rundt 
det hele. – Mamma sa at 
vi måtte kontakte ReAvisa, 

men jeg nekta og sa «det 
kan du ikke gjøre!». En kan 
jo ikke tipse om sånt sjøl, 
sier Camilla og ler. Så hvor 
kom ReAvisa-tipset fra? Jo, 
fra en helt annen kant av 
landet. Der hadde Linn-Ce-
cilie Rønneberg i Øy-blikk, 
som dekker Giske kommune 
ved Ålesund, fanga opp 
navneendringen. Hun ringte 
til ReAvisa og tipsa om det 
artige navnet til ei lokal Re-
jente.

Ramla av stolen 
da hun fikk beskjeden
Og en siste kuriositet an-
gående etternavnet Bek-
ken – med E. – Alle de som 
kjente oss litt på skolen, 
men ikke så veldig godt, 
var redde fordi de trodde 
pappaen vår var lensmann, 
forteller Camilla. Men det 
er Bækken – med Æ – som 
var lensmann i Våle og et-
ter hvert Re. SMS-en om at 
navneendringen var god-
kjent, fikk Camilla mens hun 
satt i en time på skolen.
– Jeg ramla av stolen av 
latter. Det gjorde de andre 
i klassen også. Dette var 
overraskende og veldig 
morsomt!

Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Hadde aldri trodd at navne-
søknaden skulle gå igjennom!

FELLES HUMOR: Pappa Arne Reidar Bekken har tulla med at han skal søke om «Skrævs-
over» som mellomnavn. Han innrømmer at nå må han nesten prøve, nå som dattera 
Camilla Falti Bekken har tatt spøken helt ut. 

Foto: Stian Ormestad.

Telefon 90 07 78 96 / epost post@isomur.no Tlf 950 53 216 / hansenbygg@live.no

Folk i Re:



Slekters gang i Re:

Døpte:

Våle kirke
03.12  Selma Salvesen Hammer
03.12 Daniel Jonstang Juell
21.01 Oliver Henriksen
21.01 Frida Johannessen Kaldager

Ramnes kirke
07.01 Lilly-Amine Solberg Løvvold

Undrumsdal kirke
14.01 Kasper Mailund Olsen
14.01  Lucas André  Sjølett Nero
14.01 Tuva Flåten
- døpt i Biri Kirke
14.01  Lisa Wiig Nordgård
14.01 Oliver Samskott

Døde - dato for seremoni

Vivestad kirke
24.11 Ella Lunde

Våle kirke
04.12 Inger Lise Solberg
06.12 Helma Kihle
03.01  Andreas Horn
01.02 Rolf Hagen

Undrumsdal kirke
08.12 Ragnhild Marie Kverneland
20.12 Ruth Meier

Ramnes kirke
14.12  Anna Haugen
18.12 Anne-Lise Andvik
22.12  Harald Wedel-Jarlsberg

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

Lokalavisa vokser 
videre i 2018
- på papir og nett
RE: ReAvisa fortsetter som 
før, viser planen for 2018 
– den 11. årgangen. Du 
finner hele planen på nett-
avisa ReAvisa.no. Neste 
avis har frist siste onsdag 
i februar, og utgivelse 
torsdag 8. mars. Stadig 
flere velger å annonsere i 
lokalavisa, og den største 
veksten er på nett – sjøl 
om det fortsatt er sånn at 
papiravisa står for største-
parten av omsetningen. 
Flere annonsører enn 
noen gang før har valgt å 
bli med på helårsavtaler 
i dette året vi nå er godt 
i gang med – med an-
nonser på både papir og 
nett. Vi lever av å bli lest, 
for på den måten får an-
nonsørene mye igjen for 
annonsekronene – annon-
sene blir sett! Derfor vil 
avisa fortsatt være gratis, 
med godt lokalt lesetoff, 
også i 2018. Og hva skjer 
i 2020, når vi er en del 
av Tønsberg? Vi fortsetter 
å dekke Re-delen av den 
nye kommunen, akkurat 
som i dag. Kanskje blir lo-
kalavisa enda viktigere da, 
enn den allerede er?

Plutselig fant doktor Ugland en ku mot aids.
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Sist, men ikke minst:

- gir sorgen vei

Åpent møte om
Kjærlighet, dødsfall og begravelse

Jan Bøhle, Alternativ Gravferd,
innleder til samtale om praktiske

og etiske sider ved gravferd.

Onsdag 14. februar klokka 19.30
på Holt Gård, Grøumveien 229, Undrumsdal.på Holt Gård, Grøumveien 229, Undrumsdal.

Kaféen er åpen fra klokka 19.00.
www.alternativbegravelse.com

Neste avis har frist
 28. februar,

utgivelse torsdag 8. mars 2018.

På nett bookes annonser javnt og

trutt - ta
 kontakt for et godt tilbud!

Annonse@ReAvisa.no / 48869444.

RE AVI

RE AVISA
11. ÅRGANG

Aldri før har flere 
ønsket å annonsere 
mere i denne avisa.
Takk til alle annonsører 
for at dere vil være synlig 
i verdens viktigste avis - i Re.

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

www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening

Eiendomsmegler MNEF 
Mona Langangen

Tlf.: 95270488

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

Mail: mona.langangen@em1.no

..................
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Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Vi har take away!

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

- Nysgjerrig, 
  skikkelig og stolt!

FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

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

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

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

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

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

VVonheim i Fon
- møterom, selskaps- og festlokale
Scene, storesal, lillesal og kjøkken
Ring Irene for avtale på tlf 41 00 07 64

Bygdehuset Sagatun i Vivestad
Storsal med scene, møterom, kjelleretasje, 
kjøkken, stort uteareal og p-plass.
Tlf 333 97 781Tlf 333 97 781

Sverretun på Linnestad
Møterom/festsal m/kjøkken. Kontakt Tunsberg 
Leikaring ved Arvid Bråten tlf 913 77 894

Kulturhuset Elverhøy i Ramnes
Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken. 
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879

Klubbhuset Bibo IdrettsparkKlubbhuset Bibo Idrettspark
Trivelig lokale for de hyggelige anledningene, 
god plass ute og fin veranda. Opptil 45 pers. 
Kontakt: post@ivrig.no eller se www.ivrig.no

Bekkefare, Kileveien i Ramnes
Saloon med storskjerm, varmelamper, stort 
uteareal. Scene, kiosk/kjøkken, grill, p-plass, 
lydanlegg. Espen Flåteteigen, tlf 410 05 261.lydanlegg. Espen Flåteteigen, tlf 410 05 261.

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

FON U.L.

ReAvisa for 5 år siden: Re helsehus blir vedtatt bygd

FRA ARKIVET: Med champagnen klar på bordet signerer ordfører Thorvald Hille-
stad kontrakten for bygging av nytt omsorgsbygg for fem år siden, i februar 
2013. – Med dette sørger vi for et godt tilbud til dem som blir godt voksne i Re, 
også i framtida, sa ordføreren til ReAvisa. Gravemaskinene var allerede i sving fra 
samme morgen, bare fem dager etter at det historiske vedtaket ble fattet i kom-
munestyret - med 21 mot 4 stemmer for et nytt omsorgsbygg til 422 millioner 
kroner. Da champagnekorken spratt i taket rett over klokka to mandag 4. februar, 
hadde gravemaskinene vært i sving i sju timer allerede på jordet litt lenger sør-øst 
for kommunehuset

Faksimilie: ReAvisa, 2013.
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ReAvisa for 10 år siden: Polet åpner dørene på Revetal
FRA ARKIVET: I 2008 fikk Re og Revetal et eget Vinmonopol – på Re-torvet. Til-
stede var blant annet vinmonopolets distriktssjef Lise-Gro Ramdahl, butikksjef 
Ann Mari Guldbrandsen, øvrige ansatte, ordfører Thorvald Hillestad, sentereiere og 
interesserte reinger. – Jeg har tro på at vi nå har fått en magnet til Revetal som vil 
tiltrekke seg annen virksomhet, talte ordfører Hillestad. Om alle er like fornøyde 
med det nye tilbudet, var han imidlertid usikker på. – Om det er noen som bør 
kondoleres i dag, veit jeg ikke. Det er jo ikke alle som applauderer like høyt for at 
vi har fått pol på Revetal.

Faksimilie: ReAvisa, 2008.

Det er sommer, det er gløtt 
av sol, og det er snart 
Revårocken 2017. Den siste 
på en stund, for etter 15 
år med musikk og moro på 
kubeitet i Fon er det på tide 
med en pause for dugnads-
gjengen.

Fra sommeridyll 
til et mareritt
Gladsaken om Revårocken, 
der vi skreiv om en dug-
nadsånd i særklasse i den 
lille Re-bygda som hadde 
generert en snau million 
kroner til ungdomslaget og 
ungdomslokalet Vonheim, lå 
an til å bli sommerens mest 
leste sak. Det var før som-
meridyllen i løpet av noen få 
sekunder ble forvandla til et 
mareritt. Et ungt liv ble rivi 
bort fra oss i ei ulykke så 
meningløs som det går an å 
få det. Motorsyklisten på 17 
år hadde ingen skyld i ulyk-
ken. Ifølge politiet var det 
bilen som kom fra Hengs-
rødveien som brøyt vike-
plikten. Et lite uoppmerk-
somt øyeblikk, med verst 
tenkelig utfall. En ung gutt, 
som har gått skolene i Re 
hele veien opp til Re VGS, 
vært aktiv i lokale idrett-
slag, med familie og venner 

Nyhetsåret 2017: Sommeren da tragedien ramma Re
RE: Vi oppsummerer hvert år de mest leste sakene i året som gikk. 
Denne gang rives vi tilbake til en tragedie som ramma Re sist sommer.

i Re – et helt lokalsamfunn 
blir berørt av ei ulykke som 
dette. Derfor søker folk 
informasjon i lokalavisa 
når tragedien rammer som 
verst. Og vi i lokalavisa 
prøver å gjøre jobben vår så 
godt vi kan.

“Eggeplommepulver” 
og “nese til bamse”
Mens det stort sett har vært 
gladsaker på mest-lest-lista 
til ReAvisa fra tidligere år, 
er det flere triste saker fra 
2017: Mens alle 10. klass-
ingene dro på ball, satt 
Joakim hjemme og visste 
ingenting om det. – Nå er 
han riktignok på basen på 
Kirkevoll, men han er nå 
10. klassing likevel, sier 
mamma Merete Humstad. 
– Ekskludering, mente hun. 
– Leit å høre, sier ungdoms-
skolerektoren, som lova at 
alle skal bli invitert heretter.
Mer om Revetal ungdoms-
skole – og Re kommune: 
– Så koker det over på 
Revetal ungdomsskole igjen, 
var lederen der ReAvisa-
redaktøren snakka rett fra 
hjertet: «Det mangler ikke 
på kritikkverdige forhold i 
Re, som mer eller mindre 
overalt ellers. At det kom-

mer fram, er et tegn på 
et fungerende (lokal)
demokrati – med en fri 
(lokal)presse. Det skal vi 
være glad for – vi trenger 
at kritikken løftes. Men 
det er hvordan kritik-
ken takles, som er den 
store prøven. For gang 
på gang viser det seg at 
«rette tjenestevei» ikke 
er veien å gå. Det å gå til 
lokalavisa er som regel 
siste utvei. Da har man 
enten prøvd alt, eller man 
har ikke trua på at prob-
lemene blir tatt tak i på en 
skikkelig måte», skreiv vi. 
Les om resten av topplista 
på ReAvisa.no. Der kan 
du også lese om hvilke 
søkeord som gjorde at folk 
havna akkurat der, som for 
eksempel “Sjur Gran”, vår 
mann på Slottet “Harald 
Solberg”, stortingsrepre-
sentant fra Re “Morten 
Stordalen”, og ikke minst 
YouTube-kjendis “Amalie 
Olsen”. Og midt blant alle 
søkeordene nevnt over, 
finner vi ord som “ølhøne”, 
“ri kjepphest”, “garn-
bolle”, “traktorjentene”, 
“Re taket høys”, “ande-
hus”, “eggeplommepulver” 
og “nese til bamse”.
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