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Vi har pussa opp og inviterer til åpent hus!
Fredag 16. mars fra klokka 09.30 til 14.00 - se annonse på side 11 :)

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no
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GRATIS LOKALAVIS
FOR RE OG OMEGN

– Hesteryggen er
den beste fysioterapeuten som
finnes!

s. 2 - 3

LYS, VARME,
ELLER EKSTRA
KONTAKTER
TLF. 33 06 10 20

– Vil noen slå følge på veien til OL i 2020?
Gjennom snart ti år har Kris Cato Tohn (25) fra Freste hengt med i norgeseliten, med flere NM-gull og gode
internasjonale resultater. Men sponsorene står ikke i kø, akkurat. Han sliter med å få endene til å møtes:
– Jeg bor på sofaen til broder’n, spiser middag hos mor og far, og blir sponsa en tank bensin nå og da så jeg
kommer meg att og fram til samlinger. Jeg lengter etter å kunne fokusere bare på roing, ikke alt annet rundt.
– Så jeg håper noen ser moroa i å være med på en satsing fram mot OL i Tokyo i 2020. Det er et høyst reelt
mål. Jeg lover en fantastisk reise for dem som vil henge med. Kanskje kroner vi det med en OL-medalje?

www.altinstallasjon.no

s. 19 -20 - 21

Billån
på timen!

AGEL FINANS
TLF 330 62 050
laan@agelgroup.no

MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN

industriveien 4
revetal

Drømmer du om å
fornye BADET ditt?
Hos oss får du:
Bademøbler i ﬂere prisklasser, farger og design
Trygg og god Huseby-kvalitet

Spennende

BADEROM
fra

Skreddersøm av baderommet etter din smak
Velkommen innom!

huseby.no

Huseby Kjøkkensenter Våle
Gjelstadveien 38B, 3178 Våle. Tlf 33 06 12 40
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RE AVISA MARS 2018
Gårdsdrift i Re:

Re Avisa - lokalavis på nett/papir.
Avisa er gratis og
distribueres til Re og
omegn, og til hele Andebu 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. Nettavisa oppdateres javnlig og har over 5.000
lesere i uka i snitt - sist
måned 16.541 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”.

RIDEFYSIOTERAPI: Eva Kirkeberg (45) tok over Opprand gård og driver Vestfold terapiridning her. Blant de ansatte er
datteren Elea Kirkeberg (11), som leier Kristin L. Johansen (28) fra Holmestrand på fjordingen Linus Monar. Den tilårskomne tøffingen på snart 31 år er tidligere kåret til årets fjording i Norge. – Beste “fysioterapeut” du kan tenke deg!

Eva bøter på alt fra vonde rygger til
vonde tanker i sitt eget, lille hesteparadis
OPPRAND: Eva Kirkeberg er ei hesteinteressert odelsjente som utdanna seg til fysioterapeut.
Kombinasjonen skulle vise seg å være full klaff.
På Opprand i Ramnes, tre
kilometer fra Revetal, ligger
Vestfold terapiridning AS i
flotte omgivelser, i enden av
en blindvei og med skauen
rett i nærheten med kilometervis med flotte turløyper til hest. Her er det
også en ridebane. Her
jobber åtte deltidsansatte i
tillegg til ansvarlig fysioterapeut Eva Kirkeberg (45),
som bor på gården sammen
med mann og barn.
Kommer folk langveisfra
Dagen ReAvisa er innom
jobber Sorina Dunn, Oda
Kjølås, Emil Tinnion Varholm, Live Thoresen og

Evas datter Elea Kirkeberg.
Rytterne denne dagen er
Rose Halvorsen, Kristin
Cederstrøm, Cathrine Marie
Kristiansen, Linn Cecilie Hagen og Kristin L. Johansen.
ReAvisa har lagt besøket til
gården på en av de kaldeste
vinterdagene med masse
snø, så nå går turen langs
gårdsveien og rundt ridebanen. I kulda har både
ansatte og pasienter kledd
på seg godt, med skjerf
godt knyti rundt ansiktet.
Men tøffingene lar seg ikke
stoppe av vinterværet
– verken to- eller firbeinte.
Hit kommer folk fra hele
Vestfold og enda lenger.

Neste ReAvisa:

Mest lest sålangt i år:

Mest lest sist måned:

Frist 4. april,
utgivelse 12. april

1. Trua med kniv på Kirkevoll

1. Storbrann på Solvoll

2. Storbrann på Solvoll

2. Hærverk på Kirkevoll skole

3. Hærverk på Kirkevoll skole

3. Politiet stoppa ungdomsfest

4. Skyting i Undrumsdal

4. Busskaos i Bergsåsbakken

5. NAV Re er NAV på sitt beste

5. Amalie er årets Ridder av Re

ReAvisa jobber etter
Vær Varsom-plakaten
og Tekstreklameplakatens regler for
god presseskikk. Ta kontakt hvis du mener at du
er rammet av urettmessig omtale. PFU behandler klager mot
pressen i pressetiske
spørsmål: PB 46 Sentrum, 0101 Oslo,
tlf 22 40 50 40,
presse@pfu.no.

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
Hele utgivelsesplanen:
www.ReAvisa.no/annon/

– Nå utvider vi tilbudet fra
to til tre dager i uka, men
vi kunne utvida til enda
flere dager, forteller Eva.
Foreløpig er terapiridningen
en jobb ved siden av flere
andre prosjekt Eva driver
med. Hun er også IT-utdannet, blant annet.
– Elsker å komme hit!
Kristin L. Johansen fra
Holmestrand har gått til Eva
i åtte år, helt siden ungdomsskolen, forteller hun.
Kristin elsker å trene på
hesteryggen. Helsefordelene er mange, og når du
i tillegg er så glad i hester som Kristin gir det en
enorm glede og ikke minst
mestringsfølelse. Hun er en
racer på hesteryggen, og
gjør masse triks for fotografen. Den gamle fjordingen Linus Monar på snart
31 år svinges hit og dit, og
når fotografen vil ha et bilde
stopper hun hesten myndig
med å dra i tøylene.
– Jeg har masse bøker og
filmer om hester, forteller
Kristin stolt.
– Så du er glad i hester?
– Ikke bare litt!
– Da skjønner jeg at du

gleder deg til hver gang du
skal reise hit og ri?
– Ikke bare litt!
Også vertskapet med Eva
og hennes åtte ansatte
koser seg her på Opprand
gård. Gårdsdrifta ellers er
dyrking av frø. Eva har drivi
med ridefysioterapi i ti år
nå. Da kabalen gikk opp for
ei hesteinteressert odelsjente, som utdanna seg til
fysioterapeut og kommer
fra en gård som passer helt
perfekt til formålet, var det
ingen tvil. Og Eva angrer
ikke et sekund på valget.
– Dette er en jobb som
gir – og ikke tar – energi,
forteller Eva. Med gode
medisinske resultater og
fornøyde folk og dyr rundt
seg blir dagene rett og slett
fine. Sjøl i ti minusgrader og
nordavind som pisker deg i
ansiktet.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

RE AVISA MARS 2018

Kort om
ridefysioterapi:

KJØRER STRAKE VEIEN TIL RE: Rose Halvorsen og Kristin
Cederstrøm fra Sandefjord.
Alle foto: Stian Ormestad.

– Dette er forskjellen på
god eller dårlig rygg, det!
OPPRAND: Kristin Cederstrøm er ikke i tvil hva
terapiridning har betydd for henne. – Uansett
hvor god fysioterapeut, ingen klarer det samme
som disse hestene klarer.
Rose Halvorsen og Kristin
Cederstrøm reiser fra
Sandefjord til Re for å behandle vonde rygger. Rose
har gått til behandling i to
år, Kristin fire år. Sistnevnte
er ikke i tvil hva dette har
betydd for henne: – Det er
forskjellen på en god eller
dårlig rygg, det!
– Har prøvd det meste
– Ingenting funker som
dette. Uansett hvor god
fysioterapeut, ingen klarer
det samme som disse hestene klarer, mener Kristin.
– Og jeg har prøvd det
meste mot vond rygg!
– Det å sitte på en hesterygg og gjøre øvelser løsner
opp kroppen på en helt annen måte. Det er ikke noe
mirakel, det er en enkel og

grei forklaring: Du jobber
med hele kroppen på en
helt annen måte, hele kroppen på en gang – ikke en
og en øvelse med hver del
av kroppen. – Helheten gjør
underverker, hvert fall for
meg.
Strake veien opp til Re
Sandefjordsjentene reiser
gjerne til Re for å holde
vonde rygger i sjakk: – Vi
skulle ønske det fantes noe
slikt nærmere Sandefjord,
selvfølgelig. Det finnes noe
utpå Nøtterøy-sida trur jeg,
men det er jo enda lenger
og knotete å kjøre dit. Da er
jo straka veien opp Bispeveien hit enklere.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Terapiridning utøves
kun av spesialutdannede fysioterapeuter. Det er hestens
bevegelser som er
grunnlaget i behandlingen. Under ridningen overføres hestens
rytmiske bevegelser
til pasienten. Under
kyndig veiledning av
fysioterapeut og med
skredderutdannede
hester vil disse bevegelsene være spesielt
gunstig for opptrening
av:
- Balanse
- Styrke av muskulatur
- Symmetrisk
muskelarbeid
- Koordinasjon
- Holdning
- Reduksjon av
muskelspenninger
Kontakten med hesten er vesentlig for
alle pasientgruppene.
I behandlingen står
lystbetont mestringsopplevelse i sentrum.
Dette er viktig i sanse
og motorisk trening
samt for opplæring av
konsentrasjonsevne og
sosial tilpasning.
Personer med medfødte eller ervervede
lidelser som for eksempel cerebral parese,
fysisk eller psykisk
utviklingshemming og
sosiale tilpasningsvansker har stort utbytte
av terapiridning.
Man kan også få
henvisning fra lege på
grunnlag av alvorlige
lammelser eller poliomyelitt, hjerneskade
etter slag og ulykker,
demens, muskel- og
skjelettlidelser samt
rygglidelser, med mer.
Blinde og hørselshemmede kan også ha
stort utbytte av
terapiridning.
Vestfold Terapiridning,
ved ansvarlig fysioterapeut Eva Kirkeberg,
holder til i Opprannveien 126, Ramnes.
Her drives det kun med
dette, så alt er tilrettelagt på best mulig
måte. Her finnes det
rullestolrampe (for avog påstigning av hest),
handicap-bad og oppvarmet venterom.
Eva har med seg åtte
deltidsansatte. Dagen
ReAvisa er innom jobber Sorina Dunn, Oda
Kjølås, Emil Tinnion
Varholm, Live Thoresen
og Elea Kirkeberg på
ridebanen.Ridetimene
foregår i rolige omgivelser på skogsveier,
ridebane og på gårdsveien – en blindvei
med minimal trafikk.
Kilde:
ridefysioterapi.no.

PROGRESSIVE BRILLER TIL
MAKSPRIS KR 2795,• Velg blant over 30 innfatninger
• Komplett brille med glass i din styrke
• Enstyrkebriller fra kr 595,-

Komplett gir deg briller til priser du kan stole på

Man - fre 07.30 - 16.00
Tlf 40 00 33 20
Tor 07.30 - 18.00
revetal@comfort.as
Lør 10.00 - 14.00
www.granvvs.no

SULTEN?
Vi har stort utvalg av
middager, kom innom
for en hyggelig handel

Snakk med oss
om regnskap

3

4

RE AVISA MARS 2018
Næringsliv i Re:

I dag åpner Re bingo: – Drømmen
er å lage en felles arena for spill
REVETAL: Eierne driver allerede Holmestrand bingo, men har enda mer
trua på Re bingo: – Vi har et mål om å bli like store – hvis ikke enda
større – her på Revetal.
Geir Hansen (50) og Sonja
Baksetersveen (50) har
vært i bransjen i 12 år, og
drivi bingo i Holmestrand i
7 år. Geir blir daglig leder,
Sonja ei «alt-mulig-dame».
De vil ta seg av ledelse,
teknisk drift og papirarbeid, mens tre ansatte
vil holde åpent hele uka
lang, sju dager i uka:
Patrick Kristiansen (25),
Thomas Paulsen (23) og
Silje Hansen (21), pluss
ett par ringevikarer.
Drømmer om å lage en
felles arena for spill i Re
Her vil det være bingo og
tipping, og etter hvert er
planen å ha et eget travrom
med rikstoto på TV-skjermer. – Drømmen er å lage
en felles arena for spill her
på Revetal, forteller Sonja
og Geir til ReAvisa. – Vi
har nå lagt ned den første
steinen, og må få den til å
ligge skikkelig stødig, før vi
legger stein på stein videre.
Vi forter oss sakte, forteller
eier-paret til ReAvisa.
Bingoen kan lokke med
gratis kaffe og kjeks, og det
blir salg av pølser og brus. I
helgene blir det gratis vafler.
Det blir både hovedspill
på både papir og skjerm –
dette er den gode, gamle
type bingo. I tillegg blir det
såkalt sidespill, der man
spiller mot dataen. Totalt
er det 140 kvadratmeter
med spillerom, inkludert et
«bråkerom» med maskiner
der det kan bli ekstra sosialt
under spillingen. – Vi har
lagt opp til god plass med
16 sitteplasser nå i starten,
men vi kan doble det hvis
behov. Men nå i oppstarten
er vi happy hvis vi klarer å
fylle opp det vi har, forteller eierne. Plasseringen i
kjelleren i Industriveien
3 er de strålende fornøyd
med. Med egen inngang og
gratis parkering rett utenfor døra ligger alt til rette
for bingo-moro på Revetal,
forteller optimistiske og
glade bingo-eiere. Det er
snart ti år siden Sonja og
Geir første gangen tenkte
tanken på å starte opp i
Re. – Vi har kikka litt, uten

å helt ta skrittet. Men da vi
så at det var ledige lokaler
akkurat her, da ble det fart
på sakene!
Lokalene er bygd om og
pussa opp, og det er også
den største investeringen.
Å ha noen på jobb fra formiddag til kveld hele uka
lang krever også sitt, reint
økonomisk. Maskiner og
utstyr er flunkende nytt,
men de leases mot en fast
leie pluss en andel av omsetningen. – Mens lokalene
i Holmestrand er bygd om
flere ganger og kanskje
ikke helt optimale, har vi
her bygd et skreddersydd
bingo-lokale fra bunn av.
Vi har fått det akkurat som
vi vil ha det – til spillernes
beste.
Hva hvis folk spiller seg
fra gård og grunn?
De som spiller vil kople av,
tenke på noe annet, og ha
det gøy. Det er veldig sosialt på bingo’n, får ReAvisa
fortalt. – På bingo finner du
direktørfruen og alle slags
folk, og det er ingen generasjonskløft. I Holmestrand
har vi alt fra 20-åringer til
80-åringer, og alle sitter og
prater og koser seg – helt
uavhengig av alder, stilling
og rang. Det blir mye kakling mellom spillene, og det
er sånn vi liker å ha det!
– Hva med de som er
skeptisk til et slikt tilbud,
sju dager i uka fra morgen
til kveld – hva hvis noen er
i ferd med å spille seg fra
gård og grunn?
– Vi skal gripe inn, hvis vi
har mistanke om det. Det
har skjedd bare ett par
ganger i løpet av de 12 åra
vi har vært i bransjen. Alle
ansatte må være over 18
år, og de skal gå et kurs
hos Norsk tipping der blant
annet dette belyses – og
man lærer når og hvordan
man skal gripe inn. Alle må
ta et såkalt spillansvarskurs,
forteller Geir. De store vinnerne er lag og foreninger i
bygda, mener Sonja og Geir.
I Holmestrand ga drifta av
bingoen der cirka en million
kroner til lag og foreninger
bare i fjor. Det er vanskelig

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

å si hva summen blir her i
Re, for det er en viss andel
av spillet som skal gå til
lokale foreninger. Men går
bingo-butikken like godt i
Re – eller enda bedre, som
eierne håper – så blir det
minst den samme summen,
eller mer. I første omgang
er tre heldige plukka ut
i Re: IL Ivrig, Ramnes IF
og Re FK. Hvem som skal
få av overskuddet, velger
eierne av bingoen ut sjøl.
Ufravikelige krav er at
foreningene har levert godkjente årsregnskap og er
godkjent hos Lotteritilsynet.
– Vi starter med de tre
største i Re, og når vi kommer opp på et visst nivå og
veit hvor landet ligger, kommer vi til å ta inn flere lag
og foreninger. Men å velge
ut ti stykker fra starten av
og risikere å dele ut lommerusk til hver av dem, det
nytter ikke. – Men andre lag
og foreninger i bygda kan
gjerne komme innom og
fronte sine behov – det er
bare hyggelig det, sier Geir.
Åpent alle dager, fra
morgen til kveld
Re bingo, som navnet på
bingoen i kjelleren i Industriveien 3 vil hete, holder
åpent fra klokka ti på morgen til ti på kvelden hver
dag mandag til lørdag, og
fra klokka 13 til 21.30 på
søndager. Første åpningsdag er i dag, torsdag 8.
mars, sånn offisielt. Men
Sonja og Geir har tjuvstarta
litt tidligere i uka. – Vi har
gleda oss veldig til å åpne
dørene for reingene og et
stort omegn som bruker
Revetal, fortalte eierparet
og de ansatte til ReAvisa
i forrige uka, da de var i
gang med siste innspurt før
åpning. Da alle godkjenninger var på plass mandag,
kunne de aller første kundene teste ut bingoen.

BINGO! Eier og daglig leder Geir Hansen (50) omkranset
av to av de ansatte på Re bingo; Thomas Paulsen (23)
og Patrick Kristiansen (25). Det viktigste er på plass
forlengst: Kaffekoppene! Lokalene er perfekte, mener
Geir, – her har vi fått det akkurat som vi vil ha det, etter
ombyggingen og oppussingen av kjellerlokalet i Industriveien 3.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Foto:
Stian Ormestad.

Tors/fredag kl 12 - 18
Lørdag kl 12 - 16
Telefon 911 76 853

vikalandhandel.no

Circlek_revetal

facebook.com/circlekrevetal

Revetal - tlf 33 06 26 74
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GJØR ET
KNALLKJØP!

HOS EIKSENTERET VESTFOLD OG TELEMARK

MF 4709 Global
DEFINISJONEN AV TIDSMESSIG INGENIØRKUNST
•
•
•
•
•
•
•
•

Størst på ved i Re: – Ikke en kubbe igjen!
RAMNES: Ramnesved ved Nils-Regin Bøhle er en av Vestfolds største vedselgere, og den klart største i Re: I den
store låven med totalt 1.500 kvadratmeter tørt lager var
det stabla stappfulle paller i fire etasjer, fire i høyden i
hver etasje, det vil si totalt et sted mellom 1.200 til 1.500
paller med innelagra ved. Helt enorme mengder. Det var
før vinteren – nå er det ikke en eneste vedkubbe igjen i
den digre låven. «Hallo ReAvisa!», skriver Nils-Regin til
annonse-mailen: «Jeg hadde aldri trudd det skulle skje,
men jeg er helt utsolgt for ved. Derfor hadde det vært fint
om du kunne ta ned annonsa på nett og i avisa». «Det er
vel egentlig noen uker igjen av avtalen vår, men du får
selge plassen til noen andre så fort som mulig. Jeg skal
ikke «kreve» prisavslag eller kompensasjon, men vil veldig
gjerne fortsette samme opplegg fra seinsommeren av som
tidligere. Som du har skjønt er jeg veldig fornøyd!» Vi i
lokalavisa får oss en god latter, og spør om det er ok å
gjengi mailen. – Ja, gjerne det. Men da er det viktig å få
med at jeg er helt utsolgt, for jeg blir nedringt og må si
nei til alle, forteller Nils-Regin. Ramnesved satser mest på
Re, og her er Nils-Regin desidert størst, men han leverer
også mye i Oslo og hele Østlandet ellers. – Jeg har økt
salget mye hvert år de siste to-tre åra – tross milde vintre,
forteller Nils-Regin. Når kulda kom denne vinteren, skøyt
salget til himmels i Prestegårdsveien. – Over sommeren er
lageret fyllt opp til randen igjen, lover Nils-Regin Bøhle.
Foto: Stian Ormestad.

95 HK – 355 Nm
Kløtsjfritt vendegir
Elektronisk trepunktsregulering
Bakrutepusser
AC
DAB+ radio
Komplett frontlaster Quicke X3S
Hjulsett 540/65R34 & 440/65R24

510.000,Pris levert Eiksenteret. eks. mva

MF 5712 S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

120 HK – 502 Nm
Dyna 4 – kløtsjfritt vendegir
100 l min hydraulikkpumpe
540/540E/1000 omdr. PTO
Tre spoleventiler
Bakrutepusser
AC og luftsete
DAB+ radio
Komplett frontlaster Q3S
Hjulsett 540/65R38 & 440/65R28

690.000,Pris levert Eiksenteret. eks. mva

Eiksenteret
Stokke

Melsomvikveien 7,
3160 Stokke
Tlf. 40 00 79 88

Eiksenteret
Porsgrunn

Bjørndalsjordet 1,
3919 Porsgrunn
Tlf. 40 00 79 88
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Bil og trafikk i Re:

Hvem har vikeplikt her?
RE: Det finnes flere veier i Re der bilister blåser i høyreregelen i det
daglige trafikkmønsteret - og det skaper farlige situasjoner.
Gjelstadveien i Våle er en
versting blant veiene med
høyreregel i Re. Her gjelder
høyreregelen hele veien fra
Kirkevoll til Strangekrysset,
men alle som kjører veien
nå og da veit at det er få
som bryr seg stort om det.
Hæ? Høyreregel her?
Så svaret på spørsmålet i
overskriften er den svarte
bilen (på det store illustrasjonsbildet). Men svært få
overholder trafikkregelen.
Det skaper farlige situasjoner, og noen ganger går
det skikkelig galt. Som da
ReAvisa skreiv om en ulykke
der «alle» på ulykkesstedet
trodde bilen som kom fra
Siltvedtveien og kjørte ut

på Gjelstadveien hadde
brutt vikeplikten. Men da
politiet hadde gjort sine
undersøkelser, var det bilen
som kom kjørende rett fram
på Gjelstadveien som fikk
skylda. Føreren av denne
bilen var helt overbevist om at bilen som kjørte
inn i veien rett foran ham
hadde vikeplikt – og dermed
skylda for ulykken. Men
nei: «Hæ? Høyreregel her?»
ble overskrifta på ReAvisasaken tilbake på høstparten
2015.

blir overholdt. Sånn er det
tydeligvis flere steder langs
Gjelstadveien – og sikkert flere veier som ikke er
forkjørsveier her i Re.
– Vi som bor oppi her ser
at veldig få overholder
høyreregelen, fortalte en
nabo til ReAvisa også den
gang for snart tre år siden.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

En høyreregel som
aldri blir overholdt?
Mange ReAvisa-lesere stussa den gang på en høyreregel som tilsynelatende aldri

– Har hjertet i halsen hver dag!
VÅLE: – Vi som besteforeldre hjelper til med
skolekjøring og kjøring til treninger daglig, og
vi har sjøl holdt på å få en lastebil i sida, med
barnebarn i bilen. Det må en påminnelse til, og
det bør helst ikke være ei ulykke!
Blant dem som har kontakta
ReAvisa med bekymringer
for kjøringa langs Gjelstadveien er Laila Vian. Bestemora fra Våle er ofte innom
Askeveien, som går i ei
sløyfe innom Kirkevollfeltet,
nord for Våle kirke. Der bor
datter med familie, og med
barnebarn i bilen har hun
hatt hjertet i halsen flere
ganger når hun skal ut på
Gjelstadveien.
– Håper ikke det smeller!
– De fleste ser ut for å
tro at Gjelstadveien er en
forkjørsvei. Vi kjører hver
morgen og nesten hver
ettermiddag ut på Gjelstadveien. Det er to utkjøringer,
den ene i motbakke. Det
er helt vanlig å bli tuta på,
pekt på og nesten påkjørt
av biler som kommer sørfra. – De HAR vikeplikt fra
HØYRE, men det overholdes
omtrent aldri. Håper det
ikke smeller en dag, sier
Laila til ReAvisa. – Vi har
alltid barn i bilen!
Det er også merket fotgjengerovergang ved begge
kryssene, så det er mange
som er bekymra for at det
skal skje en ulykke her.
Etter en kort runde i feltet,
og en fotosafari i begge
kryssene der Askeveien går
inn på Gjelstadveien, får
ReAvisa vite at dette er et
problem flere er bekymra
for. En oppfriskning må til,
mener Ulf Arne Lauridsen,

lokalkjent trafikklærer. Han
har et stort engasjement for
trafikksikkerhet, og er enig i
at forvirring rundt forkjørsvei eller ikke, vikeplikt
og høyreregel kan være
skummelt. Derfor en kjapp
avklaring fra ekspertisen:
Forskjell på privat utkjørsel og offentlig vei
– For det første er forkjørsveier skilta med skiltet alle
burde kjenne. Ser du ikke
det skiltet, gjelder høyreregelen fra alle veier som er
skilta med gatenavn – det
er en grei huskeregel for om
det er offentlige veier med
vikepliktsregler. Hva så med
alle andre veier som går inn
på Gjelstadveien? Som fra
Våle prestgård, gamle Re
sjukehjem, med mer?
– Dette er utkjørsler med
vikeplikt for alle som skal ut
på Gjelstadveien, akkurat
som ut fra parkeringsplasser
og private utkjørsler.
Tilbake til Kirkevollfeltet, og
ei bestemor som gjør alt for
å komme helskinna fram i
trafikken med barnebarna i baksetet. Laila
Vian er glad for at ReAvisa
tar tak i saken. – Vi som
besteforeldre hjelper til med
skolekjøring og kjøring til
treninger daglig, og vi har
sjøl holdt på å få en lastebil i sida, med barnebarn i
bilen. Store lastebiler har
ofte altfor høy fart. Det
må en påminnelse til, og

KRASJ PÅ GJELSTAD
(OVER): Det så dramatisk
ut da to biler smalt sammen
i krysset der Siltvedtveien
kommer inn på Gjelstadveien en høstdag i 2015.
Heldigvis ble det stort sett
bare materielle skader.
Men diskusjonen om skyld
gikk høyt - sjøl om det var
krystallklart utifra trafikkreglene.
Foto:
Stian Ormestad.

Hauganveien er
verstingen i Re

det bør helst ikke være ei
ulykke!
Kjapt oppsummert:
Privat vei og parkeringsplasser karakteriseres som
utkjørsel, og her gjelder
ikke høyreregelen.
Offentlig vei – som har
gatenavn på skilt – omfattes
av høyreregelen.
Misforståelser i trafikken
kan sørge for at skumle
situasjoner oppstår, derfor
er trafikklærerens råd:
– Orienter deg og ta det
med ro, men også unødige
oppbremsinger kan forårsake ulykker. Derfor er
det viktig å friske opp
kunnskapene innimellom,
og følge med på skilting.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

SKILTFORVIRRING: Før
Hauganveien kommer inn
på Hengsrudveien er skiltforvirringen totalt. Først
kommer du til et varselskilt om kryss – der det
er vikeplikt for trafikk fra
høyre. Rett etter står et skilt
som sier noe helt annet:
Vikepliktskilt som varsler
om kryss med vikeplikt for
trafikk fra både høyre og
venstre. – Resultatet er en
dobbeltkommunikasjon som
gjør stort sett alt riktig og
galt i det krysset, forteller
trafikklærer Ulf Arne Lauridsen.
Foto:
Stian Ormestad.

HAUGANVEIEN: Det er
flere veier og kryss i Re
det stadig er forvirring
rundt høyreregel eller
ikke. Stort sett er svaret
å følge med på skiltingen, men et kryss er skilta
“helt borti natta”, for det
verste eksemplet finner
vi ifølge trafikklæreren på
den kommunale Hauganveien i Undrumsdal: – Der
Hauganveien kommer inn
på Hengsrudveien kommer
du først til et skilt som advarer mot farlig kryss – det
betyr høyreregel. Så kommer du til et vikepliktskilt
– det betyr vikeplikt fra
både høyre og venstre. Hva
hvis det smeller her, hvem
får skylda da? Da Hengsrudveien ble en forkjørsvei
ble nok det første skiltet
glemt bort. Resultatet er
en dobbeltkommunikasjon
som gjør mye både riktig og
galt i det krysset, forteller
Ulf Arne Lauridsen. – Dette
er slurv fra kommunens
side – som har et soleklart
ansvar. Kanskje de ikke veit
bedre, men de har uansett
en undersøkelsesplikt så
de burde visst såpass, sier
trafikklæreren oppgitt. Løsningen? – Fjern det gamle
skiltet om farlig kryss.

RE AVISA MARS 2018

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

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!

Kort om vikeplikt:
Ikke noe skilt
- høyreregel gjelder.
Skilt om forkjørsvei
- ingen høyreregel.
Skilt om forkjørskryss
- ingen høyreregel,
gjelder for bare dette
krysset.
Og det er alltid vikepliktskilt når du
kommer inn på en
forkjørsvei, eller til et
forkjørskryss.

Kåpeveien til og fra Revetal:
Høyreregel eller ikke?
REVETAL: På Kåpeveien til og fra Revetal
gjelder det ene for utkjøringen fra Revetal 1
og 2, men noe helt annet for utkjøringen fra
Revetal 3.
Kåpeveien går fra Revetal
til Undrumsdal, og kryssa er
mange på Revetal. Dette er
ikke en forkjørsvei. Likevel
gjelder ikke høyreregelen
hele veien.

VARSEL OM FORKJØRSKRYSS: Dette skiltet står i
bakken opp fra Revetal til
Revetal 3 på Kåpeveien.
– Skiltet kan brukes på
veier med høyreregel og
på forkjørsvei, og gjelder
da kun for dette krysset
der skiltet står, informerer
trafikklærer Ulf Arne Lauridsen. Likevel stopper mange
på Kåpeveien opp for trafikk
fra høyre, som kommer fra
Revetal 3-feltet. Det er feil.

Foto:
Stian Ormestad.

Følg med på skilta!
Der høyreregelen gjelder,
blir den ofte oversett. Det
gjelder både Opthunveien
og Kjølsrødveien ut fra
Revetalfeltet. Her har alle
på vei ned til Revetal på
Kåpeveien vikeplikt etter
høyreregelen. Det er en
vikeplikt mange ikke overholder. Også andre veien,
mot Undrumsdal, er det
ofte full forvirring på bakketoppen ved krysset inn
til Revetal 3 – Valleveien.
Heller ikke her er Kåpeveien
forkjørsvei i utgangspunktet, men et skilt i bakken viser et fareskilt med
en tjukk strek som krysser en tynn – dette skiltet
varsler om forkjørskryss,
og dermed gjelder ikke
høyreregelen. – Skiltet
kan brukes på veier med

høyreregel og på forkjørsvei, og gjelder da kun for
dette krysset der skiltet
står, informerer trafikklærer Ulf Arne Lauridsen
til ReAvisa. Likevel stopper
mange på Kåpeveien opp
for trafikk fra høyre, som
kommer fra Revetal 3-feltet.
I noen tilfeller kan oppbremsingen skape farlige
situasjoner på Kåpeveien.
For her er høyreregelen
opphevet for det ene krysset, med skilting i bakken
før. Høyreregelen gjelder
igjen for eksempel i Kåpekrysset, der Bjuneveien
krysser Kåpeveien.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Tlf 333 78 515
Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)

Selvvask på Revetal!
• 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
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En liten varebil gikk
kast i kast på Ramnesveien
RAMNESVEIEN: Ulykkesbilen rulla flere runder
på taket før den havna opp-ned utenfor
Ramnesveien ved Himberg.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

PÅ TAKET: Bilen har rulla flere runder på taket før den
havna opp-ned utenfor Ramnesveien ved Himberg.

Foto:
Stian Ormestad.

Sladda i fronten på
en møtende bil
HENGSRUDVEIEN: Mandag
5. mars klokka 09.27 kom
det en melding om trafikkuhell på Hengsrudveien:
To biler involvert. Uvisst
skadeomfang. Nødetater på
vei, melder politiet i Vestfold
på Twitter. De involverte ble
sjekka av ambulansepersonell på stedet, mens politiet
dirigerte trafikken forbi.
Politiet fikk også oversikt
over hendelsesforløpet:
En mannlig fører i 20-åra
fikk sleng på bilen i en sving
og kom over i motgående
kjøreretning hvor den andre
bilen kom kjørende. Sammenstøtet var da ikke til
å unngå. Mannen i 20-åra
anmeldes og ble midlertidig
fratatt førerkortet. Han ble
kjørt til lege av ambulansen for nærmere sjekk med
smerter i hode og nakke.
Føreren av den møtende
bilen, en mann i 40-åra,
hadde også noe smerter i
hodet og bryst, men sjekka
og dimmitert av ambulansepersonell på stedet.

13-åring øvelseskjørte – faren fratatt førerkortet
UNDRUMSDAL: I en av
mange rutinekontroller på
E18 nattestid, fikk UP seg
en overraskelse. Bilen de
stoppa i 100-sona ble kjørt
av en gutt på 13 1/2 år.
«Mann i 40-åra ble stoppa i
100 km/t sone med sin sønn
på 13 år bak rattet. Påberopte seg øvelseskjøring.
Det blir opprettet sak, og
farens førerkort er beslaglagt», skriver politiet i
Vestfold onsdag morgen 21.
februar. Til NRK Vestfold utdyper operasjonsleder Øystein Eikedalen: – Det var en
helt vanlig rutinekontroll, så
det var ingen spesiell grunn
til at denne bilen ble stoppa.
Så viser det seg at føreren
er en gutt på 13 1/2 år,
mens faren sitter ved siden
av og mener det er øvelseskjøring. Og det blir jo litt for
tidlig, sier Eikedalen til NRK.

LEITER ETTER ARNESTEDET: Huset i Mulvika
fikk fått store skader etter
slokkingen.
Foto: VIB.

traff brøytekanten. Den har
fungert som et hopp, som
sendte bilen flere ganger
rundt på taket. Politiets
innsatsleder på stedet, Hans
Petter Gulliksen, fortalte at
det var mistanke om fyllekjøring. Sjåføren har heller
ikke gyldig førerkort. Det
dreier seg om en 34-åring
fra Litauen. – Blodprøver
blir tatt og sak opprettes.
Det ble utover dagen meldt
om mindre personskader fra
sjukehuset.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.ni

Bilvelt i Undrumsdalskrysset
UNDRUMSDAL: Klokka
07:27 fredag 9. februar gikk
alarmen hos alle nødetater:
Bilvelt på E18 sørgående,
ved Undrumsdalskrysset.
Brannvesenet var første
nødetat på stedet. De kunne
konstatere at kvinnen i
20-åra som kjørte bilen var
tilsynelatende uskadd. Hun
var aleine i bilen, og ingen
andre biler var involvert i
ulykken. – Fører ble sett til
av ambulansepersonellet
som kom rett etter oss, og
ble tatt med for sjekk.
Sammen med politiet veltet
brannmannskapet bilen
tilbake på hjula, og om den
ikke var like fin, så var den
hvert fall kjørbar. – Vi kjørte
den vekk fra E18 og opp på
rundkjøring i Undrumsdalskrysset, forteller brannmester Tore Dahl i Vestfold
interkommunale brannvesen
(VIB).

FULL STOPP: «Bakkane» egner seg fælt lite for større farkoster – det har vi fått erfare gang på gang.
Foto:
Amalie Andersen.

Trøbbel over “bakkane - igjen
KÅPEVEIEN: Når du ser et lastebiltak over en av
bakketoppene, veit du at det kan ta tid.

Måtte skjære opp både gulv og kledning
MULVIKA: En huseier skulle
tine vannrør med varmluftpistol. Det endte med at
brannvesenet måtte skjære
opp både gulv og kledning
for å få slokka ulmebrannen. Klokka 14:45 torsdag
1. mars rykket brannmannskapene ut fra VIBs
tre brannstasjoner da det
ble meldt om røykutvikling
i en bolig i Mulvika. – Da vi
kom fram så vi røyk som
kom ut av veggen og fra
gesimsen. Røykdykkere
med varmesøkende kamera
søkte først på loftet. Uten å
finne noe arnested. Undersøkelsene fortsatte og det

RAMNESVEIEN: Ulykken
skjedde onsdag ettermiddag
28. februar. Klokka 16.29
gikk alarmen hos samtlige
nødetater: – Et kjøretøy på
taket, ukjent skadeomfang.
Både ambulanse, politi og
brannvesen var kjapt på
stedet. Bilen har kommet
fra Ramnes mot Tønsberg
på Ramnesveien. Det var
ikke vanskelig å se hvor ferden hadde gått, vrakrester
lå strødd i snøen. Sjåføren
av bilen var oppegående,
men på grunn av medfarten
ble vedkommende sendt til
sjukehus for sjekk. Det var
en skikkelig rundtur, i det
bilen rasa ut av veien og

ser ut til at røyken stammer
fra bjelkelaget under gulvet
i første etasje i boligen.
– Huseier har hatt maksimal uflaks i forbindelse
med tining av vannrør med
varmluftspistol, det har
ført til røykutviklingen, sier
vakthavende brannsjef Jarle
Steinnes på VIBs Facebookside. – For å avdekke
arnestedet som røyken
kommer fra har vi skåret
opp både gulv og deler av
kledningen på huset, sier
brannsjefen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det er ikke første gang, og
blir garantert heller ikke
siste gang, at en lastebil
prøver seg uten særlig hell
på Kåpeveien vinterstid.
«Bakkane» egner seg fælt
lite for større farkoster – det
har vi fått erfare gang på
gang.
Hadde ikke kjetting
Denne gangen var det
en liten lastebil som ikke
kom seg verken fram eller
tilbake i dumpa etter Dal
søndre, på vei fra Revetal
til Undrumsdal, tirsdag 20.
februar. – Det er så glatt at
han ikke kommer opp noen
av veiene, han har verken
kjetting eller noe. Sjåføren
er ikke lokalkjent. Nå prøver
han å strø for at veien skal

bli mindre glatt. Det forteller
ReAvisas reporter på stedet.
Hun forteller at lastebilen
står bom fast, sjøl om den
ikke har havna uti grøfta.
Fullt lovlig å kjøre
lastebil over “bakkane”
Sjøl om det nå er skilta
fra begge sider – både på
Revetal og i Undrumsdal –
at veien ikke er egnet for
lastebiler, så er veien tillatt
for kjøretøy opptil 19,5
meters lengde og 50 tonn
totalvekt, ifølge Veglisten.
Lastebilen var godt innenfor
disse tallene.

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

Re VGS-rektor
kalte inn til bussmøte
BERGSÅSEN: Det finnes planer for hvor elevene
skal slippes av, hvis bussene ikke kommer seg
opp Bergsåsbakken. – Da skal elevene kjøres til
Ramnes skole, ikke slippes av i bånn av Bergsåsbakken, understreker Re VGS-rektoren.
Etter busskaoset i Bergsåsbakken tidligere i vinter
kalte Re VGS-rektor Cecilie
Langklep Bjørnøy alle parter
inn på teppet: Vestfold
kollektivtrafikk (VKT), Unibuss og Re kommune.
Børsta støvet av
beredskapsplanene
Cecilie Langlep Bjørnøy har
vært rektor i sju år, og det
er bare ett par ganger at
det har vært såpass trøbbel i bakken opp til skolen.
– Så det er ikke noe som
skjer hvert år, men hvis det
først skjer er det viktig at
alle parter veit hva de skal
gjøre, forteller hun. I møtet
ble Re-rektoren beroliget:
– Det var godt å høre at
Unibuss har tatt dette inn
over seg. Det hadde de
virkelig gjort. De har satt i
gang en intern gransking,
der hele hendelsen gås
nøye igjennom. VKT er også
opptatt av å få elevene trygt
fram. Vi er enig om at hvis
det er sånn at det skjer
noe i bakken, er det helt
vesentlig at elever ikke går
av i bånn av Bergsåsbakken, men de skal kjøres til
Ramnes skole og gå opp
gangstien til Bergsåsen
derifra.
Alle de involverte fikk børsta
støvet av beredskapsplanene, spesielt Unibuss:
– Vi trenger nok å minne
om at hvis sjåførene er
usikre på forholdene i Bergsåsbakken, skal de kjøre til
Ramnes skole. Det blir tatt
opp med alle de aktuelle
sjåførene hos Unibuss. Vi
kan ikke på toppen av kaos i
bakken ha en hel haug med
elever gående i veikanten.
– Hvem skal ta avgjørelsen
om Bergsåsbakken er OK å
kjøre eller ikke?
– Det er i utgangspunktet
bussjåførene sjøl, men de
skal også varsle hverandre. Også ansatte på Re
VGS kan varsle, forteller
Cecilie til ReAvisa. Hun
understreker at akkurat
denne morgen var ikke det i
hennes tanker: – Jeg kjørte
opp bakken fem minut-

ter før og tenkte faktisk at
her var det OK å kjøre. Det
tenkte også bussjåførene
på vei opp – men så viste
det seg at det var såpeglatt
på vei ned igjen. Så det var
egentlig vanskelig å forutse
problemene akkurat denne
morgenen.
Godt brøyta gjennom
en vanskelig vinter
Re kommune får skryt av
Re VGS-rektoren. Bergsåsbakken er en kommunal vei
med mye trafikk. – De har
egentlig gjort en kjempejobb i vinter. Bedre enn på
mange år, egentlig, er attesten etter en lang, kald og
vanskelig vinter med mye
snø. – Men utfordringen er
nullføre og masse snø, da
hjelper nesten ingenting
uansett hva man gjør. Det
hjelper ikke å strø for grusen forsvinner i snøen, og
salt gir bare slapsete vei.
Re kommunes representanter i møtet fortalte at
Bergsåsen står høyt på
prioriteringslista i forhold
til hvor det skal brøytes
først på morgen. Her er det
stor trafikk til og fra skole,
barnehage og byggefelt, og
utenom skoletida til og fra
idrettsanlegg. Re VGS har
på sin side mulighet til å
kjapt varsle sine elever og
ansatte: – Hvis det skjer
noe har Re VGS en SMStjeneste vi bare kan trykke
på knappen på. Det fikk vi
kommunisert i møtet, og det
er en mulighet vi må benytte oss av. – Jeg opplevde
det som en god gjennomgang av hva som hadde
skjedd, og hva alle parter
kan gjøre. Målet er at dette
ikke skjer igjen, oppsummerer Re VGS-rektor Cecilie
Langklep Bjørnøy.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

Busskræsj i Bergsåsbakken: – Ingen spurte
om det gikk bra med barna på bussen!
BERGSÅSBAKKEN: Det var mye som gikk galt da to busser og flere biler
var involvert i en massekollisjon i Bergsåsbakken.
ReAvisa, som først omtalte
saken på nettavisa, har blitt
kontakta av flere lesere
som kritiserer både politiet
og busselskapet. – Verken
busselskapets eller politiets
uttalelser stemmer, fortalte
flere involverte, vitner, passasjerer og pårørende til
ReAvisa etter massekollisjonen mandag morgen 12.
februar 2018. Dette måtte
lokalavisa ta tak i:
Skjønte ikke alvoret
Operasjonslederen fortalte
til ReAvisa mandag morgen
at de ikke hadde fått noen
melding om ulykken fra
de involverte. Politiet fikk
melding først 10.06, nesten
to timer etter ulykken. Da
var det en forbipasserende
som varlset om uhellet.
– Da var det for seint å
sende en patrulje, fikk
ReAvisa opplyst. De involverte reagerte på politiets uttalelse og kontakta
ReAvisa. Lokalavisa fikk se
anropsloggen på mobiltelefonen til en av de involverte, der det var ringt
til politiet klokka 08.56.
De ble satt over hit og dit,
helt til de fikk til svar at det
ikke ble prioritert å sende
en patrulje til stedet. Etter
at operasjonslederen fikk
disse opplysningene, ble det
sjekka opp om noe hadde
svikta hos politiet. Alle
meldinger skal loggføres
– denne var ikke loggført.
Men ReAvisa får bekrefta at
anropet ble mottatt. – Det
glapp i kaoset, forteller operasjonsleder Anne Meier i
Vestfold politidistrikt, dagen
etter ulykken. – Ikke for å
unnskylde oss, men det var
veldig mange sånne bulkemeldinger mandag morgen.
Vi må prioritere liv og helse
først. Men – med det vi veit
nå – ja, vi burde ha rykket
ut. Politiet burde vært der, i
etterpåklokskapens lys.
Den mest likte kommentaren til ReAvisa-saken ser

dette i sammenheng med
nedleggelsen av lensmannskontoret på Revetal: – Nærpolitireformen begynner
å virke.... det er ihvertfall
spart penger på utrykning....”. Flere kilder i politiet forteller til ReAvisa at
de tror det hadde vært politi
på stedet hvis lensmannskontor på Revetal fortsatt
hadde eksistert. – Det har
med avstander å gjøre, forteller en i politiet som ikke
vil ha sitt navn i avisa. Det
var kaos på ulykkesstedet.
En buss traff den andre i
baken, som traff to personbiler som hadde stoppet
opp på vei oppover bakken.
Den ene bilen ble dratt med
nedover bakken, mens den
andre bilen ble klemt mot
autovernet. Langs veien
gikk Re VGS-elever som var
blitt satt av busser i bånn av
bakken.
Ingen spurte om det gikk
bra med barna på bussen
Den ene bussen var tom,
etter å ha levert Re VGSelever i Bergsåsen. Den
andre var en rutebuss «med
noen få passasjerer», ifølge
det første svaret fra Unibuss. Det viste seg å være
flere skolebarn ombord. Det
var fare for liv og helse. I
tillegg var det flere følgeulykker, der biler bulka
i køen bak busskrasjen.
Store materielle skader, og
uavklart om det var noen
personskader. Foreldre
forteller om sine barn, som
var passasjerer på bussen
på vei til barneskolen og
ungdomsskolen: – I krasjen eksploderte bakruta og
alt ble opplevd som vemmelig. Alle fikk sleng på
nakken og fikk vondt, og
de var veldig redde. Barna
har fortalt foreldrene sine
at bussjåføren ble stressa
og sinna. – Mine tre barn
ble sluppet av på Revetal
og overlatt til seg sjøl.
Minsten på 9 år hadde

heldigvis med seg mobil og
fikk ringt faren sin for å bli
kjørt til skolen fra Revetal,
forteller en mamma. Hun
setter spørsmålstegn ved
prosedyrer ved ulykker,
og hvordan sjåførene skal
oppføre seg ovenfor passasjerer – og spesielt barn.
De fikk greie på ulykken ved
å lese om den i ReAvisa. De
fikk ikke vite at deres barn
var involvert før de kom
hjem fra skolen. – Det ble
nevnt i ReAvisa at ulykken
ikke var meldt til politiet
fordi det ikke var registrert
noen personskader. Ingen
spurte mine barn om det
gikk bra med dem. De ble
bare overlatt til seg sjøl på
Revetal. De har i etterkant
vært til legesjekk, alle tre
med smerter i nakken. Vitner, involverte, passasjerer
med pårørende og politi er
kritiske til busselskapet som
hadde to av sine busser
involvert i ulykken: Unibuss.
Den ene førte til ulykken,
ved å skli inn i den andre –
som så dro med seg to andre personbiler inn i kaoset.
Politiet mener at Unibuss
burde varslet uhellet sjøl
– da ville kanskje politiet
skjønt alvoret. – Selskapet
plikter å varsle, også fordi
dette sorterer under «arbeidsulykke», forteller Anne
Meier i Vestfold-politiet.
I tillegg er det nok med
mistanke om personskade
– det var det her. Allerede
i den første ReAvisa-saken
ble det klart at sjåføren av
den ene bussen ble kjørt til
legesjekk. I ettertid er det
blitt kjent at flere passasjerer har vært til legesjekk
også. «Ingen personskade»
var ikke dekkende.
Unibuss beklager til alle
som opplevde situasjonen som skremmende
– Det stemmer at en av
bussjåførene var til legesjekk i etterkant av ulykken.
Det var snakk om smerter

RE AVISA MARS 2018

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

11

Vi har pussa opp og
inviterer til åpent hus
fre 16/3 kl 09.30-14.00!
Kunder og andre interesserte er hjertelig velkommen
til våre flotte, nye lokaler. Vi serverer kaffe, kake,
- og du får mulighet for en gratis økonomisk prat.

Besøksadresse: Gamleveien 1, 3174 Revetal.
Telefon: 33 06 46 40 E-post: revetal@sagarr.no

3 DAGERSTUR VÅRTUR 24-26 APRIL
MED BESØK I 2 STORBYER
GØTEBORG

OPPLEV STORBYENE OG BLI MED PÅ EN 3 DAGER TUR.
DAG 1: TUREN GÅR FØRST TIL OSLO, HVOR VI REISER MED
DFDS TIL KØBENHAVN .
DAG 2: ETTER EN HYGGELIG KVELD PÅ BÅTEN, SÅ ANKOMMER VI KØBENHAVN
HVOR VI FÅR EN GUIDET TUR I BUSSEN. SÅ ER DET LITT EGEN TID I BYEN.
PÅ ETTERMIDDAGEN REISER VI VIDERE TIL GØTEBORG HVOR VI SKAL
OVERNATTE PÅ HOTELL OG SPISE EN GOD MIDDAG.

HARD SMELL: Massekollisjonen i Bergsåsbakken mandag morgen ble ikke tatt på alvor hos
verken busselskap eller politi, mener de involverte, vitner, passasjerer og pårørende. I
etterkant er det blitt satt i gang en intern gransking hos busselskapet og det er ble holdt
et “oppvaskmøte” på rektors kontor på Re VGS, der vi ser på bildet fra venstre Jan P. Åserud, Bjørnar Kiil, Tor Arne Ueland, Tove Kværne, Lars Sannes og Cecilie Langklep Bjørnøy.
Foto:
Stian Ormestad.
i et kne, og mulig sjokkskade, forteller Ina Helen
Østby, kommunikasjonsansvarlig i Unibuss, til ReAvisa. Hun forteller også at det
blir en oppvask internt:
– Unibuss vil gjennomgå vår
håndtering av hendelsen,
og ønsker å beklage til alle
involverte som opplevde
situasjonen som skremmende eller dårlig håndtert.
Vi har tydelige rutiner for
hvordan vi skal opptre på
et skadested, og vil i vår interne gjennomgang av ulykken kartlegge om rutinen
ble fulgt, hva vi kunne gjort
annerledes og eventuelt
behov for endring av rutine
eller bedre opplæring.
Også når det gjelder
varsling av nødetatene, er
svaret nokså likelydende:
– Det fremgår tydelig av
vår interne rutiner at nødetatene alltid skal varsles.
Unibuss vil gjennomgå dette
i etterkant av ulykken.
– For tidlig å si noe om
årsaken til ulykken
– ReAvisa-lesere har reagert
på sitatet «vi legger på kjetting når det trengs» – her
trengtes det vel – hvorfor
ble det ikke gjort?

– Det er den enkelte sjåfør
sitt ansvar å vurdere kjøreforholdene og vurdere om
det er forsvarlig å kjøre. Er
føreforholdene krevende
skal det vurderes å legge
på kjetting, eller at videre
kjøring opphører inntil forholdene er bedret. Begge
våre førere av de to aktuelle
bussene forteller om gode
kjøreforhold og godt veigrep
på vei oppover, men at føret
var vesentlig forverret på
vei ned igjen. Det er for
tidlig å spekulere i om det
burde vært lagt om til kjetting og hvorvidt dette hadde
hjulpet på akkurat disse
føreforholdene.
– Unibuss gjennomgår alltid
ulykker i etterkant for å
lære av hendelsen, og det
er for tidlig å si noe om
årsaken her.
– Vitner og andre involverte
forteller at bussen bakerst
hadde for stor fart i forhold
til føret?
– Jeg kan avkrefte at det
var stor fart involvert. Bussens logg ble lest av etter
ulykken, og denne har kun
registrert lave hastigheter
forut av ulykken. Det var
svært glatt på stedet, og
ikke strødd når ulykken fant

DAG 3: NÅR FROKOST OG UTSKJEKKING ER UNNAGJORT SÅ ER DET FRITT FOR
EVT. SHOPPING PÅ EGEN HÅND ETC. OG HJEMREISE ETTER HVERT MED STOPP
PÅ NORBYSENTERET.
PRIS PR. PERS: KR 4050-,
ENKELTROMSTILEGG BÅT/HOTELL: KR 1139,BINDENDE PÅMELDING INNEN: 22 mars 2018
PRISEN INKLUDERER: 4**** BUSS PÅ HELE TUREN M/REISELEDER

BÅTTUR FRA OSLO-KØBENHAVN MED MIDDAG OG FROKOST
GUIDET RUNDTUR I KØBENHAVN
OVERNATING PÅ HOTELL MED MIDDAG/FROKOST I GØTEBORG
STOPP PÅ NORBYSENTERET PÅ VEI HJEM.

sted, forteller Ina Helen
Østby i Unibuss.
Følte seg overkjørt
De involvere førerne av
privatbilene følte seg «overkjørt» av Unibuss sine representanter på stedet. De
ville fylle ut skademelding,
men det måtte vente. De
fikk til og med beskjed om
å reise inn til Tønsberg for å
fylle ut skademelding – med
vraka biler sier det seg sjøl
at det ble trøblete. Politiet
bekrefter at skademelding
skal fylles ut på stedet, med
mindre det er snakk om
personskade som hindrer
det, eller at alle de involverte er enig om å utsette
det. Det var på ingen måte
avklart her, ifølge de involverte. Både bussjåførene og
en representant for Unibuss
som kom til stedet forsvant
før de rakk å fylle ut noen
papirer – enda de involverte insisterte på det. – Jeg
beklager på det sterkeste
hvis noen føler seg overkjørt av representanter fra
Unibuss på skadestedet, sier
Ina Helen Østby i Unibuss.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no
tlf: 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

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

Eiendomsmegler MNEF
Mona Langangen
Tlf.: 95270488
Mail: mona.langangen@em1.no

EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle
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Legevakta vår har
fått en ny adresse
RE/TØNSBERG: Re kommune informerer om ny
legevakt for Tønsbergregionen som åpna i Kjelleparken 5. mars. Ny
adresse er Kjellengveien
2 B, 3125 Tønsberg, informerer Re kommune på
sine nettsider: «Tønsberg,
Re, Færder og Holmestrand
kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om
Tønsbergregionens legevakt
og kommunale akutte døgnplasser. Tønsberg kommune
er vertskommune. Det
blir en historisk dag for de
nær 100.000 innbyggerne
som tilhører Tønsbergregionen. Husk at det i de
fleste tilfeller er best at du
ringer på forhånd for å få
en vurdering av situasjonen
og tilbud om relevant hjelp.
Telefonnummeret vil fortsatt
være 116117. Legevakta
kontaktes når fastlegen ikke
er tilgjengelig og hjelpen
ikke kan vente. Det er gratis
parkering for besøkende
til legevakta på merkede
plasser. Bilens registreringsnummer må registres på
parkeringsterminalen i resepsjonen. Legevakta inneholder flere spesialfunksjoner. Lokalene har eget SO
rom for mottak av pasienter
som har vært utsatt for
seksuelle overgrep samt
vold i nære relasjoner. Dette
er utarbeidet i samarbeid
med SO-mottaket i Vestfold.
Det er også tilrettelagte
rom for mottak av skader,
herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte
– og politirom med egne
innganger. Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre,
og utstyrt slik at man kan
få diagnostisert pasienten
tidligere. Legevakta har ambulansegarasje med plass
til to ambulanser i tillegg til
legevaktbil. Legevaktbilen
er et samarbeidsprosjekt
med Sykehuset i Vestfold.
Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege.
Det er etablert en døgnbemannet sengepost med
13 plasser som åpner 19.
mars. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger
øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men
ikke har behov for sjukehusinnleggelse. Plassene
tilbys pasienter som har en
avklart tilstand med behov
for behandling», står det
på Re kommunes nettsider.
Vedtaket om å henge med
i Tønsberg-regionens nye
legevakt ble fatta i kommunestyret i Re for tre år
siden. Byggingen av den
nye legevakta starta på
seinsommeren for snart to
år siden.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no

Storbrann holdt på å jevne hele Solvoll med jorda
SOLVOLL: Det har vært mye styr rundt den gamle bibelskolen, etter at Solvoll AS som ville ta i mot
flyktninger gikk konk før jul. På nyåret ble de nye planene for særbol kjent, til protester fra nabolaget. Samme morgen som da våre folkevalgte skulle si ja eller nei til disp, brant det voldsomt på
Solvoll. Politiet venter fortsatt på svar fra krimteknikere som undersøkte branntomta.
Siste tirsdag i februar rykket
alle stasjoner i Vestfold
interkommunale brannvesen, politi og ambulanse
ut etter melding om bygningsbrann på Solvoll. Trine
Berg, tidligere lensmann i
Re, nå etterforsker i Tønsberg, forteller at det ble
oppdaga flammer og røyk
fra Solvoll klokka 05.24 på
morgenen.
Konkurs, brann og
enstemmig nei til disp
Det brant mest på sørsida
av bygget, og brannvesenet
sendte inn røykdykkere som
gjorde et grovsøk. Det ble
ikke finni noen i bygget.
Politiet avhørte vedkommende som varsla om
brannen på stedet. Det var
også noen andre vitneobservasjoner. Det skal ha
blitt sett en bil på området
mandag kveld, som ikke var
der tirsdag morgen. De som
måtte vite noe, må gjerne
ta kontakt på telefon 02800,
oppfordrer Trine Berg. At
krimteknikere undersøker
branntomta er vanlig i slike
saker. Det er også avhør
av eieren av bygget og alle
som disponerer bygget.
– Vi samler inn info, både
fra vitner, alle som har en
relasjon til bygget, og ikke
minst brannmannskapene.
Det kan være vanskelig å
få svar når hus brenner helt
ned til grunnen, men på

den andre siden er det fullt
mulig å finne noe i en
brannruin. Vi må se hva
alt dette resulterer i av
svar, forteller Trine Berg til
ReAvisa. Planene har vært
mange for Solvoll etter at
hele bygningsmassen ble
solgt til Stiftelsen Arctic Eiendom Nord AS i 2015. Selskapet Solvoll AS ble stiftet
for å etablere et midlertidig
asylmottak, med målsetning
om et permanent mottak
på sikt. Det ble aldri mange
flyktningene som kom til
Solvoll, og Solvoll AS som
skulle drive mottaket ble i
2017 slått konk. Stiftelsen
Arctic Eiendom Nord AS
eier fortsatt bygningene.
ReAvisa skreiv om de nye
planene for Solvoll torsdag
15. februar 2018. Reaksjonene har vært mange,
og spørsmålene sto i kø
til Sana utvikling AS, som
ønsker å leie Solvoll, der de
vil ta i mot asylsøkere med
“truende og/eller voldelig
adferd”, såkalt “særbol”. I
et nabomøte 22. februar
kom bekymringene fram,
men noen ble også mindre skeptiske etter møtet,
skreiv ReAvisa. Rådmannen
i Re innstilte først på at
det ble gitt disp til særbol
på Solvoll, men saken ble
utsatt og kom opp igjen på
nytt for Hovedutvalget for
drift, eiendom og næring
tirsdag 27. februar, samme

kveld som det brant på Solvoll. Det var den eldste og
flotteste bygningen på tunet
som brant helt ned til grunnen. Her samla frivillige inn
klær til flyktningene da de
første planene om asylmottak ble kjent for snart
tre år siden. Bygningen
som brant ned til grunnen
er ikke den største bygningen med forsamlingslokaler
og innkvartering. – Sånn
sett berører ikke brannen
til morgenen i dag denne
saken, forteller hovedutvalgsleder Odd Gjerpe
(KrF) da møtet ble satt
samme kveld. Også et
større garasjebygg, som
ligger helt inntil huset som
brant ned, ble redda. Det
var en fantastisk innsats
av et brannmannskap som
jobba på spreng mot høye
flammer i sterk vind.
– Skal vi bruke plan- og
bygningsloven til å finsortere hva vi vil ha her?
Dispensasjon-diskusjonen
endte med et enstemmig
nei – men ikke uten innvendinger. Trygve Ånestad
(SP) ville gi dispensasjon i
januar, og ville helst gjort
det nå også. Men han føyer
seg for flertallet, under tvil:
– Sist fulgte jeg hjerte og
prinsipp, og jeg mener
egentlig at vi burde gitt
dispensasjon nå. Jeg ser
ikke den store forskjellen

fra tidligere bruk, det har
vært skole og institusjon,
understreker Senterpartipolitikeren som møter motstand fra eget parti – som
så mange ganger før. Heidi
Myhre (SP) er helt uenig,
og mener dette blir en for
stor endring av bruken
av byggene. Spesielt for
bekymra naboer: – Dette
loven sier om trygghet, det
må vi ta på alvor. Her er det
snakk om åpen soning, eller
ikke soning, men boenhet
for mennesker med særlig
behov. – Jeg mener det er
mer passende å legge en
slik institusjon lenger vekk
fra befolkning, skole og
idrettsmiljø – nettopp på
grunn av sikkerheten til
innbyggerne våre.
I sakspapirene er flere
forhold ved bygget nevnt,
som burde være på plass
på Solvoll for å bli særbol
– blant annet heis. – Skal
vi bruke plan- og bygningsloven til å finsortere hva
vi vil ha her?, spør Trygve
Ånestad (SP). – Jeg føler at
vi er litt i ytterkant, det er
på sett og vis feil lovverk vi
bruker. Dette er en etablert
bygningsmasse, skal vi
stoppe det vi ikke liker på
grunn av et krav til heis?
Jeg synes ikke det er riktig.
Les mye mer på ReAvisa.no.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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DRAMATISK: Det var veldig
uavklart tidlig på morgenkvisten, da flammene sto
høyt i sterk vind – tett på
de andre bygningene på
den gamle bibelskolen. Etter
brannen sperra politiet av
branntomta og hele bygningsmassen på Solvoll.
Foto:
Stian Ormestad.

Kvinnedagen
gjennom 110 år
– Et sted mange har et forhold til
SOLVOLL: Mens ReAvisa tar bilder av branntomta er det
stadig noen som svinger oppom. En trist stemning på den
gamle bibelskolen, som mange har et forhold til. En kar
forteller med klump i halsen at han har bodd i huset som
har brent ned. – I den leiligheten der, peker han inn i ruinene, – der bodde jeg i mange år. Det er trist å se huset
brent ned til grunnen. Veldig trist. – Jeg har alltid drømt
om å kunne kjøpe det huset og flytte tilbake hit. Minnene
fra tida her er veldig gode. Og dette er en fantastisk fin
plass! Det er ille å se at det bare er rester igjen av et flott,
gammelt hus som dette. Jeg håper det blir bygd opp igjen
akkurat som det var, sier han til lokalavisa.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Hard smell
på Bispeveien

Stort skadeverk på
Kirkevoll skole

Sendte elever hjem Politiet stoppa
ungdomsfest i Våle
på grunn av kulda

BISPEVEIEN: – Bispeveien,
cirka halvannen kilometer
nord for Svinevoll: Melding
om trafikkulykke mellom
to personbiler. Nødetatene
er på vei, het det på Vestfold-politiets Twitter-konto
klokka 19.13 mandag kveld
5. mars. Bilene ble stående
i brøytekanten etter sammenstøtet, halvveis ute i
den ene kjørebanen. Det
har vært en skikkelig smell,
men heldigvis gikk det bra
med folka i bilene. – Fire
personer er ute av de to
bilene, alle er bevisste og
tre personer er uskadde. En
person klager på smerter i
en fot. Trafikken blir dirigert
forbi i ett felt av politiet
på stedet, heter det i en
oppdatert melding klokka
19.25. Det ble til tider lang
kø i begge retninger på
Bispeveien. På stedet får
ReAvisa vite at en av bilene
har kommet sidelengs og
truffet rett i fronten på den
andre. Begge bilene havna
utenfor Bispeveien, godt
uti brøytekanten. Det er
store materielle skader på
begge bilene. Politiet har
ikke konkludert om skyld.
– Uklart hendelsesforløp,
melder operasjonssentralen
på Twitter.

KIRKEVOLL: Det var ikke et
pent syn som møtte nødetatene og kommunens folk
da alarmen gikk på Kirkevoll skole klokka 03:49 natt
til torsdag 22. februar. En
manuell brannmelder var
utløst. – Da vi kom fram
så vi med en gang at det
hadde vært innbrudd ved
at et felt i hoveddøren var
trykket inn og på innsiden
var det utført hærverk,
forteller brannmester Tore
Dahl. Knuste vinduer og
dører, dopapir utover i gangene, såpe på gulvet, papir
og gummihansker var lagt
i en vask for å tette sluket
mens springen sto på fullt
og vannet rant over, pluss
at et pulverapparat var
spredd utover i gangene.
Brannmannskapene varsla
politiet som kom raskt til
stedet, det gjorde også
kontaktpersonen i kommunen. Det redda skolen fra
enda større skader, spesielt
vannskader. En politipatrulje
traff på tre gutter i nærheten, som ble tatt med inn på
politistasjonen. Guttene er i
13- og 14-årsalderen. – Alle
tre guttene erkjente forholdet, alle avhørt sammen
med verge, melder politiet i
Vestfold på morgenkvisten.

VÅLE: – En klasse trudde
vi tulla, at det var 1. april.
Ellers syntes elevene det var
greit, og at det var veldig
kaldt. Vi har fått forståelse
for det fra foreldrene også.
Det forteller rektor ved
Kirkevoll skole, Rikke Lillebø. Siste mandag i februar
ble 160 – 170 elever i 4.–7.
trinn sendt hjem fra skolen.
Årsaken var for kalde klasserom. – 1.–3. trinn er fortsatt på skolen fordi de har
varme nok klasserom. 4.–7.
trinn hadde kalde klasserom
i dag. Vi har målt fra 9 til 13
grader i de rommene.
Rektoren forteller at det
var 17 minusgrader utenfor
skolen da hun kom på jobb
mandag morgen. Rektor og lærere ringte rundt
til foreldrene, og det ble
lagt ut beskjed på skolens
Facebook-side. – Jeg beklager på det sterkeste!,
skriver rektor. – Det var
fyrkjelen og varmepumpa
som hadde slutta å virke
samtidig. Det var årsaken
til at klasserommene var
kalde. De ble reparert og vi
har vanlig skole i morgen,
forteller Kirkevoll-rektoren
til ReAvisa.

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

VÅLE: Festen skulle vært
et rusfritt arrangement for
folk over 18 år. Sånn ble det
ikke: Politiet delte på Twitter
natt til 24. februar at de er
på ungdomsfest i Re, etter
å ha blitt tipsa om berusa
mindreårige. Arrangementet
skulle være rusfritt for de
over 18 år, på Fjellborg
ungdomslokale i Våle. Arrangementet var en privat
bursdagsfeiring, og hadde
kun leid lokalet for kvelden.
Seinere melder politiet at
mange under 18 år var på
festen, flere av dem var
beruset, og to var påvirket
av narkotika. De blir anmeldt og avhørt. De tilsto,
og ble løslatt etter avhør.
Politiet varsla flere foreldre i
løpet av natta.

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

LESERINNLEGG: Kvinner og
mannlige feminister foren
eder! 8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Dagen ble første gang markert
som en nasjonal kvinnedag
i New York i 1908, i Europa
på den andre internasjonale, sosialdemokratiske
kvinnekongressen i København i 1910. Mye har
skjedd. Kvinner fikk stemmerett i 1913, og selvbestemt abort i 1978. Klare
seire for kvinners rettigheter. Utviklingen viser at
om vi samler oss, menn og
kvinner, da blir budskapet
sterkere. 8.mars 2014 gikk
vi sammen mot reservasjonsretten. Tusenvis samlet seg om parolen «Nei,
nei, nei, nei til reservasjonsretten. Vern om abortloven!» Kravet om likelønn
er også gammelt. Allerede
på slutten av 1800-tallet ble det fattet vedtak i
Arbeidernes faglige Landsorganisasjon om at kvinner
og menn skulle ha samme
lønn, for likt arbeid. Så etter omtrent 60 år, i 1959
ratifiserer Norge den første
likelønnskonvensjonen. Nå,
snart 60 nye år etter, er vi
er ennå ikke likelønnet. Tall
fra 2017 viser at kvinner
tjener 86,6 % av menns
lønn. Likelønn er likeverd,
så det viser at det er fortsatt kvinnekamper å kjempe
i et land der en del mener
at kvinnedagen er utgått på
dato. Likestillingen har kommet langt i ord, men ikke i
handling. Lov og avtaleverket skal sikre likeverdet
mellom kvinner og menn,
men det er tydeligvis legalt å ignorere innholdet.
Ulikelønn og ufrivillig deltid
er fortsatt en viktig kamp
for likestillingen. Stå sammen kvinner og menn.
Lykke til og gratulerer med
8.mars alle sammen!
Merete Dahl, leder
Rune Mathiassen, nestleder
Fagforbundet Vestfold
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Skoler i Re:

RE ROTARY (STORT BILDE):
Utvekslingstudent Espen
Richardson (18), Inger H.
Lian, Lena Fekene, Sten
Hernes og Halvor Lian er
samlet en fredagskveld for
å snakke om Re Rotary og
utvekslingstudenter.

– Vil bo på flest kontinenter før jeg fullfører videregående
REVETAL: Re Rotary brenner for å gjøre verden mindre og dermed også litt mindre skummel.
Derfor sender de Re-ungdom ut av landet, og tar i mot andre ungdommer fra hele verden. I år er
amerikanske Espen Richardson (18) her i Re, mens Frøya Høegh Krohn (17) har reist til USA.
Annen hvert år i seks år
har Re Rotary holdt på med
utvekslingstudenter. De har
sendt en reing ut av landet,
og tatt i mot en utenlandsk
utvekslingstudent. I år er
det amerikanske Espen
Richardson (18) som har
kommet til lille Re.
– Re er veldig stille,
og alle er så snille
Gjennom ett år skal Espen
bo hos tre forskjellige familier mens han er i Re, slik
tradisjonen er ved å være
utvekslingsstudent gjennom en rotaryklubb. Han
har allerede bodd hos Bente
Hjelle og Lasse Høydal.
Nå bor han hos Lena og
Terje Fekene, før han skal
videre til Inger H. Lian og
Halvor Lian. Når ReAvisa
spør hvordan det er å bo i
Re, forteller Espen: – Det er
veldig stille, og alle på Re
videregående skole er snille.
Også er Tønsberg en bra by
som jeg liker å henge i.
– Og hvorfor valgte du å dra
til Norge?
– Jeg vil bo i flest land og
på flest kontinenter før jeg
fullfører videregående, sier
Espen som allerede har
bodd i Nord-Amerika, Asia
og Afrika i en alder av 18 år.
– Jeg har stått på ski før.
Kontinentet er kanskje
nytt, men når det kommer
til snøen er ikke det nytt,
forteller amerikaneren som
har vært på flyttefot ganske
ofte. Han har opplevd alt fra
to meter høye brøytekanter
i Holden village, Washing-

ton til varme temperaturer
i Ghana. – Jeg har stått
på ski før. Langerenn og
slalåm, forteller Espen som
snart skal stå på ski igjen.
Han, i likhet med andre
utenlandske utvekslingsstudenter som er i Norge
gjennom en Rotaryklubb,
skal de på «Wintercamp» i
Hallingdalen. Der skal de stå
på langerenn og slalåm.
Re Rotary er veldig begeistra for utvekslingsstudenter,
og muligheten til å sende
og ta i mot ungdommer. De
mener det er en mulighet
for ungdommen i bygda til
å dra ut av landet for å gå
på videregående. – Man
trenger kun å betale flybilletter, Re Rotary gir til og
med utvekslingstudentene
lommepenger, forteller Sten
Hernes som er ansvarlig for
ungdomsutvekslingen i den
lokale klubben. Tidligere har
Re Rotary hatt en ungdomscamp for all ungdom, hvor
det kom 14 ungdommer fra
14 forskjellige land. – Det
er jo en slags nettverksbygging, sier Lena Fekene
om ungdomscampen, før
det blir lagt til at det er
et fredsbevarende tiltak.
Frøya Høegh Krohn (17)
er utvekslingstudenten Re
Rotary sendte ut av Norge
og til Amerika. – Jeg er så
glad for at jeg valgte Rotary
som min organsisasjon fordi
jeg føler de virkelig bryr seg
om meg og de vil det beste
for meg, forteller Frøya
til ReAvisa. Hun forteller
at hun har et godt nett-

verk rundt seg i USA. Hun
har også en rådgiver som
hjelper henne hvis hun
skulle ha noen problemer
underveis. – Mine erfaringer
med Rotary har bare vært
positive! Det er en utrolig

god og trygg organisasjon å
reise med, avslutter Frøya.
Rotary International er en
upolitisk, humanitær, frivillig
organisasjon som ble stiftet
i 1905 av den amerikanske
advokaten Paul Percy Har-

Bursdagsfeiring
på bondegård
Vil du ha lama, sauer, minigriser, høner,
kaniner, påfugler, hester, hund, katt, ku
og esel blant gjestene i bursdagen din?
Vi står for all bespisning inkl bursdagskaken, og vi engasjerer barna i ulike
aktiviteter i den tiden de er her.
Vi tilpasser etter alder og årstid.
Barna får en kjempe opplevelse med
nære gode møter med dyra våre, bålhygge i lavvo, lek og aktiviteter på
tunet og i låven.
Bursdagsfeiring hos oss faller i smak
for barn i alle aldre.
Kontakt oss på tlf 97 40 43 29
eller ingunn@ramnessondre.no

I USA: Frøya Høegh Krohn
(17) tar andre klasse i USA
dette året. Hun er veldig
fornøyd med oppfølgingen
fra organisasjonen.
Foto:
Amalie Andersen/privat.

ris. I Re har vi hatt en lokal
avdeling siden 2004.

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
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FULL FART: 6. klassingene
ved Ramnes skole har laga
ei kjempefin skoleavis. Her
er det straks siste innspurt,
og elevene får føle på hvordan det er å ha deadlinespøkelset hengende over
seg og pustende i nakken.
Elevene har finni fram til
mange spennende og viktige saker, og ville ha hjelp
til å velge ut en toppsak.
Det ble ikke en lett utfordring for ReAvisa-redaktøren som kom på besøk i
siste avis-innspurt. Under
ser vi bildet fra saken om
buss-trøbbel for Ramneselever.
Foto:
Stian Ormestad.
Faksimile:
Ramnes skoleavis

Journalistspirer: – Kjempegøy
og litt slitsomt å lage skoleavis!
RAMNES: ReAvisa besøkte ivrige journalist-spirer i 6. trinn på Ramnes
skole, rett før skoleavisa skulle i trykken.
6. trinn ved Ramnes skole
har jobba med skoleavis,
der toppsakene slåss om
forsideplassen:
Gravejournalistikk
Gladsaker, som at Ramnes
skole har landets beste
vaktmester. Og det er ikke
tull engang, for han er
kåret til det. Det dokumenterer journalistspirene ved
Ramnes skole i bilder og
tekst fra en stor konferanse for vaktmestere fra
hele landet. Men Ramneselevene har også gravd i
mindre trivelige saker: Er
det asbest og radon i skolebygningen? Hva kan gjøres
for å bli kvitt ekle dusjer og
dasser? Og ei gruppe har

sett på hvordan bussregler
slår uheldig ut for både de
som har akkurat litt for kort
vei til skolen til å få buss,
eller de som har så lang vei
at de må sitte to timer på
bussen hver dag.
Det er en fyldig sportsseksjon med saker om
crosskart, sykling, håndball, fotball med mer. Noen
Ramnes-elever var så heldig
å møte på Heidi Løke og
skreiv et lite intervju i farta
med håndballproffen, som
forøvrig spiller på samme
lag som ei Ramnes-jente:
Ellen Marie Folkvord.
Hva er “fake news”?
ReAvisa ved redaktøren var
så heldig å få besøke de

flinke journalistspirene rett
før deadline. Det skulle velges ut et navn til avisa, og
toppsakene skulle siles ut
til forsida. Det var ikke en
enkel oppgave, for her var
det mye godt journalistisk
håndverk! Elevene har også
tatt for seg "fake news".
Som eksempel på dette står
det skrevet i avisa: "Meny
har gått konk, det er råtten
mat og klumpete, varm
melk." Bokanmeldelser,
spillanmeldelser og filmanmeldelser, vitser, kryssord og annen adspredelse
har finni veien inn på de
siste sidene i den flotte
avisa.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Asbest under de blå flisene og radon i B-bygget
RAMNES SKOLEAVIS: Under overskriften "Kan vi dø på skolen?" finner vi
gravende journalistikk, der Mina, Thea og Helle har snakka med rektor
og vaktmester ved Ramnes skole om asbest og radon.
Rett før jul i fjor tok de noen
prøver av skolen vår, de
fant ut at vi hadde asbest
i utstyrsrommet i gymsalen, hovedutgangen og i
sløydsalen. Asbesten er nå
fjerna, det tok cirka 4 – 5
dager.
Radon i B-bygget
Men asbesten er ikke helt
borte. I gangene ved 5.

– 7. klasse er det fortsatt
asbest under de blå flisene.
Asbesten har nok vært
her siden skolen ble bygd
i 1965, da var det vanlig å lage hus med dette.
Asbesten er ikke farlig så
lenge den ligger i ro under flisene. Men den kan
være kreftfremkallende,
men ingen elever skal være
påvirka. Når det gjelder

radon, er det oppdaga det
i B-bygget. Den kan være
helsefarlig å puste inn. Men
så lenge man har på viftesystemet, skal det ikke
være farlig. Men det blir tatt
prøver hvert år ved skolen
for å hele tida sjekke radonnivået.

Av Mina, Thea og Helle

Må sitte over to timer
på bussen hver dag!
RAMNES SKOLEAVIS: Det er mange barn som
har lang skolevei, og som sliter med å rekke
aktiviteter og lekser. Det er også mange barn
som har for kort vei til skolen, sånn at de må gå
på en vei med høy fartsgrense. Er dette virkelig
nødvendig?, spør Ramnes-elevene.
Emma Kvendbø Johansen
(12) har en veldig lang
busstur på over en time.
– Det er veldig kjedelig å
ha så lang vei med bussen.
Jeg måtte bytte skole fordi
jeg bor i Vivestad. Til den
forrige skolen min, Høyjord skole, brukte jeg bare
15 minutter. Nå bruker jeg
1 time og 5 minutter. Jeg
må krysse en vei midt i en
sving, der biler kjører i 80sone. Jeg er litt redd når det
kommer svære lastebiler,
fordi de ser meg ikke så
godt.
Victoria Christiane Ballestad Mender (11) har et
annet problem: – Jeg bor
cirka 100 meter for nærme
skolen til at jeg kan få buss.

Av Emma, Victoria,
Malin Victoria og Line.

Re Auto

på
Følg oss
o
facebo k
Akupunktur • Soneterapi

For mebesslling,
ring tlf 994 97 509

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27

www.reakupunktur.no

Det er veldig kjipt, fordi ned
Tinghaugbakken er fartsgrensa 40, men de fleste
kjører i 70. Når jeg begynner på ungdomsskolen må
jeg gå helt ned til Elverhøy og ta bussen derfra til
skolen.
Flere elever i 1. klasse
forteller at bilene kjører
veldig fort forbi busstoppene deres.
Kontordama Toril er spurt,
og hun forklarer at kommunen må sette noen regler
- og da er det noen som
kommer i denne knipen.
Men hun synes alle skal ha
en trygg skolevei.

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

Hvitsteinveien 130, 3174 Revetal - post@reauto.no
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Frivillighet i Re:

– På høy tid med livssynsnøytralt seremonirom i Re!
REVETAL: Mye har skjedd i Re kommunes korte
historie, og mye er på plass – men et livssynsnøytralt seremonirom mangler vi fortsatt. En
gammel kampsak som burde vært på plass?
– Re Venstre har i flere
perioder hatt i sine program
at vi skal jobbe for livssynsnøytralt seremonirom i
kommunen vår, forteller
Bent Sørsdal (V). I forrige
kommunestyremøte fremma
han en interpellasjon om
tema:
Flere forslag til lokasjon
– Samfunnet vårt blir stadig
mer sekularisert og multikulturelt, og fra 1.1.2018
har kommunen blitt gitt
vigselsrett for borgerlige
vielser. Dette tilsier at det
er et kommunalt ansvar å
legge til rette for utøvelse
av vigsler, gravferder og andre seremonier på «nøytral»
grunn. I meningsmålinger
svarer bare halvparten av
den norske befolkningen at
de ønsker begravelse i regi
av Den norske kirke når de
dør. Det viser at samfunnet
er i rask endring, og at det
må på plass en nødvendig
infrastruktur for å takle
endringene. I Human-Etisk
Forbunds befolkningsundersøkelse i 2016 svarte
63 prosent at de mener
kommunene bør tilby seremonirom som passer for og
kan brukes av alle, uansett
tro og livssyn. Et felles seremonibygg skal kunne forvandles for å imøtekomme
ulike behov. På den måten
kan rommet brukes til for
eksempel gravferd, vigsel,
konfirmasjon og navnefest
eller dåp for ulike religioner
og livssyn. Et livssynsåpent
seremonirom vil også kunne
gi en åpen, felles ramme
for alle grupper i samfunnet ved minnemarkeringer
ved for eksempel ulykker
eller katastrofer. Det må
ikke nødvendigvis bygges
nytt. Eksisterende rådhus
og kulturhus, som kan være

egnet for ulike seremonier,
bør i større grad tilpasses
og stilles til disposisjon for
ulike seremonier. I Re er vi
i ferd med å bygge oss et
moderne bibliotek som vil
komme til å favne alle. Kan
et rom her utformes slik at
det kan tilpasses kommunens borgerlige vigsler, for
eksempel?
Når det gjelder gravferder
stilles egne krav med tanke
på kister: Tilgjengeligheten
må være enkel, uten heis,
med bred nok dør. Kan for
eksempel lokalene på Brår,
etter at biblioteket der er
flyttet, egne seg til et alternativt sted for gravferder?
Eller er Våle samfunnshus
stedet (kanskje for større
begravelser)?
Negativt fra ordføreren
Et offentlig, livssynsnøytralt
seremonirom vil være en
positiv og gledelig sak for
kommunens innbyggere!
Re Venstre ønsker en rask
igangsettelse av prosessen:
Et hurtigarbeidende arbeidsutvalg som ser på
spørsmålet om livssynsnøytrale seremonirom i Re
kommune, blant annet i
forbindelse med bygging
av nytt bibliotek, ny bruk
av nåværende bibliotek, og
bruk av øvrige kommunale
bygg?», står det skrevet i
interpellasjonen. Re Venstre
oppsummer sjøl svaret fra
ordfører Thorvald Hillestad
(SP): – Negativt fra ordfører, som mener vi må se
saken i sammenheng med
kommunesammenslåing
med Tønsberg. Mulig sak for
fellesnemnda etter hvert,
antydet han. Synd! Da er
det i alle fall ikke Venstre
det har stått på, skriver Elin
Berg Schmidt (V) på ReAvisas Facebook-side.

MORO PÅ UNGDOMSKLUBB (STORT
BILDE): Brian Hallingrød (16), Bianca
Knight (15), Tiril Marie Nese (16) og Ida
Volden Johansen (15) har det moro på
Young Zone.
HOLDER STYR PÅ ALT: Det er Lars
Jensen (23) som leder Young Zone og
holder styr på ungdommen der. Det er
en enkel jobb, ifølge ham sjøl.
SPILLER OG ER SOSIALE: Elias Jensen
(13) og Sivert Kile (13) pleier å spille og være sosiale når de er på ungdomsklubben i
Ramnes.
GUTTEGJENG: Tinius Stenhaug (13), Sivert Kile (13), Martin Kile (14), Elias Jensen (13)
og Jakob Ødegård (13) henger på Young Zone når den er åpen.
Foto:
Amalie Andersen.

Nye Tønsberg kommune vil gjerne havne i face-feeden din
RE/TØNSBERG: – Det er mange mennesker som blir berørt når to kommuner slår seg sammen.
Derfor håper jeg folk i Re og Tønsberg vil følge Nye Tønsberg kommune på Facebook.
Det skriver Anders Tyvand,
kommunikasjonsrådgiver for
Nye Tønsberg, i en pressemelding. Han ser fram til
å spre informasjon om
prosessen og motta innspill
underveis fra innbyggere
og ansatte. – Det er mye
som skal på plass og mange
avgjørelser som skal tas
før Re og Tønsberg blir ett i
januar 2020. Vi er opptatt
av at innbyggerne både

skal få god informasjon om
kommunesammenslåingen, og ha muligheten
til å påvirke prosessen
underveis. Åpenhet er et
grunnleggende prinsipp for
kommunesammenslåingen,
og både administrasjonen
og politikerne ønsker å få
innspill fra innbyggerne før
viktige beslutninger blir
fattet. Derfor håper jeg folk
vil følge Facebook-siden til

Nye Tønsberg kommune, og
at de vil gi tilbakemeldinger
og engasjere seg i debatter
på siden, sier Tyvand. Han
forteller at Facebook-siden
bare blir én av mange kanaler for å få ut informasjon
om den forestående kommunesammenslåingen til
befolkningen. – Vi kan nå
mange gjennom Facebook
og andre digitale kanaler,
men ikke alle. Vi er opp-

tatt av at alle som bor eller
jobber i Re eller Tønsberg
skal oppleve at informasjon
om sammenslåingen er lett
tilgjengelig. Derfor kan jeg
love at det også vil komme
informasjon hjem i postkassene til folk etter hvert.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Frode slutter hos
statsministeren
VÅLE/OSLO: – Kongen har
i statsråd gitt meg avskjed
i nåde fra 19. mars. Etter 14 måneder synes jeg
det er på tide å returnere
til «et vanlig liv», og jeg
vil etter hvert begynne å
jobbe og være lokalpolitiker som før, melder Frode
G. Hestnes (41). Han har
vært statssekretær først
for helseministeren og så
for statsministeren. Frode
vender tilbake til vervet
som varaordfører her i Re.
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Ungdomsklubb på Elverhøy:
– Her skal alle få lov til å være seg sjøl
RAMNES: Young Zone er ungdomsklubben på Elverhøy for ungdommer mellom 7. – 10. klasse.
Der kan de lære seg å spille gitar, de kan spise mat, spille biljard eller rett og slett chille.
Det er Lars Jensen (23) som
driver ungdomsklubben på
Elverhøy. Sammen med
flere gode hjelpere holder
han ungdomsklubben åpen
hver onsdag for ungdommer
fra 7. - 10. klasse. Dette er i
privat, frivillig regi gjennom
Kulturhuset Elverhøy.
– Et fristed for ungdom
Young Zone har et samarbeid med Re videregående
skole, og Kristine Solheim
Andresen (18) og Mathilde
Gjerde (18) har praksis på
ungdomsklubben. Dette er
en kjempefin løsning, med
et Re VGS- og Elverhøysamarbeid til Re-ungdommens beste: – Young Zone
har jo eksistert tidligere,
men vi starta opp samme
konseptet etter at de som
tidligere hadde styrt det
fullførte videregående og
forsvant ut i verden, forteller Lars til ReAvisa. Sjøl

jobber han på Revetal
ungdomsskole og kjenner
godt til ungdommen der.
Han synes det er viktig at
ungdommen skal føle at ungdomsklubben er et fristed
for dem: – Uansett om du
har en god eller dårlig dag,
skal alle få lov til å være
her. De skal få lov til å være
seg sjøl.
– Digger å være her!
Brian Hallingrød (16) er
en av de som er på plass
før Young Zone åpner og
hjelper gjerne til fram til
dørene åpnes. – Jeg digger å være her! Bare være
med kompisene mine,
forteller Brian som har vært
på Young Zone siden det
starta. Når ungdomsklubben
åpner, kommer det enda
flere ungdommer. Blant
dem er Bianca Knight (15),
Tiril Marie Nese (16) og Ida
Volden Johansen (15).

– Det er fint å få være med
vennene våre et annet sted
enn på Revetal, forteller
jentene til ReAvisa.
I likhet med jentene synes
gutta Elias Jensen (13),
Martin Kile (14) og Sivert
Kile (13) at ungdomsklubben er en bra og fin ordning: – Nei, altså, når vi
er her er vi sosiale. Også
spiller vi og har det gøy.
Noen ganger er vi også på
musikkrommet.
Går rundt økonomisk
Det er ikke bare ungdommene som er godt fornøyd
med Young Zone. Styrelederen på Eleverhøy, Knut
Høydal, er storfornøyd:
– Lars er en fantastisk
mann!, forteller Knut.
Ungdomsklubben og Elverhøy Kulturhus har et ønske
om at prosjektet skal gå
rundt økonomisk, og Young
Zone styrer sjøl økonomien

som skal gå i null. Young
Zone fikk 10.000 kroner i
startkapital av kulturhuset
og har også fått bevilgning
fra Re barne- og ungdomsråd, og har derfor skaffa
seg utstyr som for eksempel
biljardbord og bordtennisbord.
Vil du på Young Zone?
Går du i 7. klasse eller på
ungdomsskolen? Da er du
velkommen på ungdomsklubben Young Zone hver
onsdag fra klokka 17.00 21.00. Klubben har tidligere
holdt åpent annehver
onsdag, men vil være åpen
hver onsdag framover, fra
og med denne uka. Har du
noen spørsmål, send gjerne
epost til: larsjensen1995@
outlook.com.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

TRENING MESTRING GLEDE
for barn, ungdom og voksne.
Ansvarlig fysioterapeut Eva
Kirkeberg, Opprand gård,
3 kilometer fra Revetal.
Mobiltlf. 95 25 36 43
post@ridefysioterapi.no
www.ridefysioterapi.no

Nye pasienter
ønskes velkommen!
Moderne utstyr
- Kort ventetid

Ring oss på tlf.

33 05 25 41
www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening
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28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• Princess Interiør
• Restauranten
• Suser i sivet

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Revetal Libris
Mr Mister
Kappahl
Sunkost
Meny

Nille
Posten
Street One
B-Young
Power Revetal

• Skoringen
• Vita
• Kaffe & no’
• Boots Apotek
• Chic Frisør

• C-Optikk
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal
• Helt Perfekt
• Mix

• Varemagasinet HOVS
• Yes vi leker!
• Traktøren
• Dinas Hus
• Fotohjørnet

ALT PÅ
ETT STED
trenger, her kan du handle med
lavere skuldre i ditt eget tempo.
Vi har over 600 gratis
parkeringsplasser
Utvalg som i byen
– service som på
landet!

NY BUTIKK
billigskjerm.no
Verksted for mobiltelefoner
og datamaskiner!

www.re-torvet.no
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg
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Sport i Re:

I norgestoppen - på lavbudsjett
FRESTE: – Dette er en idrett der man kan henge med til man er 40, sånn
sett har jeg det ikke travelt. Sjøl om jeg ikke er akkurat «ung og lovende» lenger har jeg framtida foran meg. Men jeg lengter etter å kunne
fokusere bare på roing, ikke alt annet rundt. Akkurat det haster litt!
Kris Cato Tohn (25) fra Tohn
gård på Freste har hengt
med i toppen av ro-sporten i
snart ti år, og han har fossa
inn til fantastiske resultater
i inn- og utland. ReAvisa
snakka første gangen med
ro-talentet som 16-åring, og
når vi spør hva som driver
han drøyt åtte år seinere er
svaret det samme som før:
– Det optimale løpet, der alt
klaffer. Det har jeg fortsatt
foran meg, sier den spreke
25-åringen til ReAvisa.
– Skal slå meg på brøstet
Det som har hindra ham de
siste åra, er alt som rører
seg rundt roinga. Det går
snart med en vanlig årslønn
til satsingen, når du regner
med all reising og utstyr.
Men sponsorene står ikke
i kø, akkurat. Heller ikke

de lokale. Kanskje har han
vært for sjenert? – Du kan
jo få med at jeg har fått ett
par briller og glass fra C)
optikk på Revetal, og Meny
Revetal har gitt pengestøtte
– ellers er det lite spons her

sportslige satsingen. Det er
for mye som stjeler fokus.
Nå er det største hinderet
finansene.
– Jeg må nok ut og vise
meg fram, og slå meg på
brøstet og fortelle hvem jeg

SPREK REING: Kris Cato Tohn (25) er oppvokst på Tohn
gård på Freste, med kommunegrensa til Tønsberg rett
ved husveggen. I snart ti år har han vært i eliten her til
lands i ro-sporten.
Foto: Stian Ormestad/Balint Czucz.

“Jeg må nok ut og vise meg fram, slå meg på brøstet og fortelle hvem jeg er og hva jeg har fått til!
Jeg har alltid fått beskjed om å ro så godt jeg kan og holde kjeft. Kommer resultatene, så kommer
sponsorene. Men det har ikke skjedd.”
hjemme i Re. Jeg har alltid
fått beskjed om å ro så godt
jeg kan og holde kjeft. Kommer resultatene, så kommer
sponsorene. Men det har
ikke skjedd, forteller Kris
Cato til ReAvisa. Han virker
mer tent og målbevisst enn
noen gang – også på hvordan han skal få kabalen til
å gå opp ved siden av den

er og hva jeg har fått til!
Og når sant skal sies er ikke
det småtteri: Kris Cato er
på Elitelandslaget i roing
og har en hel haug med
medaljer fra nasjonale og
internasjonale mesterskap.
– Det største i karrieren er
de tre NM-gullene i romaskin, der kanskje det
aller største er senior-gullet,

forteller Kris Cato. Femteplassen fra junior-VM i M4
er et fantastisk minne. Også
NM-gullet i singel junior
henger høyt. På seniornivå
har han to fjerdeplasser i
singel. – Det er så nære,
og viser bare hvor lite som
skal til før jeg er der. Det er
hele tida noe som skurrer
i oppladninga, når jeg ikke

veit om jeg har bensin nok
på tanken til å komme fram,
liksom.
Sist ut var bronse i NM
i romaskin i februar i år.
Apropos romaskin: Kris
Cato er den tredje raskeste i
romaskin i norgeshistorien.
Saken fortsetter
på neste side.
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– Jeg har hengt med javnt
og trutt i toppen i snart
ti år, og vist stabilt gode
resultater. Dette er en idrett
der man kan henge med til
man er 40 år, så sånn sett
har jeg det ikke travelt. Sjøl
om jeg ikke er akkurat «ung
og lovende» lenger har jeg
framtida foran meg. Men
jeg lengter etter å kunne
fokusere bare på roing, ikke
alt annet rundt. Akkurat det
haster litt, forteller 25-åringen. For nå er det litt av en
kabal som skal gå opp, på
ekstremt lavbudsjett. Til og
med Sandefjord roklubb,
som Kris Cato representerer
i inn- og utland, spytter inn
noen penger fra ei slunken
klubbkasse for å hjelpe sin
fremste utøver. Kris Cato
bruker penger på bare det

aller mest nødvendige: Det
sportslige. – Jeg bor på
sofaen til broder’n, jeg
trener så mye jeg kan

gått. Nå skal toppformen
plottes inn mot EM og VM.
Heldigvis går begge mesterskapene seint i år, for Kris

jeg nok har hangla med ei
stønn. Akkurat det har vært
en strek i regninga denne
vinteren, men sjøl om ikke

jeg får litt tid til overs til
å prøve å hanke inn noen
sponsorer. – Jeg veit at jeg
kan henge med de aller

Jeg har hengt med javnt og trutt i toppen i snart ti år, og vist stabilt gode resultater. Dette er en idrett
der man kan henge med til man er 40 år, så sånn sett har jeg det ikke travelt. Sjøl om jeg ikke er akkurat «ung og lovende» lenger har jeg framtida foran meg. Men jeg lengter etter å kunne fokusere bare
på roing, ikke alt annet rundt. Akkurat det haster litt.

hjemme i kjelleren så jeg
slipper å reise så mye, jeg
kommer hjem til mor og far
på middag, jeg får penger til
en full tank på bilen så jeg
kommer meg att og fram
til samlinger, og så videre.
Jeg er veldig takknemlig for
alt dette, for uten familie
og venner hadde ikke dette

Cato har sliti med et virus
gjennom vinteren. Da han
rodde inn til tredjeplass i
NM i romaskin, var kroppen
ikke helt med. – Jeg var så
tent på å forsvare gullet, at
jeg hørte nok ikke helt på
kroppen. Jeg dro’n nok litt
vel langt. Da flata jeg rett
ut og fikk påvist et virus

alt går etter planen er jeg
flink til å tilpasse meg etter
en plan B – eller C, om det
blir nødvendig, sier Kris
Cato og ler. Disse dagene
slapper han av hjemme hos
mor og far. – Jeg skal bare
slappe av og bli frisk, og har
fokus på det. Jeg tar også
et årsstudium i engelsk. Og

beste fra hele verden. Det
gjorde jeg som junior, og
det gjør jeg som senior. Og
jeg veit jeg kan ro fra hvem
som helst hvis alt klaffer.
Jeg er mer motivert nå enn
noen gang, spesielt siden
jeg veit at mine resultater
har kommet uten de beste
forberedelsene, og ofte med
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Kort om Kris Cato Tohn:
Starta med roing i 2005. Er i dag elite/landslagsroer.
I løpet av 2010-sesongen ble han norgesmester i singlesculler, nordisk mester i dobbelsculler og dobbelfirer,
og nummer 5 i VM i dobbelfirer. Dette er unikt i norsk
rosports historie, uttalte landslagsledelsen. I 2011 ble
det 1. plass i senior dobbelsculler Nordisk Mesterskap,
2. plass i NM senior dobbelfirer, 3. plass i NM senior
dobbelsculler, 6. plass i NM senior singelsculler - dette
var første år som senior. I tillegg ble det en 9. plass i
U23 VM - den beste norske lagbåt-prestasjonen dette
året uavhengig av aldersgruppe. 2012 ble prega av
kyssesyken, men Kris Cato vant likevel alle uttak for
U23 VM, og ble tatt ut i dobbelfirer. Kris Cato ble også
tatt opp på rekrutteringslandslaget. I 2013 blir 5.
plassen i World Rowing Cup det beste resultatet i en
sesong der han blir tatt ut til å representere Norge i
både EM og VM for senior. I 2014 blir det 3. plass i NM
romaskin - der bare tre utøvere er under seks minutter: Olaf Tufte, Kjetil Borch og Kris Cato Tohn. Det blir
1. plass i dobbelsculler i U23 i Ratzeburg og 8. plass
dobbelsculler i U23 VM. 2015-sesongen ble spolert av
sjukdom og skader. Også 2016-sesongen blir amputert, men det blir en 4. plass senior singelsculler NM,
3. plass senior firer NM, 5. plass senior dobbelsculler
NM og 16. plass Armada Cup. I 2017 blir Kris Cato tatt
opp på Elitelandslaget. Det blir 1. plass senior NM romaskin, 1. plass senior 5.000m, 4. plass senior singelsculler NM, 5. plass senior dobbelsculler NM og 13.
plass Armada Cup. 2018-sesongen starta med NMbronse i i romaskin. Det store målet er OL-deltakelse.

ELITE-ROER: Kris Cato
Tohn (25) fra Tohn gård
på Freste satser knallhardt
på roing, og har vært med
i toppen av sporten i snart
ti år. Nå håper han at noen
med penger ser verdien og
moroa i å henge med på en
satsing fram mot OL i Tokyo
i 2020 - et høyst oppnåelig
mål, forteller Kris Cato til
ReAvisa.
Foto:
Stian Ormestad / Balint
Czucz / Estela Re-Ma.

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider
Les mer på www.kjellfoss.no
Kileveien 77, 3175 Ramnes
Telefon: +47 33 39 62 66 | E-post: post@kjellfoss.no
www.kjellfoss.no

VELKOMMEN

litt sjukdom i kroppen.
– Jeg drar så hardt jeg
kan i pinnen – uansett!
– Jeg håper noen ser moroa
i å være med på en satsing mot Tokyo i 2020. Det
er et høyst reelt mål. Jeg
lover en fantastisk reise, for
dem som vil henge med. Og
kanskje kroner vi det med
en OL-medalje? Hvem veit,
sier Kris Cato som våger
å drømme stort og manner seg opp til å fronte seg
sjøl. Nå må sponsorene
hukes inn, finansieringen
sikres, så han får ro rundt
roingen. Landslagsledelsen
har forlengst fått opp øya
for den spreke reingen. Han
håper på fornyet tillit nok en
gang, og alt tyder på det.
I såfall gjør Kris Cato som

han får beskjed om, enten
det er individuelle øvelser
eller lagøvelser med flere i
båten. – Det er gøy begge
deler, forteller Kris Cato.
– Jeg gjør bare det jeg får
beskjed om, jeg. Og drar så
hardt jeg kan i pinnen
– uansett!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

BRUK AV
LØYPENETTET
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.

Tlf 950 53 216 / hansenbygg@live.no

Tusen takk for støtten til løypearbeidet!
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EM-bronse til Jeanette Hegg Duestad
FON: Jeanette Hegg Duestad er hjemme igjen etter
EM-deltakelsen i februar.
Der ble det en imponerende
bronse i mix sammen med
Benjamin Tingsrud Karlsen,
etter at de med god margin skøyt seg til finalen.
Jeanette skøyt seg også til
finalen i den individuelle
konkurransen. – Dette var
mitt første EM i 10-meter,
så jeg er godt fornøyd med
uka. Veldig gøy å få med
seg en medalje hjem etter
en god finale! Nå er det
bare å jobbe mot nye mål,
skriver Jeanette på egen
Facebook-profil.

Ellen Marie Folkvord fortsetter
på Storhamar
RAMNES/HAMAR: Strekspiller Ellen Marie Folkvord
har hjerte for Storhamar
og har signert for to nye
sesonger, melder Storhamar
Elite i en pressemelding.
Ellen Marie har skrivi under
på en kontrakt som binder
henne til Storhamar fram
til sommeren 2020. Hun
kom til klubben i 2013. “Det
er viktig med kontinuitet
i spillergruppa, og Ellen
Marie Folkvord har vært
en representant for dette
de seineste åra. Sammen
med Heidi Løke danner de
eliteseriens beste strekspillerduo”, skriver Storhamar
i pressemeldinga. – Det er
viktig for oss å få med Ellen
videre. Hun har hatt en god
stigning siden hun kom hit.
Hun kjemper om plassen
med verdens beste hver
dag, men likevel har hun
fått spille mye. Ellen går foran i treningsarbeidet og det
er full innsats hele vegen,
sier trener Arne Senstad.
Den trofaste spilleren har i
tillegg til jobben i Storhamar
også et bankende hjerte
for travsporten. 27-åringen
er også ansatt i anerkjente
Stall Ottersen. Men det var
først og fremst håndballen
som fikk Folkvord til å bli på
Hamar i minst to år til.
– Jeg har trua på den sportslige satsinga og vil være en
del av det. Muligheten til å
spille i Europa sammen med
denne spillergruppa frister
veldig. Det er en veldig fin
gjeng her nå, og det er bra
mennesker som jobber i og
rundt klubben, sier Ellen
Marie Folkvord. Hun kom til
Storhamar fra Flint i 2013,
og før det igjen spilte hun
for Ramnes. Hun er tidligere
juniorverdensmester- og
europamester for Norge.
Hennes strekkollega Heidi
Løke har igjen ett år av sin
kontrakt med Storhamar.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Full fart med Mini-Bagler’n på Revetal
REVETAL: Rundt 30 barn fullførte Mini-Bagler’n i fin stil, og alle fikk premie og en kopp saft over målstreken.
Rennleder Thomas V. Langedrag tipper rundt tredve
barn til start i barneskirennet Mini-Bagler’n 2018.
Husk poenglangrenn!
Løypa gikk en liten runde
på jordet ved middelalderplassen søndagen under
Re middelalderdager. For
de aller minste var det fullt
lovlig å ta noen snarveier,

og for de eldre var det fritt
fram å ta en lengre løype
eller flere runder. Uansett
smakte det godt med litt
saft etter målgang for slitne
unger i alle aldre. Alle fikk
også en flott middelaldermedalje til å ha i ei sløyfe
rundt halsen. Rennlederen
minner om at skiglade barn
fortsatt kan komme på
skiskole og poenglangrenn

Fortsetter skikafe-suksessen
VÅLE PRESTEGÅRD: Våle
historielag har hatt så god
respons på åpen skikafe
på Våle prestegård, at de
satser på å holde åpent to
søndager til i mars også:
11. mars og 18. mars –
alle søndagene fra klokka
12 – 16. – Det er fortsatt
glimrende skiløyper og godt
føre, og kanskje det blir
litt varme i sola etter hvert
utover i mars måned også,

håper historielag og idrettslag i Våle som samarbeider
om møteplassen. Ellers er
det skiløyper over hele Re,
takket være løypekjørere
som raser rundt på dugnad,
tidlig og seint. Re-løypene
er populære, som alltid. Les
mer om både løypene og
løypekjørerne i den forrige
papiravisa, ReAvisa februar
2018.
Foto: Privat

på Bibo på tirsdagskveldene
fra klokka 18.00, og på
torsdagskveldene er det
skitrening for 6- til 9-åringer - i tillegg til alt det andre
som skjer på Bibo både
vinter- og sommerstid.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

MIDDELALDER-MEDALJE:
Alle deltakerne fikk premie og saft over målstreken.
Foto:
Stian Ormestad.
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Se flere bilder på ReAvisa.no

To storseiere på ei helg i Ramneshallen: – Vi begynner å få betalt for
jobben med å bygge et nytt lag!
MORO I RAMNESHALLEN: Det gløder av Ramnes-jentene
på hjemmebane i Ramneshallen for tida. Nina Iren Kettilsen Horntvedt (nr 11) kjemper ballen i mål og jentene
slipper jublene løs. Til og med med to mindre på banen
øker Ramnes ledelsen mot Hei sist søndag. Allerede førstkommende søndag venter en ny hjemmekamp.
Foto:
Stian Ormestad.

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

Avdeling Revetal

www.petterstrafikkskole.no

RAMNESHALLEN: Til og med i undertall med fire mot seks utespillere
klarer Nina Iren Kettilsen Horntvedt å kjempe ballen i mål. Ingenting
stoppa Ramnes-jentene på hjemmebane sist helg.
Sist fredag kom Sem på
poengjakt i Ramneshallen, og sist søndag var Hei
på besøk. Begge gjestene
måtte reise skuffa hjem
igjen, uten en nubbesjans
mot våre lokale håndballhelter.
Får lønn for strevet
– Fantastisk helg for jentene
med to storseire, oppsummerer Ramnes-trener Ronny
Bekkevold. – Vi begynner
å få betalt for jobben som
er lagt i fjor og i år med å
bygge et nytt lag.

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
– gjennom 20 år!
www.re-el.no

33 06 24 34

Sist helg toppa det seg med
to overbevisende kamper:
– Fredagens kamp mot Sem
er vi sjefer i forsvar og gjør
Sem helt ufarlige. Og vi setter et høyt tempo framover,
og stopper ikke før det står
34 – 8 på måltavla.
– Søndagens kamp mot
Hei blir veldig lik fredagens
kamp, og da spesielt i første
omgang som det lukter
svidd av. Vi slepper oss litt
ned i andre omgang og slutter på 35 – 18-seier, som
også er kanon.
Målet nå er å klatre ett par

– tre plasser på tabellen,
forteller Ronny til ReAvisa.
Ny hjemmekamp til helga
Allerede til helga smeller
det igjen, søndag 11. mars
kommer Skiens ballklubb
på besøk. – Og de skal
heller ikke få det lett!, lover
Ramnes-treneren.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Re-russen:

RE-RUSSESTYRET: I tilfeldig rekkefølge (og noen
fraværende) Amalie Olsen
Gjersøe, Jonas Haug, Lene
Hansen, Maiken Hov, Marthine Pettersen, Mathilde
Klemmetsby Jensen, Nina
Døvle, Thea Sofie Thode og
Truls Andersen.
Foto:
Stian Ormestad.

Kort om
Krafttak mot kreft:
Krafttak mot kreft er
Kreftforeningens årlige
innsamlingsaksjon,
starta opp i 2006.
Det er blitt samla inn
over 260 millioner
kroner til kreftsaken
gjennom Krafttak mot
kreft.
Krafttak mot kreft
foregår de to første
ukene i mars hvert år.
Da besøker nærmere
25.000 bøssebærere
norske husstander.

Re-russen samla inn over 90.000 sist søndag:
- Dette er årets viktigste russeknute!
BERGSÅSEN: Rekordmange Re-russ, det vil si neste tre ganger så mange som i fjor, gikk med
bøsser for Kreftforeningen
Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Siden de første
bøssebærerne gikk fra dør
til dør i 2006 er det blitt
samla inn over 260 millioner
kroner til kreftsaken. Kraft-

tak mot kreft foregår de to
første ukene i mars hvert
år. Da besøker nærmere
25.000 bøssebærere norske
husstander. Her i Re går
russen fra dør til dør, og de
har også oppretta vipps og

Tlf. 909 83 406

en digital innsamling. Alt lå
tilrette for mange kroner til
en viktig kreftsak:
Nesten tre ganger så
mange bøssebærere
– Det er årets viktigste
knute, er hele russestyret
enige om før innsamlingen
søndag 4. mars. De har
stått på for å verve bøssebærere, og hele 120 av
årets russekull har stilt seg
til disposisjon. Det er nesten
en tredobling fra i fjor.
– Fordi dere er så flinke?
– Ja, selvfølgelig, svarer Rerussen med en god latter,
før de mer alvorlig forklarer
at saken er den viktigste.
I år er temaet senskader
etter kreftbehandling. – Vi
vil hjelpe alle med kreft,
men årets tema er veldig viktig så folk som har
overlevd kreften skal få et
godt liv etterpå. Det finnes
nesten alltid noen blant oss
i russekullet som har opplevd kreft i familien eller
omgangskretsen, som veit
hva slags kamper folk kjem-

per mot kreften – og kampen for å komme tilbake til
et normalt liv etterpå, får
ReAvisa fortalt.
Re-russ har et godt rykte
Det er mange nok tulleknuter, så det er fint med
en skikkelig seriøs en. Som
viser at russ er ålreite folk,
de også.
– Re-russen har et bedre
rykte enn annen russ, har
dere også inntrykk av det?
– Ja, det er mange som sier
at Re-russen ikke er den
verste. Vi har nok et litt
bedre rykte å ta vare på,
enn mange andre russ, er
russegjengen enig i. – Men
når det kommer til tull og
tøys, skal vi nok få til det
også ganske greit, forsikrer
de til lokalavisa. Foreløpig
opptelling søndag kveld
viser over 90.000 på kalkulatoren. Endelig opptelling i løpet av ei ukes tid
vil kanskje tippe 100.000?
For det er fortsatt mulig å
gi, hvis du ikke møtte på
en bøssebærende russ på

Pengene går til til viktig
kreftforskning og til tilbud til de som er berørt
av kreft. I 2018 er
temaet senskader etter
kreftbehandling.
En stor andel av bøssebærerne er russ, i tillegg til bygdekvinnelag,
frivilligsentraler, andre
lag og foreninger og
bedrifter.
Kreftforskning har kommet langt siden det i
2006 ble samlet inn 4,5
millioner kroner under
Krafttak mot kreft, til
i dag hvor vi nærmer
oss 50 millioner kroner
under aksjonen.
Årets dato for Rerussens innsamling var
søndag 4. mars. Rerussen samla inn over
90.000 kroner, og med
det knuste årets kull
rekorden fra 2015.
søndag: Enten på vipps til
421044 eller på nett, sjekk
link på ReAvisa.no. Uansett
var det en grusing av den
forrige rekorden som ble
satt i 2015.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Taksering - oppretting - lakkering - ruteskift

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

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

Fikk ikke flagga for
Kongen i Re

Gir tillatelse til mating av
rådyr i Re – på visse vilkår
RE: Lars Sollie på Kalsrud gård får tillatelse til å
mate rådyra, så nå driver ikke dyrevennen med
sivil ulydighet lenger. Sålangt er det blitt søkt
om totalt seks matestasjoner i Re kommune
- og alle er blitt godkjent.
Rådyra som sliter i en kald
og snørik vinter. Ekstra utfordrende blir det når varme
og kalde perioder skifter
på, så det blir hard skara
på bakken. Rådyra kommer
ikke til maten under snø og
is.
Mattilsynet: Hastesaker
Lars Sollie på Kalsrud gård
langs Bispeveien nord i Re
legger ut mat til rådyra, og
hadde søkt om tillatelse.
Enn så lenge har han drivi
med sivil ulydighet. – Har
jeg først begynt å legge ut
mat, så kan jeg ikke slutte,
mente Lars i prat med
ReAvisa. Grunnen til forbudet mot å legge ut mat,
er at man frykter smitte av
skrantesjuke i større ansamlinger av rådyr – som
det blir når man legger ut
mat. Ingen har full oversikt
over den nye sjukdommen her til lands enda.
Kristin Helgesen Torkveen,
seksjonssjef i Mattilsynet
avdeling Vestfold, forteller
til ReAvisa at alle søknader
om nødforing behandles
fortløpende. Dette er hastesaker hos Mattilsynet. – Når
dyra ikke kommer til maten
de normalt spiser på grunn
et tjukt lag med snø og is,
er det en god grunn for å
gi en tillatelse til nødforing
for å ivareta dyrevelferden,
forteller Kristin Helgesen
Torkveen i Mattilsynet.
– Tidligere i vinter var vi
veldig restriktive, men nå
som vinteren er blitt som
den er blitt er vi mindre
restriktive. Hittil har vi bare
mottatt to søknader fra Re
og begge to er innvilget.
– Vi krever at en person
står som ansvarlig for en foringsplass, og at denne personen følger med på dyra,
forteller seksjonssjefen til
ReAvisa. – Hvis det er dyr

som viser sjukdomstegn,
skal de tas ut og tas prøver
av for å sjekke ut om det er
snakk om skrantesjuke eller
ikke. Det er veldig viktig å
ha kontroll på foringsplassen. I tillegg skal det ryddes
opp på foringsplassen etter
endt vinter. Sjøl om alle
søknader – der det dreier
seg om dyrevelferd gjennom en hard vinter – blir innvilget, er det fortsatt viktig
å søke, får ReAvisa fortalt:
– Det er viktig at Mattilsynet
har oversikt over hvor det
legges ut mat, og at det
skjer under vilkårene som
er satt – for skrantesjuke er noe vi tar på
største alvor. Derfor må det
søkes om tillatelse, understreker Kristin Helgelsen
Torkveen til ReAvisa. Det
er derfor bra at Lars Sollie
og andre dyrevenner som
legger ut mat til rådyra
søker Mattilsynet om tillatelse. – Det er viktig med
veiledning om reglene til de
som vil mate rådyr – slik
at alle som ønsker å legge
ut mat til rådyra er kjent
med at de må søke først, og
deretter hvordan det gjøres
med overvåking og uttak
og prøver av sjuke dyr, sier
Kristin Helgesen Torkveen i
Mattilsynet.
Har full oversikt fra
kjøkkenvinduet sitt
Lars Sollie på Kalsrud gård
er fornøyd med svaret, og
har full oversikt over rådyra
som kommer til gards for å
få seg en tiltrengt matbit.
– Jeg ser dem hver dag
fra kjøkkenvinduet og har
forsåvidt hatt full oversikt i
hele vinter, forteller pensjonisten til ReAvisa. Nå er
alt på stell for videre mating i vinter. Og vil du mate
rådyr og ha alt på stell, er
dette eposten for å søke

KØ TIL MATFATET: – Her er det stadig vekk rådyr, men jeg
har sjelden sett dem i en så pussig formasjon, forteller Lars
Sollie. De står tålmodig i kø til matfatet, på en sti de har
tråkka opp i den høye snøen.
Foto: Privat

Utmarksrådgiver: – Overveiende
positivt at dyra får tilgang til mat
RE: Mange her i landlige Re pleier å legge ut litt mat
til rådyr i vinterkulda. Spesielt når det er mye snø og
ekstra vanskelig for dyra å finne mat på egenhånd.
Denne vinteren er det forbudt å legge ut mat, på
grunn av smittefare for skrantesjuke. Flere dyrevenner
har tatt til orde for å mate dyra, akkurat som Lars Sollie (61) på Kalsrud gård gjør – og flere med ham her
i Re gjør og har gjort i generasjoner, hver vinter det
trengs. I fagmiljøa sprer det seg en uro for hvordan
rådyra skal klare seg gjennom denne vinteren. Professor i viltforvalting, Torstein Storaas, har sagt følgende
til NRK: – Vintrene har blitt milde og kalde om hverandre. Når det blir snø med påfølgende regn og kuldegrader med skare og is, da blir det vanskelig for rådyra å få tak i mat. Tidligere var dette ikke dette noe
problem. Da kunne dyrevenner og andre legge ut mat
til rådyra. Utmarksrådgiver i Norges Skogeierforbund,
Vidar Holthe, har ifølge nettsida Hjortevilt.no svart på
spørsmål om å legge ut mat til rådyr: – For rådyr som
enkeltindivider og som bestand er det overveiende
positivt at de får tilgang til utlagt for om vinteren.
Men det er både fordeler og ulemper. Noen frykter at
rådyra blir late og at man gjør dem en bjørnetjeneste
ved å legge ut mat. Det stemmer ikke, ifølge utmarksrådgiveren. De leiter først etter mat, og tar av maten
som blir lagt ut først når det er siste utvei. Fordeler
med utlagt mat er at at dyra får bedre kondisjon, slik
at de overlever også i ekstremt vanskelige vintre,
lammetilveksten og lammeoverlevelsen neste sommer blir bedre. Dyra får mer tid til å være på vakt
mot rovdyr, og de vil stadig velge det som er best for
fordøyelsen, mat som legges ut suppleres alltid med
naturlig beite. Som ulemper nevnes smittespredning
og parasitter, men utmarksrådgiveren mener dette er
et helt ubetydelig problem da det er lite parasittegg
vinterstid. Men utmarksrådgiveren understreker at det
er all grunn til å være lojal mot tiltakene som Miljødirektoratet og Mattilsynet har iverksatt for å hindre
spredning av skrantesjuke. Hvis det først er søkt og
alt er i orden for å legge ut mat, har utmarksrådgiver Holthe noen råd for hva slags mat. Han advarer
mot feil mat: Altfor proteinrik kost kan gi surgjæring
i vomma, tørt høy stopper opp i vomma og hindrer
videre matinntak, muggen mat i store mengder kan gi
forgiftning. Rett mat er alle former for frukt og grønnsaker, unntatt slangeagurk og paprika, bakervarer og
korn – pass på at det ikke blir liggende fuktig for lenge
– fin silo som rundballer av høstslått gress.

Mattilsynet: internpost.vestfold@mattilsynet.no. Det
er også verd må merke seg
at Re kommune har innført
ekstraordinær båndtvang.

Les mer om det på nettavisa
ReAvisa.no.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

RE: Det er umulig å komme
til flaggstenger rundt om i
kommunen, så derfor blir
det bare flagga ved Re
helsehus, informerte Re
kommune på Kong Harald V
sin 81-årsbursdag onsdag
21. februar: «I dag er det
bursdagen til Kong Harald
V, og offisiell flaggdag. På
grunn av de store snømengdene, er det flere av våre
flaggstenger det er umulig
å komme fram til. Det blir
derfor kun flagget ved Re
helsehus», skreiv Re kommune på sin Facebook-side.
«Vi ønsker kongen til lykke
med dagen!» Kong Harald
V måtte med det klare seg
med færre flagg enn vanlig,
men utover dagen hadde
vaktmesterteamet fått brøyta fram flere flaggstenger,
så cirka halvparten av
flaggstengene i kommunens
eie var i funksjon.

Fredskafe i kveld
RE/TØNSBERG: Den
nyopprettede Vestfold
avdelingen av Norges Fredslag, «Fredskafe” har møte
i kveld torsdag 8. mars i
Tønsberg og Færder bibliotek, melder Betty Chapman
i en epost til ReAvisa. – Det
er dere som kommer som
vil påvirke aktivitet, kommer med ideer, veksler
erfaringer og foreslår ting.
Det er få slike fredsarenaer
i Norge nå, og slik situasjonene er i verden er det
en viktig gruppe. Mange er
bekymret for verden i dag,
og spør “hva kan jeg gjøre?”
Her er et sted. Mennesker
fra alle samfunnslag har
vært innom fredskafeen hittil, men flest voksne. Det er
behov for engasjement fra
de unge. Målet er å nå ut,
bli synlig og engasjere flere
av oss. Tore Skåtun gjestet
oss i januar. Han delte sin
brede erfaring med mennesker og organisasjoner
i over 30 år, blant annet
som seniorrådgiver i FNs
utviklingsprogram (UNDP) i
Afrika, Balkan og Asia. Torsdag 8. februar besøkte de
to unge, engasjerte ledere
fra Kongsberg-avdelingen
kafeen, unge entusiatiske
mennesker som kom igang
tidligere enn oss, og vi ble
inspirert av hva de har fått
til i byen som lager våpen.
Fredskafe er en diskusjonsog ideutvekslingssted. Vi
håper å nå ut til flere, gjøre
noe for å fremme fred i
en militarisert verden. Det
trengs virkelig!, mener
Betty. Fredskafeen arrangeres hver andre torsdag i
måneden fra klokka 17.00
til 19.00 på Tønsberg og
Færder bibliotek.
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RE HELSEHUS FYLLES MED KULTUR: Musikkkafe er noe av alt det som skjer på Re
helsehus. Nå skal huset fylles med enda mer
sangglede. Initiativtaker er Gro Hansen,
musiker og kulturkoordinator for Helse og
omsorg i Re kommune.
Foto:
Stian Ormestad.

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no
tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

«Krafttak for sang» på
tvers av generasjonene
REVETAL: Sang og musikk kan gi bedre humør, bedre
helse og mindre medisinbruk.
Det er allerede mye som
skjer på Re helsehus, med
generasjonssang, visekor,
musikk-kafe, den kulturelle
spaserstokken, med mye
mer. Nå har kulturkoordinator Gro Hansen fått innvilget
en søknad om å bli med
på «Krafttak for sang», et
3-årig prosjekt finansiert
av Kulturdepartementet.
– Dette vil gi oss større
kompetanse på sang i eldreomsorgen. Bedre humør,
bedre helse og mindre
medisiner for å roe ned, er
noe av gevinsten, forteller
Gro til ReAvisa. – I denne
forbindelse skal «REsonans
Visekor» være med på en
storsatsing på sang for alle
kor og institusjoner i hele
Norge. Vi har fått tildelt tre
barnevennlige sanger som
vi skal øve inn sammen med
Brår barnehage. Dermed
smeltes krafttak-prosjektet
sammen med generasjonssang-prosjektet i Re. Første
øving var sist fredag. I mars
skal det filmes en sekvens
som skal være med i den
landsdekkende filmen om
“Krafttak for sang”.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kort om
«Krafttak for sang»:

Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56
www.kjaers.no

«Krafttak for sang» mener at sang
og musikk kan brukes til nesten alt;
fra metodisk språktrening, og effektivisering av arbeidshverdagen, til
kunstneriske, dyptgripende møter
mellom mennesker.
Krafttak for sang er finansiert av
Kulturdepartementet, og har tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å
styrke sangtradisjoner- og sangglede
landet rundt.
I samarbeid med våre mange partnere utvikler vi kurs, konferanser,
ressursbanker og programmer.
Målet er å fremme sangens mange
bruksområder, og gjøre det lettere
for alle å synge mer i hverdagen!
I Re blir prosjektet også smelta
sammen med generasjonssangprosjektet. Barnehage-barn og eldre
skal synge sammen i felles musikalsk
glede på tvers av generasjonene.
Kilde:
Krafttakforsang.no og Re helsehus.

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: firmapost@vrk.no
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Re middelalderdager:

Se video på ReAvisa.no
Se flere bilder på ReAvisa.no

Folkefest på Revetal med Re middelalderdager!
Re middelalderdager ble arrangert for 11. gang helga 9. – 11. februar. Det var mye moro for små og store, og
festivalen har blitt en familiefestival i løpet av de ti åra som har gått siden første forsøk i 2008.
Mye har gått seg til i løpet av disse åra, men en viktig ting gjensto: Adekvat kjepphest-opplæring.
– Tidligere har vi delt ut kjepphester i øst og vest her, helt ukritisk, og det er under enhver kritikk, forteller diakon
Ole Hafell med glimt i øyet. – Dette har vi endelig fått gjort noe med nå, med en egen kjepphestridderskole!
- Da blir alt så meget bedre, og det er trygt og greit og bevege seg rundt på området, forteller han til ReAvisa.
På bildet ser vi en av de aller yngste ridderne til kjepphest hoppe over hinderet, Ingrid Skogseth (2), med god hjelp
av pappa, mens mamma og storebror Alfred Skogseth (4) heier i bakgrunnen.
Kjepphest-instruktørene ved diakon Ole Hafell og kulturkonsulent Siv Ellen Kristiansen er også i ekstase over
nok en utlært kjepphestridderskole-elev.

Olav Askjer
kran & transport AS

916 89 051/olav@askjer.no

Byggmester

Ståle Brattestå
3174 Revetal - sb@online.no - tlf 99 16 60 10
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Se flere bilder på ReAvisa.no

– Vi reinger heier på hverandre. Da
blir det mindre skummelt å prøve, og
du er hakket mer selvsikker fra starten av. Det er et godt utgangspunkt for
å satse – uansett hva du vil satse på.

Se video på ReAvisa.no

REVETAL/SKINNANE: Årets Ridder av Re har vist et ungdommelig mot,
og hun setter hjemstedet i et godt lys langt utenfor Re. 19-åringen
Amalie Olsen Gjersøe er en av mange flotte Re-ungdommer som utmerker seg – langt uttafor Re. – På et sted der alle kjenner alle-ish,
der blir det ikke så skummelt å stikke seg fram, tror hun.
Den sjette Ridder av Re er
den første kvinnelige og
den første ungdommen –
men det er ikke første gang
Amalie Olsen Gjersøe (19)
fra Skinnane er pioner, for
det har hun vært helt fra
hun starta opp sin YouTubekanal som 15-åring. Da var
hun blant de første youtuberne i Norge. ReAvisa
skreiv om Amalie da hun
passerte 10.000 abonnenter
for to år siden. I dag har
hun godt over 100.000 –
nærmere bestemt 120.143.
Hun er en av de største
norske youtuberne, og en
viktig stemme for mange
unge. Og den stemmen
bruker hun godt. – Jeg
prøver hvert fall, sier Amalie
til ReAvisa. – Det er ikke
bare kamera og sminke og
vas, men viktige saker som
kreftsaken, UNICEF,
#ikkegreit og sånt.
En ung og modig stemme
I #ikkegreit-aksjonen blir
netthets satt på dagsorden.
Amalie fikk hatytringer
tegna på kroppen, og alt
som ble skrivi var netthets
hun sjøl hadde blitt utsatt
for. Sånt krever et ridderlig mot. – Jeg ble spurt,
og sa ja uten å tenke meg
særlig om. Det er et viktig
budskap, og jeg tror det
er viktig at jeg tok med
meg mine egne erfaringer
– det jeg har følt på kroppen – og samtidig at jeg
ikke framstilles som et offer,
men som ei sterk jente som
prøver å riste det av meg.
– Men jeg visste ikke noe
om at statsministeren skulle
være med, sier Amalie og
ler. På ReAvisa.no kan du se
#ikkegreit-videoen. Amalie
er ei jente med godt humør
og smittende latter. – Jeg
velger å ikke fokusere på
det lille negative jeg får,
men heller alt det positive.
Hun opplever stadig at folk
lirer av seg stygge ting.

– Når jeg legger ut et
bilde der det er et tre i bakgrunnen, og noen klarer
å skrive «det treet kan du
gå og henge deg i», da blir
det for dumt. Det meste
blir det. Det er ikke lett å
ta sånt seriøst. Da er det
bare å blokke dem, eller
enda bedre: Være hyggelig
tilbake. «Drep hatet med
kjærlighet».
– Hæ, Ridder av Re???
Ridder av Re-juryen, som
består av representanter
fra politikken, administrasjonen, kulturkontoret,
næringslivet, barne- og
ungdomsrådet og lokalavisa, var ikke i tvil – sjøl
om det var totalt ti gode
kandidater å velge i blant.
Amalie fikk flest nominasjoner, og kandidaturet var
knallsterkt: «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 sammen 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 engasjement hos
barn og unge rundt viktige
saker». Amalie fikk vite
om kåringen over telefon i
uka før middelalderdagene.
– Jeg var på skolen, og
skjønte ingenting. Hæ? Ridder av Re? Men når jeg fikk
summa meg, skjønte jeg
hvor fantastisk dette er – vi
trenger flere unge stemmer!
– Ikke det at det er noe
gæli med den eldre generasjonen, men vi unge veit
mye mer om ny teknologi
og alt det fører med seg av
muligheter og utfordringer.
Det er nok veldig anner-

Tlf 33 06 19 90 - www.moer.no

ledes å være ung i dag,
tror Amalie. – Jeg ha’kke
levd så lenge, men jeg har
gått gjennom noe og opplevd mye på godt og vondt
jeg også. Og jeg snakker
gjerne for oss unge.
Amalie har vinni mye, og
Ridder av Re-tittelen ruver høyt, forteller hun til
ReAvisa. Høyere enn Årets
stjerneskudd under NRKs
Gullsnutten i fjor, til og
med? – Det er dritkult å bli
Ridder av Re, og ja – jeg vil
vel si at på mange måter
er dette større. Fordi det
er helt lokalt, det er jo her
jeg bor!, stråler 19-åringen.
Hun er stolt av å være den
første kvinnelige ridderen –
og den første unge ridderen.
Amalie forteller at Gullsnutten og mye av den
oppmerksomheten hun får
ellers, er mest synlig for folk
i samme alder som henne.
At hun får denne hedersutmerkelsen her hjemme,
er på mange måter enda
større. – Det her vil jo alle
jeg kjenner få med seg.
Detta er nesten litt utrulig.
Stolt av å komme fra Re
Amalie er i generasjonen
som har vokst opp med
Re middelalderdager. I de
første åra var hun med på
skoledagene før festivalhelga. – Sånn jeg husker
det, var det mest fokus på
å leve som dem, og reise
tilbake i tid. Det var morsomme dager, det.
Re middelalderdager har
vært med på å skape en Reidentitet siden oppstarten i
2008. Amalie er stolt av Re,
og mener det er en fordel å
komme fra en passelig liten
plass. – På et sted der alle
kjenner alle-ish, der blir det
ikke så skummelt å stikke
seg fram, tror hun.
Amalie er bare en av mange
Re-ungdommer som utmerker seg i toppen av
forskjellige idrettsgrener, i

kultur, og i mediabildet.
– Kanskje er det Re-genet?,
spør Amalie og ler. Men helt
alvorlig: – Vi reinger heier
på hverandre. Vi vil hverandre godt, og vi er stolte
av hverandre når noen får
til noe. Da blir det mindre
skummelt å prøve, og du er
hakket mer selvsikker fra
starten av – det er et godt
utgangspunkt for å satse og
bli god, uansett hva det er
for noe.
Amalie er stolt av å være
fra Re. Hun er også stolt av
å komme fra en gård. Mens
andre kaller Re øde og avsidesliggende, mener Amalie at det har sine fordeler.
Øde er ikke et negativt
lada ord. – Det er fredelig,
fritt og fint å vokse opp på
landet. Jeg kan gjøre hva

post@revetaltreningssenter.no

jeg vil, uten at folk ser inn
gjennom vindu mitt. Jeg har
aldri vært den «by-typen»,
og vil nok etablere meg på
landet når tida kommer for
mann og barn, sier Amalie.
Men nå har hun kjøpt
leilighet i Tønsberg.
– For en stund så blir det
løsningen. Jeg vil bo i
nærheten av togstasjonen,
for enkelthetsskyld. Jeg jobber en del i Oslo, så da er
det enkelt og greit. Samtidig blir det ikke altfor langt
unna hjemme.
– Jeg har alltid digga
å filme og redigere
Nå står russetida og siste
innspurt på Re VGS for tur,
og så skal Amalie ta seg et
«friår», der hun fokuserer
på YouTube. Det er i praksis

Man, tir, ons 10-17, tor, fre 10-18, lør 10-17
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RIDDER AV RE: – Neida, jeg
ska’kke kappe hue av deg!,
beroliger høvding Thorvald
Hillestad med sverdet. Under åpningsseremonien av
Re middelalderdager 2018
ble Amalie Olsen Gjersøe
(19) slått til Ridder av Re.

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
blitt en jobb, fire år etter at
hun brukte konf-pengene
på kamera og PC. – Jeg
har alltid digga å filme og
redigere. Jeg tenker fortsatt
mest på det som en hobby.
Men det er blitt et slags
levebrød, og Amalie er blitt
en kjendis. Hun forteller
at folk kan komme bort og
prate, spørre om å få ta
bilder sammen med henne,
og andre ting. Noen bare
stirrer, mens de prøver å
late som ingenting. – Det
finnes dem som følger etter
meg i en time i byen, mens
de later som de tekster på
en helt merkelig måte på
mobilen – mens de egentlig
filmer meg. Det kan være
slitsomt innimellom, men
jeg har jo valgt det sjøl. Det

er blitt livsstil, og jeg er blitt
vant med det.
På sikt drømmer Amalie om
å jobbe med media, gjerne
på TV. – Og gjerne foran
kamera. Hadde det vært for
to år siden, hadde jeg sagt
bak kamera, med filming og
redigering. Nå er det mer
foran, men gjerne begge
deler, kanskje?
Da er det en fantastisk
erfaring å ha med seg, at
Amalie var med Discovery
til Sør-Korea for å dekke
OL på sin helt egen måte.
Der kjørte også Amalie en
shout-out om sin nyslåtte
tittel Ridder av Re. – Jeg må
jo gjøre noe moro ut av det,
for dette er svære greier!
Men akkurat nå er det tusen
ting jeg skulle ha fått unna,

så vi får se når det blir, kanskje et litta bilde på insta
eller no’?, sa Amalie da hun
fikk vite om kåringen. På
bildedelingstjenesten Instagram hadde hun forøvrig
128.147 følgere da denne
ReAvisa gikk i trykken.
Kom inn under kappa mi!
Ordfører Thorvald Hillestad
– eller høvding Thorvald for
anledningen – slo Amalie til Ridder av Re under
åpningsseremonien for Re
middelalderdager 2018.
Han talte så vist om hvordan Amalie har fått over
100.000 abonnenter, og
hvordan hun bruker påvirkningskraften sin på en
positiv måte. Og det varmer
hans ordførerhjerte at hun

LIKER LIVET PÅ LANDET:
Amalie Olsen Gjersøe (19)
er stolt av å komme fra Re.
snakker så varmt om å bo
på landet, og om å bo på
en gård. Amalie svarer på
de gode ordene med å love
at hun skal ta godt vare på
tilliten, og fortsatt være en
god ambassadør for Re –
som hun er så glad i. Og
hun vil ta godt vare på alle
de unge som følger henne
– spesielt de unge i Re.
– Kom inn under den svære
ridderkappa mi, så skal jeg
passe på dere – alle sammen!
Se video på ReAvisa.no!

SELFIE! Det var mange
unge riddere som ville ta
en selfie med Amalie - en
lokal youtubekjendis som
mange ser opp til. Hun har
like mange seere på sine
filmsnutter som mange vanlige TV-program har - og de
fleste som følger henne er
mellom 10 og 20 år.
Alle foto:
Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

holtgard.no
tlf 928 128 94
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SLAGET PÅ RE: Publikum
følger spent med på Slaget
på Re i 1163.

Markedsteltet kollapsa:
– Flaks i uflaks!
REVETAL: Å arrangere festival på vinterstid er
ingen spøk. Vær og vind har flere ganger bydd
på utfordringer. Men i år kunne det gått skikkelig galt.
Det var folksomt på Revetal
gjennom hele middelalderhelga, men heldigvis var
det ingen i markedsteltet
da det gikk skikkelig skeis
på morgenkvisten søndag.
Markedet hadde ikke åpnet
enda, da teltet ga etter og
deisa i bakken.
Ikke første gangen været
byr på utfordringer
Flaks i uflaks, er Marianne
Nordby i arrangørstaben
enig i – for dette kunne
vært skummelt hvis det
hadde vært folk i teltet. I løpet av natta kom det en del
våt og tung snø, som tilslutt
ble for mye for teltstengene.
At snøen i tillegg nesten
lima seg til teltduken,
gjorde det mer tidkrevende
og vanskelig å få den bort.
Arrangørstaben var i ferd
med å fjerne nattas snøfall
på søndag morgen, så de
var klar over risikoen. Men
det store markedsteltet rakk
de aldri å feie over før det
var for seint. Det aller meste ble redda ut av teltet, og
etter en liten omrokkering
ble et litt mindre telt pluss
deler av storteltet «Den
gyldne hane» tatt i bruk
som erstatning – så alle utstillerne kunne fortsette mer
eller mindre som normalt ut
søndagen. Ei lita ripe i lakken i et ellers skinnende arrangement. Men det er ikke
første gang at vinterværet
har bydd på utfordringer:
Ett år ble det så mildt, og

med regnvær på toppen av
snøsmelting holdt middelalderdagene på å renne bort.
Det ble lagt flis og etter
hvert planker man måtte gå
på som en slags bru rundt
på middelalderområdet.
Ett annet år var det sprengkulde og tjukk stålis over
hele området. Det var
nesten umulig å få grusa
skikkelig, til og med grusen
bare sklei rundt. Da gikk
Slaget på Re-lederen på
rumpa under rekonstruksjonen av slaget så det
sang. Hun kjempa seg
gjennom resten av oppsetningen, sjøl om hun faktisk
ble skada. Det var så å si
umulig å utføre de innøvde
slåss-scenene på speilholka.
Det ble som en blanding av
Slaget på Re og Bambi på
isen. Enda verre var det det
året det blåste noe forferdelig. Da ble også flere telt
stengt og plukka ned, fordi
man var redd for at vinden
skulle ta tak og blåse de
avgårde.

GIKK SOM DET MÅTTE GÅ:
Erling Skakke gikk av med
seieren - i år også.
LIV AV ASKE: Årets storoppsetning fortalte om de
fruktbare slettene i Re og
deres opphav.
BRØD OG DABBING: Våle
historielag byr på både brød
og dabbing.
HEGES JAZZBALLETT: I år
som i fjor bidro Heges Jazzballett med mange lokale
dansere i storoppsetningen
under Re middelalderdager.
I tillegg var også 40 fjerdeklassinger fra Re med.
RIDDERSELSKAPET MENTOLATUM: “Har du alltid drømt
om galloperende hester og
riddere i skinnende rustninger? Det er ikke oss”.
Sånn presenterer Ridderselskapet Mentolatum seg.
Alle foto:
Stian Ormestad.

Kun materielle skader
Men aller verst var nok kollapsen denne helga. Heldigvis ble ingen skada, og det
ble også minimale materielle skader – bortsett fra
teltet, da.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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

Revetal

Kontakt oss for en hyggelig dekkprat!

Åpent klokka 11 - 20
(søn klokka 13 - 20)
Gamleveien 2, Revetal
Telefon 330 63 100
revetalgamlestasjon.no
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Se flere bilder på ReAvisa.no
Se video på ReAvisa.no

– Helt fantastisk – spesielt for barn!
REVETAL: Skrytet satt løst hos familien på fem som opplevde Re middelalderdager for første gang.
Familien Tørfoss Erikstad
fra Stokmarknes er på
besøk hos mormor i Fon,
og familien på fem er veldig begeistra. Eldstemann
Nikolai Tørfoss Erikstad (4)
er i full gang med isfiske på
flatmark. 4-åringen forteller
at han faktisk spiste fisk hos
mormor i går, – men den så
ikke sånn ut som dette!
Kristoffer (2 1/2) er høyt og
lavt i en haug med halm,
og Aleksander (9 måneder)
sitter i sele på ryggen til
mamma Veronika Tørfoss.
Det er mormor Mary Svendsen som har gjengen på
besøk i Fon.
– Så mye å finne på!
– Jeg kom som klimaflyktning til Re, sier hun og ler.
Hun har vært på middelalderdagene hvert år med
Våra-koret, men gjestene

fra nord har aldri vært her
før, forteller de. Da er det
jo spennende å høre hva
de synes? – Det er kjempeartig, med middelalderklær,
middelaldermusikk og
middelalderstemning. Skikkelig gjennomført! Også er
det helt fantastisk, spesielt
for barn og barnefamilier!
Det er så mye å finne på, og
vi storkoser oss!
Alle aktivitetsstasjonene
med isfiske, sverdkutting
av epler, pil og bue-skyting
på blink, med mye mer,
Lodins gård i Ridderdalen –
alt sammen var åpent hele
middelalder-helga. Oliver
Holm (11) har akkurat
flytta til Ramnes, og går på
Falkensten skole i Horten.
– Vi var her på skoledagene, og det var så moro at
jeg ville hit igjen, forteller
Oliver til ReAvisa. Han sikter

seg inn, og skyter blink med
pil og bue. Ridderselskapet Mentolatum shower for
publikum, som ler godt av
de rare ridderne til hest. De
laga moro både lørdag og
søndag.
God og grundig
kjepphestridderskole
Rundt et av bålene på
markedsplassen sitter Alfred
(4) og Ingrid Skogseth (2)
fra Hof og varmer seg. De
bare smiler når lokalavisa
spør om det er moro med
middelalderdager. De venter
på at kjepphestridderskolen
skal starte. – Du veit, vi
har delt ut kjepphester helt
ukritisk her i alle år. Folk
har rasa rundt her, uten å
vite helt hva de driver med.
Det er under enhver kritikk,
mener diakon Ole Hafell –
alias Ridder Rolf. – Endelig

PÅ KROKEN: Nikolai Tørfoss Erikstad (4) har dreisen på
isfiske på flatmark! Kristoffer (2 1/2) er høyt og lavt i en
haug med halm, og Aleksander (9 måneder) sitter i sele
på ryggen til mamma Veronika Tørfoss. Det er mormor
Mary Svendsen som har gjengen på besøk i Fon.
Foto:
Stian Ormestad.
har vi innsett at vi må ta
tak i det med en skikkelig
kjepphestridderskole!
Sammen med Siv Ellen
Kristiansen – alias Ridder
Ragnhild – gjennomfører
de en grundig og god – og
morsom – kjepphest-opplæring. Det blir både trav,
galopp, og ikke minst
hvordan man elegant rir
hvis man skal på besøk til
kongen.
I løpet av middelalder-helga
ble selvfølgelig også Slaget

på Re rekonstruert, det var
gudstjeneste søndag formiddag, og det heftigste
kjepphestveddeløpet av
dem alle: Re 75 - les mer
om det på den neste sida.
Hele helga var det middelaldermarked, og det var
mulig å få seg både mat,
drikke og varme i vertshuset «Den gyldne hane».
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

EAH ELEKTRO AS
Stamnåsveien 14,
3175 Ramnes

Andre Hermansen

Mobil: 93 67 86 75
ah@eiah.no - www.eiah.no

Din totalleverandør av varmepumper og AC
Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no
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Kjepphestveddeløpet Re 75:
Tønsberg fikk revansj!
REVETAL: Etter ett helt år med kjepphestridende politikere i hardtrening rundt omkring i
Tønsberg, skulle endelig revansjen komme.
Se den fantastiske spurten på ReAvisa.no!
I fjor stilte Re- og Tønsbergpolitikerne sporty opp mot
hverandre, i kjepphestveddeløpet Re 75. Er det noe
politikere ofte er gode til, så
er det nettopp å ri kjepphester – men kanskje ikke
i så bokstavelig forstand.
“Never change
a winning team”?
Re-ordfører Thorvald Hillestad og Tønsberg-ordfører
Petter Berg tok sisteetappen i det legendariske første
oppgjøret i fjor. Nå var det
klart for den vanskelige
oppfølgeren for Re-politikerne, som hadde kniven
på strupen med et digert
favorittstempel. Flere titalls
publikummere hadde møtt
opp, og spenningen var til
å ta og føle på. Dagens OLøvelser kom helt i skyggen
av Re 75 her hjemme.
Tønsberg-politikerne har
gleda seg i ett helt år til
revansje, og stilte med et
toppa lag. Ordfører Petter

Berg hadde meldt forfall,
av taktiske grunner ble det
spekulert i fra kommentatorboksen. I hans sted fikk
en Tønsberg-kjepphest løpe
to ganger. Men for Re sin
del skulle vinneroppskriften
fra i fjor følges – med Thorvald på siste etappe. «Never
change a winning team»,
er det noe som heter.
– Det ska’kke bli
noen vane for dem!
Øyvind Jonassen fikk en
god Re-start, Tordis Skallist
Hovet fortsatte i fint driv,
før Trude Viola Antonsen
satte ut i full galopp og sikra
en Re-ledelse før Thorvalds
sjarmøretappe. Ledelsen ble
kjapt spist opp, og Thorvald
fikk trøbbel med Biboblåsa
på oppløpet (kjepphesten,
red anm). Løpende ved
siden av kjepphesten over
målstreken ble det et surt
tap i år. Midt i den øredøvende jubelen fra Tønsbergpolitikerne kom det et høflig

Se video på ReAvisa.no

VINNERLAGET: Tønsberg tok Re 75-seieren, men vi har ikke registrert at lokalavisene i
Tønsberg har rødda forsida til sensasjonen rekti enda.
Foto: Stian Ormestad.
«gratulerer» fra Re-politikerne. Thorvald sjøl mener
dette var et feilskjær som
ikke skal gjenta seg. – Et
«intermesso», mener Thorvald – altså et mellomspill,

– det ska’kke bli noe vane
for dem, er han helt klar på.
– Til neste år må det jo bli
finalen, med det siste oppgjøret før Re og Tønsberg
er slått sammen. Da skal vi

jaggu ta dem – igjen!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Din bolig er unik!
Har du planer om å selge bolig?
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.

GRATEIRSING!

VERDIVU
▪ 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
Thor Fredrik
Hanssen Solberg

Truls Bøhle

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

RD
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Nytt kommunevåpen:
Slottsfjellet står sterkt!
REVETAL: – Hvis vi skal ha et symbol der alle tenker helt umiddelbart at
DET er Tønsberg kommune – da tenker vi vel alle Slottsfjellet, enten vi
liker det eller ikke?, spør Re-ordføreren. Tønsberg-ordføreren er enig,
men tar gjerne med ett par pilspisser fra Re også.
Tema for «Ridderne av det
runde bord» var i år nytt
kommunevåpen. Re-ordfører Thorvald Hillestad og
Tønsberg-ordfører Petter Berg var i panelet, og
sistnevnte forteller at sjøl
om den nye kommunen
får nytt kommunevåpen,
beholder Tønsberg by sitt
bysegl.
Åtseleter i Ramnes
og snylteplante i Våle
Etter en lang historie om
hvordan landets eldste by
fikk sitt kommunevåpen – i
framtida kun et bysegl –
skulle Re-ordfører Thorvald
fortelle om kommunevåpen
her. – Det er egentlig ikke
så lange historia, forteller
Thorvald: – Ramnes hadde
det eldste kommunevåpenet
av de to, det fikk vi i 1976.
Det skulle ikke så mye til for
å slå Våle, for var det noen
som var treige i sessen,
så var det Våle. Der fikk vi
somla oss til å få et kommunevåpen først i 1990,
som en av de aller siste
kommunene i landet. Da
var naturlig nok det meste
opptatt – hvert fall når vi
ønska oss et landlig motiv.

Da blei det en misteltein,
da – som det finnes rikelig
av i Horten, men fælt lite
av i Våle. Du kan a’ finne’n i
Våle au – hvis du leiter skikkelig lenge og nøye.
Ramnes hadde ravnen på
kommunevåpenet, etter
det opprinnelige navnet
«Ravneneset». – Ravn er
en åtseleter, og mistelteinen
er en snylteplante – så jeg
veit ikke jeg, de fleste var
vel klare for å finne et nytt
kommunevåpen da Ramnes
og Våle slo seg sammen til
Re?
Bygdeborger, pilspisser og Slottsfjell?
Res kommunevåpen har
nok mange et langt sterkere
forhold til. Det er en gul
liljehaspel på grønn bakgrunn. De fem kirkesognene
i Re spinner ut av sentrum,
som er Revetal. Nå skal
dette kommunevåpenet
vrakes, til fordel for et nytt
for den nye kommunen
sammen med Tønsberg.
Det nye kommunevåpenet
skal gjenspeile våre felles
historiske røtter, og at vi blir
en enda større landbrukskommune, forteller Lars

Jørgen Ormestad, som leder
utvalget som skal finne fram
til forslag. Under middelalderdagene kunne du tegne
ditt forslag. Det kom også
forslag fra salen: – Gris i en
båt, med sverd og potet på
toppen. Og en hval under,
kom det fra radene til latter
fra resten av salen – etter at både gris og potet
var foreslått som passelige
landlige motiv. Bygdeborg
var også et forslag. Ingen
steder i Vestfold og kanskje
heller ikke i Norge er det
så tett med bygdeborger,
som det er på grensa mellom Re og Tønsberg. Det
var for å forsvare seg mot
by-makta i tidligere tider.
– Så bygdeborg, det er et
godt forslag, mener panelet.
Men når ordførerne får et
konkret spørsmål om hva
de tenker, er de ganske så
enig om Slottsfjell. – Hvis vi
skal ha et symbol, som alle
umiddelbart tenker at DET
er Tønsberg kommune – da
tenker vi vel Slottsfjellet,
enten vi liker det eller ikke?,
spør Thorvald retorisk.
Tønsberg-ordfører Petter
Berg er enig. – De kom fra
Slottsfjellet for å kjempe i

RIDDERNE AV DET RUNDE BORD: Lars Jørgen Ormestad,
leder av utvalget som skal foreslå nytt kommunevåpen,
Re-ordfører Thorvald Hillestad, arkeolog og for anledningen ordstyrer Kjersti Jacobsen, og Tønsberg-ordfører
Petter Berg. Det har kommet inn flere forslag allerede,
og under Re middelalderdager var det et eget «kommunevåpen-verksted» der du kunne tegne og levere dine
forslag. Ordførerne studerer ett par av forslagene på det
lille bildet.
Foto:
Stian Ormestad.
Re, så kanskje Slottsfjellet
i Tønsberg og pilspisser fra
Re?
Fått inn flere forslag
Alle som vil kan sende
inn forslag til nytt kommunevåpen innen 1. mai
2018. Den som kommer
med forslaget eller ideen
til motivet til nytt kommunevåpen premieres med
5.000 kroner, og et innrammet trykk av det nye
kommunevåpenet. Forslag
sendes på e-post til postmottak@re.kommune.no
eller per brevpost til: Re
kommune, Postboks 123,
3164 Revetal. Lars Jørgen
Ormestad forteller at de

Taksering-oppretting-lakkering-ruteskift

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

allerede har fått inn flere
forslag, mange av dem skikkelig kreative, og en god del
er middelalderprega med
pilspisser, borger, Slottsfjellet og Osebergskipet.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
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Fullt hus på første
“after work”
– nå har Roger satt
en ny dato
REVETAL: Folk har savna
det å kunne samles for god
mat og drikke etter endt
arbeidsuke – her hjemme i
bygdebyen Revetal: «After work», på godt norsk.
Fredag 16. februar var den
første fredagen Roger Noren
og resten av Restaurantengjengen inviterte til «After
work» på Revetal. Det er et
konsept over samme lest
som utestedene i byene
rundt oss gjør det: Ta helga
med god mat og drikke i
gode venners lag. Roger
fortalte til ReAvisa da vi
først omtalte ideen at han
ville prøve ut konseptet
på Revetal flere fredager,
uansett hvor mange folk
det kom de første gangene.
Han anbefalte folk å bestille
bord, for å vite sånn cirka
hvor mange som dukker
opp. – Det er alltid greit å få
en viss pekepinn, når man
starter opp noe nytt, sa han
til ReAvisa. Og pekepinn fikk
han: Alle bord ble booket
lenge før fredagen kom –
og det ble «smekk fullt»,
forteller Roger til ReAvisa.
Neste “after work” blir fredag 16. mars, informere
Roger på Restaranten. På
andre siden av veien har
Patricia Knight på Revetal
gamle stasjon følgende
på planen: – Vi har tre
konsertkvelder på planen,
den første var med Wrong
Direction sist lørdag 3.
mars, så Cosmic til helga
10. mars, og et talentshow
i april – alle tre kveldene
er det lokale band og
artister på scenen. Stasjon har hatt stor suksess
med buffet på søndagene,
og nå utvider Patricia til
torsdager også. I tillegg vil
hun kjøre lunsjbuffet hver
ukedag fra klokka 11.00
til 13.00. Det starta opp
forrige uke. 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
framover. Det har vært stor
suksess, så det er moro,
forteller Patricia til ReAvisa.
I ReAvisa februar 2018 kalte
vi Revetal et «utelivsmekka». Kanskje er det å ta litt
i, men vi har hvert fall noen
lokale aktører som står på
for å gi oss et tilbud i
bygdebyen vår, Revetal.

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Rock’n roll på Revetal
REVETAL: – Det var en helt fantastisk kveld.
Veldig fornøyde med topp stemning fra oppvarmingen med Terje Severin og med fullt
dansegulv helt fram til dørene stengte!
Sånn oppsummerer Bengt
Kenneth Ivarsson sist lørdag
på Revetal gamle stasjon,
på vegne av Wrong Direction som sto på scenen.
Spiller alt mulig, egentlig
Drøyt 100 betalende i døra
gir en god fest med mange
hyggelige folk på Revetal.
– Det var også veldig gøy
å se så mange ukjente fjes
som så oss for første gang.

Takk til alle som møtte opp
og gjorde kvelden til en
suksess, hilser bandet via
ReAvisa. Wrong Direction
spiller en salig blanding av
alt mulig, egentlig. – Men
rock, country, pop dekker
vel det meste. Det er jo
hovedsakelig festmusikk,
men det er viktig for oss
at vi har noe å tilby alle
aldre. Dette har vi fått gode
tilbakemeldinger på at vi

FULL FART PÅ STASJON: Wrong direction var første band
ut av tre konserter på litt over en måned på Revetal gamle
stasjon. Bandet består av Vegard André Skaug (24), Bengt
Kenneth Ivarsson (32), Fredrik Bertelsen (30), Ole Henrik
Fjeld (47) og Ole Bendik Kviler (30). Allerede til helga er
det en ny konsert med Cosmic.
Foto: Stian Ormestad.

klarer. Det er planlagt en
sankthansjobb i Horten,
og flere jobber nærmere
høsten og neste vinter
igjen. Det er bare å ta kontakt hvis folk vil booke oss!
Til helga spiller Cosmic opp

til dans på Stasjon. I april
blir det lokalt talentshow.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

«Et lite liv» er intet mindre enn et moderne, litterært mesterverk!
Bokanmeldelse «Et lite liv» Hanya Yanagihara. Gyldendal, 2017: «Et lite liv» er intet mindre enn et moderne,
litterært mesterverk på 800
sider. En bok som allerede
føles og oppleves som en
klassiker. Jeg skal ikke lyve
– denne tok tid å komme
seg igjennom, men du
verden så givende den var!
Her får leseren et dypdykk
inn i store, viktige tema.
Vennskap og familie,
sykdom og selvutvikling står
for hovedinnholdet. Bokens
kjerne er vennegjengen
bestående av Willem, Jude,
JP og Malcolm; 4 tilsynelatende vellykkede menn
bosatt i New York. Det begynner med vennskap fra
collegetiden for deretter å
bevege seg over til voksenlivet og hverdagen i metropolen. Det er fullt av opp og
nedturer, ekstrem kjærlighet, men også uvenn-

skap. Skildringer av fire
menn med totalt forskjellig
bakgrunn gir historien
en fantastisk dybde. Men
det er hovedsakelig én
ting som driver fortellingen
framover: Et lite liv tilhørende Jude. Store
deler av boka er viet hans
komplekse historie med en
tragisk oppvekst, turbulente
hendelser og mange nedturer i form av mentale og
fysiske sammenbrudd. Det
er smertefullt å lese, til tider
rått. Gjennom Judes historie
blir man stadig påminnet
ondskapen i verden, samtidig som dette er en hovedperson som blir overøst med
kjærlighet fra de fleste han
møter. Allikevel er det historien hans, det foreldreløse
barnet som ingen ville
kjenne eller elske, som gjør
boka til en skikkelig tankevekker. Hva gjør en barndom uten kjærlighet, fylt

av svik og misbruk med et
menneske når det vokser
opp? Bokas 800 sider har
også et snev av mystikk
i seg. Leseren får ikke
historien servert på et fat.
Her gis det mange små,
subtile hint underveis som
du selv må nøste opp i for å
få med deg hele historien.
Dette skyldes Jude sin evne
til å holde ting skjult fra
omverdenen (og leseren).
Yanagihara har en evne
til å skildre livets opp- og
nedturer på en måte som er
nøytralt beskrivende, men
utenkelig gripende på en og
samme tid. Det er hovedpersoner du heier på og
håper det beste for år etter
år, kapittel etter kapittel.
Allikevel blir du overrumplet
av overraskende vendinger
som får deg til å ville gi opp
hele historien. Noen ganger
kan det føles som om forfatteren svikter både hoved-

personene og leseren med
tragiske episoder. Boka har
et nydelig språk – ordene
flyter og du kjenner sidene
sakte med sikkert vendes
om. Det er faktisk en fryd å
lese hver eneste side. Nyt
den i all sin prakt!
Anmeldt av Hege-Kristin
Beck, Re bibliotek
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ÅRETS REVYGJENG: Følgende står på scenen i årets
Sceneskrekk-revy: Daniel
Kroknes, Anniken Thuve
Ivarsson, Lill Farstad, Renate Haug Haugelien, Birgit
Johanna Moe, Ole Henrik
Fjeld, Christian Østmann,
Marit Prosvik Aarvåg, Anette
Hegg, Matias Torheim og
Monica Rehn-Erichsen. Ole
Henrik styrer skrivinga,
siden han lærte touch på
ungdomsskolen.
Foto:
Stian Ormestad.

Panikken sprer seg i Revygruppa Sceneskrekk:
– Vi har alt nesten ferdig. Det vil si ingenting helt ferdig.
VÅLE: Første lørdag i april er det revypremiere på Fjellborg igjen. Nå er det siste innspurt i skrivinga, før alt skal øves inn.
Revyraringene frykter harehjerte, søvnløse netter, Tønsberg, heller elendige evner til å anonymisere, og barnevernet.
ReAvisa kommer på besøk
på en skrivekveld hos en
av revyraringene i Våle
ungdomslags revygruppe
Sceneskrekk. Det er mye
armer og bein, kulepenner,
tastatur, skjermer, ideer,
løse tråder, papirer, tangenter – og en telefon som
ringer og ringer.
– Hvor er den telefonen
som ringer og ringer?, spør
skrivesjef Ole Henrik Fjeld
(47) forfjamsa og ser seg
rundt bordet. Før han
kjenner etter i egen lomme:
– Å fader, det er guttungen!
Jeg skulle jo hente på turninga!
Sjølplaging?
Så fyker Ole Henrik ut
døra, mens han mumler
noe om at han er glad hvis
barnevernet ikke kommer
før revyen er i boks. Her
går det ei kule varmt, og
lokalavisa prøver å snike inn
et spørsmål mellom latterkrampene:
– Hva i all verden driver
ei revygruppe, år etter år,
med skriving døgnet rundt
utenom jobb, nerver og
søvnløse netter?
– Sjølplaging?, er første
forslag som slenges over
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bordet. Men mer seriøst:
– Det blir et tomrom hvis
ikke, forteller Lill Farstad
(35). – Det er bare et lite
sekund etter at revyen er
ferdig, akkurat så vi får
pusta letta ut, også lengter vi til neste gang. Hvor
skal vi gjørra av all denna
galskapen ellers? Det er helt
krise!
Hun forteller om harehjerte
som banker som en duracellkanin flere uker før
premiere. Men det verdt
det. – Jeg ante ikke at jeg
hadde så mye rart inni meg,
jeg, som kommer ut sammen med disse folka her og
på scenen. Det er nesten så
jeg blir litt skremt sjæl!
Birgit Johanna Moe (47)
flytta til Våle i 2001. Hun
har alltid drømt om å spille
revy, men fikk først fart på
revy-planene i fjor. – Jeg
så aldri at jeg hadde tida
til det, men når jeg først
prøvde å henge med i fjor
så er det ingen vei utenom.
Nå må jeg bare ta meg tid
til det!
To nye unge fjes
Enda ferskere er Daniel
Kroknes (16) og Matias
Torheim (16). Resten av

Man-fre 09 - 20
Lørdag 09 - 18

revygjengen er strålende
fornøyd for å ha rekruttert
yngre krefter – og flere gutter. – De heiv seg til og med
på og skreiv sin egen sketsj,
skryter resten av gjengen.
– Knarkus og Marhianus
ber også Jens om å ikke
gjøre som mora hans sier,
forteller Daniel. Han fikk
tips fra noen kamerater om
revygruppa Sceneskrekk.
De mente det måtte være
perfekt for ham å bli med på
noe sprell som dette. – Jeg
digger sketsjer og humor,
spesielt Espen Eckbo-humor,
forteller Daniel til ReAvisa.
På den andre siden har vi
Anniken Thuve Ivarsson
(32) – for henne er revy
en del av livet, 21 år siden
hun sto på Fjellborg-scenen
første gang. Ole Henrik
er også en stamgjest på
scenen, og det er også han
som bidrar mest i skrivingen. – Ja, jeg lærte touch
på ungdomsskolen.
Ingen blir utlevert i
revyen. Kanskje. Eller jo.
– Vi kan si tre setninger,
også skriver Ole hele
sketsjen – og to sanger,
forteller Anniken. – Vi andre
har kaffeslaberas og prater

om alt mulig, og føler vi
ikke har fått gjort noenting.
Men så sitter Ole og flirer og
skriver, og plutslig har han
en hel masse stoff. – Jeg er
sekretær i FAU også. Det
er mye det samme. Masse
kakling, forteller Ole Henrik. Han lover – hvert fall
litt – at ingen i FAU trenger
å være bekymra for å bli
utlevert i revyen. Kanskje.
– Jeg henter inspirasjon
overalt. Men det blir anonymisert. Bittelitt hvert fall.
Så godt vi klarer. Eller, det
vil si – vi har vel erfart at vi
ikke er så gode på akkurat
det.
11 glade amatører
Revyen har fått navnet
«Vent på’RE!» og i disse
tider er det vel neppe noe
sjokk at Tønsberg-sammenslåing må harseleres
med. ReAvisa fikk høre
starten på en av mange
halvferdige sanger, og det
lover godt! Det er 11 glade
amatører på scenen og
en del flere som bidrar i
kulissene. Det øves hele to
ganger hver uke, noe som
er en dobling i forhold til
tidligere år. Det betyr mest
sannsynlig en dobbelt så bra

revy, antar de. – Vi er i fint
driv, og det er mye som er
begynt på, men ingenting
ferdig. Så det blir spennende å se hva vi serverer
tilslutt. Ikke aner vi, sier
revygjengen med angst i
stemmen. Akkurat som det
skal være, med andre ord, i
ukene fram til premiere.
Bli med på premierefest!
Lørdag 7. april blir det premiere med fest der coverbandet Latrinemusikken fra
Horten spiller. – Det er moro
hvis de som kommer på
premiereforestillingen også
har lyst til å ta seg en fest
med oss!, oppfordrer revyraringene. Søndag 8. april
blir det familieforestilling.
Disse bidrar på scenen:
Daniel Kroknes, Anniken
Thuve Ivarsson, Lill Farstad,
Renate Haug Haugelien,
Birgit Johanna Moe, Ole
Henrik Fjeld, Christian
Østmann, Marit Prosvik
Aarvåg, Anette Hegg, Matias
Torheim og Monica RehnErichsen.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Telefon 90 07 78 96 / epost post@isomur.no
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Sist, men ikke minst:

Slekters gang i Re:

Råteskader i
Ramnes kirke

Døpte:
Våle kirke
21.01 Frida Johannessen Kaldager
21.01 Oliver Henriksen
04.02 Felix Andrè Vrolijk-Moss
18.02 Lucas Lie-Saglien
18.02 Theo Anfinsen Ormestad
Ramnes kirke
04.02 Richard André Rugsland
Fon kirke
11.02 Thea Sparre Bergan

Dette var en snodig fårestilling.

Vivestad kirke
25.02 Edvard Ekvall Aasland
25.02 Margrethe Rui
Døde (dato for seremoni)
Våle kirke
01.02 Rolf Hagen
14.02 Liv Topstad
21.02 Gunborg Sjuve
02.03 Solveig Eilers

Send inn
til ReAvisa!

Ramnes kirke
15.02 Reidar Andreas Gjersøe (seremoni i Fon kirke*)
21.02 Gunnar Hansen (seremoni i Fon kirke*)
23.02 Magnhild Bugge Hansen (seremoni i Våle kirke*)
28.02 Main Edel Larsen (seremoni i Våle kirke*)
02.03 Inger Arnbjørg Wold (seremoni i Fon kirke*)
* Ramnes kirke er stengt på grunn av råteskadereparasjoner innvendig. Seremonien var flytta til en av de
andre kirkene.
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Gratulasjoner,
jubilantbilder,
bryllupsbilder,
minneord
og annet
personalia
kan sendes til
ReAvisa:
Post@ReAvisa.no
MMS 488 69 444

Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet
Tlf: 33 06 22 90
klemmetsby-firing.no

RAMNES: – Vi er i gang med
å bytte ut store 13,5 meter
lange bjelker i himlingen
inne i Ramnes kirke, forteller kirkeverge Per Astrup
Andresen til ReAvisa. – Vi
har valgt å stenge for seremonier i forbindelse med
dødsfall. Det blir imidlertid
gjennomført gudstjenester annenhver søndag, da
uten orgelmusikk siden
orgelet er pakka inn. Når
arbeidene avsluttes etter
planen i april/mai åpnes
kirka for vanlig bruk. Da
starter omlegging av tak
for å tette lekkasjer. Først
våpenhus, kor og sakristi før
sommerferien, så taket på
kirkeskipet i august, da skal
også tårnet males. Dersom
det ikke dukker opp mye
uforutsett er målet også å
få gjort noe med fasadene.
Utvendig er det jo tydelig
behov for forskjønnelse,
forteller kirkevergen. – Med
middelalderbygg er det
imidlertid vanskelig å forutsi
alle kostnader før man er i
gang og har fått avdekket
kritiske partier. Derfor må
det tas forbehold om det er
mulig å få gjort noe med
fasaden med de midlene vi
har til disposisjon nå.

Torsdag 8. mars åpner vi dørene!
Velkommen til en hyggelig stund
sammen med oss! Vi har alltid
gratis kaffe og litt å bite i.
Du finner oss i underetasjen i
Industriveien 3, Revetal.

Våre åpningstider er: man-lør 10.00 - 22.00 og søndag 13.00 - 21.30.

RE AVISA MARS 2018

39

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: 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
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

ReAvisa for 5 år siden: Ett idrettslag for hele Re?
FRA ARKIVET: Tre av fire ReAvisa-lesere mente det var en god ide for fem år
siden, da intiativet for ett idrettslag for hele Re først kom på bordet. Det gjorde
også IL Ivrig, som bragte initiativet videre. Men jobben med å slå sammen idrettslagene har stoppa opp, og fem år seinere veit vi at det foreløpig bare har skjedd
med skigruppa i Ramnes som gikk over til IL Ivrig for ett par år siden. Disse
idrettslagene var da registert i Norges Idrettsforbund, Vestfold krets, med adresse i Re kommune, og ble invitert til å være med: Ivrig IL, Hauk IF, Jarlsberg
Mikro-flyklubb, Ramnes IF, Ramnes Sportsfiskeres Casting, Re Fotballklubb, Re
Golfklubb, Re Motorsportklubb, Re Sykkelklubb, OL Trollo, Vivestad IF.
Faksimilie: ReAvisa, 2013.

ReAvisa for 10 år siden: Røråstoppen luka seg til premie
FRA ARKIVET: Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) utlovet premiering ved
loddtrekning til alle skoler/lag som meldte i fra om sin deltagelse i Aksjon Burot
2008, og Røråstoppen skole var en av tre heldige vinnere. Premien var en sjekk på
2.000 kroner, som ble brukt på et nytt fotballmål. Alle elevene hadde vært med på
å luke. Velforeninger og hele byggefeltet rundt skolen har luket, slik at aksjonen
har kommet mange til gode, rapporterte ReAvisa.
Faksimilie: ReAvisa, 2008.

FON U.L.

Vonheim 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 97 781

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 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

Søndagskafé på
Våle prestegård
Vi fortsetter åpen ski-kafè i Høgstua søndagene 11. og 18. mars. Åpent fra kl. 12.00
til 16.00. Salg av vafler, pølser, kanelstenger, kaffe, kakao mm.
Velkommen uansett fremkomstmiddel!
Hilsen Styret.

Bekkefare, Kileveien i Ramnes

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

Grendehuset i Kleiva

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

Ramnes grunneierlag
Årsmøte tirsdag 20. mars kl 19.00 på Stange Gjestegård
Endring av vedtekter. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen
10. mars. Sendes til Frank Ottar Hansen, mob 905 64 596, epost frottar@online.no
Styret

Ramnes Historielag
Årsmøte på Bygdetunet Brår mandag 12. mars kl. 19.00.
Håkon Westby viser film og forteller om Eidsfosbanen. Så blir det bevertning og
årsmøte. Alle er hjertelig velkommen.
Vi håper at flere betaler kontingent for 2018 - kr 150 - til konto 2557 20 17152.

Vi har take away!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

RE
AVISA

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
til lokalavisa. Bruk i såfall konto
1594.47.87167, merk “Gave”.
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!
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