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– Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Gamleveien 1, 3174 Revetal. Telefon: 33 06 46 40.
E-post: revetal@sagarr.no. Nett: www.sagarr.no.
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– SMART er bra for
selvilliten vår!
s. 22 - 23

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

– Vi må tenne gnisten, få trua. Da kan
vi mennesker gå gjennom ild og vann!
– Et godt liv er ikke å ha det bra hele tida, for det er det ingen som har. Det er kjærester som
slår opp, noen vi er glad i blir sjuke eller dør – livet byr på prøvelser for oss alle sammen.
– Et godt liv er å kunne takle de dårlige tidene, og nyte de gode. Det gjør robuste mennesker,
som vi prøver å skape her i Re, forteller Vidar Bugge-Hansen, SMART-generalen i Re.

www.altinstallasjon.no

SMART blitt en eksportvare, oversatt til 11 språk. Statsråder og helsetopper fatter interesse for
det som skjer her i Re. Og til uka åpnes SMART-senteret av barne- og likestillingsministeren.

s. 19 - 21

Billån
på timen!

AGEL FINANS
TLF 330 62 050
laan@agelgroup.no

MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN

industriveien 4
revetal

VÅRSALG

på Husebykjøkken

Nytt kjøkken i din favorittfarge?
NÅ er det kampanje på alle våre kjøkken*
Velg mellom 10 standardfarger uten pristillegg
Få en stor kombidamp-ovn på kjøpet
dersom du bestiller 3 hvitevarer fra

(verdi kr 24 393,-)

Finn din favoritt og bestill gratis tegnetime på
huseby.no

*Kampanjen varer frem til 30. april

Huseby Kjøkkensenter Våle
Gjelstadveien 38B, 3178 Våle. Tlf 33 06 12 40
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Folk 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 19.206 lesere.

Vi lager ReAvisa:
Stian Ormestad
Redaktør og journalist
Stian@ReAvisa.no
Håkon Westby
seniorfrilanser
Hakon@ReAvisa.no
Amalie Andersen
ungdomsfrilanser
Amalie@ReAvisa.no
Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no
Billig og bra
annonseplass?
Annonse@ReAvisa.no
Utgiver: Ormis Media.
Avisa distribueres og
trykkes av A-media.

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

SMAKFULLT YRKESVALG: Taran Henden (17) fra Revetal
veit hun er heldig som har en lidenskap for det hun utdanner
seg til. – Jeg koser meg på skolen og på jobb. Det er ikke alle forunt,
så det er jeg veldig glad for!, sier Re-jenta som ligger i hardtrening om dagen.

Taran prikker inn kakeformen
til konditor-NM
REVETAL/TØNSBERG/TRONDHEIM: En vakker dag starter kanskje denne Re-jenta opp et konditori
hjemme på Revetal? Det er drømmen på lang sikt, men først vil Taran Henden ut i verden og lære
av de beste. Og aller først skal 17-åringen representere Vestfold i årets konditor-NM.
Taran Henden (17) er den
eneste som er plukka ut til å
representere Vestfold under
skole-NM for konditorfaget
nå i april. Nå øves det så
kremen spruter på kjøkkenet hjemme på Revetal.

Norge når det kommer til
kaker. – Ja, jeg synes det.
Kake er så mye mer enn
bløtekake, forteller Taran
engasjert til ReAvisa.

Liker det utradisjonelle
Eller det vil si, det er ikke
sikkert det er krem som
spruter. Det kan være
sitrussaft, eller pasjonsfrukten som skvetter til alle
kanter. For Taran elsker å
eksperimentere med nye
smaker, og synes egentlig
vi er ganske trauste her i

Spisser kakeformen
Hun er utplassert på Condelica i Drammen en gang
i uka, er ekstrahjelp på
Restauranten på Revetal,
og er nå rundt på prøvejobbing for å få en lærlingplass
til neste år. – Det er rift om
plassene på de beste konditoriene, forteller Taran. Og
dit vil hun. Da er det en stor
fordel å vise til deltakelse i

Neste ReAvisa:

Mest lest sålangt i år:

Mest lest sist måned:

Frist 2. mai, utgivelse
onsdag 9. mai 2018

1. Trua med kniv på Kirkevoll

1. Kranbil smalt i gangbrua

2. Kranbil smalt i gangbru

2. Kvinne tiltalt for bildrap

3. Storbrann på Solvoll

3. Bil står fast i Re-løypa

4. Hærverk på Kirkevoll skole

4. To Lotto-millionærer i Re

5. Skyting i Undrumsdal

5. Buss-bekymringer i Vivestad

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

NM, og kanskje blir det en
god plassering der?
– Jeg jobber masse mot NM
nå, forteller Taran – akkurat som en idrettsutøver
snakker om å toppe formen
fram til en viktig konkurranse. – Oppskrifta er klar,
det står nå på å få til et
perfekt blandingsforhold, så
smak og konsistens blir bra.
Og igjen; Taran tenker ikke
tradisjonelt. Her går det i
sitrus og pasjonsfrukt.
– Det er mine beste smaker,
så det er noe jeg tenker
å bruke i NM også, røper
bakemesteren til ReAvisa
– men mer kan hun ikke
fortelle om NM-baksten nå i
forkant av konkurransen.
Jakter på nye
smaksopplevelser
Taran forteller om god
læring hos Condelica i
Drammen, der det går mye i
friske mousse-kaker og den
type ting. – Jeg blir inspirert
av det å tenke litt uttafor
boksen. Det går en del
tradisjonelle kaker på bestilling, men der er det også
rom for å eksperimentere

en god del. Og det er moro!
Taran forteller om konsistens og smak, og det å
variere dette. Helst på
nye og overraskende gode
måter. Det kan være mykt
og hardt, sprøtt og bløtt om
hverandre. Det kan være
salt og søtt, og den rette
kombinasjonen kan gi en
helt ny smaksopplevelse.
Dette jakter Taran hele tida
på. – Mulighetene er ubegrensa, og bare fantasien
setter grenser. Spennende!
Taran er midt i skoleløpet
for å bli konditor, og går nå
siste teoriåret på Greveskogen VGS før det bærer
ut i lære for to år. Linja
heter matfag, og konditor er
et av yrkene innenfor den
linja. Hun angrer ikke et
sekund på skolevalget. To
dager av skoleuka er de på
kjøkkenet. Nå for tida blir
mesteparten av fritida også
brukt på kjøkkenet.
– Du kan vel kalle
det en lidenskap, ja...
ReAvisa fikk sniki til seg en
prat på skolekjøkkenet innimellom all øvinga til NM.
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Utvendig og innvendig

solskjerming
Ring Ole S. Foss på tlf 469 34 803
eller besøk vår nettside for mer info
www.markisefornyeren.no

Gamleveien, 3174 Revetal.
021 sort

SYLSKARP KONKURRANSE: Taran snakker om NM i
konditorfag som en toppidrettsutøver snakker om å
toppe formen inn mot et stort mesterskap. Alle detaljer tenkes på, også redskapen hun har tilgjengelig
på kjøkkenet.

Kort om NM
i konditorfag:
WorldSkills Norway
er en ideell organisasjon
som jobber for å høyne
statusen, interessen
og kvaliteten på norsk
yrkesutdanning.

MATFAG: Konditor er et av yrkene innenfor linja
matfag. For å velge denne retningen, må man til
Greveskogen i Tønsberg som den nærmeste
videregående skolen.
Alle foto: Stian Ormestad.
– Jeg har alltid likt å hjelpe
til med å lage mat hjemme,
helt siden jeg var liten. Vi
hadde ett år med skolekjøkken på Røråstoppen, og det
var nok en fin start, men
den store interessen kom
først i 9. klasse da jeg oppdaga hvor mye moro du kan
lage ut av kaker.
Vil ut i verden og
lære enda mer!
Taran bakte sin egen
konfirmasjonskake: – Jeg
merka hvor mye jeg kosa
meg da jeg sto og pynta. I
begynnelsen var det mest
moro å pynte, men så ble
det så mye mer, spesielt
det å eksperimentere med
smaker. Du kan vel kalle
det en lidenskap, ja... Jeg
koser meg på skolen og på
jobb. Det er ikke alle forunt,
så det er jeg veldig glad for!
Drømmen er å starte opp
et konditori på Revetal. Det
må bli etter at 17-åringen
har reist ut i verden og lært
enda mer av de beste innen
faget. – Den store drømmen
er å starte opp noe eget, og
gjerne hjemme i Re. Så det

kan jo hende. Men aller
først må jeg ut i verden og
lære mer, forteller Taran
som suger til seg inspirasjon
og lærdom fra alt som skjer
innen faget.
Heia Taran!
Hjemme på jenterommet
henger det ikke plakater
av rockestjerner, men av
kakekjendiser. – Jeg lar
meg inspirere veldig av de
som er best, og har mine
idoler innen faget. Sverre
Sætre, for eksempel, er en
veldig dyktig norsk konditor.
Og jeg følger med på flere
utenlandske.
Til NM i yrkesfag i Trondheim i slutten av april kommer en deltaker fra hvert
fylke/region i hver gren.
Taran representerer Vestfold i konditorfaget, etter å
ha blitt valgt ut blant alle
elevene her i fylket. ReAvisa
– og kanskje spesielt alle
kakemomser her hjemme i
Re – heier på Taran!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bak står Næringslivets
Hovedorganisasjon
(NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO),
Utdanningsdirektoratet,
Kommunesektorens
Interesseorganisasjon
(KS) og en rekke landsforeninger, fagforbund,
opplæringskontor, skoler
og fylkeskommuner.
Yrkes-NM arrangeres
hvert annet år i samarbeid med en fylkeskommune.
I år arrangerer Trøndelag fylkeskommune
skole-NM i restaurantog matfag 25–26. april.
Baker- og konditorelever skal konkurrere
på Strinda videregående
skole i Trondheim.
Organisasjonen arbeider også aktivt for å
få skolekonkurranser
(yrkeskonkurranser for
elever i skolen) inn som
en metode, spesielt i
videregående skole –
fordi det kan inspirere
og motiver ungdom til å
streve etter å nå yrkeskompetanse i verdensklasse.
De beste fra Norge
blir med på det norske
Yrkeslandslaget som
annenhvert år deltar
i de internasjonale
konkurransene WorldSkills Competition
(Yrkes-VM) og EuroSkills
(Yrkes-EM).
Kilde:
Worldskills.no

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
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“Skogens gentleman” ble hedret med gull

BIRØKTER: Ingar
Tallakstad Lie (70)
viser stolt fram diplom og medalje som
har fått hedersplassen på veggen
hjemme på Lundteigen. Birøkt vil
han fortsette med
så lenge kroppen
tillater det – sjøl
om han har trappa
veldig ned de siste
åra.
Foto:
Håkon Westby.

LUNDTEIGEN: “Naturmannen” fra Lundteigen har jobba et helt liv i pakt med naturen, både med bier og tømmerhogst med
hest. Ingar Tallakstad Lie ble i mars hedret med gullmedalje på årsmøtet til Norges Birøkterlag.
Ingar Tallakstad Lie (70)
ble i boka “Ingar siss bier”
kalt “naturmann” av forfatter Roar Ree Kirkevold. Ikke
uten grunn, for den trivelige
karen fra Lundteigen lever
og ånder for naturen. Han
er også blitt kalt “skogens
gentleman”. For alt henger
sammen med alt, ifølge
Ingar. Han brenner for en
bærekraftig forvaltning av
naturen på flere vis.
Skogsmaskiner er fy-fy
Slekta hans var skogsarbeidere. Faren hans dreiv også
med bier. Ingar starta sjøl
med bier i 1972 og dreiv
med det ved siden av full
jobb i mer enn tjue år. Etter hvert ble mer og mer
av tida brukt på biene, og
i 1993 satsa han fullt og
helt på birøkt. Den årlige
produksjonen lå på ti til
tolv tonn honning, men
også helt oppi seksten tonn
i rekordåret 2002. – I dag
har jeg trappa vesentlig
ned, og ligger på tre – fire
tonn. Jeg har forsåvidt pensjonert meg, men jeg kan
ikke slutte helt. Det ville
gått utover humøret, det.
Da Ingar satsa på fulltid
med bier, måtte han finne
på noe på vinterstid. Det ble
skogsdrift med hest.
– “Svarten” ble jo reine
kjendisen, forteller Ingar.
Han og hesten var med på
TV-program med Grethe
Kausland. Gjengangeren
kalte de “skogens gentlemen” i store typer da de ble
hyra inn for å rydde Fogdeskogen på Borre. – Ja, det
der ble det en hel masse
skriving rundt. Skogsmaskinene ble sendt inn for å
høvle ned hele skauen midt
i hekketida. Det ble stoppa

etter reaksjoner i lokalavisa, og vi ble sendt inn i
stedenfor. Da fikk pipa en
annen lyd, sier Ingar og ler.
– Vi hadde mange oppdrag
i bynære strøk, der skogsmaskiner er fy-fy, for der
skal jo folk bruke skauen til
rekreasjon og det skal se
ålreit ut, forteller en engasjert naturmann. Men det
var ikke bare i bynære strøk
Ingar og Svarten ble engasjert. Det ble tatt ut tømmer med hest på Himberg i
Ramnes, blant annet. – Jeg
er stolt av å se noen av de
skogsområdene jeg har fått
forvalte etter mitt eget hue.
Det går rett og slett på å ta
hensyn. Når jeg ser skauen
i dag, ja – det er flott. Der
er Himberg ett eksempel av
flere, forteller Ingar.
Rik – men ikke på penger
Ingar har gitt seg med å
hogge og ta ut tømmer med
hest. Det er tungt arbeid,
og kroppen orker ikke det
lenger. Men også her er
Ingar en mentor, inspirasjonskilde og læremester for
andre, akkurat som når det
gjelder birøkt. – I enkelte
områder av landet er det en

kultur for å drive i skauen
med hest – og det drives
fortsatt på gamlemåten for
kulturens skyld. Det finnes
noen idealister fortsatt. Du
blir ikke rik av å drive skogbruk med hest, det er helt
sikkert, sier Ingar og ler.
Men han ble rik på alt annet
enn penger.
– Jeg savner den tida.
Skummel insektsdød
Naturmannen fra Re har
som sagt figurert mye i
pressen. Ikke fordi Ingar
trives så godt i søkelyset,
men fordi saken er så viktig.
– Da jeg ble spørt i lørdagsbilaget til VG for noen år
siden om hva årsaken til
insektdøden var, så var det
ingen tvil om svaret. Det er
industrialiseringa i jord- og
skogbruket, i kombinasjon
med sprøytemidler. Dessverre ser jeg de som driver
med jordbruk og som ikke
er no’ snille med sprøytevæska si. Det er de som
bruker mye mer enn de
hadde trengt. Det gjelder
ikke flertallet – men det er
noen unntak her og der som
ikke tar hensyn. Likedan
skausprøyting, det er jeg

veldig i mot. Du veit, i dag
har vi systemiske midler
som de beiser frøa med, og
gifta følger planta hele veien
opp fra frø til full blomst
og videre til insektene. Det
der er veldig skummelt! Er
det en ting historien har
vist oss, så er det dette:
Industrien finner på ei gift,
så går det noen år og vi
ser komplikasjonene – så
finner de på ei ny gift. Vi ser
jo hvilken vei dette bærer
med insektsdøden, og vi må
reagere, veitu.
En annen ting Ingar lar seg
provosere av, er dette med
å gi insekter og fugler steder å bo. – Akkurat som om
vi redder verden, bare de
får seg et hus. Det er mat
de trenger, og det får de
bare ved at vi ikke ødelegger livsgrunnlaget dems.
Det gjelder alle – mennesker og dyr og insekter.
Hedret med gullmedalje
I tillegg til egen birøkt og
tidligere skogsarbeid, har
Ingar holdt kurs og foredrag, og hatt ansvaret for
dronningavlen i Norges
birøkterlag. For sin utrettelige innsats ble Ingar hedret

på birøkterlagets årsmøte
i mars. Der fikk han overrakt Norges Birøkterlags
gullmedalje for særdeles
fremragende arbeid for
birøkt. – Jeg forventa på ingen måte å få gullmedaljen.
Jeg ble veldig satt ut, stolt
og rørt. Jeg tenkte jo at jeg
kanskje fikk en blomsterkvast eller no’ når jeg gikk
ut av styre og stell etter så
mange år. Når jeg tenker på
det nå i ettertid, så har jeg
jo vært engasjert i alle år,
og det begynner å bli noen.
Først i lokallag, så fylkeslag
og så nasjonalt. Jeg har i
alle år reist rundt og holdt
foredrag. Også er det ikke
så mange birøktere som
har fått ei egen bok, og den
brukes til opplæring og som
oppslagsverk. Det er klart,
jeg har vel brukt litt tid på
birøkt, sier Ingar og ler. Og
han vil fortsette, så lenge
kroppen henger med. – Ja,
birøkt er det flottaste som
finns. Så lenge jeg kan,
skal jeg produsere honning.
Og det er a’ fortsatt så det
holder te’ no’n brødskiver!
Av Håkon Westby
og Stian Ormestad

Ramnes Historielag
Vårmøte på
Våle prestegård
Vi ønsker velkommen til vårt vårmøte onsdag 18. april
kl. 18.00. Tema: Håkon Westby forteller om Eidsfossbanen og viser bilder.Tradisjonell servering og utlodning.
Velkommen!

Hilsen styret

Åpent møte man 16. april kl. 19:00 på Bygdetunet Brår.
Foredrag v/ Tor Gervin: «Fattigprotokollen
– alle familier har en glemmebok». Før foredraget avholdes ekstraordinært årsmøte. Sak: Nye vedtekter for
Ramnes Historielag. Vel møtt!
Neste møte: Rusletur i Bjunegrenda 10. mai (Kr. Himmelfartsdag) kl. 13:00. Oppmøte utenfor Bjunegrenda 5.
(merka fra Bispeveien) Ta med niste og drikke.
Handikapvennlig terreng hele veien!
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I forbindelse med vårt 20-års jubileum ønsker vi å tilby løsninger som er høyaktuelle for tiden!
Strømprisene vil sannsynligvis bare øke fremover og elbilen har kommet for å bli!
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VI BYTTER UT DINE GAMLE HALOGEN
DOWNLIGHTS/ SPOTTER TIL NYE
MODERNE LED-SPOTTER!

bil?

elVurderer du

fra

fra

595,raturen
Styr tempe
!
automatisk

EL-BILLADER FRA
DEFA/SALTO

13.900,-

inkl. mva, ferdig byttet!

inkl. mva, ferdig montert!

Prisen forutsetter 83-86mm hull,
men kan bores opp for en 50-lapp.

Forutsetninger for prisen finner du
på www.norgeseliten.no

TERMOSTAT

ed
Styr lyset m

mobilen!

LYSDIMMER

fra

fra

inkl. mva, ferdig byttet!

inkl. mva, ferdig byttet!

Eksempel: Elko Super TR

Eksempel: SG LEDDIM Smart

1350,www.re-el.no

1490,Alle tilbud forutsetter at vi først kommer innom på en uforpliktende befaring :-)

Liten elektriker, stor service - tlf: 33 06 24 34
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Politikk i Re:

FÅ UT FINGER’N: Svein Holmøy (SP) oppfordrer flere reinger til å få ut finger’n og engasjerer seg politisk. Videre ser vi Tove Øygarden (H), Bente T.
Brekke (FrP), Trude Viola Antonsen (Ap), Odd Gjerpe (KrF) og Bent Sørsdal (V).
Foto: Stian Ormestad.

– Få ut finger’n, finn et parti du liker, og meld deg inn!
RE/TØNSBERG: Når du står ved valgurnen i september neste år, er det for seint. Det er i disse dager partiene velger hvem
du kan stemme på. Og da ville det vært fint med noen reinger å velge blant til det nye kommunestyret i nye Tønsberg?
Samarbeidet mellom lokallagene i Re og Tønsberg er
godt i gang. Noen partier
er allerede slått sammen,
som Arbeiderpartiet, FrP og
nylig MDG, resten er på god
vei. Det er kort vei fram til
kommunevalget i 2019 som
bestemmer hvem som skal
styre og stelle i den nye
kommunen.
– Det er nå det skjer!
– For folk flest kan det
kanskje virke som det er
en dødperiode akkurat nå,
der det ikke skjer så mye.
Men det er helt feil – det er
faktisk nå det skjer!, sier
en engasjert Tove Øygarden (H) til ReAvisa. Hun
har samla troppene i det
politiske livet i Re, hvert
fall seks av åtte partier. De
er alle enige om at det er
viktig at Re blir representert
i styre og stell i den nye
Tønsberg kommune. Og det
er nå det avgjøres hvem
som står på listene til de
forskjellige partiene. Dette
er vel verdt en påminnelse i
lokalavisa, mener de: – Det
har noe å si hvem som står

på lista, og hvor de er fra.
Og det er nå det avgjøres.
Etterpå hjelper det ikke
uansett hvor uenig du er å
klage verken i ReAvisa eller
på Facebook, sier Bente T.
Brekke (FrP). Vi i Re er nok
litt bortskjemte. For til tross
for at vi kommer fra en
ganske liten kommune, har
vi relativt sett veldig mange
representanter i styre og
stell utenfor Re. I fylkestinget, for eksempel, er vi
overrepresentert i forhold til
innbyggertall. Det er om å
gjøre å ikke ta dette for gitt,
og hvert fall ikke nå som det
skal snekres en ny storkommune. Vi trenger noen som
snakker Res sak i den nye
storkommunen. Det er fort
gjort å komme i et kraftig
mindretall.
Skeivt styrkeforhold
mellom Re og Tønsberg
Dagens folkevalgte i Re
ønsker korte avstander i
den nye kommunen, mellom de som velger og de
som blir valgt. Det sikrer vi
med folk fra vår del av den
nye storkommunen i styre

og stell. Men det er ingen
selvfølge at vi får det.
Styrkeforholdet vipper
veldig i disfavør Re: – Det
er på sin plass å minne om
forholdet Re – Tønsberg,
der vi har en femtedel av
velgermassen. Hvis ikke
reinger engasjerer seg,
risikerer vi å bli akterutseilt,
understreker Trude Viola
Antonsen (AP). – Det er
viktig med representanter
fra Re i det nye kommunestyret, oppsummerer Odd
Gjerpe (KrF) på vegne av
hele gjengen.
Ekstra spennende tider
Alle som en forteller de
om gode erfaringer med
å engasjere seg. I lokalpolitikken i Re har tonen
vært god og til tider svært
uhøytidelig: – Tønsbergpolitikerne forteller at de
har lagt merke til det gode
samholdet mellom Repolitikerne, der alt ikke er
like stivt alltid. Vi har det
hyggelig sammen, sjøl om
vi kan være veldig uenig på
sak. Det blir aldri personlig,
så vi beholder den gode

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

tonen oss i mellom. Denne
kulturen vil Re-politikerne
prøve å ta med seg inn i
den nye kommunen. Men
for å få til det, må det være
noen fra Re der. – Det er
faktisk for seint når lappen
legges i urna høsten 2019.
Det er nå vi har mulighet til
å få reinger på listene!
Partiene avgjør hvem som
står på listene og i hvilken
rekkefølge, så det første du
kan gjøre er å melde deg
inn i et parti du føler passer
deg best. Du kan stille som
kandidat, men også påvirke
gjennom partiet. Det er
medlemmene i hvert parti
som velger hvem som skal
stå på listene. Så uansett er
det viktig å melde seg inn i
et parti hvis du vil påvirke.
– Få ut finger’n, finn partiet
du liker best, og meld deg
inn!, oppfordrer Svein Holmøy (SP).
En «boost» for
lokaldemokratiet?
– Politikk er spennende,
sosialt og lærerikt. For meg
personlig har det gitt meg
muligheter jeg aldri hadde

drømt om å få, forteller
Tove Øygarden (H). Og
ekstra spennende er det nå
som man kan bli med på å
snekre en ny kommune:
– Hvis ikke det trigger folk,
så veit ikke jeg, sier Trude
Viola Antonsen (AP). – Vi
håper jo på mer politisk
engasjement i Re med kommunesammenslåing – ikke
mindre. Det vil bli enda mer
interessant å drive med
lokalpolitikk i framtida.
Det har vært vrient å rekruttere folk i lille Re, hvert
fall for noen partier. Høyre
sto i fare for å ikke stille
liste, og gikk i sin tid sammen med KrF i ei fellesliste
for å redde stumpene.
Høyre er også et av partiene
som har mest trua på at
kommunesammenslåinger
gir en «boost» for lokaldemokratiet. Så gjenstår
det å se om det stemmer i
praksis. Det er egentlig opp
til deg og meg og alle andre
reinger å avgjøre.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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YOGA I LÅVEN
MEDISINSK OG KLASSISK YOGA
Manumveien 12, 3170 Sem

Slik ligger lokallagene an:
Re og Tønsberg SP har oppretta et arbeidsutvalg
som jobber fram en sammenslåing. Det skjedde
på et felles styremøte 8. februar 2018. Allerede på
årsmøtet i fjor vedtok Re SP en sammenslåing, det
skjedde på årsmøtet 15. november 2017. Et nytt
felles lokallag med Tønsberg skal være i formell drift
fra og med neste årsmøte i november 2018. Nominasjonsprosessen foran kommunevalget 2019 er i
sving, forteller Heidi Myhre, leder Re SP, og Svein
Holmøy, gruppeleder i Re SP.
Re og Tønsberg AP har slått seg sammen til «nye»
Tønsberg AP. Det skjedde i februar i år. Det er tre fra
Re i det nye styret: Lars Jørgen Ormestad, Elin Sommerstad Gebuhr og Thordis Kristine Skallist Hovet.
– Vi har ikke spikra alle datoer enda. Nominasjonskomiteen er valgt og har starta sitt arbeid. Vi må se
om ordførerkandidat blir klar før sommeren eller om
det blir tidlig på høsten. Endelig liste vil være klar i
november, forteller Lars Jørgen Ormestad.
Re og Tønsberg Høyre er godt i gang med sammenslåingen, og prosessen videre til endelig sammenslåing ble formelt vedtatt på Re Høyres årsmøte
13. november 2017, forteller lokallagsleder Tove
Øygarden. Re og Tønsberg Høyre slår seg sammen til
en forening 14. juni 2018. Samme kveld nominerer
vi vår ordførerkandidat. Etter planen skal møtene
være på Bakke Mølle. Resten av lista til kommunevalget 2019 blir klar over sommeren, men arbeidet er
i gang.
Re og Tønsberg FrP var de første til å slå seg sammen til ett lokallag. Det skjedde på deres årsmøter i
november i fjor. I styret sitter Lars Oddvar Fjellvang
(studieleder), Per Gunnar Kroknes (medlemsansvarlig
Re) og varamedlem Trond Hunstuen fra Re. Gruppelederne, fra Re Bente Torunn Brekke, og Tønsberg vil
møte i styret.
Re og Tønsberg KrF hadde en felles samling før
hvert vårt årsmøte 30. januar. Der ble de to lokallagene enige om å bli ett, og hvordan det skal skje.
I korthet går det ut på at vi skal være et felles lokallag fra 1. januar 2019, forteller Ole Døvik i Re KrF.
– Styrene i våre to lag utgjør interimstyret i sammenslåingsprosessen. På årsmøtet valgte vi felles
nominasjonskomite med to fra hvert lag – tilsammen fire personer for kommunelista 2019 – fra Re
ble Harald Solberg i Fon og Eirik Silseth valgt. På
årsmøtet valgte vi også tre personer fra hvert lag
som utgjør programkomiteen for den nye kommunen.
Fra Re er det Odd Gjerpe, Bendichte Lyngås og Inger
Trolldalen.
Re og Tønsberg SV planlegger for sammenslåing
på neste årsmøte, antakeligvis i november, forteller
Heming Olaussen i Re SV. Flere arbeidsgrupper er
nedsatt, også med tanke på felles kommunevalg
2019: Nominasjonskomite, programkomite, vedtektskomite, valgkomité. Alle komiteene har like mange
representanter fra Re SV som Tønsberg SV. Positivt så
langt, rapporteres det.
Re og Tønsberg Venstre hadde sine årsmøter i
januar, parallelt og på samme sted, og utgjør nå
sammen et interimstyre som skal berede grunnen
for en vellykka valgkamp med et heidundrande godt
resultat for Venstre i den nye kommunen!, forteller
Elin Berg Schmidt i Re Venstre. Jobben med å snekre
lister til kommunevalget i 2019 er i gang. – Re Venstre vil veldig gjerne bidra sterkt på Venstre-lista til
kommunevalget, og ønsker kontakt med mange nye
interesserte! Da trenger vi framoverlente, nysgjerrige, løsningsorienterte, grønne og liberale reinger
med stort hjerte og meninger om samfunnet.
Re og Tønsberg MDG ble slått sammen mandag 19.
mars. Re MDG ble vedtatt lagt ned og Re-medlemmer
og lokallagets økonomi overføres til MDG Tønsberg på
årsmøtet 5. mars. Det forteller Kari Proos på vegne
av MDG Re/Tønsberg.

For mer info, oppsøk gjerne lokallagene!

OPPSTART NYE KURS - VÅREN 2018
Yoga i låven er et lite yogastudio på Sem/Tønsberg. Vi holder til i
trivelige lokaler som er pusset opp i rustikk og landlig låvestil!

Timeplan:
Mandag:
Klassisk yoga nivå 1 kl 17.00
Klassisk yoga nivå 2 kl 19.00
Tirsdag:
MediYoga kl 17.45 og kl 19.30
Onsdag:
MediYoga kl 10, kl 17.45 og kl
19.30
Stress og utbrenthet kl 12.00
Torsdag:
MediYoga kl 17.45 og kl 19.30

MEDIYOGA
Medisinsk yoga er en helhetlig og terapeutisk yogaform som består
av enkle, rolige bevegelser med fokus på pust, avspenning og
meditasjon. Det er enkle, men kraftfulle øvelser som er gunstig for
deg med ryggplager, høyt blodtrykk, migrene, utbrenthet,
stressrelaterte plager for å nevne noen, eller om du rett og slett bare
vil Þnne ro og balanse i ditt liv. ¯velsene tilrettelegges etter behov
og utøves på matte eller sittende på stol.
KLASSISK YOGA
Kurset er en introduksjon til yoga, og du får gjøre erfaringer med
stillinger og bevegelser, pust, meditasjon og avspenning. Du trenger
ikke være særlig myk for å delta.
Ta kontakt med Main H Hansen på tlf: 412 47 887
mail: post@yogailaaven.no
Oversikt over vŒre kurs Þnner du pŒ
www.yogailaaven.no
DU er varmt velkommen!

Det blir sommerbarnehage – allerede til sommeren!
REVETAL: Et enstemmig kommunestyre gikk for et «tilbud om felles
sommeråpen barnehage sommeren 2018 i uke 27 og 28».
De tillitsvalgtes organisasjoner er kritisk til at det ikke
blir tatt hensyn til de ansatte. For det har gått fort
i svingene: Rådmann Trond
Wifstad forteller at det viktigste var i første omgang å
sjekke behovet for et sommertilbud blant barnefamiliene i Re. Og deretter sørge
for en god gjennomføring
i tråd med alle regler og
avtaleverk, i samarbeid med
de tillitsvalgte. Han hadde
bare ikke rekki å komme
så langt enda. Hastverk er
kanskje lastverk, men for
barnefamiliene i Re er det
gode nyheter at en erstatning kommer på plass så
fort. Forslagstiller Arbeiderpartiet hadde et håp, men
ikke stort mer enn det, om
at et tilbud kom på plass
allerede til sommeren. Det
fortalte Trude Viola Antonsen (AP) til ReAvisa etter
at forslaget kom i budsjettmøtet før jul, som en

erstatning for ei ekstra uke
sommerstengte barnehager.
Å stenge fikk forøvrig et
knappest mulig flertall, med
13 mot 12 stemmer. Erstatningen for den ekstra uka
sommerstengt fikk derimot
enstemmig tilslutning.
– Så mye att og fram, for
i utgangspunktet å spare
noen kroner? Går ikke vinninga opp i spinninga, spør
Magnus Theiste Østlie (SV):
– Hadde det ikke vært like
greit å droppe den ekstra
ferieuka?
Hele greia har uansett
gjort det uoversiktlig for
de ansatte, som reagerer.
De fikk først nyss om fire
ukers ferie, så blir den
fjerde uka inndratt igjen.
– Jeg ser problemet, sier
Odd Gjerpe (KrF), men på
den andre siden: – Det
er veldig gledelig at dette
tilbudet kommer så kjapt
på plass for barnefamiliene
som trenger det. Dessuten

poengterer han at vedtaket
fra desember om fire uker
sommerstengt ble fulgt
av et vedtak om å utrede
sommeråpen barnehage.
Noen leser kanskje bare den
første setningen, og ikke
den andre?, spør han. Så
de som eventuelt har bestilt
fire ukers ferie, de har nok
forhastet seg litt.
Angående innsparingen veit
vi ikke hva sommeråpen
barnehage vil koste enda.
Det er gjort noen beregninger utifra en spørreundersøkelse i barnehagene, men
hva erstatningen faktisk
koster «vil først vise seg når
påmelding om bemanningsplan er gjort i mai», heter
det i sakspapirene.

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

LEKSEHJELP: Matilde Gjelstad Skogheim (11), Irene Kjønnerød Madsen (11), Nora Gebuhr (11) og Emma Sofie Gulbrandsen (11) skryter av tilbudet.
Leksehjelperne er fra venstre Nils Kristian Aanderaa og Ingeborg Åstrali som begge er pensjonerte lærere ved Revetal ungdomsskole, Anne Karin Vike,
Fon sanitetsforening, Hans Fandrem, gammel skipper som sitter på mye kunnskap, Margrete Skjeggerød, Fon sanitetsforening, diakon Ole Hafell, Peter
W. Moe som også er tidligere lærer og engasjert i Re Røde Kors, og Torill Sundhaug, enda en frivillig leksehjelper som er flink med fag. Diakonen organiserer Leksehjelpen på Brår, og bibliotekssjef Rita Cicconi er glad for å ha Leksehjelpen på besøk hver mandag - også i det nye biblioteket på Revetal.
Foto: Stian Ormestad.

Her har mer enn 200 barn fått god leksehjelp gjennom ti år
BRÅR: – Det er veldig smart å komme hit, for her får vi gjort lekser for hele uka nesten – allerede på mandag!, forteller
11-åringene om Leksehjelpen i Re som fyller 10 år i år.
Mandag 19. mars var
det duket for 10-årsfest
på Re bibliotek på Brår.
Nåværende og tidligere
deltagere, leksehjelpere,
suppekokere, bibliotekspersonal, kjøkkenpersonal og
kommunale representanter
var invitert.
3.000 timer
med frivillig innsats
Leksehjelpen i Re starta etter et initiativ fra Bernhard
Marti (H) som den gang
satt i Hovedutvalget for
helse, oppvekst og velferd
i Re kommune. Kirken i Re
plukka opp ideen, og det
passa perfekt for nyansatt
diakon Ole Hafell: – Det
var et ønske i kirken for å
dreie til et fokus på også
barn og unge, forteller Ole
til ReAvisa. Det ble etterlyst
dugnadskrefter i bygda, og
de lot som vanlig ikke vente
på seg. Her kom det både
pensjonerte lærere og andre
frivillige som gjerne hjelper

til. I løpet av de ti åra som
har gått, har tallene blitt
store: – Vi har passert 200
barn og 3.000 timer med
frivillig innsats, forteller Ole
til ReAvisa.
Leksehjelp og en matbit
Matilde Gjelstad skogheim
(11), Irene Kjønnerød Madsen (11), Nora Gebuhr (11)
og Emma Sofie Gulbrandsen
(11) skryter veldig av leksehjelpen. De har kommet hit
de fleste mandagene siden
de starta i 5. klasse. – Ikke
verst at de har holdt ut med
oss, sier 11-åringene og ler.
De skryter av snille voksne
som hjelper dem med lekser
og hører dem til prøver. – Vi
lærer mye, det merker vi,
forteller de. Reint praktisk
er det løst sånn at det sitter
en voksen ved hvert bord
med flere barn, som får
forklart det de ikke skjønner – eller de diskuterer
oppgaver sammen. I tillegg
til leksehjelp får de også

en matbit. – Og vi slipper en irriterende lillebror,
for eksempel. Eller irriterende foreldre. Vi kan bli litt
fortere irritert på foreldrene
våres, når de skal prøve å
hjelpe. De kan være litt vel
pirkete. Her er de voksne
mer greie, og det er kanskje vi også… – Også er det
veldig smart å komme hit,
for her får vi gjort lekser for
hele uka nesten – allerede
på mandag!
Blir gjerne flere frivillige
Det er ikke bare barna som
er takknemlig for å motta
hjelp. De voksne er glad for
å gi hjelpen, også. – Det er
flott for oss gamliser å ha
noe å glede seg til!, forteller
Peter W. Moe, som er en av
de frivillige leksehjelperne.
– Vi får mange gode opplevelser her, det er sikkert
og visst.
Blant mange pensjonerte
lærere finner vi også noen
helt uten skolebakgrunn.

Hans Fandrem er en gammel skipper, og han er
veldig populær blant barna,
forteller Ole. – Jeg har fått
mange klemmer, jeg! Når
jeg handler på Revetal kommer unger bort til meg og
takker for hjelpa de har fått.
Det er veldig fint, veitu.
Sjøl om det er en fin gjeng
med faste leksehjelpere,
kan de gjerne bli flere.
– Vi trenger folk, enten det
er suppekokere eller leksehjelpere. Man må ikke ha
vært lærer, det holder å ha
et ønske om å hjelpe til.
Og når det kommer til mat,
så serverer vi stort sett
suppe, men kan dra til med
en toast innimellom. Så du
trenger ikke være kokk,
heller.
Mange bruker tilbudet,
og det settes stor pris på
Under 10-årsfeiringen
fortalte kommunalsjef Unni
Bu om oppstarten der hun
og rektorene skreiv et brev

Olav Askjer
kran & transport AS

916 89 051/olav@askjer.no

med invitasjon til leksehjelpen. – Og etter det har Ole
trekki i tømmene og det går
av seg sjøl, skryter hun.
– Mange bruker tilbudet, og
det settes stor pris på. Så
tusen takk!
Biblioteksjef Rita Cicconi
synes det er gøy å ha så
mange barn på besøk javnt
og trutt. Hun overhører
leksehjelperne, som er
rause – men strenge når
det trengs. – Jeg er veldig
glad for at dere henger med
videre i det nye biblioteket
da det står ferdig neste år.
Helt gratis tilbud – til alle
Leksehjelpen tar i mot 5.
– 7. klassinger hver mandag fra klokka 13.30 til
klokka 15.30 på Re bibliotek
på Brår. Tilbudet følger
skoleåret. Det er helt gratis.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Byggmester

Ståle Brattestå
3174 Revetal - sb@online.no - tlf 99 16 60 10
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Se video på ReAvisa.no
Ring: 917 888 85...
Se når graver er ledig på www.minirent.no
Fri frakt av maskinen innen Re, Holmestrand
og Hof ved leie over 3 døgn
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DER PLEIER VI Å STÅ! Vivestad-elevene forklarer gjerne hvordan det er å ta bussen fra
Vivestad til Ramnes skole. De fikk selskap av fungerende ordfører i Re Frode G. Hestnes
(FrP) og hovedutvalgsleder for samferdsel i Vestfold fylkeskommune Hans Hilding Hønsvall
(KrF) på bussen torsdag for ei uke siden.
Foto:
Stian Ormestad.

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

Tar buss-bekymringene på alvor
VIVESTAD: – Noen som opplever at ting ikke funker som det
skal. Derfor setter jeg meg på bussen og sjekker det ut.
I samråd med ryggopperert og sjukemeldt ordfører
Thorvald Hillestad (SP) ville
varaordfører og fungerende
ordfører Frode G. Hestnes
(FrP) ta bussen sammen
med Vivestad-elevene, etter
flere oppslag i lokalavisene
med kritikk til skoleskysstilbudet. Ramnes-elevene
skreiv også om dette i
skoleavisa si.
Dette er noen
av utfordringene:
Bussen kommer sjelden til
tida, barna har ikke skikkelige busstopp å vente på,
de må vente en halvtime
lenger enn alle andre barn
på bussen hjem – hvis den
i det hele tatt er i rute,
det har visst skjedd bare
en eneste gang i løpet
av hele dette skoleåret.
Elevene sitter halvannen
time og noen ganger enda
lenger på bussen hver dag.
Noen bussjåfører roter seg
vekk på ruta, så barna må
forklare veien. – Det har
skjedd tre ganger!, forteller
de. Bussen går fra Vivestad,
via Høyjord der den stopper
på gamleskolen til de eldste
elevene, og videre til deres
nye skole i Ramnes. Det er
merkelig at de ikke bare
kjører forbi, men innom,
den gamle skolen deres,

forteller barna. Og da har
de 2/3 av turen igjen til sin
nye skole. De får ikke en
dedikert skolebuss, men en
vanlig rutebuss som kjører
en del omveier – med tidspress. Barna rekker ikke å
sette seg i setet og ta på
sikkerhetsseler før bussen
raser videre til neste stopp.
Flere mener tidsskjema er
umulig å holde, spesielt
hjem fra skolen. Skoleskyssproblemene har ført til at
flere familier flytter fra den
flotte Re-bygda. Spesielt
de med litt større barn, får
ReAvisa fortalt, de fleste
flytter for å kunne fortsette
på Høyjord skole. Men alle
Vivestad-elevene ReAvisa
prater med er klare på at de
trives godt på Ramnes skole
– det er skoleskyssen som
er problemet.
Kunne vært løst bedre
Før avgang fra Sagatun
hadde flere familier samla
seg for en prat med ReAvisa: Amina Poosz og Ola Tho
med 1. klassingen Oliver
Poosz Tho, Vibeke Siren
Kvendø Johansen med barna Simen og Emma Kvendbø Johansen, og Madeleine
Lysvik med sønnen Scott
Lysvik. Fungerende ordfører
Frode G. Hestnes hadde fått
med seg utvalgsleder for

samferdsel
i fylkeskommunen
Hans Hilding Hønsvall
(Krf). Frode
kom fram til
en erkjennelse i løpet
av bussturen:
– Jeg
stemte for
å flytte
Vivestadelevene fra
Høyjord til
Ramnes, og
står for det.
Men jeg ser
at vi kunne
lagt bedre
tilrette for
at overgangen ble litt
lettere. Vi
har kanskje
ikke løst
dette på
den beste
måten, sier
varaordføreren. Les
mer og se
video på
ReAvisa.no.
Av Stian
Ormestad

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

Det eldste regnskapskontoret i Re!
Du kan fortsatt regne med oss!
Regnskap for landbruk, firmaer og foreninger
Økonomisk veiledning – budsjett – selskapsetablering
gårdsoverdragelser – valg av selskapsform
Skaugvn 2, Postboks 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no
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Skoler og barnehager i Re:

Alle 1. klassingene var med
da Kirkevoll skole ble forvandla til Hakkebakkeskogen

Se flere bilder på ReAvisa.no
FANTASTISK FORESTILLING: 1. klassingene på Kirkevoll
har jobba godt med å få alt til å sitte.
Foto:
Stian Ormestad.

KIRKEVOLL: Enten det var i hovedroller, biroller, som plakatholder eller viktige jobber i
kulissene – alle 1. klassingene var med!
Det fyller seg med folk før
forestillingen skal starte. Så
mange kommer, at lærer
Irene Vivestad Aske sammen med noen foreldre må
løpe og hente mange flere
stoler. En god del måtte
likevel stå. Hakkebakkeskogen ble en stor publikumssuksess, må vi trygt
kunne si.
– Jeg må gå litt rart,
sånn bøyd liksom…
Emrik Silbodal (6) fra
Grettebygd skal spille pinnsvin. Lærer Mone Karin
Wohl legger et lite lag med
mørk sminke før teppet skal
gå opp. – Men jeg skal IKKE
ha masse skjegg!, sier en
bestemt 6-åring. Det å spille
pinnsvin er litt vanskelig,
får lokalavisa fortalt. – Ja,
for jeg må gå litt rart, sånn
bøyd liksom. Også har det
tatt litt tid å lære seg hva
alle skal si, men nå kan vi
det, forsikrer Emrik før han
tar oppstilling bak scenen.
Han er glad for å gå på
Kirkevoll skole, for det var
jo snakk om at Grettebygd
skulle bli en del av Holmestrand – ikke Re. – Dette er
en bra skole, mener Emrik. – Her har vi plass til å
gjøre litt som vi vil – som
for eksempel å spille teater!
Ella Nordlie (6) spiller Brum-

lemann. Hun forteller at hun
blir kidnappa!, – men det er
ikke skummelt, altså. Det
er bare på liksom, forsikrer
Ella. Det viktigste kostymet
hennes er bukseseler. – Det
må en Brumlemann ha!
Det viktigste for Klatremus,
som spilles av Olav Prosvik Aarvåg (6), er gitaren,
forteller han stolt. – Men
det går ikke an å spille på
den, egentlig. Det er bare
på liksom at jeg spiller.
– Glemte nesten nesa mi!
1. klassingene spilte hele tre
forestillinger, først to for de
andre elevene ved skolen,
så for foreldre og familie.
Ingen av barna var nervøse
før den siste runden, alt var
på stell, fikk ReAvisa fortalt.
Bortsett fra Klatremus som
hadde glemt å få sminka på
seg nese. – Oi, oi! Bare en
liten nese på plass nå, så
starter vi, viske-roper lærer
Mone Karin Wohl til teaterspirene – som fikk publikum til å le så de nesten
ramla av stolene. Spesielt
da Klatremus lurer reven til
å sovne. Eller da pepperkakebakinga gikk helt skeis.
Se flere bilder og les hele
saken på ReAvisa.no.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Det er VELDIG gøy å lage
ting, av alt mulig, egentlig.
FON: Tema for årets barnehagedag var «La meg
skape». Fon barnehage inviterte til stor kunstutstilling for å feire dagen.
Tirsdag 13. mars ble barnehagedagen markert rundt
om i Re og ellers i landet.
I Fon barnehage var foreldre og familie invitert, og
barnehagebarna var spente
på å endelig få vise fram
alt det flotte de hadde laga,
tegna og malt den siste
tida. Det var mye å vise
fram!
En stor, skummel drage?
Henrik Andersen-Øvergård
(5) hadde laga et papir
med et kjekt håndtak på.
Julie Holtung (5) har laga
ei kjempefin lilla dokkeseng. Jonathan Sørebø
Christensen (5) viser stolt
fram en stor, grønn drage
han har laga. Den skal visst
ikke være skummel, sjøl om
den er ganske stor! Andre
hadde laga figurer i hønsenetting, stoff med mer. Her
oser både materialvalg og
utførelse av kreativitet. En
så stor utstilling må jo ha
krevd en hel masse planlegging, lurer lokalavisa på?
– Nei, jeg veit egentlig ikke,
jeg. Vi har vel ikke planlagt så mye og sånn. Bare
jobba med å få ting ferdig,
forteller Caroline Haslestad
(5). – Men det har vært

veldig, veldig, veldig gøy!,
får ReAvisa fortalt. Monica
Rehn-Erichsen, pedagogisk leder i Fon barnehage,
forteller om ivrige barn som
har fått utløp for all sin
skapertrang – helt i temaet
“La meg skape” sin ånd. I
tillegg til foreldre og familie, kom også politikerne
Tove Øygarden og Elisabeth
Sand fra Hovedutvalget for
helse, oppvekst og velferd
i Re kommune og kasta
glans over utstillingen.
Barna hadde lagt ut en rød
løper i anledningen. – Fint å
se hvor gjenomført utstillinga var, med rød løper,
velkomstkomite, kanapeer og det hele, forteller
Tove Øygarden, leder av
hovedutvalget. – Jeg ble
veldig imponert over all
kunsten som var stilt ut.
Stor kreativitet i materialer
og uttryksform. Det var fint
å se engasjementet kunstutstillingen skapte. Både
hos forventningsfulle, glade
barn, og hos de besøkende.
Fon barnehage hadde lagt
ned en imponerende innsats
for å markere barnehagedagen!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Tlf:
33 39 50 50 Revetal
Mail:
post@revetaltrafikkskole.no

Avdeling Revetal

www.petterstrafikkskole.no

Tlf 950 53 216 / hansenbygg@live.no

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

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

KUNSTUTSTILLING: På
det store bildet ser vi fra
venstre Henrik AndersenØvergård (5), Julie Holtung (5), Jonathan Sørebø
Christensen (5) og Linde
Wold-Hansen (5). Det ble
folksomt med foreldre og
familie ellers på den flotte
utstillingen i Fon barnehage
tirsdag 13. mars.

SLIK BLE KUNSTVERKENE TIL: Hele prosessen er dokumentert. Gleden var stor underveis i kunstprosjektet.
Foto: Fon barnehage.

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

SAMARBEIDER TIL ALLES FELLES BESTE: På bildene ser vi Monica Øren, veileder og
kontaktperson ved NAV Re, Ingerd Saasen Skjold Backe, virksomhetsleder Helse og omsorg i Re helsehus og Re kommune, og Camilla Reidunsdatter Andreassen, studierektor
ved Re videregående skole, Christine Wadel som jobber både på Re VGS og på Re helsehus, og Re VGS-elevene Ravdeep Kaur (18), Sanne Jensen (18) og Vilde Michaela Fritzøe
(17).
Foto: Stian Ormestad.

VELFERDSTEKNOLOGI: Re helsehus fylles sakte, men
sikkert opp med ny velferdsteknologi. Som for eksempel denne skjermen som kan trene både koordinasjon og
hjerne. Re VGS-elevene demonstrerer gjerne!

Se video på ReAvisa.no

REVETAL: Re VGS-elevene har fått prøve seg i
praksis helt siden 1. klasse. Det har gjort dem
enda tryggere på yrkesvalget sitt.

KULTURKOORDINATOR: Gro Hansen forteller at det blir
ekstra liv på Re helsehus med barnehagebarn på besøk.

Allerede i 1. klasse får Reelevene komme ut i praksis og prøve yrket før de
bestemmer seg for veien videre. Som elev på helse- og
omsorgslinja kan du velge å
jobbe videre med barn eller
eldre. Begge deler testes ut
i praksis tidlig i skoleløpet.

Foto: Stian Ormestad.

– Sang er jo det beste av alt!
REVETAL: – Sang kan gjøre deg veldig glad,
men noen ganger gråter man litt, forteller
barnehagebarna som synger sammen med de
eldre på Re helsehus. Se en flott video på nettavisa ReAvisa.no!
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, skreiv
ReAvisa om i mars-avisa.
Mer hygge,
mindre medisiner
– 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.
– Sang og musikk kan gi
bedre humør, bedre helse
og mindre medisinbruk, og
kontakten mellom generasjonene er veldig fin – det
ser vi jo. Når barnehagebarna kommer, kommer
også de som ikke vanligvis
kommer ned for å være
med. Det blir en spesielt fin
stemning, og det er lov å bli
litt rørt. Jeg tror også barna
merker at de eldre blir litt
ekstra bløte om hjertet, sier
Gro og smiler.
Landsdekkende prosjekt
En fredag i mars ble det
med ReAvisas hjelp filma en
sekvens som skal være med
i den landsdekkende filmen
om “Krafttak for sang”. Se
video på ReAvisa.no!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

– Vi vil gjerne jobbe på Re helsehus!

SANG ER DET BESTE AV
ALT! Berit Lyngaas har
spilt piano hele sitt liv og
veit hva musikkglede kan
gi av energi og humør.

LILLE PETTER EDDERKOPP: Barna kan sangene og bevegelsene helt
utenat. Erling Klausen
synger sammen med
oldebarnet Mille Hermine
Klausen Hjelmtvedt.
Foto:
Stian Ormestad.

– Flinke til å lære bort
Ravdeep Kaur (18) tok
valget i løpet av sin første
praksisperiode på helsehuset: – Det ble veldig mye
lettere å velge, etter å ha
jobba i både barnehage og
her på helsehuset. Her er
de så flinke til å lære bort,
spesielt konflikthåndtering. Jeg følte at jeg lærte
mye og mestra det da jeg
prøvde meg sjøl, og når jeg
fikk den mestringsfølelsen
visste jeg at det er dette
jeg vil jobbe med, forteller Ravdeep til ReAvisa.
Det samme gjelder Sanne
Jensen (18). Hun ble trygg
på yrkesvalget sitt tidlig i
utdanningsløpet. Det betyr
mye, forteller jentene. I
tillegg til praksisplasser, er
det også andre opplegg der
unge blir kjent med gamle.
Som for eksempel besøksvenner eller annen frivillig
innsats. – Det er også med
på å finne ut om dette noe
for meg, forteller jentene.
– Vi blir kjent med eldre
mennesker på godt og
vondt og ser at de er som
alle oss andre, får ReAvisa

fortalt. – Vi ser jo veldig at
de unge og gamle er en ressurs for hverandre, skyter
virksomhetsleder Ingerd
Saasen Skjold Backe inn.
Vilde Michaela Fritzøe (17)
har visst lenge hva hun vil
jobbe med. Hun trang ikke
praksisperioden for å bestemme seg, men kosa seg
gjennom skoletida på Re
helsehus: – Jeg føler ikke
at jeg er på jobb når jeg er
sammen med de eldre. Det
å hjelpe, stelle og være med
dem er bare fint. Jeg visste
fra jeg var ganske liten hva
jeg skulle jobbe med.
Viktig jobb for framtida
Her har Re VGS utdanna
enda tre flotte representanter til helse- og omsorgsyrket, og det er en viktig
jobb for framtida. Det kommer til å mangle på folk
– det veit vi. Les mer om
det på den neste sida.
Derfor åpner Re helsehus
mer enn gjerne dørene
– også som en arena for
læring, forteller virksomhetsleder Ingerd Saasen
Skjold Backe. Til gjengjeld
får helsehuset ettertrakta
arbeidskraft. Vilde har fått
vikarjobb her, og alle tre Re
VGS-elevene har allerede
søkt om læringplass ved Re
helsehus.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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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Ruster seg for eldrebølgen i Re:
- Korte avstander gir resultater!
REVETAL: Re helsehus vil trenge mange klare hoder og varme hender framover. Re videregående skole utdanner dem, og
NAV Re kan omskolere dem. - Sammen får vi til noe bra, og dette er vi stolte av, forteller representantene fra hver sin
sektor som har møttes fast i to år. Samarbeidet har båret frukter, bare sjekk her:
Alle analyser viser at det blir
flere brukere av helse- og
omsorgstjenester i framtida, forteller Monica Øren,
veileder og kontaktperson
ved NAV Re, Ingerd Saasen
Skjold Backe, virksomhetsleder Helse og omsorg i Re
helsehus og Re kommune,
og Camilla Reidunsdatter
Andreassen, studierektor
ved Re videregående skole.
Flere trenger hjelp, men
vi blir færre til å hjelpe
Eldrebølgen er en ting:
– Fram mot 2030 venter
vi en stor økning av eldre.
Dette gir færre folk i arbeidsdyktig alder. Her er
noen utfordringer, ramser
Monica opp: – Vi veit at
aldring øker antall demente.
Det krever mer folk. Men
en tilleggsutfordring er at
demente fremmedspråklige
mister sitt andrespråk.
Derfor må vi utdanne
flerspråklige pleiere for å
sikre verdighet i pleie av
eldre med fremmedspråklig
bakgrunn.
– Men det er mer enn eldrebølgen: Vi veit at Folkehelseinstituttet rapporterer
om førti prosent flere unge
jenter i behandling som
følge av psykiske vansker
løpet av de siste fem åra.
Vi veit at flere overlever
sjukdommer, men blir
arbeidsufør som følge av
seinskader. Også veit vi
at tre av ti ikke fullfører
videregående utdanning,
at det er veldig mange
søkere i ledige stillinger
uten utdanningskrav, men
etter hvert mangel på folk
i stillinger med spesifikke
utdanningskrav. Dermed blir
samarbeidet med Re VGS
som utdanner den neste
generasjonen med helsepersonell veldig viktig!
– I tillegg til alt dette, blir

det viktig å tilrettelegge for
ansatte med noe nedsatt arbeidsevne, sånn at arbeidsgivere klarer å dekke sitt
arbeidskraftsbehov, forteller
Monica til ReAvisa. – Samhandling er et verktøy for å
løse disse utfordringene.
Mange måter å få seg
fagutdanning på
NAV Re og Re helsehus
har tatt i bruk nye utdanningsmuligheter som kombinerer kateterundervisning
med praksis. Et eksempel
på det var da Re VGS-elever
tok over styringa over en
liten del av Re helsehus. Det
var et vågalt, men suksessfullt forsøksprosjekt. Andre
eksempel på samarbeid er
NAV Re og Helsehusets egen
"rekrutteringsavtale". – Det
innebærer at helsehuset
kontakter NAV Re ved behov
for arbeidskraft, og vi møtes
javnlig for gjensidig kunnskapsdeling rundt dette. Et
annet konkret resultat av
samarbeidet er at Karin Olsen ved NAV Re jobber med
sjukefraværs-oppfølging
på helsehuset en dag hver
uke. Målet er å redusere og
forebygge sjukefravær. NAV
Re er i ferd med å utdanne
eller omskolere rundt tjue
arbeidssøkere til utdanning
i helserelaterte fag. Noen
av de er fremmedspråklige,
flyktninger og menn – vi
trenger flere både fremmedspråklige og menn i framtida. Noen allerede er i jobb
på helsehuset. Re kommune
og helsehuset har på sin
side tatt i mot fremmedspråklige med åpne armer,
de er i ordinær jobb, og det
vil bli tatt inn flere i praksis.
– Dette gjelder også de som
er nyankomne som skal i
gang med norskopplæring,
får ReAvisa fortalt. I tillegg
slippes ungdommen til:

Elever fra Re videregående
skole er i praksis på helsehuset som en del av utdanninga. Cirka tjue assistenter
blir utdanna til helsefagarbeidere på arbeidsplassen.
De er på skolen en dag
per uke, og på helsehuset
resten av skoletida.
Fantastiske tall på Re
Re videregående skole er
kunnskapsleverandøren i
samarbeidet, og gjennom
samarbeidet kan skolen
vise til gode resultater over
mange år. – Du kan få en
yrkesfagutdannelse uten
å måtte sitte ved pulten
i flere år – det kan også
læres, trygges og motiveres
til en framtid i helsesektoren gjennom å prøve det i
praksis, forteller Christine
Wadel. Re VGS har et frafall
på rundt bare ett prosent de
siste 12 – 13 årene på alle
fag. Helse- og omsorgslinja
har ikke hatt frafall i det
hele tatt de tre siste åra.
Helse- og omsorg-elever
har bestått med en andel på
hele 95 prosent på fagbrev
helsefag og fantastiske 97
prosent på det studieforberedende løpet. Dette er
ekstraordinære gode tall
for vår lokale videregående
skole, som blir sett på med
stor interesse utenfra. I tillegg har skolen et opplegg
for de få som ikke fullfører,
sjøl etter at de har slutta på
Re VGS. Mange kommer i
mål på et vis likevel, gjennom dette samarbeidet med
NAV Re.
Tidlig ute med
velferdsteknologi
En annen spennende frukt
av samarbeidet, er utvekslingen av kunnskap og
erfaringer på et område der
utviklingen går rekordkjapt
– og som vil bli veldig vik-

tig i framtidens helse- og
omsorgssektor: Velferdsteknologi. – NAV Re har
gjennom kontakten med Re
videregående og Re helsehus fått god innsikt i framtidas muligheter. Innovatoriet ved høyskolen på
Bakkenteigen er et læringssenter for velferdsteknologi.
Mange av oss har vært på
besøk og fått kjennskap
til hvordan teknologi kan
gi mennesker mulighet til
mestring, selv-stendighet og
læring. Det har også vært
konferanser og kurs, forteller Monica.
– Å opparbeide breddekompetanse gjennom
samhandling har igangsatt kloke grep primært
mellom helsehuset og Re
videregående skole. NAV
Re har lært mye av dette
arbeidet som vi tar med oss
i arbeid med oppfølging av
egne arbeidssøkere.
Tett samarbeid i to år
Gjennom to år er det blitt
holdt samarbeidsmøter, der
målet er å etablere kontakt
og dele kunnskap og tenke
langsiktig om framtidige
utfordringer i helsesektoren
gjennom et tett samarbeid
mellom Re helsehus, NAV
Re og Re videregående
skole, avdeling for helsefag.
– Dette er tre samfunnsaktører med betydelig
kunnskap om forhold på
arbeids- og velferdsområdet. Vi kjenner utviklingen
fra forskjellige vinklinger:
– Kunnskapsdeling om
endringer i utdanningssystemet, tjenestetilbud
for ungdom, sjukemeldte,
personer som skal i omskolering på grunn av
sjukdom, situasjonen i
arbeidsmarked, og innsikt
i hverandres prosjekt – alt
sammen gir en helt annen

breddekunnskap. – Og i så
måte er korte avstander
faktisk viktig, forteller
representantene fra Re
helsehus, Re videregående
skole og NAV Re til ReAvisa.
Det at en representant fra
NAV Re er fysisk tilstede på
huset en dag i uka betyr
mye. Gjengen håper pionerarbeidet kan fortsette inn
i den nye Tønsberg kommune. – Dette er noe av
det beste vi kan by på her
i Re, så vi må selge det inn
så godt vi bare klarer, sier
Ingerd.
Håper prosjektet videreføres i nye Tønsberg
- Vi har erfart at samhandling som system gir bedre
løsninger – og da er den
fysiske avstandene mellom
oss et poeng. Det er ikke
det samme som en telefon
eller en epost – her har vi
en javnlig tett kontakt gjennom møter der vi møtes
ansikt til ansikt – som vi ser
resultater av, viser Monica
til. – Men uansett hvor
hovedkontoret til NAV for
eksempel ligger, det viktige
er at deres representanter
er ute på arbeidsplassene.
Og dette er Res største
arbeidsplass, minner Ingerd
om, – så vi håper på et
fortsatt levende miljø på Revetal med et tett samarbeid
mellom NAV, skole og helsehus. – Vinklingene våre er
forskjellige, men sammen
får vi et kunnskapsgrunnlag
som øker kvaliteten på tjenestene våre – på hver vår
kant – og sammen!, er alle
parter enig om. – At vi har
mange aktiviteter som krysser hverandres spor til alles
beste, det er vi litt stolte av.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Mekking i Re:

VINNERTEAM: Fra venstre distriktssjef for Scania Petter Nordnes, videre vinnerlaget ved
Walther Hansen fra Undrumsdal, Trond Linnerud fra Hoksnes, Steinar Skjeggerød fra Brår,
Gunne Stokland fra Kleiva, Kenneth Avdal fra Linnestad – fire av fem fra Re.
Foto:
Pressemelding.

Her leveres en spesiell maskin til Re
VGS: – Spennende med noe nytt!
BERGSÅSEN: I mars fikk Re videregående skole levert en
spesiell arbeidsmaskin på 4,5 tonn: Kramer 5055E – der
E-en står for elektrisk. Spente elever og lærere sto og
kikka på da maskinen skulle kjøres av hengeren. Men her
var det ingen røykdott fra potta og dieselkakling under
panseret, som det pleier å være. Den elektriske kjempen
ga ikke fra seg en eneste lyd, og elevene begynte å le. –
Det er helt sjukt. Vi har aldri sett noe sånt før, forteller Falk
Kjølner (17), Jo Martin Krogstad (19) og Henning Dahl (18)
– alle elever ved anleggsteknikk på Re VGS. – Vi er vel så
gammeldagse at vi helst vil at maskinene skal lage lyd?
Men så må vi vel følge med på utviklinga, og det er jo alltid
litt spennende med noe nytt, sier gutta før de er høyt og
lavt på den nye maskinen. Den elektriske doningen lager
en eneste lyd, og det er en skjærende ryggelyd. – Den var
helt forferdelig, mener gutta. Men det må til på en maskin
så stillegående som dette. Den mest åpenbare fordelen?
– Vi slipper kanskje naboklager, hvis vi skal jobbe i sånne
maskiner i framtida, sier Falk og ler. Re VGS-lærer Erik
Myrvang innrømmer at han har vært skeptisk til så store
doninger på elektrisitet, men akkurat som med elevene
tok det ikke lang tid å få ham interessert. – Ja, ja, vi kan
vel prøve det, svarte jeg da vi ble spørt – men dæggærn
så stilig denne var, a’?! Praten går om mindre vedlikehold
– her er det bare batteri, drivlinje og ikke stort mer. Det er
elektronikk som styrer alt. Uten dieselmotor blir det mindre
å tenke på – det blir ikke snakk om noen filter som skal
byttes eller oljeskift, for eksempel. Skolen har maskinen
på prøve til uti april, forteller prosjektleder Gabriel Wergeland Krog. – Skoler er veldig fine arenaer for utprøving.
Her utdannes en ny generasjon, som er nysgjerrig på ny
og miljøvennlig teknologi. Det er de som skal bruke disse
maskinene i framtida. Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» ble starta av Østfold fylkeskommune i
januar 2017, og er delfinansiert med midler fra Klimasats
2016. Tidligere er det blitt levert maskiner til Veidekke avd.
Horten, Politihøgskolen i Stavern, Horten kommune, samt
en rekke kommuner og skoler i Østfold, Follo og Akershus.
Nå hadde turen kommet til Re VGS. Prosjektområdet
dekker store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i Vestfold, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Telemark. I tillegg samarbeider prosjektet med entreprenører
og bedrifter i prosjektområdet. – Prosjektet vil leie inn
aktuelle maskiner og deretter låne disse ut kostnadsfritt til
interesserte brukere over en kort periode. På denne måten
vil man få en mulighet til å vurdere om maskinene duger
til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av tilsvarende,
forteller prosjektlederen.
Foto:
Stian Ormestad.

Reinger er norgesmestere i lastebilmekking
BORGESKOGEN/RE: – Vi har jobba sammen i tjue år, så vi har nok en
fordel av å være rimelig godt samkjørt!
Norsk Scania Borgeskogen
stiller hvert år opp i ToppTeam – en verdensomspennende lagkonkurranse i regi
av den svenske lastebilprodusenten Scania. Laget
består av mekanikere, en
fra delelageret og en kundemottaker.
Suverene hele veien
Fire fra Re har kommet inn
på årets Borgeskogen-lag.
I januar gikk de videre
fra to innledende runder i
konkurranse mot nesten
50 andre lag med bortimot
250 Scania-ansatte fra hele
landet. Dermed fikk de delta
i den første delfinalen, som
de vant. I mars vant de
også Norges-finalen. Nå er
de klar for Europamesterskapet i Italia siste helga i
april. Der skal de kjempe
om en plass i VM i Sverige
på tampen av året. Laget
består av reingene Steinar
Skjeggerød fra Brår, Gunne
Stokland fra Kleiva, Kenneth
Avdal fra Linnestad, Walther
Hansen fra Undrumsdal og
Trond Linnerud fra Hoksnes.
– Et norsk lag har aldri vinni
verdensfinalen, men Norge
har vært med i toppen flere
ganger, forteller Kenneth til
ReAvisa. Tatt i betraktning
hvor suverene Borgeskogen-teamet har vært hele
veien i år, så kan det være
en mulighet til å ta seieren
også i EM – og kanskje VM?

– Absolutt, det er mulig
å gå hele veien til topps,
forteller Kenneth til ReAvisa.
– Hvis alt klaffer!
Den store fordelen deres er
den lange erfaringen deres
– sammen. – Jeg starta på
Scania i 1994, Gunne året
etter meg, og Steinar starta
vel et år eller to etter Gunne
igjen. Vi har jobba sammen
i tjue år, og kjenner hverandre ut og inn, forteller Kenneth. Konkurransen består
av både teoretiske oppgaver
og praktiske oppgaver –
også i kombinasjon, mye
likt en vanlig arbeidsdag på
verkstedet. – Det blir lagt
inn en feil på en lastebil, så
skal vi prøve å finne feilen.
Vi skal disponere tida, finne
delenummer og reparere.
Det helt avgjørende er tida
– vi har bare tjue minutter
på oss. – Da er det viktig
at laget klarer å tenke klart
sammen, og beholder fatningen i alt stresset. Sånn
sett er det viktig at laget
funker sammen, at vi kan
skrike og rope til hverandre
uten at det går helt gæli oss
i mellom.
Konkurransen er svære
greier, får lokalavisa fortalt. Med mange tusen fra
hele verden som kjemper
om noen få plasser, går det
stor prestisje i det. – Det
er veldig spennende å få
lov til å være med på dette.
Og det er j…. gøy når det

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

Revetal

Kontakt oss for en hyggelig dekkprat!

koker!, sier reingene og
ler. Og det piffer opp arbeidshverdagen. Gutta har
fått noe å strekke seg etter.
– Absolutt! Det er et genialt opplegg, der vi trener
oss opp også utover vanlig
arbeidstid, blir bedre i faget,
og samtidig har det veldig
gøy. – Når det går så bra
som det gjør nå, så gjør det
også noe med stemninga
på verkstedet. Både for oss
som jobber her, men også
kundene. «Verkstedet jeg
bruker er norgesmestere»,
det er litt stort.
Alt er på stell – hele tida
Reingene skryter av arbeidsplassen sin, der det er
enda flere fra Re ansatt enn
de nevnte på vinnerlaget:
– Framfor alt er det et godt
arbeidsmiljø, der veldig
få slutter – og de få som
prøver noe annet kommer
ofte tilbake. Så arbeidsmiljøet er det aller viktigste.
– Det er også veldig ålreit
at det aldri er noe rot med
regler, lønn eller noen ting.
Alt er på stell hele tida. Det
gjør at vi som jobber her
kan konsentrere oss om
jobben vi er satt til å gjørra,
ikke tenke på alt annet
rundt. Det gjør nok at vi blir
bedre på jobben vår, alle
sammen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Åpent klokka 11 - 20
(søn klokka 13 - 20)
Gamleveien 2, Revetal
Telefon 330 63 100
revetalgamlestasjon.no
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FLYDRØM: Asmund Schjølberg har hele livet vært opptatt av fly. Nå får han utløp for
interessen gjennom å jobbe på dugnad på landets største og flotteste veteranfly.

Foto:
Stian Ormestad.

Norges største veteranfly får stell av en pensjonert Re-vaktmester
BERGSÅSEN/TORP: Norges største og flotteste veteranfly er klar for sin 75. sesong. Det har blant andre Asmund Schjølberg
(81) fra Bergsåsen sørga for.
Lørdag 17. mars var det
åpen hangar på Torp, i regi
av Dakota Norway. Foruten
«Damen selv», Dakotaen,
så var de luftdyktige AT 6
Harvard og Fairchild Cornell
utstilt, sammen med fire
historiske jagerfly RF 84 G
Thunderjet, F 86 K Sabre, F
104 Starfighter og RF 84 F
Thunderflash.
Flygal Re-pensjonist
Det var full anledning til å
prøvesitte i cockpit og ta
tøffe bilder av veteranene.
Som alltid var det den store
sølv-kjempen Dakotaen
som trakk mest oppmerksomhet. Gjennom vinteren
er hun blitt pussa blank
av ti mann hver lørdag så
langt i år. Nå er hun klar
for sin 75. sesong i lufta.
Blant sølvpusserne, finner
vi flygale Asmund Schjøl-

REVETAL

berg (81) fra Bergsåsen.
Mange kjenner ham som
tidligere vaktmester på
Ramnes skole. Men egentlig
ville han bli pilot. – Jeg har
alltid vært interessert og
veldig fascinert av fly. Jeg
var som 18-åring kontorist
på den gamle flyskolen på
Værnes og drømte om å bli
pilot, men faren min nekta å
skrive under papirene. Han
mente jeg ikke eide hemninger, og han hadde vel rett.
Også hadde vi en unge på
gang. – Så det blei ikke
sånn, sier Asmund og ler.
Foreslått til Ridder av Re
Han angrer ikke på livet han
fikk her i Re – på bakken –
etter at han etablerte seg
her med familie og jobb.
– Jeg har hatt det fint. Det
var ei koselig tid på Ramnes
skole, forteller den trivelige

Man-fre 09 - 20
Lørdag 09 - 18

vaktmesteren som gjerne
tok elever med i fyrkjelleren
eller andre praktiske oppgaver, da læreren ikke
kunne ha eleven i klasserommet. Dette var tilpasset opplæring og alternativ
utdanningsarena, lenge før
man brukte sånne uttrykk.
Asmund har også drivi
enormt mye med forskjellig
dugnad i bygda si. For alt
dette ble han også foreslått
til Ridder av Re i år. Nå er
dugnadsinnsatsen retta mot
veteranfly på Torp.
Får tatt igjen for det
tapte
– Jeg har alltid hatt fly som
interesse ved siden av jobben, sjøl om jobben ble noe
helt annet enn pilot. Det
var nok best sånn, mener
Asmund. – Det var mange
som gikk føyka den gangen.

Så det var nok tryggere å
holde seg på bakken, akkurat som faren min ville det.
Mange bidrar til
drift av veteranflyet
– Også har jeg fått tatt
igjen for det tapte, nå
som jeg er med i Dakotaklubben. Det starta med
at jeg fikk en flytur i bursdagsgave, og kom i kontakt
med gutta her i Dakota
Norway, forteller Asmund.
Da kom lidenskapen for fly
fram igjen, til det fulle. Her
møter han blant andre Tore
Hansen (70), turleder, og
Ivar Berg (74), formann i
klubben. De forteller at 6.
mai er det åpning av årets
flysesong, onsdag 23. mai
starter så de ukentlige
onsdagsflygingene. Torsdag
28. juni blir det jubileumstur for «Damen selv» i

anledning 75-årsjubileet.
Vi i Re kan Dakotaen glinse
på himmelen over oss når
veteranflyet er på sine turer.
Det er et fantastisk syn.
I løpet av sommeren skal
Re VGS-elever få en gratis
tur, som takk for at de har
laga benker til Dakota-klubben som folk kan sitte på
utenfor hangaren, forteller
Asmund til ReAvisa. Hver
onsdag flyr Dakotaen fra
Torp, og det er bare å møte
opp og stelle seg i kø for
en tur. På Dakota Norways
nettside selges gavekort, og
der tid kan også tur bookes
i forkant for dem som vil
det.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Telefon 90 07 78 96 / epost post@isomur.no
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Full Revetal-mann
trøbla med å komme seg hjem
LINNESTAD/REVETAL: En
mann i 20-åra fra Revetal
bomma helt på veien hjem.
Klokka 01.20 natt til onsdag
21. mars fikk politiet melding fra Linnestad: En person
prøvde å slå inn døra på et
hus, og de som bodde der
ringte til politiet. Kort tid
seinere fikk politiet en ny
melding om en person som
sjangla forbi melders hus.
– Vi søkte i området og fant
en beruset mann i 20-åra
fra Revetal, melder politiet i
Vestfold på Twitter. Mannen
forklarte til politiet at han
hadde prøvd å komme seg
hjem til sin egen adresse,
men at han hadde bomma.
Patruljen kjørte mannen
hjem til sin samboer, der
han ble pålagt å bli.

Papegøye på vift, tatt ned med lift
VÅLE: En arapapegøye stakk av fra eieren og endte oppe
i en bjørk i Våle på palmesøndag. Å få den ned igjen ble
et oppdrag for brannmannskapene i ei ellers rolig palmehelg. Eieren makta ikke å lokke eller få papegøyen ned, og
tok derfor kontakt med 110-sentralen, heter det på VIBs
Facebook-side. – Mannskaper fra stasjon Kopstad dro ut
med liften og i løpet av kort tid var eieren og papegøyen
gjenforent, sier underbrannmester Morten Solberg. – Ellers
har det gledelig nok vært en meget rolig helg for
brannmannskapene ved våre tre brannstasjoner.
Foto: VIB.

– Dette er nesten
litt tragikomisk!
VÅLE/RE: I februar-avisa
skreiv vi om høyreregelen
som i praksis er opphevet i
det daglige kjøremønsteret
langs flere Re-veier. Det
gikk troll i ord for bestemora vi intervjuet i saken,
som var bekymra for ulykker. Laila Vian fortalte om
skumle trafikksituasjoner:
Bestemora hadde hjertet i
halsen, for ingen bryr seg
om høyreregelen der hun
ferdes daglig med barnebarn i bilen. Det har smelt
flere ganger, hun og nabolaget er redd for flere ulykker – og nå smalt det igjen.
– Hei, takk for artikkelen i
ReAvisa i dag, skriver Laila i
en melding til ReAvisa.
– Viktig sak! Så bra med
en påminnelse! Men dette
er nesten litt tragikomisk,
fortsetter hun: – Vi ble
påkjørt for ei uke siden i
krysset ut fra Lukeveien.
Her var det ei dame som
kom fra Skaugveien og
hadde vikeplikt for oss fra
høyre. Med litt for stor fart
klarte ho ikke stoppe da
vi var godt ut i krysset. Vi
kjører i dag rundt i leiebil,
mens vår står på verksted.
Heldigvis ble det bare
materielle skader, og farta
var lav. Så det gikk godt,
denne gangen. Det var ikke
tvil om skyld i ulykken, og
det ble en god lærepenge
– både for sjåføren av den
andre bilen og ikke minst
passasjeren som skal starte
med kjøretimer. – Jeg måtte
bare si: Ja, da lærte du
hvor viktig det er å overholde vikeplikten!, sier Laila
lattermildt. Sammenstøtet
ble aldri registrert i politiets
logger, siden det ikke var
snakk om personskade.

KLAR FOR NATTARBEID: Terje Bergan i Bruseksjonen,
Statens vegvesen region sør.
Foto: Stian Ormestad.

Slokka pipebrann i Undrumsdal
UNDRUMSDAL: Hele tre utrykninger på to timer til pipebranner i Vestfold interkommunale brannvesens område
– en av dem i Re. Klokka 17:11 fredag 16. mars rykker
mannskapene fra stasjon Kopstad ut til Kåpeveien i Undrumsdal, melder Vestfold interkommunale brannvesen
(VIB). – Det brant i beksot i pipa, vi feide igjennom noen
ganger og tok ut en hel del. Vi måtte ta ut soten som brant
via feierluka i kjelleren og bære den opp igjennom huset.
Da ble det dessverre også ganske røykfylt i boligen. Vi lufta
ut etter beste evne. Forøvrig ingen brannskader på boligen,
sier brannmester Svein Helge Skjerdal på VIBs Facebookside. Fyringstips for å best mulig forebygge pipebrann
finner du på VIBs nettside.
Foto: VIB.

Bilist forvilla seg inn i Re-løypene
RAMNES: Den uheldige sjåføren var på vei til ei hytte ved
Langevannet, men bomma helt på hva som var vei og
skiløype. – Blåmandag og påskedrama i Re-løypene, rapporterer Jonas Fremstad som møtte på bilen på morgenen
2. påskedag. Han var med i løypemaskinen som skulle
kjøre opp ferske skispor før den aller siste påskedagen.
– En personbil står bom fast mellom hytteveiskille og
Langvannet. Vedkommende skulle til en hytte på vestre
side av vannet og brukte skiløypene som vei. Uten særlig
hell. Løypemannskapet kan hjelpe til med mye, som for
eksempel da de frakta en skadd skiløper ut av Re-løypene
tidligere i vinter. Men å taue biler har de ikke utstyret til –
verken stropp eller krok til å feste stroppen i. Derfor måtte
løypemaskinen snu og fortsette på sin runde på et annet
vis – for forbi bilen kom de ikke. – Da løypemaskinen ble
parkert etter runden, sto bilen der fortsatt. Det var i 11.30tida, forteller Jonas til ReAvisa. En ReAvisa-leser, Håkon
Myhre, kommenterer saken på ReAvisas Facebook-side:
– Bilen står der fortsatt, i bunnen av en bratt bakke, vær
OBS!, skriver han nærmere klokka halv to på dagen. Først
på kveldinga klarte en traktor å få dratt med seg bilen ut
av skiløypa.
Foto: Jonas Fremstad.
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Skal du ta «lappen» l bil?
MAKS UHELDIG: En lastebilsjåfør med kran på lasteplanet merka ikke at krana
hadde løfta seg – og så slo
den oppi gangbrua på Linnestad. Skadene ble store,
både på brua og lastebilen
som havna langt uti grøfta.
Flere som kom i møte
prøvde å varsle sjåføren uten hell. Sjåføren fikk sitt
førerkort beslaglagt på stedet. Nå er gangbrua rivi, og
det kan ta fra 6 - 9 måneder
å få ei ny permanent gangbru på plass. I mellomtida
skal det monteres ei midlertidig gangbru.
Foto:
Stian Ormestad.

Ta kontakt med Ulf Lauridsen på tlf 90 58 75 74
- Jeg møter deg på Re videregående skole
eller i nær omkrets!

Tiltalt for bildrap
etter dødsulykken i
Bjerkeveiskillet

Gangbrua måtte rives - lang
ventetid på ny permanent bru
LINNESTAD: Bispeveien ble stengt hele natt til
torsdag forrige uke for å ta ned gangbrua i ett
stykke og frakte den med spesialtransport til
Taranrød. Det kan ta mer enn et halvt år før ei
ny permanent gangbru er på plass.
Bispeveien ble stengt rett
over klokka 21 onsdag kveld
4. april. Det var foreløpig
siste kapittel i bru-historien
på Linnestad. Men fortsettelse følger:
Store skader på brua
Det skal settes opp ei ny
gangbru på samme plass
som den gamle. Men det
kan ta tid. Hvert fall ei
permanent bru. – Det er
en leveringstid på 6 – 9
måneder, forteller Terje Bergan i Bruseksjonen, Statens
vegvesen Region sør. I mellomtida skal ei midlertidig
gangbru monteres, med
betydelig kortere leveringstid. Det kan være snakk om
uker. Det var klokka 10:49
onsdag for-middag 14. mars
at det smalt voldsomt på
Bispeveien, da en lastebil
med kran gikk oppi gangbrua på Linnestad. Flere
som kom i møte prøvde å
varsle og stoppe lastebilen
med krana til værs - uten
hell. Opera-sjonssentralen
hos politiet i Vestfold meldte
om mindre skader på brua
på Twitter, og Tønsbergs
Blad skreiv så i avisa.
ReAvisa hadde derimot
en annen vurdering: Hele
gangbrua har vært i bevegelse, det kan man se av
snø og is som er flytta på,
på begge ender av brua.
Muren er pulverisert der

krana traff, og armeringsjern står ut til alle kanter.
Patruljen på stedet hadde
også en annen oppfatning
enn meldingen fra operasjonssentralen: Der og da
ble gangbrua stengt av politiet på stedet, som ikke tok
noen sjanser. To dager etter
ulykken ble det av mureksperter i Statens vegvesen bekrefta store skader,
og gangbrua ble stengt på
ubestemt tid. Mandag 26.
mars ble det klart at gangbrua måtte rives. På
kvelden onsdag 4. april
starta rivingsarbeidet.
Bispeveien var stengt
kvelden og hele natta
Ei 220 tonn stor mobilkran
skulle på plass for å løfte
vekk brua. Så ble den frakta
til Taranrød og Lindum
spesialmottak der, hele den
skadde brua i ett stykke.
Hele natta var satt av til
jobben, og Bispeveien åpna
igjen tidlig på morgenkvisten etter som planlagt.
Lastebilsjåføren som kjørte
kranbilen som smalt oppi,
ble fratatt førerkortet på
stedet. Det er den uheldige
sjåføren og hans firma og
forsikringsselskap som må
ta regningen for hele elendigheta.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

BISPEVEIEN: Kvinnen i
50-åra risikerer seks års
fengsel, ifølge tiltalen «for
uaktsomt å ha forvoldt
en annens død». Det var
i fjor sommer, lørdag 29.
juli 2017, at 17 år gamle
Stian Nikolai Landmark fra
Undrumsdal kom kjørende
på en lett-MC fra Revetal
og nordover på Bispeveien. I Bjerkeveiskillet kom
ei kvinne i 50-åra i bil fra
Hengsrudveien, så ikke
motorsykkelen og kjørte ut
på Bispeveien. Motorsykkelen traff bilen i siden,
og MC-føreren ble erklært
død på stedet. Bilen hadde
vikeplikt inn på Bispeveien.
Påtalemyndigheten har tiltalt kvinnen for uaktsomt å
ha forvoldt en annens død,
etter straffelovens paragraf
281, i tillegg til paragraf 3 i
Veitrafikkloven. Den første
paragrafen har en strafferamme på inntil seks års
fengsel, ifølge Tønsbergs
Blad. Av tiltalen framgår
det at påtalemyndigheten
tar forbehold om at det kan
bli lagt ned påstand om
erstatning og oppreisning
til Stian Nikolais etterlatte
og pårørende. Advokat Jan
Magnus Jahnsen er kvinnens forsvarer. Hun har det
tungt, forteller han. – Hun
har lest tiltalen, og tar til
etterretning at hun er tiltalt
for uaktsomt bildrap. Men
hun tenker først og fremst
på avdødes familie, sier
Jahnsen til Tønsbergs Blad.

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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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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SMART oppvekst:

Kunsten å tenke positivt
– satt i system

MISTER SMART: Vidar
Bugge-Hansen (60).
Foto:
Stian Ormestad.

REVETAL: Det ser kanskje ut som et komplett kaos når Vidar Bugge-Hansen setter i gang med tusj og tavle. Men det er et
system i kaoset, og dette systemet gjør det lettere å fokusere på det positive og bygge videre på det som faktisk funker.
For hver og en av oss, for hele klasser, skoler og en hel kommune.
Året er 2005. Vidar Bugge
Hansen (60) fra Nykirke
jobber som lærer på Kirkevoll skole, og trives med
det. Han har vært lærer
siden 1984, på Kirkevoll
siden 1996. Sjøl om yrkesvalget står støtt, er det
noe som mangler i arbeidshverdagen.
Hva med å heller forebygge, enn å reparere?
Vidar er en positiv fyr som
har trua på elevmedvirkning. Men det begrenser
seg til «tulleting»: – Hva
skal vi jobbe med først og
sist, for eksempel, forteller
han til ReAvisa. Det topper
seg dette året. Klassen er
proppa med problemer:
Ett par av elevene er
utagerende, og resten av
klassen er redde for dem.
Disse elevene tas ut av
klassen, og der oppfører de
seg bra, blir satt inn i klassen igjen – og alt er tilbake
til det samme gamle, for
der møter de akkurat det
samme som trigga dem i
første omgang. Gutta i klas-

sen er prega av et voldsomt
konkurransekjør, både på og
utenom skolen. De pusher
hverandre, men ikke ved å
heie hverandre fram – men
ved å trøkke hverandre ned

mer og mer opposisjon,
både fra elever og foreldre.
De fikk jo bare høre om alt
som var så ille, ikke om det
som faktisk var bra, forteller
Vidar. Alle har hørt om den

bestemme ting som faktisk
teller noe. Medvirkning gir
den ekstra gløden og “driven”, det gjelder oss alle. De
skulle leite etter det som
var bra, ikke bare det som

Alle har hørt om den onde sirkelen. Hva med den gode? Vi måtte flytte fokus.
Fra det negative til det positive.
Vidar Bugge-Hansen, SMART oppvekst.
ved det minste svakhetstegn. Jentene styrer, haler
og drar i hverandre. Det er
store spenninger i klassen.
For å bøte på et dårlig
klassemiljø finner Vidar
bare redskaper som går på
å reparere, ikke forebygge.
Og det er en veldig individuell fokus – en og en elev,
ikke klassen som en helhet.
Som for eksempel å ta ut
den ene utagerende eleven
fra klassen, ikke jobbe
med eleven i klassemiljøet.
Vidar var frustrert. Veldig
frustrert. – Alt vi gjorde,
ga ingen resultater, det ble
heller verre. Vi var inni en
ond sirkel, der all fokus lå
på problemene. Det ble bare

Tlf 33 06 19 90 - www.moer.no

onde sirkelen. Hva med den
gode?, lurte Vidar. – Vi
måtte flytte fokus. Fra det
negative til det positive. Vi
måtte starte å forebygge,
ikke bare reparere. Dette
handla ikke bare om han
eller henne, men om et helt
miljø. Alle sammen må inn
i denna prosessen – sammen. Bjørn Hauger, cand.
polit. og leder for et kompetansesenter på Høgskolen
i Vestfold, ble kopla inn.
Han begynte å jobbe med
voksenmiljøet. Problemklassen fikk prosjektnavnet
«drømmeklassen». Elever
og foreldre skulle involveres
på en helt annen måte. De
skulle få være med på å

var dårlig. Å se det gode i
seg sjøl og andre, gjør noe
med hele miljøet. Ikkeno’
mer ovenfra og ned. Metodebruken som var henta
fra sinnemestringskurs og
organisasjonskurs ble kjapt
og gæli «oversatt» for barn.
Dette hadde aldri skjedd
før, og SMART oppvekst var
allerede i startgropa med
sitt pionerarbeid. Det viste
seg at barna tok dette med
en gang. – De fatta hva vi
ville. Vi fant ut i fellesskap
at vi ikke ville ha det som
vi hadde hatt det – vi ville i
felleskap finne en annen og
bedre løsning for framtida.
Vi staka ut kursen sammen,
og alle ville det samme.

post@revetaltreningssenter.no

Vidar var happy. Han fikk
et verktøy som han hadde
savna, som går på elevmedvirkning, positiv fokus og
ikke minst et positivt språk.
– Du veit, disse ungane
hadde et veldig godt utvikla
språk om negative ting ved
hverandre. Å si noe godt om
hverandre, det var mer vrient. Så skulle vi klare detta,
så måtte vi ha et positivt
språk de kunne bruke.
Starta ikke en revolusjon
Det ble laga kort med enkle
forklaringer for forskjellige
egenskaper og styrker, etter
hvert ble de fargekoda og
fikk illustrasjoner – som vi
kjenner det i dag. – Du veit,
det er ikke rart at det gikk
litt i ball for denne «problemklassen» når de ikke
hadde noe annet språk enn
for alt det negative? Uten
språk for det positive og
«brillene» for å se det, er
det jaggu ikke rart at folk
irriterer seg grønne!
Saken fortsetter
på neste side.

Man, tir, ons 10-17, tor, fre 10-18, lør 10-17

20

RE AVISA APRIL 2018
SMART oppvekst:

MISTER SMART: Vidar liker ikke fokuset på seg sjøl,
men forteller heller om alle som er med på SMARTtanken og utvikler den videre. – Detta er teamwork,
på godt norsk!
Foto: Stian Ormestad.

SUPER-SMART-LÆREREN: Eira Susanne Iversen er lærer
på Røråstoppen og ansatt ved SMART-senteret.
Foto:
Stian Ormestad.
SMART oppvekst-spiren var
sådd. Et tankesett om å se
det positive, i en verden
som altfor ofte drar oss i
motsatt retning, forteller
Vidar. – Men vi starta ikke
en revolusjon, understreker
Vidar Bugge-Hansen. Mange
lærere hadde jobba sånn i
Re-skolen, men uten metodikken og systematikken
som nå ble jobba fram. Det
var den store forskjellen.
Oversatt til 11 språk
En hel kommune skulle etter hvert jobbe «SMART».
Og det gir resultater. Vi
spoler 13 år fram i tid. Det
er blitt skrivi fem bøker
og to hefter, oversatt til
11 språk. Fransk var den
foreløpig siste oversettelsen, og enda flere språk
står for tur. Et hundretalls
barnehager og skoler jobber
SMART. Men få jobber nok
så SMART som vi gjør her i
opprinnelseskommunen Re.
Det er blitt integrert i det
meste som skjer her, og det
er blitt en stor eksportvare i
kommunal regi. Alt skjer fra
et lite kontor i 3. etasje på
kommunehuset på Revetal.
På veggen henger det et
norgeskart, der det er satt
et knappenålshode overalt
SMART-metoden er tatt i
bruk. Det er tett med nåler
rundt om i hele Norge, og
det er klistra på flere land
ved siden av dit SMARTtanken har spredd seg.
– Vi er ikke så glad i å slå
oss på brøstet, forteller
Vidar. – Forskerne må si noe
om resultatene, mener han.

Men han veit at mange har
trua på prosjektet. Nå har
en generasjon vokst opp
med SMART her i Re, og
Ungdata-tall viser at Revetal
ungdomsskole er en av få
Vestfold-skoler der det er
en bedring i psykisk helse.
Mobbetallene er halvert.
SMART-tanken er innført
i barnevernet i Re, og det
har blitt spart åtte millioner
kroner. Et tall som kanskje
ikke sier så mye, men det
er ikke spart fordi færre får
hjelp, men fordi flere får
riktig hjelp. Igjen gir forebygging bedre resultater
enn reparasjon. Kanskje er
SMART viktigst for de som
trenger det mest, men alle
kan dra nytte av opplegget
reint kollektivt. SMARTtanken, der man fokuserer
på det positive og bygger
videre på det, gir resultater
over hele linja. Det styrker
folk. – Vi må først tenne
gnisten, få trua, så kan vi
mennesker gå gjennom ild
og vann. Et godt liv er ikke
å ha det bra hele tida, for
det er det ingen som har.
Det er kjærester som slår
opp, noen vi er glad i blir
sjuke eller dør – livet byr
på prøvelser. Et godt liv er
å kunne takle de dårlige
tidene, og nyte de gode.
Det gjør robuste mennesker,
som vi prøver å skape her
i Re.
Stor interesse for Re
I fagmiljøet legger mange
merke til Re. “Et gram
forebygging er mer verdt
enn et tonn behandling”, har

SMART-TEAMET: Praten går livlig på SMART-kontoret i 3. etasje på kommunehuset. Her
dyrkes SMART-tankesettet gjennom bøker, læringsopplegg, kurs og foredrag. Teamet
rundt Vidar er en fast, liten gjeng: Henrik Kopstad Arnesen, Are Thorkildsen og Eira Susanne Iversen. Bjørn Hauger ble også kopla inn tidlig. Lokalavisa spør om tittel og rang,
og det blir stille. – Titler er vi ikke så opptatt av, du kan skrive nesten hva du vil. Vi jobber
med mye overflytende, det er sånn kompetansen blir brukt best. Vi hjelper hverandre og
speller hverandre gode, i god SMART-ånd, forteller Vidar.
Foto: Stian Ormestad.
professor Arild Bjørndal,
direktør ved stiftelsen Regionsenter for barn og
unges psykiske helse Helseregion øst og sør, sagt.
Fokuset på forebygging
framfor reparasjon sprer om
seg. Å reparere er langt mer
kostnadskrevende og langt

på barna i hverdagen. Det
var den høyeste enkeltscoren i undersøkelsen.
Siden har flere undersøkelser vist de samme tendensene. – Det vi ser er så
gode resultater at vi måtte
dobbeltsjekke resultatene,
i tilfelle det hadde sniki seg

folkevalgte, forteller Vidar.
Men som alltid er økonomi et tema. I Re har den
politiske viljen vært stor
til å stå løpet ut og tenke
forebyggende – sjøl om
resultatene med slik jobbing
alltid lar vente på seg. Men
etter hvert har SMART blitt

Her i Re har folkevalgte og administrasjon hatt forståelse for at forebygging tar
tid. Folk har hatt trua på det underveis, etter hvert i hele organisasjonen, og
SMART har kommet under huden på «alle».
Vidar Bugge-Hansen, SMART oppvekst.
mindre effektivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
“Re kommune har gjennom
sin satsing på SMART oppvekst gått foran i Norge,
med tanke på å utvikle og
drive et systematisk folkehelsearbeid på alle barnets
hverdagsarenaer”, skriver
professoren. “Vi tror at
mange kommuner vil se
til Re”. Og så har skjedd.
Allerede for fem år siden
skreiv ReAvisa om en stor
erfaringskonferanse på Våle
samfunnshus med barnehage- og skolefolk fra hele
landet. Elisabeth Paulsen,
virksomhetsleder for barn
og unge i Re kommune,
viste fram tall fra en undersøkelse der 202 Re-ansatte
hadde svart på spørsmål
rundt blant annet trivsel
på jobben. På spørsmål
om SMART oppvekst hadde
bidratt til mer optimisme og
glede i arbeidet enn tidligere, var hele 65 prosent enig
i den påstanden. 82 prosent
sa seg enig i at SMART oppvekst har en positiv effekt

inn noen feil. Men det hadde
det ikke. Disse talla stemmer faktisk, sa virksomhetslederen under konferansen
på vårparten for fem år
siden. I politikken legger
mange merke til Re, barneog likestillingsministeren har
vært på besøk to ganger
for å se hva som skjer her i
Re. Statsråden kommer på
besøk også under åpningen
av SMART-senteret til uka,
les mer om det i en egen
sak. Og viktig i disse tider:
Tønsberg legger merke til
SMART i Re. Som alle andre
kommunale virksomheter,
skal også SMART oppvekst
gjennom en forestående
sammenslåing. – Vi kan
risikere å dø inn i Tønsberg,
sier Vidar – men modererer
utsagnet kjapt. For det er all
grunn til å være optimist.
SMART er nevnt i den politiske plattformen, og alle
signaler er positive fra Tønsberg-hold. – Vi opplever en
stor interesse fra barnehager og skoler i Tønsberg,
og fra administrasjon og

mer eller mindre sjølfinansiert gjennom salg av bøker,
kurs og foredragsvirksomhet. I tillegg er det søkt og
innvilget flere runder med
eksterne midler, som ikke
belaster kommunebudsjettet. – Vi skaffer nok mer
ressurser inn til kommunen
enn det vi får, også gjennom folkehelsemidler, med
mer. I tillegg er det penger
spart å forebygge, ikke
reparere. Men det er alltid
vanskelig å måle i kroner og
øre, innrømmer Vidar. Han
forteller at det har vært en
gavepakke å få lov å holde
på med dette i Re. En ny
og varm – og nytenkende
– kommune var villig til å
prøve noe nytt – og satse
skikkelig. Mange har prøvd
på noe liknende, men ikke
stått løpet ut – sånn som
her i Re. – Vi har fått rom
til å utvikle SMART, og det
over tid. Det finnes mange
eksempler på tilsvarende
prosjekter, men de har ofte
skapt et stort engasjement
over ei kort stønn – og så
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Barneministeren
åpner SMARTsenteret til uka

KONGEBESØK: Re-elever fortalte om SMART oppvekst til kongeparet under kongebesøket sommeren
2012. Dronninga skrøyt så av det hun hadde hørt i
talen til Re i Revetalparken.
Foto:
Synne Eggum Myrvang.

EKSPORTVARE: SMART oppvekst er oversatt til 11 språk,
og flere språk står i kø. Her underviser Henry Kabiriri
SMART på Katwe secondary school i Uganda.
Foto:
Stian Ormestad.

STATSRÅD-BESØK: Barne- og likestillingsminister Solveig
Horne er en av flere statsråder som har kommet for å høre
mer om SMART oppvekst. Hun kom på besøk to ganger.
Foto:
Håkon Westby.
dødd ut. I Re har folkevalgte og administrasjon hatt
forståelse for at forebygging
tar tid. Folk har hatt trua på
det underveis, etter hvert
i hele organisasjonen, og
SMART har kommet under
huden på «alle». Vidar er
hele tida påpasselig med å
fortelle at det er mange i
SMART-skuta sammen. Han
vil på ingen måte ta æren
helt sjøl. – Det er så mange
som jobber så bra med
SMART, spesielt her i Re,
som skal ha æren for dette
her, mener han. – Det er
ikke sikkert at dette kunne
skjedd noe annet sted enn
her i Re. Hvilken annen
kommune hadde hatt guts
til å tenke nytt, satse og stå
løpet ut – sånn som den nye
og varme Re kommune?,
spør Vidar retorisk. Han
håper at tanken om å bygge
noe nytt, visjonært og spennende kan beholdes – også

i den nye sammenslåingen.
– I en gammel kommune
som er mer satt er det nok
vanskeligere å komme inn
med nye ting – det er lettere når en ny kommune
skal bygges. Som da Re ble
til, og kanskje nå som nye
Tønsberg skal bygges?
Det aller viktigste for Vidar
og gjengen hans i 3. etasje
på kommunehuset er alle
historiene om personlige
erfaringer, blant elever,
foreldre, ansatte og alle
andre som nyter godt av
SMART-verktøyene. Disse
historiene er det etter hvert
mange av. Blant annet er
Ung i Re-konferansen som
Revetal ungdomsskoleelevene arrangerte i mars et
resultat av denne jobbinga
(les mer om dette på de
neste sidene). – Det viser
at det er mange som jobber SMART – både elever,
lærere, foreldre – og at det

VÅLE: Mandag denne uka
ble det klart at selveste
Barne – og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland
skal klippe snora for SMART
– senter for sosial innovasjon på Våle samfunnshus
fredag 20. april. – Norgeshistoriens første senter for
sosial innovasjon, heter
det i invitasjonen: Hvordan
kan vi sammen utvikle en
praksis med større evne til å
skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for
ALLE? Blant bidragsyterne
er elever fra Re skolene,
ordfører Thorvald Hillestad,
fagsjef KLP Geir Grønsholt,
off.Ph.D Bjørn Hauger og
dir. Arild Bjørndal, Rbup,
som har skrivi følgende om
SMART oppvekst: «Barn
og unges psykiske helse er
vår tids største folkehelseutfordring. Ingen annen
samfunnsmessig innsats vil
kaste like mye av seg, helsemessig og samfunnsøkonomisk, som å sørge for
at alle norske kommuner
implementerer et sett av
effektive helsefremmende
og forebyggende tiltak for
å sikre barn best mulige
opp-vekstsvilkår.» Samtidig som åpning av senteret
skal også boka SMART 4
for mellomtrinnet lanseres.
Påmeldingsfristen er ikke
ute, det må skje innen 15.
april til Henrik.Arnesen@
Re.kommune.no.

ikke er noe solo-løp. Jeg
skal ikke stå i avisa og slå
meg på brøstet, for dette er
lagspill – det er selve
grunnpilaren i SMART, det,
sier Vidar og ramser opp
mange navn. Ingen nevnt,
ingen glemt.
Stått på for SMART
– Men Vidar, skyter Henrik
inn, – du er ikke hjemme til
middag hver dag, akkurat?
Kollegaen forteller at Vidar
nok har jobba opp mot 200
prosent i perioder. – Men så
kan jeg bestemme mye sjøl
og har stor frihet i jobben.
Og når du brenner for noe
så gjør det ingenting å stå
på litt ekstra, mener Vidar,
som innrømmer at det har
nok hatt preg av en jobb litt
utover normal arbeidstid.
Skriving av bøker, kurs og
foredrag har ofte kommet i
tillegg til full jobb. Men nå
er et stort felleskap etablert,
med mange ildsjeler i Re,
som også er aktive utover
det som kan forventes av
en vanlig arbeidstaker,
understreker Vidar - mister
SMART.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Kort om SMART-oppvekst
Styrkefokus – å fokusere på det som fungerer godt.
Medvirkning – ungdommen tar del i arbeidet sjøl.
Anerkjennelse – alle må oppleve å bli anerkjent.
Relasjoner – å skape et fellesskap der ingen er utenfor.
Trening – for å få til dette må det trenes og øves.
Opplegget er en miks av ART som i utgangspunktet et
sinnemestringskurs fra USA, og Apprehensive Inquiery
(AI). AI kan oversettes med styrkebasert arbeid, som
er en organisasjonsutviklingsmetode der man leiter
etter det som fungerer godt i en organisasjon for å
bygge videre på det.
Alle barnehager og skoler i Re jobber SMART, etter at
metoden har vokst fram og tatt form siden den spede
start i 2005. I dag er SMART-opplegget oversatt til 11
språk. SMART er blitt en eksportvare fra Re kommune
og sprer seg til både inn- og utland.

Helt rykende ferske gode tall fra Re
REVETAL: Rett før denne avisa gikk i trykken, kom en gladmelding fra kommunalsjef Unni Bu: Resultatene fra elevundersøkelsen som ble gjennomført på Revetal ungdomsskole på tampen av fjoråret er klare. Og de viser en gledelig
utvikling. – Vi er spesielt fornøyd med tallene for trivsel
og lave mobbetall på 10. trinn. Når det gjelder antallet
som sier de blir mobbet er det så lavt at det blir “prikket”.
Det sies ikke om det er en eller fire, men det finner skolen
ut av i sin oppfølging. Vi har en nullvisjon når det gjelder
mobbing, og jobber systematisk videre for å oppnå det.
– Det er gledelig å se at systematisk jobbing gir resultater.
Jeg vil berømme lærere og ledelsen for jobben de gjør, sier
kommunalsjefen, og det følges opp av Tove Øygarden (H),
leder for Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd i Re
kommune: – Etter hendelser ved Revetal ungdomsskole i
fjor der elever ikke følte seg hørt, starta vi opp “Prosjekt
respekt”. Elevene medvirker i god SMART-ånd for å bedre
relasjoner – både mellom elever, og mellom elever og
lærere. Elevene sjøl har fått forme prosjektet, der elevrådet sitter i førersetet, og det gir resultater. Alt henger sammen med alt, og den totale innsatsen gjør at vi ser gode
tall, sier hovedutvalgslederen til ReAvisa.
– Det er lov å være litt stolt, da!
Til uka, mandag 16. april, skal de ferske tallene presenteres på et politisk verksted for alle folkevalgte i Re, der
også tall fra Ungdata-undersøkelsen og betraktninger etter
Ung i Re-konferansen skal danne grunnlaget for å stake ut
kursen videre. ReAvisa dekker møtet, sjekk ReAvisa.no.

VELKOMMEN
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– Vi vil jo det samme, elever og lærere.
Vi vil ha gode, meningsfulle dager.
REVETAL: 6. klassingene på Røråstoppen skole har vokst opp med SMART
og er blitt reine utstillingsvinduet for ungdervisningsopplegget. – Det er
mer moro på skolen når vi får lov til å bestemme mer sjøl!
Lærer Eira Susanne Iversen
(36) lar praten gå, så det
summer i hele klasserommet. – Elevene prater mer
enn oss lærere gjennom en
vanlig skoledag, sier hun og
ler.
Vokst opp med SMART
Men med en gang Eira klapper, blir det helt stille. – Jeg
er lederen, men ikke sjefen.
Gjennom SMART tenker vi
at læreren er en prosessveileder, mer enn en ovenfra-og-ned-sjef, forteller
Eira. Hun har hatt 6. klassingene ved Røråstoppen
skole siden 4. klasse. Disse
barna har vokst opp med
SMART, helt fra barnehagen.
De veit godt hva SMART
går ut på: Kasper Kalleberg
(12) forteller at det er en fin
måte å få venner på. – Det
er bedre å heller si pene

ting til hverandre. Og hvis
vi er uenige, må vi prøve å
sette oss inn i den andres
situasjon og se det fra dems
side. Da kan man skjønne
hverandre bedre, og det er
jo lurt!, forteller Kasper.
– SMART er ingen “quickfix”,
understreker Eira. Men det
er en fin måte å bygge et
godt klassemiljø over tid. –
Vi vil jo det samme, elever
og lærere – vi vil ha gode,
meningsfulle dager. Og
hvordan skal vi få til det?
Elevene finner ut sjøl, og er
med på å bestemme. Det at
ting ikke blir tredd nedover
hue på elevene, det trigger
også den naturlige lærelysten.
– Mer moro på skolen når
vi bestemmer mer sjøl!
– Hva er det dere kan være
med på å bestemme da?

– Ikke når vi kan gå ut og
sånt, men mer hva vi skal
lære mer om og hvordan
vi skal lære om det, svarer
elevene. – Det er mer moro
på skolen når vi får lov til å
bestemme mer sjøl!
– Bra for sjøltilliten vår!
Å være prosessveileder,
mer enn en gammeldags
lærer går på å undervise
litt, for så å sette i gang
prosesser blant elevene. Da
kan det summe og bråke
i klassen, for læring skjer
også gjennom diskusjon og
refleksjon. Og grunnsteinen
i SMART – det å fokusere
på styrkene, ikke svakhetene – setter 6. klassingene
pris på. – Det er jo bra for
selvtilliten vår!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Plukker og mikser det beste fra SMART
KIRKEVOLL SKOLE: Jeanett Tollefsen velger og vraker fra SMART. - I
noen klasser funker noe, i andre klasser noe annet. Det er viktig å ikke
måtte slavisk følge et fast SMART-løp, mener Kirkevoll-læreren.
Jeanett Tollefsen (35) har
jobba fjorten år på Kirkevoll
skole. For tida er hun
inspektør og har vært det
i ett år, men skal tilbake til
lærerrollen til høsten. Der
plukker hun det beste fra
SMART og bruker det som
det passer best.
Plukker og mikser SMART
– Jeg har vært heldig og
fått jobbe på Kirkevoll helt
siden starten med SMART,
forteller Jeanett til ReAvisa.
Nå som hun har det såpass
under huden, ser hun kjapt
hva som passer og ikke
passer til de forskjellige
elevgruppene. – Det er forskjellige ting fra SMART som
funker i forskjellige klasser.
For eksempel kan ei gruppe
jobbe veldig godt med dilemmaene, mens det faller
helt igjennom for ei annen
gruppe, forteller Jeanett.
– Men det som er likt
for alle er at vi velger ut
målene for drømmeklassen sammen, lager veikart
med forskjellige veier til
målet, og ser hva som kan
være hindringer på veien.
Det funker like bra for alle
klasser, mener Jeanett.
Utover det gjelder det å bli
kjent med klassen, for så
å plukke og mikse det som
passer best. Men Jeanett
bruker alltid noe SMART.

– Vi har det fast på timeplanen minst en gang i uka.
Og vi får igjen for tida vi
setter av. Gode relasjoner
er viktig for et godt klassemiljø – som igjen sikrer et
godt læringsmiljø. – Jeg
sier til elevene mine at det
er vanskelig å være ekkel
mot noen du kjenner. Derfor
er det viktig å bli skikkelig
kjent med hverandre!
Lettere å finne løsninger
Elevene er blitt gode til å
spille hverandre gode. Det
går på bevisstgjøring av god
oppførsel, blant annet.
– De fleste har det med seg
hjemmefra, men det er noe
med å få det til å funke i ei
stor gruppe. Får vi til det,
så har vi tatt den gode oppdragelsen hjemmefra et
skritt videre.
Jeanett forteller at det
brenner veldig sjelden i
klassene der SMART blir
brukt. – Vi er veldig i forkant, der elevene er veldig
gode til å snakke og identifisere problemet. Da er det
lettere å finne en løsning så
det ikke skjer igjen. Det er
sjelden vi har elever som
bare skylder på den andre
som "nei, det var han eller
hun som gjorde det og det".
SMART-elever ser seg sjøl,
og da ser de at de også
kunne gjort noe annerledes,

og de forteller gjerne hva
de gjorde galt. Det er aldri
bare "den andre sin skyld”.
– Alle gjør dumme ting,
men det viktige er hvordan
vi skal løse det og unngå at
det samme skjer en neste
gang. Sluttresultatet er at
jeg som lærer kan bruke
tida på undervisning, ikke
slokke branner hele tida.
Foreldrekontakten er
også blitt også bedre med
SMART. – Nå kan vi gi mye
mer konkrete tilbakemeldinger på hva vi faktisk
jobber med for et bedre
klassemiljø. Både elever og
lærere har fått et språk for
å fortelle om skolehverdagen vår og hva vi jobber
med – utover det faglige.
Ingen klasser er like
Jeanett forteller at det i
starten var sånn at alle
lærerne ble oppfordra til
å skulle følge SMART-opplegget til punkt og prikke.
– Jeg gjorde ikke det – for
alt passer ikke alle. Nå er
det heldigvis myka opp. Det
er veldig fint at vi kan finne
våre egne veier, og heller
plukke det som passer best.
For ingen elevgrupper er
like. Derfor plukker og mikser jeg litt, og det funker
bra!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Lærer Eira Susanne Iversen (36) elsker å jobbe som
lærer – med SMART. 6. klassingene har hver sin “glisebok” de limer inn styrkekort og skriver en liten historie i.
Conrad Christoffer Venås (11) har valgt “takknemlighet”.
– Jeg viste takknemlighet da jeg fikk gliseboka, forteller
han.
Foto: Stian Ormestad.
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SMART oppvekst:

Ungdomsskolelærer:
- SMART kan være skummelt
REVETAL: Marianne Fremming mener at SMART
fungerer for mange, men ikke alle: – Noen lærer
seg SMART som et verktøy for å manipulere folk
rundt seg, mener ungdomsskolelæreren.
Marianne Fremming (51)
har jobba som lærer på Revetal ungdomsskole i fjorten
år. Hun har brukt SMART i
undervisninga, og forteller
at det funker for mange,
men langtifra alle.
Lærer å manipulere folk
– Det finnes flere sider av
alle saker. SMART er veldig
hausa opp, der det er mye
som er bra – men også noe
som ikke er så bra, mener
Marianne – og gir ett par
eksempler: – SMART er
en stor utfordring når det
gjelder elever som har med
seg bagasje hjemmefra,
med diagnoser eller enkeltvedtak. Da kan SMART være
skummelt, når det brukes
feil: Noen lærer seg SMART
som et verktøy for å manipulere. Da kan man lære
seg en væremåte som gjør
at de lurer folk trill rundt
for å få det som de vil.
Er det som sies og gjøres
ikke ektefølt, kan grepene i
SMART være skummel redskap der noen lærer seg en
strategi for å lure og utnytte. En annen vrien sak
er at man alltid skal se det
positive først.

– Jeg opplever at elever og
foreldre ikke skjønner en
tilbakemelding hvis det står
en hel masse positivt og så
litt negativt, for så å få en
dårlig karakter. Det er ofte
en utfordring å få folk til å
skjønne akkurat det. Så til
det siste problemet: – Alle
kan ikke elskes ihjel. Vi skal
se det positive først, men
det må finnes ei grense
for alt. Vi i skolen må også
realitetsorientere oss innimellom. Vi ser at noen ikke
funker sammen, uansett
hvor mye SMART vi bruker.
Noen elever trenger en-tilen-undersvisning.
– For de elevene som liker
SMART, funker det bra. Fra
de som ikke er helt der,
hører vi "må vi ha SMART
på ungdomsskolen også, vi
er så lei" når de kommer til
ungdomsskolen. Det gjelder
et mindretall, men likevel.
Passer ikke for alle?
– Det er ingenting “som
passer for alle”, for alle
elever og klasser er forskjellige. Det å trøkke dette ned
over hue på alle og enhver
– det blir også feil, mener
ungdomsskolelæreren.

– SMART er en nyttig påminnelse
REVETAL: Tony Plathan (28)
er lærer for en 10. klasse og
SMART-kontakt ved Revetal
ungdomsskole. Han har
jobba 2,5 år på Revetal,
og har jobba mye med å
tilpasse SMART-opplegget
med kompetansemål.
– Mange kompetansemål i
flere fag går godt sammen
med SMART. Dessuten er
det viktig med godt klassemiljø for å oppnå progresjon
reint faglig. Helt konkret
ser Tony at flere tør å rekke

opp hånda, og at det er rom
for å si hva man mener og
komme med forslag. – Vi
kan vel si at vi får et mer
åpent klasserom, der det er
lov å spørre, og det er lov å
prøve og feile. SMART er et
tankesett som bør ligge hos
de aller fleste, men det er
greit med en bevisstgjøring
og det er en nyttig påminnelse i skolehverdagen – for
både elever og lærere: At vi
bør rette fokus på hva vi er
gode på, mener Tony.

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

Hvem er bedre til å fortelle om
hvordan det er å være ung i Re,
enn ungdommene sjøl?
REVETAL: Det som ungdom, foreldre og lærere kom fram til på møter i
mars, skal legges fram for våre folkevalgte på et politisk verksted til uka.
Dermed blir det ikke bare tørre tall fra Ungdataundersøkelsen, men også
gode kommentarer og nyttige råd for å stake ut kursen videre.
I løpet av tre kvelder i mars
ble resultatene av Ungdataundersøkelsen, som ble
gjennomført i fjor, tatt for
seg på foreldremøter på
Revetal ungdomsskole. Det
hele var i regi av elevene sjøl. Her ble det både
alvor og humor – rundt et
viktig tema. For å starte
med slutten: Resultatet av
foreldremøtene skal danne
grunnlaget for et politisk
verksted for kommunestyret i Re nå i april. Mye
viktig kom fram, men hva

har svart at de har minst en
venn de kan stole helt og
fullt på. Dette er gode tall
for Re-skolen. Så kommer
en konkret melding til de
som styrer Re-skolen: Lekser gjør ungdomstida mer
slitsom. Nesten 1 av 4 Reelever sier de får mer skolearbeid enn de klarer å ta
unna. – Press er bra, for da
kan man pushe seg til bedre
resultater. Men for mye
er ikke bra, for da blir det
stress. Det kan gi psykiske
plager. Ingeborg Knutsen

Det ble diskutert i grupper,
med ungdom og foreldre.
Da gikk praten livlig i amfiet
på den nye ungdomsskolen.
Hva kan skolen gjøre?,
var et spørsmål. – Stabile
lærerkrefter, ikke bytte
lærere hele tida, var et av
svarene. Hva kan elevene
gjøre? Et enkelt svar her
var: – Si hei! Et annet var
å ta vare på den nye flotte
skolen vi har fått her i Re.
Hva kan foreldre gjøre?
– Vise forståelse for at ungdommene noen ganger kan

“Flere jenter enn gutter forteller om psykiske problemer, men jentene er flinkere til å søke hjelp når de først får det. Så sjøl om det gjelder færre gutter,
så må dere gutter bli flinkere til å søke hjelp!”
Ingeborg Knutsen og Madelen
Heum Fanøy, Revetal-elever.
kan våre folkevalgte gjøre
for å følge opp alle de gode
intensjonene?
– De kan jo få noen tips om
hvor vi bør sette inn støtet,
mener Revetal-rektor Mona
Elisabeth Larsen. – Hva som
er bra, og hva som er mindre bra. Her gir ungdom og
foreldre politikerne et godt
verktøy å styre prioriteringene utifra.
Helt konkret og veldig
personlig ønsker rektoren
seg en ungdomsklubb på
Revetal, forteller hun til
ReAvisa. Med mulighet for
noe mer enn det etablerte
idretts- og kulturtilbudet
i Re – gjerne mekking og
andre praktiske gjøremål,
en møteplass for alle.
Ideen kommer fra ungdommen sjøl, og rektoren mener
det er viktig å møte ønsket
med et tilbud av den sorten.
Dette er noe politikerne
helt konkret kan gjøre. Og
dette har ReAvisa skrivi om
flere ganger før, seinest da
ungdommer protesterte mot
rivingen av 1986-bygget på
Revetal.
Ungdomsskoleelev Erlend
Bae, mediaansvarlig for
denne uka, oppsummerer
målet med møtene: – Bedre
miljø. Både mellom elever,
men også mellom elever
og lærere. Vi har jobba
godt med det over lengre
tid, gjennom Respektprosjektet, forteller Erlend.
Elevene presenterte tall fra
Ungdata-undersøkelsen i
Re fra 2017. De forteller at
det store flertallet av elever
føler at lærerne bryr seg
om dem. Hele 91 prosent

og Madelen Heum Fanøy
orienterer om lokale tall for
psykisk helse. – Flere jenter
enn gutter forteller om
psykiske problemer, men
jentene er flinkere til å søke
hjelp når de først får det.
– Sjøl om det gjelder færre
gutter, så må dere gutter
bli flinkere til å søke hjelp!,
råder Ingeborg og Madelen.
Det er én kjempestor forskjell mellom jenter og gutter: – Jenter er langt mindre fornøyd med sitt eget
selvbilde, enn det gutta er,
får vi vite. Det er akkurat i
Re, som ellers i landet.
– Det er ofte sånn at har du
det bra, så har du også et
godt selvbilde. Derfor må vi
være greie med hverandre.
For eksempel ikke si frekke
kommentarer til hverandre.
Det kan fort hende at
ungdom i dag tror de ikke
har et så godt liv som alle
andre, sjøl om de fleste har
det helt fint. På sosiale medier ser alt så fint og flott ut
for alle, men det er viktig å
tørre å vise fram at alt ikke
er helt perfekt hele tida.
Flere filmer var laga, både
viktige og morsomme: Hva
er det beste med å være
ungdom, var spørsmålet i
en av filmene. Svarene var
mange, og noen av dem fikk
salen til å runge av latter.
– Frihet, – lov å gi litt f…, –
og kanskje den som skapte
mest latter i salen: – GSG,
tre bokstaver jeg lever etter,
og som er litt lov når du er
ung. Går det Så Går det.
Alternativt: Går det ikke,
Så Går det ikke. Det er ikke
verre enn det!

være veldig slitne.
Og til slutt hva kan skolen
bidra med? Her kom lekser opp igjen. Faglærerne
kan samkjøre bedre, og
spre arbeidet bedre utover
skoleåret. Det er også viktig
med gode lekser, som oppleves som nyttig. Lekser
skal være repetisjon av
kjent stoff.
ReAvisa lot seg imponere av
møtet, vi var der på onsdagskvelden 7. mars.
Blandingen av alvor og
humor holdt på oppmerksomheten fra start til slutt
– og det skal bli spennende
å se hva våre folkevalgte får
ut av dette. Ideer mangler
det hvert fall ikke på. Og
de kommer på politikernes
bord. – Da vi hadde et
liknende opplegg for rundt
tre år siden, var tilbakemeldingen til politikerne at
den gamle, slitne skolebygningen den gang gjorde det
vanskelig å drive en god
skole. Da ble det vedtatt
et nytt skolebygg – som vi
sitter i nå, minner Smartgeneral Vidar Bugge-Hansen
forsamlingen om. Denne
ukas møter skal oppsummeres i en rapport som
forelegges våre folkevalgte i
et politisk verksted for kommunestyret i Re mandag til
uka, 16. april 2018. Dermed
blir det ikke bare tørre tall
fra Ungdata-undersøkelsen,
men også gode kommentarer og nyttige råd fra Reungdommen i tillegg.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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STØTTER HVERANDRE:
Hele 91 prosent av Revetal
ungdomsskole-elevene har
minst en venn de kan stole
fullt og helt på. Ingeborg
Knutsen og Madelen Heum
Fanøy orienterer om lokale
tall for psykisk helse. En
stolt Revetal-rektor Mona
Elisabeth Larsen tok i mot
foreldre og elever til foreldremøtene i mars.
Foto:
Stian Ormestad.
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VåRa-koret byr på
“kjærlighetsshow”
RAMNES: - Gratis inngang,
alle er velkomne!, forteller
Ingegerd Holt Brattestå i
en epost til ReAvisa. Hun
og resten av sangfuglene i
VåRa-koret arrangerer en
kjærlig konsert på vårparten
på Elverhøy i Ramnes:
VåRa-korets kjærlighetsshow! Dato er 22. april,
tidspunkt er klokka 18.00,
men kafeteriaen holder
åpent fra klokka 17.30
med salg av kaffe og kaker.
Så kom gjerne tidlig for
en hyggelig oppladning til
konserten, der kortreist pianist Truls Gran fra Revetal
spiller piano og Inga Christiane Kjæraas Evensen fra
Ramnes sørger for manuell
dirigering. Det blir også salg
av lodd, så ta gjerne med
kontanter hvis du vil prøve
vinnerlykken.

LAGER LIV: Ila Auto er headliner på siste festivaldag av RockStreamFestival, lørdag 23.
juni 2018. Her i aksjon på en av de utallige Slottsfjell-konsertene deres.
RÅ ROCK: Orango er et band alle må oppleve live, rett og slett. De spiller på RockStreamFestival fredag 22. juni. Bildet er fra da de rocka Ramnes på Bekkefare musikkfestival for noen år siden.

Premiereforestilling i Våle kirke
VÅLE: I samarbeid med
kantor og orgelpedagog
Bjørn Vidar Ulvedalen satser
Kattas Figurteater på orgelmusikk i sin nye forestilling Petra og Ulven, heter
det i en epost til ReAvisa.
Ulvedalen har arrangert
Sergej Prokofiev, kjente
orkesterverk Petra og ulven
for orgel og spiller sjøl. I
over 15 år har han jobba
utrettelig for at barn skal få
oppleve ”dronningen blant
musikkinstrumentene”. Han
driver orgelskole, har utviklet et pedagogisk opplegg
for orgelundervisning som
brukes over hele Norden
og arrangerer mestermøter
med konsertorganister for
orgelelever fra hele Norge.
Nå vil han at barn skal få
oppleve orgelmusikk som
publikummere uten at de
nødvendigvis skal måtte
delta i et religiøst arrangement. Han har invitert Kattas for å lage musikkteater.
Kattas er Norges største
private figurteaterensemble.
Teatret har holdt til i Tønsberg siden 2000 og ledes av
statsstipendiat Anne Helgesen. Hun har doktorgrad
i teatervitenskap og jobber
med figurteater både praktisk og teoretisk. Premiere
for stykket er lagt til Re og
Våle Kirke i dag torsdag
12. april klokka 12.00
og klokka 18.00.

TIGHT TRASH METAL: Tantara med Re-gutten Fredrik Bjerkø på vokal og gitar, her under en tidligere Slottsfjell-gig.
Foto: Synne Eggum Myrvang/Stian Ormestad.

Nykommeren redder festivalsommeren i Re
RAMNES: Til sommeren får du det beste Re har å by på, på en og samme festival – her hjemme!
Re-sommeren har vært tett
med festivaler, der noen har
forsvinni og andre kommet
til opp gjennom åra. Men
foran 2018-sommeren så
det plutselig veldig tynt ut.
Hæ? INGEN festivaler!?
Revårocken varslet før
fjorårets festival at det var
den siste – hvert fall for ei
stønn. Bekkefare har lagt
inn årene – hvert fall for ei
stønn. Om det blir en Re
minifestival i år er enda
usikkert. Men noen som
ikke nøler, er folka bak den
nystarta RockStreamFestival. De forteller at målet
er å skape en arena hvor
lovende artister som lager
egen rockemusikk har et
sted å spille. For det blir
færre og færre av de små
festivalene. Det merker vi
også her hjemme i kulturkommunen Re. Men sjøl
om RockStreamFestival vil
være liten, satser de stort.
De lovende artistene får
henge med store navn på
plakaten. Det er pukka på
øverste hylle: Headlinerne
er Ila Auto, Orango og Tan-

tara – alle med lokal tilknytning, og alle tre har gjort
stor suksess langt
uttafor Re.
Gjentar Orango tidenes
råeste konsert i Re?
Vi begynner med slutten: Ila Auto avslutter hele
festivalen som headliner
lørdag. De trenger neppe
noen nærmere beskrivelse?
Men kjapt og gæli kan vi
jo nevne at Vivestad/Høyjord/Oslo-bandet har vinni
Spellemann, gitt ut flere
kritikerroste og godt solgte plater, og hver sommer
speller de på Slottsfjell. I
sommer kommer de også
til den nyoppstarta Refestivalen. Orango har vel
også de fleste fått med seg.
De er headliner på fredag.
Gutta har rocka Re tidligere
med kritikerrost hjemmemekka rå rock – de siste
åra er musikken mekka på
et gårdsbruk i Vivestad,
der Orango-trommis Trond
Slåke har slått seg ned.
Orango har også spilt på
Slottsfjell og flere store
festivaler, og har farta mye

rundt på turne. Musikken
er 70-tallsprega rock med
heftige riff og en hel haug
med musikalsk snadder. De
må rett og slett oppleves
live. Da Orango spelte på
Bekkefare musikkfestival for
fem – seks år siden, ble det
karakterisert som tidenes
råeste konsert i Re. Publikum ble blåst av brosteinen
foran scenen, til tross for
at det bare var tre i bandet. Men de lager lyd! Om
mulig lager Tantara enda
mer lyd. De har spilt i hver
krik og krok i landet – også
på Slottsfjell – og en god
del i utlandet. Trash metallbandet har gitt ut en EP
og to LP-er som har skaffa
dem fans over hele verden
– også her hjemme i Re.
Vokalist og gitarist i Tantara
Fredrik Bjerkø har bare 200
meter å gå fra barndomsgården langs Kileveien til
festivalen. Mer lokalt går
det ikke an å få det.
Variert festivalerfaring
Ellers blir det mye forskjellig rockemusikk, både fra
lokale Vestfold-band, men

Taksering-oppretting-lakkering-ruteskift

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

også fra Oslo og andre
steder. Det blir campingmuligheter, og salg av mat og
drikke inne på området.
Det blir også satt opp
busser til og fra Tønsberg.
Aldersgrense blir 18 år, men
det blir også åpent for barn
under 18 år med følge av
en voksen person på over
25 år. RockStreamFestival
arrangeres sankthanshelga
21. – 23. juni 2018 på det
samme området som Bekkefare musikkfestival er blitt
arrangert på tidligere, langs
Kileveien i Ramnes. Bak
festivalen står Svein Flåteteigen fra Ramnes, Pål Isdahl Solberg fra Haugesund,
Knut Olav Falkeng fra Tønsberg, Petter Christian Bakke
fra Tønsberg og Thomas
Roberg-Askim fra Tønsberg.
De har variert bakgrunn
fra andre musikkfestivaler,
Tønsberg Middelalderfestival, spiller i band og er
veldig musikkinteressert og
-engasjert hele gjengen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Hva hadde vel Re vært
uten lokalrevy?
VÅLE: «Gi meg en fest på Fjellborg», synger
Revygruppa Sceneskrekk. Gi oss en lokalrevy på
Fjellborg, sier bare vi!
Sist helg var det lokalrevy
på Fjellborg igjen. Og heldigvis for det. Alle lokalsamfunn trenger å se seg
sjøl gjennom et skråblikk
nå og da! Og oppmøtet var
godt, over hundre stoler
var besatt under lørdagens
premiere.
Knakandes god debut
Og de som kom, gikk ikke
skuffa hjem igjen. Dette var
en lokalrevy på høyde med
de beste gjennom tidene.
En stor spilleglede på
scenen, gode sangprestasjoner hele veien, et bra
band til å backe – og til og
med en flott acapella-sang.
En lokalrevy i disse sammenslåingstider kan neppe
styre unna Tønsberg-tema.
At fisefine tønsbergensere
og langtifra like fisefine reinger skal styre og stelle en
ny kommune sammen, kan
nok by på utfordringer.
Revygruppa Sceneskrekk
kom med flere morsomme
eksempler. Unggutta Dan-

iel Høstmark Kroknes (16)
og Mathias Torheim (16)
gjør en knakandes god
debut, både med egenskrevet sketsj om Knarkus og
Mariuanus – og som medspillere i andre sketsjer.
Flere nummer fikk det til
å koke i salen. Spesielt
logopeden som blir smitta
av alle talefeil til de som
kommer til konsultasjon.
Lill Farstad (35) herjer
med lattermusklene til folk
gjennom en sketsj uten
dødpunkt. Til og med da det
ble stille, runget latteren i
salen. Fjellborg blir ofte hyllet i lokalrevyer på lokalet.
Den rolige «Gi meg en fest
på Fjellborg» bryter opp på
en fin måte. «Hvert fall er
dassen pussa opp, og vi veit
at resten kan bli like flott»
– «hvis folk stiller opp!».
En fin dugnad-oppfordring.
Vel blåst, revy-raringer. Vi
gleder oss allerede til neste
år!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Næringsliv i Re:

Spanderte kake, kaffe og en
gratis regnskapsprat i nyoppussa lokaler

TAKKETALE: Ivar Sørby takker for EMIL-prisen etter overrekkelsen under Vestfold bondelags årsmøte i mars.
Foto: Pressemelding.

«Mister Biogass» ble tildelt EMIL-prisen
REVETAL/GJENNESTAD: – Jeg er veldig stolt. Dette var stort!, sa Ivar
Sørby etter overrekkelsen på Vestfold bondelags årsmøte.
EMIL-prisen for 2018 tildeles
Ivar Sørby fra Revetal for
hans mangeårige arbeid
med å ivareta landbrukets
interesser i utviklingen av
industrielt biogassanlegg i
Vestfold, det vi nå kjenner
som Den Magiske Fabrikken.
Entusiasme, Motivasjon,
Ideer og Lagspill
Ivar Sørby (62) mottok
prisen på årsmøtet i Vestfold bondelag på Gjennestad videregående skole
onsdag 14. mars. Ivar dreiv
i mange år gården Holm
vestre i Våle. Nå er gården
solgt, og han og kona har
flytta til Revetal. EMIL står
for Entusiasme, Motivasjon,
Idèer og Lagspill, og Ivar
Sørby oppfyller alle kriterier,
talte bondelagslederen.
Sjøl synes Ivar det er ekstremt hyggelig å bli satt pris
på blant sine egne, lokalt
her i Vestfold. – Jeg har
jobba med dette i femten år
nå, og jeg brukte mye tid og
egne penger i starten. Etter hvert har det blitt yrket
mitt, men fortsatt bærer det
preg av å ikke være en helt

vanlig jobb, forteller Ivar til
ReAvisa med en liten latter.
Som bønder flest, har heller
ikke Ivar vært vant til vanlige arbeidstider. – Jeg stiller
opp og gjør det som trengs,
når det trengs. Akkurat som
bønder gjør. Jeg har alltid
vært selvstendig næringsdrivende og styrt tida mi
sjøl. Jeg ble ansatt for aller
første gang da jeg var 60 år.
Og da var det i det som kan
karakteriseres som en ganske så fri stilling hos Greve
Biogass.
Prater med både bønder
og de som styrer landet
Det var aldri noen selvfølge
at det Ivar trodde på, skulle
bli en suksess.
– Forskningsmiljøene i
Norge har vært klare for
dette med biogass i lang,
lang tid. Men det å få det
markedsmessig lønnsomt,
det satt lenger inne.
– Du må være litt sta og
holde på ideene du trur på.
Og i dette faget må du i tillegg ha en stor tålmodighet.
Det tok tid, men nå tar
det litt av, forteller Ivar

til ReAvisa. Seinest i forrige uka var han på besøk
i Stortinget. – Det er blitt
fremma et forslag om å gi
samme fordeler for biogass
som for el-biler. Det skal
mye til for at det får flertall,
men bare det at forslaget
blir fremma viser at også
rikspolitikere evner å tenke
utenfor boksen. Det er også
diskusjoner rundt tvungen
matavfallsortering.
Ivar farter rundt som Mister
Biogass, og prater med
både bønder og de som
styrer landet. At han nå blir
hedret av sine egne, med
EMIL-prisen fra Vestfold
bondelag, det varmer:
– Jeg er veldig stolt. Dette
var stort!
Har jobba langsiktig i
mange år
I juryens begrunnelse er
flere egenskaper trukket
fram: Han er grundig, systematisk, har faglig tyngde
og troverdighet og nyter
stor tillit blant bøndene.
Han har jobba langsiktig
over mange år for å nå de
resultatene vi ser i dag. Han

REVETAL: ROS økonomi i 2. etasje over det gamle lensmannskontoret på Revetal har 17 ansatte og omsatte i
2016 for over ti millioner kroner. De er en del av kjeden
Saga services, som nasjonalt består av totalt 225 ansatte
på femten adresser landet over. Marit Sibbern veit å få det
beste ut av begge verdener – både liten og lokal, men også
del av noe større: – Saga Services er en kjede av regnskapskontorer som ikke ønsker å selge sine virksomheter,
men være eid lokalt. Vi ønsker likevel stordriftsfordeler og
samarbeider for å bli bedre. Økt digitalisering og tekniske
løsninger er krevende for enkeltkontorer. Da er det godt å
kunne trekke på ressurser sammen. Med slagordet «Vi jobber for det lokale næringslivet», sikter Marit seg primært
inn på Re, men har som så mange andre næringsdrivende
på Revetal kunder fra en stor omegn. Den siste tida har
lokalene i Næringsbygget blitt pussa opp, og framstår
som lyse, åpne og mer moderne. Fredag 16. mars holdt
Marit, Inger Lise Jensen og resten av ROS-gjengen åpent
hus med kaffe, kaker og en gratis økonomi-prat. – Vi er jo
veldig stolte av åssen vi har fått det her, da. Så vi tar folk i
mot med åpne armer, både nåværende og nye kunder, sier
Marit og Inger Lise til ReAvisa med to store smil.
Foto:
Stian Ormestad.
har stått på for bøndenes
interesser og bidratt til et
positivt omdømme for saken
og for Vestfoldlandbruket,
ikke bare her i fylket, men
i hele landet. Han har etter
hvert hatt ulike roller og
arbeidsgivere, men har hele
veien vært tro mot grunnideen om et positivt samspill
mellom bønder og storsamfunnet; sammen kan vi
produsere mer mat med
mindre klimaavtrykk, og
det skal være lønnsomt
for alle parter.
Starta i det små på egen
gård
Ivar Sørby starta med et
prosjekt på egen gård i
2003, da var tanken gårdsbaserte anlegg. Men som
Ivar raskt skjønte: Vi må
tenke større og industrielt,
og vi må løse samfunnets
problem med matavfall.
I 2009 dro han i gang en
forstudie om landbrukets
plass i et industrielt biogassanlegg, ansatt av Vestfold Bondelag som prosjektleder. I 2012 ble han ansatt
som prosjektleder i Vesar

og kunne inngå avtaler
med bønder om levering av
husdyrgjødsel og mottak
av bioresten. Og nå, som
ansatt i Greve biogass, er
han fortsatt opptatt av og
forstår bondens behov, jobber for å beholde politiske
rammevilkår for norsk biogassproduksjon og synliggjøre landbrukets betydning
i disse prosessene.
– Ivar er Mister Biogass!
– Vestfold bondelag vil
takke Årets EMIL-prisvinner for mange års iherdig
innsats. Det har vært jobben hans, men engasjementet og arbeidet som er
lagt ned strekker seg lang
utover det som kan forventes av en vanlig jobb, heter
det i utmerkelsen. Juryen
vil understreke at vinneren
er foreslått av flere lokallag
og enkeltpersoner. Og som
forslagsstillende lokallag så
betegnende skreiv i sin begrunnelse: Han er jo Mister
Biogass!
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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Sport i Re:

Kort om IL Ivrig volleyball:
Dette var helgas IL Ivrig-lag: 1. Inger R. Jensen 2. Mona Haga 3. Merethe Larsen 4. Mona Ulrich 6. Bente Husum 7.
Elisabeth M. Larsen 8. Kari Anne Borchgrevink 10. Tina Skaardal 13. Lene Rønningen 18. Mariann Hegg 19. Helene
Heum 22. Linn D. Thuve.
Helgas turnering endte med en 5. plass til IL Ivrig-damene. De vant og hadde god kontroll på flere kamper, før det
skifta mot slutten og marginene så absolutt ikke var på vertenes side.
Resultatliste fra lørdagens turnering: 1. plass Hamar VBK, 2. plass OSI 4, 3. plass Oldenborg, 4. plass Holstad, 5. plass
IL Ivrig, 6. plass Veste Aker, 7. plass Bislett VBK 2, 8. plass NMBUI.
Resultatene for 3. divisjon damer region Øst hele sesongen, der de to beste rykker opp til 2. divisjon, de to nederste
rykker ned til 4. divisjon: 1. plass Hamar VBK 187 poeng, 2. plass IL Ivrig 149 poeng, 3. plass Holstad VBK 132 poeng,
4. plass OSI 4 118 poeng, 5. plass Vestre Aker VBK 107 poeng, 6. plass Oldenborg 85 poeng, 7. plass Bislett VBK 2 76
poeng, 8. plass Skjeberg VBK 60 poeng, 9. plass NMBUI 46 poeng. Det betyr egentlig opprykk for Ivrig-jentene, men
de vil si ifra seg plassen i 2. divisjon og fortsette i 3. divisjon til neste år.
Herrelaget endte på 6. plass av totalt 18 lag i deres pulje i 4. divisjon - det betyr fortsatt 4. divisjonsspill til neste år,
hvis det samles nok spillere til å stille lag. Interesserte kan ta kontakt med leder i IL Ivrig volleyball Jan Gunhildstad på
telefon 957 04 328 eller epost jagunhil@online.no.
Lørdag 21. apil (hele dagen) arrangerer IL Ivrig VårCup for mix-lag i Vålehallen.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Poengdeling i sesongåpningen for Re FK
BERGSÅSEN: Re gikk ut i hundre og fikk straffespark allerede etter fem minutter. Simen Wifstad satte kula sikkert
i mål. Men Larvik Turn utnytter et passivt forsvarsspill og
utlikner ikke lenge etter, heter det i kampreferatet på Re
FKs nettside: Det sto ikke på sjansene til hjemmelaget, og
det var spesielt Mathias Bettum som var i sentrum. I løpet
av de første 45 minuttene ble han spilt glitrende gjennom
fire ganger, men avslutningene var av det heller magre
slaget. Flere andre Re-spillere hadde også store muligheter,
men det var først helt på tampen av kampen at det løsna.
Ole Gabriel Holtung plukka opp returen på en corner, dribla
fire mann og spilte inn til Audun Kalleberg, som sleiva
ballen inn fra 35 centimeters hold. – Jeg gjorde ALT sjøl.
Denne sesongen kommer jeg til å score tosifret. Nå blir det
rock’n’roll framover, bedyrer den levende Re-genden
Audun Kalleberg. Re skulle etter planen drepe kampen etter hvilen, men fikk i stedet to tidlige i sekken etter personlige feil, og dermed måtte Morten Hønnelands mannskap
jage scoring. Til slutt fikk Re-gutta uttelling, og det var
Mathias Bettum som sikra ett poeng med sitt første mål i
Re-drakta. Han utnytta en
retur fra gjestenes keeper
og satte inn 3-3, som ble
sluttresultatet. – Målet er å
nå like mange kamper som
Audun i svart, sier Mathias. Konklusjonen på Re
FKs nettside lyder kort og
greit slik: – Ett poeng etter
sjansesløseri!
Foto: Stian Ormestad.

holtgard.no
tlf 928 128 94

KLINKER TIL: IL Ivrigs
volleyballjenter herjer i
toppen av 3. divisjon og vil fortsette å gjøre
det til neste år.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Foto:
Stian Ormestad.

Årets sureste tap i siste hjemmekamp for Ramnes-jentene
RAMNESHALLEN: Våre håndballjenter har kjempa tappert, men tapt litt for mange av de
javne kampene – så også i sesongens siste hjemmekamp, som ble akkurat et sånt bikkjeslagsmål som trener Ronny Bekkevold regna med: – Dette var en kamp jentene veldig
gjerne ville vinne. Vi møter et formsterkt Teie-lag med bare et ett tap på siste ti kamper,
forteller Ronny til ReAvisa. Ramnes fører kampen og vinner en fartsfylt 1. omgang med
17 – 13-ledelse til pause. Denne omgangen var kanskje årsbeste av håndballjentene
våre. Derimot lugger det litt i 2. omgang. – På tampen av kampen slipper vi gjestene inn
i kampen igjen, og når det gjenstår ett minutt er stillingen 26 – 26. Tre sekunder før full
tid scorer Teie og vinner 27 – 26. – Dette tapet er årets sureste, vi leverer en meget god
kamp, men tuller bort seieren i de siste minuttene. Ramnes-treneren oppsummerer sesongen slik: – Som forventet, og helt ifølge målsetningen. Vi merker at vi kan holde nivået til
alle lagene i 3. divisjon. Vi har dessverre tapt litt for mange kamper der det er javnt. Men
tatt i betraktning lagets unge snittalder og nykomponerte lag syns jeg vi er gode ambassadører for Ramnes! Ramnes havna sånn cirka midt på tabellen i år. Det vil si fortsatt 3.
divisjonsspill neste sesong – men med litt større ambisjoner: – Etter siste seriekamp skal
vi ta noen ukers ferie, før oppladningen til neste sesong starter i god tid. Vi vil da ha en
målsetning om å bli blant topp fire, forteller Ramnes-trener Ronny Bekkevold til ReAvisa.
– Jeg er superfornøyd med å kunne dele så mye tid sammen med denne herlige gjengen!
Foto: Stian Ormestad.
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Spilte for seier – men ikke opprykk
VÅLEHALLEN: – Ja, nå risikerer vi å rykke opp, sier Mona Haga etter
volleyball-sesonginnspurten hjemme i Vålehallen sist helg.
Sist helg, lørdag 7. april,
var det volleyball i Vålehallen hele lørdagen, fra
morgen til kveld. IL Ivrigs
volleyball-jenter tok i mot
sju gjestende lag til sesongens siste ranking-turnering. Nesten uansett utfall,
ville IL Ivrig havne på 2. og
opprykksplass på tabellen.
Det var bare en teoretisk
mulighet for noe annet.
– Risikerer opprykk...
– Vi ligger på andreplass, og
mister neppe den plassen,
så sånn sett er det ikke så
viktig å vinne i dag – men
vi liker jo å vinne da, sier
Mona Haga (41) fra Barkåker og ler. – Derfor er det
alltid blodig alvor på banen.
Men opprykk vil Ivrig-jentene helst ikke ha noe av…
– Ja, vi risikerer å rykke opp
nå. Vi er en fast gjeng med
fjorten damer som alle har
familie og barn, så det er
greit å drive med litt annet
enn volleyball, også. Derfor
sier vi nok fra oss plassen

i 2. divisjon og fortsetter i
3. divisjon på samme nivå
som i år. Jentene trener en
til to ganger i uka. – Vi blir
veldig sammensveisa, for
volley-ball er en lagsport
der man er veldig avhengig
av hverandre. Det er jo helt
klart det sosiale som gjør
at vi holder på enda – laget
vårt er nok det med høyest
snittalder, der de eldste har
runda femti år. – Rutinerte
spillere, heter det vel så
fint?, sier Mona og ler. Det
eneste som mangler, er en
trener. – Det er jo litt dumt,
mener Mona, – vi trenger
en dedikert trener som kan
ta seg av nye spillere. Vi har
nesten ingen rekruttering av
den grunn. Det sier jo sitt,
forteller Mona, – at når Veteran-NM spilles første helga
i mai så stiller Ivrig med et
nesten identisk lag som det
vi har i dag, bare med noen
få jenter som ikke er gamle
nok. De yngste på laget
er født på 1990-tallet, de
eldste på 1960-tallet.

Ivrig kunne med fordel fått
inn yngre krefter. – Det
optimale hadde vært å få
inn noen som starter opp et
eget nybegynnerlag med en
dedikert trener, slik at noen
kan overta etter oss – eller
rekrutteres inn på vårt lag
når de er på et passende
nivå. – Dette er viktig dersom Ivrig skal ha et aktivt
volleyballmiljø i framtida,
mener Mona.
Trenger flere gutter
Mens damelaget sliter litt
med rekrutteringen, men
er mer enn nok spillere til å
stille lag også neste sesong,
er det mye verre for herrelaget. Ivrig-gutta har denne
sesongen spilt i 4. divisjon,
og resultatmessig har det
gått veldig bra: Seks seire
på åtte seriekamper og 2.
plass og 3. plass i to rankingturneringer. – Likevel
havner gutta våre bare midt
på treet av de 18 lagene på
totalrankingen, fordi vi på
grunn av få spillere måtte

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

stå over to rankingturneringer, forteller Jan Gunhildstad, leder for IL Ivrig volleyball. – Treningsoppmøtet
har vært elendig, og vi er
derfor veldig avhengig av
tilgang av nye spillere fram
mot høsten for fortsatt å
ha med lag i seriespillet,
forteller Jan. Derfor oppfordres alle som har lyst til å
spille volleyball å ta kontakt,
så det kan meldes på lag fra
og med neste sesong også.
– Avgjørelsen om videre
seriespill må tas i løpet av
mai, forteller Jan til ReAvisa. – Er det noen som kan
tenke seg å lede rekrutteringstiltak i tillegg, så har
vi i utgangspunktet både
treningstider og økonomi
til å takle dette, forteller

volleyball-sjefen til ReAvisa.
Håper å opprettholde og
gjerne utvide aktiviteten
– Volleyball er både god
trening og veldig sosialt, så
vi håper at vi i IL Ivrig kan
opprettholde og utvide vår
aktivitet – men da trenger
vi både ressurspersoner og
spillere!
Leder i IL Ivrig volleyball
Jan Gunhildstad er å treffe
på telefon 957 04 328 eller
epost jagunhil@online.no.
Allerede lørdag 21. apil er
det ny volleyballturnering i
Vålehallen med VårCup for
mix-lag hele dagen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Gulljenta Jeanette Hegg Duestad
kom hjem til en stor overraskelse
FON/BERGEN/REVETAL: Gulljenta Jeanette Hegg Duestad
(19) fra Fon kom hjem til en stor overraskelse, etter seier i
kvinnenes junior-NM 60 skudd luftgevær i Bergen nå nylig.
Det lokale næringslivet hadde samla seg og sponser en
splitter ny bil, så skyttertalentet kommer seg lettere – og
billigere – rundt på treninger, samlinger og konkurranser.
– Det hjelper veldig på budsjettet, forteller en strålende
fornøyd Jeanette til ReAvisa. – Det koster mye penger å
satse skikkelig, og det går nesten ikke hvis jeg skal ta alt
av egen lomme – eller mamma og pappas lomme, da, sier
19-åringen og ler. Transport er en stor utgiftspost, for det
blir mye reising. Mye fly, men også mye bilkjøring.
– Jeg kjører rundt 25.000 kilometer i året, og det koster.
Så tusen takk, dette er veldig flott gjort!, sier Jeanette,
som skryter av bilen. Den er foliert opp av Ditt Grafisk
på Revetal – en av sponsorene sammen med Revetal
eiendom, Gran VVS, Jan Haslestad AS, Re-El, Re-torvet,
Power Revetal, Revetal glasservice, Kjell Foss, Sport 1, Ditt
klubbhus, Ditt klubbvann, Bjune betong og Brankos Auto.
På hver side er det et tøft bilde av Jeanette, der det står
«jeg sikter mot OL i Tokyo 2020». – Den er blitt veldig fin,
så jeg skal stolt kjøre rundt i denne! Det er fantastisk flott
gjort av næringslivet her hjemme i Re, og det er gøy at det
blir lagt merke til at jeg satser. Tusen takk for hjelpa!
Re-jenta har etablert seg i norgeseliten og var storfavoritt
før NM. Hun svarte opp med å være best både i kvalifiseringen og finalen – og det ble nok en gullmedalje til Jeanette.
Tirsdag til uka er uttaket til VM, og Jeanette bør absolutt
være godt innafor uttaket for å bli med dit.
Foto:
Stian Ormestad.

Re-bedrifter støtter Horten Cykleklubb
REVETAL: Onsdag 21.mars fikk Dag Erik Kristensen, nestleder i Horten og Omegn Cykleklubb overrakt klubbens
nye sponsorbil til bruk som følgebil landet rundt. Med på
overrekkelsen var representanter for sponsorer på Revetal.
Anders-Gustav Holt er meget godt fornøyd med klubbavtalen, som han regner med vil føre til at også Horten-folk
tar turen til Revetal for å benytte service og support, blant
annet i sykkelsesongen. Samme kveld som overrekkelsen
gikk turen til Flandern i Belgia til et ritt for juniorer, fortalte
Kristensen. Juniorene tar fly, mens den splitter nye følgebilen kjører nedover. På bildet ser vi foran Dag Erik Kristensen, nestleder i Horten om Omegn Cykleklubb, bak ser
vi fra venstre glade sponsorer Bjørn Korslund, klubbpartner
– Sport 1 Revetal, Ronny Gudvangen, Ditt Grafisk - som
har foliert bilen, og Anders-Gustav Holt, Ditt kontor.
Foto:
Håkon Westby.

Full fart i “boksen” på Lundteigen – med nye eiere
LUNDTEIGEN: Helene Havang har tatt over
drifta av Revetal CrossFit på Lundteigen, som
snart har 100 aktive medlemmer.
Det var mange som var
kommet til «boksen» fredag
ettermiddag 23. mars. Det
ble servert både kake og
drikke for å feire at det var
klart for den siste runden av
Crossfit Open i lokalene til
Crossfit Revetal på Lundteigen.
Både intern og internasjonal konkurranse
Crossfit Open er en kvalifisering til Crossfit Games,
som går av stabelen i
USA i august. Det vil si at
crossfit-konkurransen er
internasjonal, men at man
konkurrerer internt i crossfit
miljøet sitt: – Man konkurrerer i hver sin boks der
man kommer i fra, forteller
Helene Havang som er ny
eier sammen med Ole Peder
Moe. Poenget med Crossfit Open er at man samler
poeng for å komme videre
i konkurransen. Helene forteller i midlertidig at ingen
på Revetal crossfit har nok
poeng til å komme videre
i denne omgang. Det er
tross alt nærmere 250.000
deltakere fra verden over i
konkurransen.
Jeanett Enger Helgesen er
en av de mange deltakerne
som er med i Crossfit Open.
– Det er veldig gøy, lærerikt
og utfordrende, forteller
hun. I tillegg forteller hun at
det er ganske vanskelig.
– Målet mitt er ikke å bli
sist, ler Jeanett og sikter til
både den interne konkurransen og den internasjo-

nale. Fra Crossfit Revetal
er en av tre medlemmer
med på Crossfit Open – det
vil si rundt tretti stykker.
Totalt nærmer klubben seg
hundre medlemmer. Og det
var langt over tretti stykker som hadde tatt turen
fredag 23. mars, for i tillegg
til deltakere var det også
dommere og heiagjeng i
boksen. Blant deltakere,
dommere og støttespillere,
kom lokalavisa over Jonas
Rustan Cudrio (10) og Adele
Rustan (12). – Nei, vi er jo
og ser litt på foreldre, heier
og sånn, forteller Jonas.
– Og det er veldig gøy å se
på og være her, forteller
Adele. Begge de to har lyst
til å starte med crossfit når
de blir eldre, fordi det ser så
gøy ut. Og rett før den siste
runden i konkurransen sa
Helene til lokalavisa:
– Dette er en happening alle
gleder seg til!
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

CROSSFIT OPEN: Deltakerne i boksen gir alt! Det
er Helene Havang som
drifter Crossfit Revetal,
og her er hun klar for
siste runde med Crossfit
Open. Jeanett Enger Helgesen sitt mål er å ikke
bli sist.
Foto:
Amalie Andersen.
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Flotte forhold i en rekordlang vinter
RE: Hvem sku’ tru at vi kunne rapportere om nok ei flott skihelg i Re, i
aprilavisa? Det er mange som nyter vinteren - på overtid!
Et femtitalls turgåere hadde
tatt seg en pause på Langevann da ReAvisa var innom på palmesøndagen.
Vaffelpressa i skikiosken til
Ramnes IF og Re løypelag
gikk glovarm.
– Re-løypene minner
meg mye om Nordmarka
Varmt var det også i solveggen på den lille skikiosken,
der Just Ebbesen fra Ringshaug og Erik Tandberg fra
Tønsberg hadde slått seg
ned. Just bruker Re-løypene
så snart han får anledning,
så lenge det er vinter og
skispor. – Jeg vokste opp i
Oslo, og dette minner meg
mye om Nordmarka-terrenget som vi brukte mye som
barn. Oslo har Nordmarka,
vi i Vestfold har Re-løypene!
Erik er med for å pusse
støvet av både ski og skikunnskapene. – Jeg er bedt
med på hyttetur seinere i
påska, og fikk beskjed om
at der blir det skikonkurranse. Da måtte jeg ut og
trene litt, da veitu!
På benken utenfor Sveins
plass blir vaffelplater i
vårsola foreviget på sosiale medier. Ida Hotvedt
og Guro Ødegård, begge
fra Skjeggestadåsen, nyter

det fine påskeværet. Ida er
lommekjent i Re-løypene,
mens Guro går her for aller
første gang. – Vi har begge
hjemmepåske med jobbing,
så da er det fint å få litt
feriefølelse innimellom slaga
med en tur i Re-løypene,
sier jentene og smiler.
Henning Larsen i Re løypelag forteller at salget går
så det suser i skikiosken.
Det er javn strøm med
folk, og alt de handler går
til inntekt til Re-løypene.
Løypelaget kjører opp spor
også før den kommende
helga, informerer løypekjører Anders Bøhle på NRK
Vestfolds morgensending
rett før denne avisa gikk
i trykken. Re løypelag og
IL Ivrig er de to største
klubbene som kjører opp
løyper. I tillegg kjører Hauk
IF løyper i Undrumsdal, og
Vivestad IF rundt Sagatun i
Vivestad. Og når det minker
på den naturlige snøen, har
IL Ivrig back-up på Bibo for
å drøye skisesongen lengst
mulig. – Snøproduksjonen
fortsetter så lenge vi har
kulde, forteller Øivind Kjær
i IL Ivrig. Det er ikke gratis
å produsere snø, kjøre opp
løyper og holde alt vedlike
– sjøl om all jobben gjøres

på dugnad. Derfor er det
fullt mulig å støtte dugnadsarbeidet ved å vippse IL
Ivrig på 29829 eller Re
løypelag på 74064.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

RETT UT PÅ INSTA: Flotte opplevelser må deles, så også
en vaffel i vårsola. Ida Hotvedt og Guro Ødegård, begge
fra Skjeggestadåsen, tar seg en pause på benken utenfor Sveins plass.
Foto: Stian Ormestad.

Re Veien
Golfklubb
inviterer
nybegynnerkurs
til golf
- kurstilfor
nybegynnere i golf
Lørdag 5. eller
og søndag
6. som
mai, begge
dager
for deg
vil friske
oppca. kl 10.00 – 16.00.
VTG-kurs
Reog
Golfklubb
i august
og september:
Kurset omfatter både
teori
praksis,
og ledes
av vår dyktige pro/trener Robert Moen.
Veien til golf. For nybegynnere eller du som vil friske opp.

Man trenger ikkeAugust:
noe forhåndskunnskaper
om
ellerogeget
utstyr,
Fredag 18. kl 1800, lørdag
19.golf
kl 1100
søndag
20. klmen
1100.møt gjerne i
Pris kr 1200
sen,
400.495,Fritt spill
treningstøy og joggesko.
Pris
kr.junior
990,-kr(kr.
for ut
deåret.
som er født i 1999 eller senere),
dette inkluderer både kurs og kursmateriell og ikke minst medlemsskap i Re GK ut året
1. kl 1800, lørdag 2. kl 1100 og søndag 3. kl 1100.
med fritt spill påSeptember:
banen, friFredag
bruk av
rangeballer og oppfølgende gruppetreninger med
Halv pris. Fritt spill ut året.
pro’en utover sommeren.
Felles pro-trening kan arrangeres.

Påmelding til Jan Gunhildstad på tlf 95704328 eller epost jagunhil@online.no.
Påmelding sms/telefon til:
Jørn tlf 47 29 72 44, Morten tlf 94 28 00 90, Kari tlf 91 51 13 17

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

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

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

Frode Hestnes gjenvalgt som Ivrig-leder

PÅ PALLEN I KOLLEN: Thorben Thornquist (11), Lovise Horn (11) og Oscar Joberg Horn
(11) er stolte IL Ivrig-skiskyttere.
Foto: Privat.

Ivrig-skiskyttere på pallen i Holmenkollen
RE/OSLO: IL Ivrigs mix-lag med 11-åringene Thorben Thornquist, Lovise
Horn og Oscar Joberg Horn bryna seg på reine guttelag i alderen 11 - 12
år i Holmenkollen. Det gikk vanvittig bra - med pallplass!
Thorben Thornquist (11),
Lovise Horn (11) og Oscar
Joberg Horn (11) var ett
av flere lag som gikk TRYstafetten i Holmenkollen på
tampen av mars måned.
Det er et godt skiskyttermiljø i IL Ivrig, med faste
treninger på et av landets
flotteste anlegg for sporten.
Denne sesongen har de
gode resultatene kommet
på rad og rekke, også helt
på tampen av sesongen.
Strålende fornøyde
Oscar var først ut: – Moro
å gå i Kollen for første
gang, jeg måtte bruke noen
ekstraskudd, men var i godform i løypa!
Lovise veksla med Oscar.

– Jeg synes det var kjempegøy. Dette er første rennet jeg går hvor vi skulle
bruke ekstraskudd. Jeg
slapp å bruke det på første
skyting, men på andre skyting måtte jeg bruke ett.
Thorben forteller om god
glid og god fart i sporet.
– Men jeg måtte bruke fire
ekstraskudd totalt, forteller
gutten på siste-etappen
som i likhet med resten
av laget har all grunn til å
være strålende fornøyd med
TRY-stafetten og sesongen
forøvrig.

kjempegøy!
IL Ivrig hadde også et lag
som kom på 9. plass og
13. plass i klassen Gutter
13-14 år. På 9. plass kom
William Cubes Pedersen,
Håkon Milliam Ustad og
Sebastian Joberg Horn, og
på 13. plass kom Sindre
Andreas Søby (13), Vebjørn
Horn (13) og Robert UrsinHolm Walle (13). Sebastian
Joberg Horn satte også best
etappetid på siste etappe av
alle deltagerne. Godt jobba
i sesonginnspurten av IL
Ivrig-skiskytterne!

Flere gode ivrigresultater
Hele laget er enig om en
ting: – Flere burde begynne
med skiskyting, dette er

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

STILTE MED TOTALT TRE LAG: På det største bildet ser vi fra venstre Sindre Andreas
Søby, Vebjørn Horn og Robert Ursin-Holm Walle. På det minste ser vi Håkon Milliam Ustad,
Sebastian Joberg Horn og William Cubes Pedersen.
Foto: Privat.

BIBO: Frode G. Hestnes gikk nylig av som statssekretær
for statsministeren, men har nok å henge fingra i her
hjemme i Re. Blant annet som fortsatt formann av det
lokale idrettslaget. IL Ivrig avviklet sitt årsmøte i klubbhuset på Bibomyra torsdag 8. mars med 28 stemmeberettige til stede. Innkalling og saksliste ble godkjent og
Frode Hestnes ble valgt til møteleder. Årsberetninger for
hovedstyret og undergrupper ble opplest og godkjent. Det
samme ble regnskapene, som vitner om stor aktivitet.
På anleggssektoren er områdene rundt Bibo godt utbygd.
Det neste som ønskes er en egen turnhall i tilknytning til
Vålehallen. Turngruppa har så stor aktivitet at den trengs.
I tillegg står oppgradering av friidrettsanlegg på deler av
området for tur. Det var kommet inn to saker til behandling. Den ene ønsket egne årsmøter for undergruppene,
men forslaget ble etter en del diskusjon avvist av årsmøtet.
Det andre var at i forbindelse med kommunesammenslåingen ønsket man å være i forkant og diskutere framtidig
drift av idrettsanlegg i forhold til støtte og bistand fra kommunen. Det var enighet om å fremme saken i idrettsrådet,
og årsmøtet pekte ut personer til å sitte i et utvalg for å
jobbe med saken. Regnskaper og budsjetter ble enstemmig vedtatt. Kontingenten ble vedtatt uforandret. Frode G.
Hestnes tok gjenvalg og ble enstemmig valgt til leder. Som
nevnt i ReAvisa, mars 2018, har Frode nylig gått fra jobben
som statssekretær på statsministerens kontor, og returnerer til jobben i Antidoping Norge og vervene i lokal- og
fylkespolitikken, deriblant varaordfører i Re. Og formannsvervet i IL Ivrig. Etter valgene får Hestnes med seg disse
i hovedstyret: Nestleder Kjetil Olsen Husemoen – ikke på
valg, sekretær Marianne Sollie – valgt for 2 år, kasserer
Heidi Torp – ikke på valg, driftsleder Helge Skaug – ikke
på valg, styremedlem Kristin Asdal – gjenvalg 2 år. Leder
fotball- Rene Louise Nagel Gjelstad – gjenvalg 1 år, leder
Volleyball – Jan Gunhildstad – Gjenvalg 1 år, leder Turn –
Laila Hestnes – valgt 1 år og leder Ski – Thomas Langedrag
– Valgt 1 år.
Foto: Håkon Westby.

Alfred Ringdal gjenvalgt i Ramnes IF
BERGSÅSEN: Ramnes IF holdt årsmøte i Underetasjen
onsdag 14. mars med femten personer til stede. Innkalling
og dagsorden ble enstemmig godkjent. Årsberetninger og
regnskap for hovedstyret og undergrupper ble gjennomgått
og godkjent. Årsberetningene forteller om stor aktivitet
blant de 483 medlemmene. Anker Kirkevolds pokal for stor
administrativt virke ble tildelt Øyvind Kirkevold, som gikk
av som kasserer i hovedforeningen. Ramnes IFs innsatspokal gutter/menn ble tildelt Torbjørn Kristiansen for sin
innsats i håndballgruppa, mens Ramnes IF innsatspokal
jenter/kvinner ble tildelt Elise Hogsrød. Regnskapet for
hovedforeningen og undergruppene ble presentert av Knut
Svendsen. Regnskapene viser at det er god økonomisk drift
og styring i alle grupper. Medlemskontingenten ble vedtatt
uforandret. Et forslag om opprettelse av utvalg for innebandy ble godkjent. Et forslag om å lage ”retningslinjer
for personvern, bildebruk, varsling, politiattester mv.” ble
godkjent. Dette er i tråd med sentrale føringer. Valget ga
følgende resultater: Leder Alfred Ringdal, gjenvalg 1 år,
nestleder Synnøve Finnerud, gjenvalg 2 år, kasserer Grete
Myhre, ny 2 år, sekretær Elise Hogsrød, gjenvalg 2 år,
styremedlem Knut Svendsen, gjenvalg 1 år, varamedlem
Morten Lewin, gjenvalg 1 år. Husstyre består av leder
Øyvind Kirkevold, gjenstår 1 år, Elin Gebur, gjenstår 1 år,
Alfred Ringdal, gjenvalg 2 år, og Åse Ringdal, gjenvalg 1
år. Valgkomiteen ledes av Mona Frellumstad, gjenvalg 2 år,
sammen med Hogne Fevik, gjenvalg 1 år, Torbjørn Kristiansen, ny 2 år, og varamedlem: Henrik G Sandnes, ny 1 år.
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Tipping i Re:

Re slår snart Verdal’n?

Nye pasienter
ønskes velkommen!
Moderne utstyr
- Kort ventetid

REVETAL: På under to uker ble det levert to lapper på Mix Revetal som kasja inn til sammen 11
millioner kroner!

Ring oss på tlf.

33 05 25 41
www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening

holtgard.no
tlf 928 128 94

GLAD VINNER: Heidi Thoren Rødje og hennes Mix-gjeng
tok i mot lappen som resulterte i storgevinsten sist helg.
Hun forteller om en glad vinner!
Foto: Privat.

– Når man driver en egen,
liten kiosk på Re-torvet, på
lille Revetal, så er det moro
at noen av de mange som
tipper her får drømmen
oppfylt!, forteller Heidi
Thoren Rødje til ReAvisa. Og
i mars fikk hele to kunder
av Heidi drømmen oppfylt,
da de vant godt over fem
millioner kroner hver.

Hamar. Hva hun skal bruke
pengene på, klarte hun
ikke å svare på der og da,
melder Norsk Tipping. Vinneren vil være anonym.
Den neste vinneren er også
anonym. Han var ikke klar
over at han hadde vinni sjøl
heller, for Norsk Tipping fikk
ikke svar på telefonen på
lørdagskvelden.

To premiepotter på femseks millioner kroner
Først gikk ei rekke inn for
en Vikinglotto-tipper, og
premien ble nesten 5,2
millioner kroner. Så ble det
førstepremie i Lotto halvannen uke etter, der premiepotten var over 5,8 millioner kroner. Den siste var
en Re-mann, den første var
en Tønsberg-dame. For som
så mange andre som bruker
Revetal, var også vinneren
ei dame som hadde reist
et stykke for å nyte godt
av den ekstra gode Reservicen. – Tuller du med
meg nå, nei dette tror jeg
ikke noe på!, var reaksjonen
da Norsk Tipping ringte fra

Revetal-rekorden
er på 8,5 millioner
Synes du summene på godt
over fem millioner kroner er
høye, så kan Heidi fortelle
at noen har vinni enda mer
her: Tilbake i 2012 vant en
heldig reing 8,5 millioner!
Den lille, lokale Mix-kiosken
er stor på tipping: – Vi er
nest størst i Vestfold på
tipping, og nasjonalt ligger
vi på 75. plass av 4.600
kommisjonærer landet over,
forteller Heidi.

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

09999.no
m

dnbeiendo
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Frivillighet i Re:

Re LHLs første leder ble hedret

Lokale artister på scenen
under minnefond-markering
REVETAL: Lokale artister underholder når
Andreas’ Minnefond deler ut årets stipend
på Restauranten 21. april.
Både Stian Hoksrød på
klassisk gitar, Erlend Bae på
klassisk sang og Oda Joberg
og Harriet Berg Trippestad
på sang står på programlista når stiftelsen Andreas
Bull-Gundersens minnefond
skal tildele årets antivoldsstipend på 30.000 kroner
på Restauranten Revetal
lørdag 21. april.
Hva ble fjorårets
stipend brukt til?
Arrangementet, som er
gratis og åpent for alle,
begynner klokka 18.30 og
varer cirka to timer. Også
fra familien Bull-Gundersen
vil det komme innslag, og
det vil bli loddet ut kunst.
Fjorårsvinner Incestsenteret
i Vestfold vil fortelle hvordan
de har brukt stipendpengene. Hovedinnslaget vil bli
selve tildelingen av årets
stipend, som styret har
besluttet skal gå til Sande
judoklubb. Klubben, som
har imponerende 100 medlemmer, lærer hvordan man
kan bruke en kampsportteknikk uten slag og spark,
og hvordan arbeidet med
de unges holdninger er like

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

viktig som selve idretten.
Klubbtrener og politimann
Simon Gerhardsen sier det
slik: – Det første de lærer er
at dersom du går på judo,
så får du ikke lov til å sloss
utenom på trening. Vi har
flere gode eksempler på at
vi har stanset voldelig oppførsel blant enkelte barn/
ungdom, fordi de har stått
i fare for å måtte forlate
klubben. Vi har fulgt dem
opp med samtaler og råd,

UTDELING: Marit Theiste
Østlie, Elisabeth Sann og
resten av styret i minnefondet inviterer til en flott kveld
på Restauranten på Revetal
lørdag 21. april 2018.
Foto:
Synne Eggum Myrvang.
og fått endret oppførselen
deres, sier Simon.
Vil forebygge bruk av
vold blant barn og unge
Dette er helt i tråd med
statuttene for Andreasstipendet, som skal gå til å
forebygge vold blant og mot
barn og unge. Det vil bli
demonstrasjon av sporten
under arrangementet, heter
det i en pressemelding
til ReAvisa.

RAMNES: Grete Hjelmtvedt var med på å starte lokallaget
Våle og Ramnes LHL, og ble den første lederen i det som i
dag heter Re LHL. På 20-årsfesten lørdag 10. mars ble hun
hedret av sine egne. Da markerte Re LHL sitt 20-årsjubileum på Stange Gjestegård for 45 medlemmer og innbudte
gjester. LHL står for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. I Vestfold er det fem lokallag, derav ett i Re. Toastmaster var lokallagets første leder Grete Hjelmtvedt, som
fortalte om oppstarten av laget i 1998. Da het det Våle og
Ramnes LHL, i dag er navnet Re LHL. Under middagen ba
generalsekretær i LHL Frode Jahren om ordet. Så delte han
ut æresmedlemskapsdiplom og blomster til Grete Hjelmtvedt, til stor applaus fra forsamlingen. – Jeg svever i dag.
Koselig fest, oppsummerer Grete sjøl jubileumsfesten på
Re LHLs Facebook-side dagen derpå. Ledere i laget etter
Grete har vært Steinar Nyvoll, Richard Rasmussen, Arve
Vassveen, Kjell Helge Heggheim, før dagens leder Richard
Rasmussen som har ledet laget siden tusenårsskiftet.
Sistnevnte mottok hilsener og gaver fra LHL Sande, LHL
Horten, LHL Tønsberg, LHL Sandefjord og fylkesstyret i LHL
Vestfold. Så ble det dans utover de små timer på Stange
gjestegård. Laget har 160 medlemmer i jubileumsåret,
og styret i LHL Re har denne sammensetningen: Richard
Rasmussen, leder, Morten Kihle, sekretær, Åse Rasmussen,
kasserer og styremedlemmer: Egil Berg, Rolf Andersen og
Odd Dørmänen. LHL er en medlemsbasert, ideell og helhetlig helseorganisasjon med over 52.000 medlemmer, heter
det på deres nettsider. I Vestfold er det fem lokallag, derav
LHL Re: «Som ett av LHLs mange lokallag, ønsker vi å gi
et godt og variert tilbud til hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og alle pårørende.
Lokallaget drives av frivillige, og vi vil gjerne ha flere
med oss. Våre aktiviteter er åpne for alle – uavhengig
av helsesituasjon og medlemskap i LHL», står det på Re
LHLs nettside. Blant aktivitetene i lokallaget er blant annet
turer og sosiale tilstelninger, likemannsarbeid, og hjerte og
lunge-trim på Fon barnehage torsdager fra klokka 17.00.
På bildet ser vi Grete Hjelmtvedt i midten, til venstre generalsekretær i LHL, Frode Jahren, og til høyre leder i Re
LHL Richard Rasmussen.
Foto: Håkon Westby

“En fremmed i huset”. Hvor godt kjenner du den du bor med?
Bokanmeldelse «En
fremmed i huset» - Shari
Lapena. Gyldendal 2018.
Møt ekteparet Karen og
Tom; et vellykket par bosatt
i et fint nabolag i New York,
nygifte med god økonomi
og verden for sine føtter.
Litt for godt til å være sant,
og jammen er det ikke noe
som skurrer i forstadsparadiset. En kveld Tom kommer
hjem fra jobb møter han et
hus forlatt i all hast. Døra
er ulåst, middagen står
halvferdig på kjøkkenbenken og alle lys er tent. Karen
er ikke å finne, og hjemme
ligger fortsatt håndvesken
og telefonen hennes. På
den andre siden av byen i
et lugubert område finner
politiet Karens bil. Vitner
forteller om vill råkjøring før
bilen endte turen i en telefonstolpe. I bilen sitter en
blodig Karen. På sykehuset, rammet av en kraftig

hjernerystelse, kan ikke
Karen svare på hverken
mannens eller politiets
spørsmål. Og spørsmål er
det mange av! Hvordan
kunne denne tilsynelatende
ordentlige kvinnen fra New
Yorks bedre boligområde
ende kjøreturen i et av New
Yorks skumleste nabolag?
Hukommelsen lar vente på
seg, og imens blir det opp
til både Tom og politietterforskerne å nøste opp
i historien. Når et lik dukker
opp i nærheten av Karens
bilulykke begynner mistankene å surre. Det skal
vise seg at flere personer i
denne fortellingen ikke er
den de utgir seg for å være.
«En fremmed i huset» er
en amerikansk spenningsroman skrevet med den
hensikt å overraske. Boka
kan lett sammenlignes
med «Piken på toget» og
«Flink pike», en psykologisk

thriller ment å forvirre. Men
blir vi egentlig så forvirret?
Jeg savner at leseren får ta
del i gjetteleken. Det virker
som om forfatteren heller vil
serverer oss svarene på fat.
Fokuset på velstand og idyll
er stort, kanskje arketypisk
amerikansk vil noen mene.
Og historien bygger absolutt
på det overfladiske. Vakre
mennesker som blandes opp
i lumskheter er nærmest
utenkt blant menneskene i
denne fortellingen. Boken
har fått vekslende terningkast som heller vipper mot
svakere karakter, og jeg
må si meg enig. Dette er
en typisk slukeroman for
krimleserne. Det er ingen
høydare av en bok, men
ikke overse den om du er
en ivrig fan av spenningsromaner. Det er en lettlest
sak der historien flyter
bra, og sjangeren har vist
seg å bli en stor suksess i

bokverdenen. Dette er ikke
boka som vil utfordre deg
som leser, men en helt OK
fyllbok mens du venter på
den neste store krimutgivelsen.
Anmeldt av Hege-Kristin
Beck, Re bibliotek
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Sist, men ikke minst:

Slekters gang i Re:
Døpte:
Ramnes kirke
01.04 Sofie Bjurstam Plathan
18.03 Amalie Ryeng Klausen
18.03 Emrik Fladmo Sommerstad
Undrumsdal kirke
02.04 Emil Eia Thollefsen
Døde:
Våle kirke
25.02 Ragnvald Kjølstad
07.03 Inger Kjølstad
17.03 Sverre Bommen
Ramnes kirke
08.03 Svein Roar Bergly
- seremoni i Våle kirke*
14.03 Wenche Horntvedt
- seremoni i Våle kirke*
15.03 Sigurd Bøe
- 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

Etter en stund kom Atle fram til at hjemme alene-fester
er noe oppskrytt

VåRa-koret’s kjærlighetsshow

Gratis inngang
Alle er velkomne

Kortreist pianist:

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

Inga Christiane Kjæraas Evensen
sørger for manuell
dirigering

Truls Gran

Salg av lodd

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

Kafeteria åpner 17:30 med salg av kaffe og kaker

Elverhøy 22. april kl 18:00
Gull til Trine Bjervig
FON/TRONDHEIM: Under
Norges Fotografforbunds
landsmøte i Trondheim sist
helg fikk fotograf Trine Bjervig
fra Fon gull med krans – den
høyeste utmerkelsen det går
an å få. Den lykkelige vinneren
forteller sjøl om utmerkelsen
på Fotograf Trine Bjervigs
Facebook-side søndag 8. april
2018: – I dag har vi fått vite
resultatet av landskonkurransen 2018! For en kveld
det har vært: Jeg har vunnet:
GULL MED KRANS!! Det er den
høyeste utmerkelsen det går
an å få! Det er kun 23 fotografer som har fått dette gjennom tida, og kun fem jenter.
I tillegg vant 41-åringen fra
Fon prisen for Årets barnebilde
2018, ett sølv og to bronse.
Hele 183 fotografer fra hele
Norges land var med i konkurransen. På ReAvisa.no kan du
se video fra fotolåven i Fon.
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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

FON U.L.
ReAvisa for 5 år siden: Biskopen besøkte folkekirka i Re
FRA ARKIVET: Bispevisitas er et slags tilsyn der biskopen ser på hva som er bra,
og hva som kan bli bedre i menighetene. I visitasforedraget biskop Laila Riksaasen Dahl holdt mot slutten av gudstjenesten i Våle kirke for fem år siden fortalte
hun om alt hun hadde vært med på – fra besøk i de ulike kirkene, til møte med Re
kommunes ledelse. – Jeg vil takke for inspirerende og innholdsrike dager. Dere
har gitt meg en fornyet tro på folkekirken, og minnet meg om at vi må våge mer
og tenke stort om kirkens framtid, fortalte biskopen. – Det med fornya tro på
folkekirken syntes jeg var veldig flott å høre, sa ordfører Thorvald Hillestad.
Faksimilie: ReAvisa, 2013.

ReAvisa for 10 år
siden: Bevarer gamle
dansetradisjoner
FRA ARKIVET: For ti år siden
skreiv ReAvisa om Tunsberg
leikarring som hadde etablert
seg på Sverretun på Linnestad. – Perfekt beliggenhet,
mente Roar Venås, – midt i
Vestfold! Historien forteller oss at han fikk helt rett, for det er full fart på Sverretun hele uka lang med dansekvelder og dansekurs. – Dette er gamle bygdedanser
som ble dansa i Vestfold tidligere, og som vi prøver å bruke på hver eneste øvelse,
fortalte Roar til ReAvisa. – For kort tid tilbake bare var tre par i Vestfold som
behersket denne dansemåten. Det ble derfor i tråd med leikarringens ønske om å
bevare gamle dansetradisjoner holdt et helgkurs for medlemmene, slik at det nå
er langt flere som danser denne gamle flotte bygdedansen. Tunsberg Leikarring
har holdt til i lokalet på Sverretun siden 2002. Lokalet som før krigen ble bygd av
losje birkebeinerne, ble senere solgt til Motorførernes Avholdsforbund, avdeling
Tønsberg. Tunsberg Leikarring leide lokalet av dem inntil de fikk kjøpe bygget.

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

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

Faksimilie: ReAvisa, 2008.

Vi har take away!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Skal vi forby heliumballonger på 17. mai?
RE: Salg av heliumsballonger på 17. mai i Re er ikke noe nytt tema, for det har vært
oppe på dagsorden før. Men uten en endelig avklaring. Høyres gruppeleder Tove
Øygarden og SVs gruppeleder Heming Olaussen har sendt en felles forespørsel til
ordføreren der de etterlyser en avklaring før årets 17. mai-feiring. – Ballongene representerer en helt unødvendig forsøpling som det er lett å få slutt på. Dessuten kan
selve heliumsgassen med fordel brukes til langt viktigere formål enn i ballonger, sier
gruppelederne, som nå er spente på ordførerens svar. Ordføreren svarte i fjor på en
interpellasjon fra SV at han ville gå i dialog med 17. mai-komiteen om denne saken,
og nå etterlyses resultatet av denne dialogen, heter det i en epost til ReAvisa. Saken
kommer opp i kommunestyret i Re 24. april.

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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09-20 (18)
Spesialist innen: Fotball - Håndball - Løp - Ski - Sykkel

2018MODELLER
I BUTIKK!

SKO ER KUNNSKAP

- VI BIDRAR TIL GODE FØTTER!

KLAR FORSYVKKÅELR! ?
- VI HAR DIN NYE

VERKSTEDET ER KLAR FOR Å SETTE
DIN GAMLE SYKKEL I TOPP STAND!

KJØP VÅRENS NYE TEKSTILER
TIL HELE FAMILEN

HAR DU...
HJELM
LYS
PUMPE

BARNESETE
LAPPESAKER
BRILLER
RIKTIG SETE

1500m2 FULLSORTIMENT SPORT
På Sport1 Revetal får du pengene tilbake om du angrer ditt kjøp - før det er tatt i bruk. Prøv oss!

Sport1/Ditt Klubbhus AS er i familie med

www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no
33 36 26 00 (Butikk) - 33 30 67 67 (Kontor/Grafisk)

