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Det lange, flotte 17. mai-toget på Revetal er blitt en tradisjon – dette er det fjerde året på rad at 
bygdene Fon, Ramnes, Revetal, Vivestad og Våle stiller i samla flokk. Undrumsdølinger er også med 
med ungdomsskoleelever, russ, foreninger og i borgertoget.

I Undrumsdal blir det et eget 17. mai-tog fra kirka til skolen, og i Fon blir det et bonus-tog fra kirka til 
barnehagen, etter fellestoget på Revetal. Det blir leker og taler rundt om i sogna etter fellesfeiringen.

Sjekk ut årets 17. mai-program på side 4 i denne avisa – og sjekk nettavisa ReAvisa.no for bilder, video 
og nyheter fra den store dagen. Der finner du også et stort bildearkiv fra tidligere 17. mai-feiringer i Re.

Hipp, hipp, hurra!

Drømmer du om å

Bademøbler i flere prisklasser, farger og design

Trygg og god Huseby-kvalitet 

Velkommen innom!
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“gave”.
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Neste ReAvisa: 

Frist 6. juni, ut-
givelse 14. juni 2018

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Hele utgivelsesplanen:
www.ReAvisa.no/annon/

Skoler i Re:

Mest lest sålangt i år:

1. Trua med kniv på Kirkevoll

2. Kranbil smalt i gangbru 

3. Storbrann på Solvoll

4. Therese Johaug i Re

5. Skyting i Undrumsdal

Mest lest sist måned:

1. Therese Johaug i Re

2. Ulykke på Bispeveien

3. Buss-bekymringer i Vivestad

4. Bil satte seg fast i Re-løypa

5. Støtter skyttertalent med bil

Det har vært et stort enga-
sjement rundt “Ung i Re”, 
med 650 elever og foresatte 
på foreldremøter i mars. 
Tilbakemeldingene derifra 
ble presentert på et politisk 
verksted i april. Elever fra 
ungdomsskolen, kommune-
administrasjonen, rektor og 
politikere fra kommunestyr-
et og Hovedutvalg for helse, 
oppvekst og velferd (HOV) 
deltok. I juni presenteres 
innspillene i en egen sak til 
hovedutvalget.

Hva med å sette livs-
mestring på timeplanen?
Det politiske verkstedet ble 
gjennomført over samme 

lest som foreldremøtene. 
Re-ungdommene sjøl pre-
senterte tall fra Ungdata-
undersøkelsen fra i fjor, 
og de hadde valgt seg ut 
temaene "psykisk helse" 
og "lokalmiljø". Etter hver 
presentasjon satte poli-
tikere og ungdommer 
seg sammen i grupper og 
diskuterte “hvordan kan 
ungdom, foresatte, ansatte 
og Re kommune sammen 
jobbe for å skape livsglede, 
inkludering, trygghet og 
trivsel for alle ungdommer 
i Re?” Et stort spørsmål, 
med mange gode svar – 
både små og store tiltak 
blir foreslått som konkrete 

oppfordringer til våre folke-
valgte: Økt helsesøster- og 
sosiallærertjeneste i skolen, 
sette psykisk helse og livs-
mestring på timeplanen, 
skape sosiale møteplasser 
som passer for alle, og ikke 
minst: Leksefri skole.

Bra – men kan bli bedre
Når det gjelder lokalmiljøet, 
er mye bra her i Re. Vi har 
det trygt og godt, det er 
en stadig bedring i tallene, 
som for eksempel at hele 91 
prosent av ungdomsskole-
elevene forteller at de har 
minst en venn de kan stole 
fullt og helt på. Trivselen 
øker, mobbetallene går ned, 
som ReAvisa også skreiv om 
i mars-avisa. Det blir skapt 
gode rammer for læring på 
skolene her i Re. Men det er 
alltid forbedringspotensiale, 
dette er en jobb der vi aldri 
kan si at vi er helt i mål. 
Så: Hvordan kan vi best 
mulig legge til rette for Re-
ungdommen i framtida? Sjøl 
ønsker de seg flere arenaer 
for å møtes, gjerne en ung-
domsklubb. “Uformelt” og 
“gratis” er to stikkord, som 
gjør at alle kan henge med: 
Hva med uformelle idretts-

aktiviteter på fritida, som 
for eksempel løkkefotball? 
Ungdommen ønsker seg 
flere gratis lavterskeltilbud, 
der man bare kan stikke 
innom og henge med på 
det som skjer. Det etterly-
ses mer offentlige midler til 
ikke-idrettslige aktiviteter. 
Ungdommen ønsker seg 
flere møteplasser rundt om 
i kommunen, også sammen 
med voksne. For alt må ikke 
skje på Revetal. Det etter-
lyses også en frivillighets-
koordinator av et slag. En 
som kan, i kommunal regi, 
organisere, informere, og 
holde i trådene for alt det 
flotte som skjer på frivillig 
basis her i Re. Det er mange 
gode tilbud, men alle veit 
nok ikke om alt?

– Nyttig å høre ung-
dommen sjøl fortelle
Etter at elever, foreldre 
og folkevalgte nå har fått 
sagt sitt, skal alle tilbake-
meldingene tas med videre 
i Hovedutvalget for helse, 
oppvekst og velferd (HOV), 
som ledes av Tove Øygarden 
(H). – En fin kveld, oppsum-
merer hun det politiske 
verkstedet. – Det er nyttig 

REVETAL: For sju år siden forsvant den kommunale ungdomsklubben på Revetal. Det samme 
skjedde med Frivillighetssentralen. “Ung i Re”-arbeidet viser at begge deler er savna.

Det ungdommen ønsker seg, er mye det samme 
som våre folkevalgte har spart inn på de siste åra

GLAD FOR ET GODT GRUNNLAG Å STYRE VIDERE PÅ: Våre folkevalgte spurte, og fikk svar. Blant annet fra Revetal ung-
domsskole-elevene Vemund Høydal og Guro H. Bergan. Videre ser vi folkehelsekoordinator Ole Grejs, hovedutvalgsleder 
for drift, eiendom og næring Odd Gjerpe (KrF) og hovedutvalgsleder for helse, oppvekst og velferd Tove Øygarden (H).

Foto: Stian Ormestad.

Les mer om “Ung i Re” på ReAvisa.no
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Snakkmed oss
om regnskap

å høre ungdommene sjøl 
fortelle om hvordan det er å 
være ung i Re i dag, det er 
rett og slett sterkt at 
ungdommene sjøl presen-
terte tallene fra Ungdata-
undersøkelsen. Da rørte 
det meg betydelig mer, enn 
når jeg leser de fra et ark, 
forteller Tove til ReAvisa. 
Så blir det spennende å se 
hva dette resulterer i når 
våre folkevalgte får knadd 
litt på det. I førstkom-
mende HOV-møte i juni 
skal tilbakemeldingene 
presenteres i en sak, der 
målet er å stake ut kursen 
videre. – Alle innspillene 
samles og organiseres av 
folkehelsekoordinator Ole 
Grejs. Administrasjon og 
utvalgsleder møtes 15. mai 
for å drøfte hvordan vi leg-
ger innspillene fram for HOV 
i juni, forteller Tove.

La ned ungdomsklubb 
og frivillighetssentral
Mye av det som blir etter-
lyst, er tilbud som er blitt 
kutta de siste åra. Det er nå 
sju år siden den kommunale 
ungdomsklubben ble lagt 
ned, ifølge politikerne ikke 
for å spare penger – men 

med siktemål om å ha et 
nytt og bedre tilbud oppe 
og gå "om ikke lenge", ble 
det sagt den gangen. Våre 
folkevalgte la også ned 
Frivillighetssentralen, som 
fylte rollen som frivillighets-
koordinator i bygda. Heller 
ikke her har den oppgaven 
blitt erstatta av noe fullgodt 
alternativ. – Det handler 
kanskje om penger, men 
enda mer om organisering, 
mener hovedutvalgsleder 
Tove Øygarden. Hun tror 
ikke det blir snakk om å 
starte et likt tilbud, som det 
som ble lagt ned av hennes 
folkevalgte forgjengere. 
– Kan vi tenke nytt og få til 
noe smart, ved å gjøre ting 
på en annen måte?

Mye på plass allerede
Hovedutvalgslederen minner 
også om at vi har fått til 
mye bra de siste åra: – Vi 
har en helt ny ungdoms-
skole, vi får et helt nytt 
bibliotek – som vi tenker at 
skal bli et sted hvor ungdom 
kan utfolde seg på flere 
måter, vi får ny idrettshall 
på Revetal, med mer. Men vi 
må tørre å tenke nytt rundt 
både ungdomsklubb og an-

dre uformelle møteplasser.
- Når kan vi forvente at det 
blir realpolitikk ut av alle 
tilbakemeldingene?
– Det tør jeg ikke svare deg 
på. Men nå har vi en god 
plan for hvordan vi skal ta 
med oss alle gode og nyt-
tige innspill videre, og vi 
må også få med oss ung-
dommen i det arbeidet som 
ligger foran oss så ungdom-
men blir en del av proses-
sen – også videre.

Spesielt sterkt ønske 
om ungdomsklubb
– Er det noe du allerede nå 
tenker at er lurt å se nær-
mere på, eller legge vekk?
– Jeg kan ikke love at vi 
kommer til å få til det ene 
eller det andre nå, men vi 
må absolutt se på alt som 
kommer av tilbakemeldinger 
– spesielt sterkt er jo ønsket 
om ungdomsklubb, regis-
trerer hovedutvalgsleder 
Tove Øygarden.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

UNG I RE: Hvem er bedre til å fortelle om 
hvordan det er å være ung i Re, enn ung-
dommen sjøl? Det politiske verkstedet i 
april ble gjennomført over samme lest som 
foreldremøtene i mars. Og mange av svarene 

  Å
pe

nt
: 

  t
irs

da
g-

fre
da

g 
10

-1
6 

  l
ør

da
ge

r 1
1-

15
 

Glasshytta i Vivestad  
feirer 1160⁰C i 20 år! 

på spørsmålene ble de samme fra våre folkevalgte, som fra 
foreldre, elever og lærere. Re får bedre score enn mange 
andre Vestfold-kommuner på trivsel og lave mobbetall – 
men dette er en jobb som man aldri kan si seg ferdig med. 
Sjøl om tallene er gode, kan de alltids bli enda bedre.

TILBAKE PÅ SKOLEBENKEN: Kommunalsjef Unni Bu, med 
ansvar for barnehager og skoler, ble satt på skolebenken 
igjen under det politiske verkstedet. Nå skal administrasjon 
og folkevalgte i Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd 
(HOV) stake ut kursen videre, med grunnlag i tilbakemeld-
ingene fra “Ung i Re”-arbeidet denne vinteren og våren.

Foto: Stian Ormestad.

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

HLF
Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

GRATIS
HØRSELSTEST

RE-TORVET  
Fredag 1. juni

kl. 10-17

www.hvertøreteller.no

Lørdag 2. juni
kl. 10-16

Les mer om “Ung i Re” på ReAvisa.no
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17. mai i Re:

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

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

Circlek_revetal             facebook.com/circlekrevetal
MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Det blir et stort 17. mai-tog 
på Revetal, felles for Fon, 
Ramnes, Revetal, Vivestad 
og Våle. I Fon blir det et 
bonus-tog seinere på dagen, 
og i Undrumsdal blir det et 
eget 17. mai-tog på mor-
genen. Etterpå blir det leker 
og moro for barna rundt 
om i grendene – helt over 
samme lest som i fjor.

Dette skjer 
fra morgenen av:
Klokka 08.00 er det flagg-
heising i Revetalparken, 
Blågjengen spiller. Klokka 
09.00 blir det gudstjeneste 
i Våle kirke ved sokneprest 
Jon-Geir Dittmann. Det 
blir kransenedleggelse og 
tale for dagen, Glagjengen 
spiller. Klokka 09.30 blir 
det kransenedleggelse og 
ord for dagen ved bautaen 
på Ramnes kirke ved prest 
Ragnhild Christophersen. 
Blågjengen spiller.

Dette skjer på Revetal:
Klokka 10.15 – 10.45 blir 
det en samling på Re helse-
hus. Ordføreren innleder, 
før ord for dagen ved prest 
Ragnhild Christophersen. 
Dette er for beboere og 
pårørende ved Re helse-
hus. Det blir tale for da-
gen ved elever fra Revetal 
ungdomsskole og blomster-
overrekkelse. Ramnes og 
Røråstoppen skolekorps 
spiller. Klokka 10.30 blir det 
oppstilling fra hovedinn-
gangen på Re helsehus og 
sørover langs Revetalgata 
ved helsehuset, etter denne 
rekkefølgen: Politi, flagg-
borg, 17. mai-komité og 
folkevalgte i kommunestyr-
et, så Ramnes og Røråstop-
pen skolekorps, Ramnes 
skole, Røråstoppen skole, 
Glagjengen og Kirkevoll 
skole. Fra samme klokke-
slett blir det oppstilling fra 
rundkjøringa og vest langs 
Regata / Meny-parkering: 
Våle skolekorps, Revetal 
ungdomskole, barnehagene, 
Blågjengen, russ, lag og 
foreninger, og tilslutt borg-
ertog. Klokka 11.00 er det 
avgang for 17. mai-toget 
fra Re helsehus, med denne 
ruta: Revetalgata – Kåpe-
veien – Bispeveien – Brår-
veien – Ramskiveien – rundt 
ved biblioteket – Brårveien 

– og Regata tilbake. Toget 
ender i Revetalparken med 
felles sang og tale for dagen 
av elever fra 7. trinn. Etter 
fellesfeiringen på Revetal 
blir det fra klokka 12.30 
underholdning og leker på 
Ramnes skole, Røråstoppen 
skole (parker på Revetal) og 
Våle  samfunnshus. Alle er 
velkommen!

Dette skjer i Undrumsdal:
Klokka 09.00 blir det guds-
tjeneste i Undrumsdal kirke 
ved prest Jens Ivar Aasen.
Klokka 09.30 går 17. mai-
toget til Solerød oppvekst-
senter via ei sløyfe i bygge-
feltet, der Våle skolekorps 
spiller. Så blir det feiring 
på Solerød oppvekstsenter, 
med tale ved 6. trinn og 
leker for barna.

Dette skjer i Fon:
Klokka 12.30 blir det guds-
tjeneste i Fon kirke ved 
sokneprest Jon-Geir Ditt-
mann, med kransenedleg-
gelse. Glagjengen spiller.
Klokka 13.00 går toget fra 
kirka, og ei sløyfe rundt i 
Krakken-feltet, før det blir 
leker for barna og tale for 
dagen på Fon barnehage.

Dette skjer på kvelden:
Den store dagen avsluttes 
med fest på Re helsehus for 
voksne i alle aldre, arrang-
ert av Diakonatet i Ramnes. 
I Våle blir det familiefest på 
menighetshuset, arrangert 
av Våle menighetsråd med 
flere foreninger i bygda.
Begge kveldsarrangement-
ene starter klokka 18.00.

ReAvisa formidler 17. 
mai-stemningen i Re!
Følg med på nettavisa 
ReAvisa.no for bilder, film 
og nyheter fra den store da-
gen. Vi farter rundt og for-
midler 17. mai-stemningen, 
akkurat som før om åra. 
På nettavisa kan du også 
mimre tilbake til tidligere år, 
med både video og fotogal-
leri lett tilgjengelig. Vel-
bekomme!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Dette er planen 
for den store dagen

HIPP HIPP HURRA! ReAvisa reiser rundt på den store 
dagen – som vanlig – og fanger 17. mai-stemningen 
i Re. Øverst ser vi en del av det flotte, lange 17. mai-
toget på Revetal i fjor. Videre ser vi oppstillingen av 
17. mai-toget i Fon, og nederst samlingen med taler 
og leker på Solerød oppvekstsenter i fjor. Sjekk nett-
avisa ReAvisa.no for flere bilder og video fra tidligere 
17. mai-feiringer – og årets feiring. 

Foto: 
Stian Ormestad.

RE: Her har du en kjapp oversikt over årets 
17. mai-program i Re:

Ikke heliumballong-
salg på 17. mai
REVETAL: Kommune-
styret i Re skulle mene 
noe om forbud mot 
heliumballongsalg,og et 
enstemmig kommunestyre 
mente det samme som 
rådmannen innstilte på: 
Forbud. Ordfører Thorvald 
Hillestad (SP) orienterer om 
saken, der det er foreslått 
forbud mot heliumballong-
salg på kommunal grunn. 
– Men hva de gjør på privat 
grunn har ikke vi noe med.
Trude Viola Antonsen (AP) 
mener det må endres fra 
«kommunal grunn» til «of-
fentlige arealer». – Dette 
må presiseres, ellers kan 
ballongselgere stå på 
parkeringsplassen her nede 
som før om åra, sier hun.
– Det er nok riktigere å si 
offentlig grunn, en grei pre-
sisering, svarer ordføreren 
– som får skryt sammen 
med administrasjonen for 
kjapp respons. Det hele gikk 
fra interpellasjon til en egen 
sak for kommunestyret på 
rekordtid. Bak interpellas-
jonen sto Tove Øygarden 
(H) og Heming Olaussen 
(SV) – sistnevnte sto for 
skrytet i kommunestyret. 
Han har masa ei stønn om 
dette, med et vagt svar fra 
ordføreren ved forrige inter-
pellasjon om samme tema.
Nå – så tett opp mot 17. 
mai – lurer SV-Heming på 
hvordan Re kommune kan 
nå fram med budskapet – 
at heliumballonger ikke er 
ønska i Re på 17. mai. Han 
håper at selgerne får greie 
på forbudet på forhånd, så 
de ikke bare dukker opp.
Det vil jo ikke ta seg ut 
å jage ballongselgere på 
den store dagen, foran 
barn og familier, mener 
han. Informasjonsnøtta 
har ordføreren en løsning 
på: – Jeg har fått vite at de 
som hjelper disse ballong-
selgerne med å fylle gassen, 
det er Røde Kors. Og de har 
sagt seg villig til å informere 
om dette. – Da blir de hvert 
fall gjort oppmerksom på 
åssen det ligger an her i Re, 
forteller ordføreren. Bak-
grunnen for interpellasjonen 
fra gruppelederne fra Høyre 
og SV var følgende argu-
mentasjon: – Ballongene 
representerer en helt unød-
vendig forsøpling. Dessuten 
kan selve heliumsgassen 
med fordel brukes til langt 
viktigere formål. Et enstem-
mig kommunestyre var helt 
enig.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Avstanden mellom bønder 
og forbrukere blir større og 
større for hver generasjon. 
Alle har ikke lenger en onkel 
eller bestemor på landet, og 
sjøl i en tradisjonell land-
brukskommune som Re er 
det mange som aldri har 
vært på gårdsbesøk. Det vil 
bondelaga gjøre noe med, 
både lokalt her i Re og ellers 
i landet. I årets vårkampan-
je åpner bønder låvedøra og 
inviterer barnehagebarn inn. 

Barnehagebesøk på Bjune
Til Tone Kihle og Øyvind 
Bjune kom 17 barn fra Lin-
nestad barnehage på besøk. 
Her plukka barna egg, hilste 
på dyra på gården, samla 
inn alle råvarene de trengte, 
for tilslutt å lage panneka-
ker til alle. De ble toppa 
med en bacon-bit. Alma 
Andersen (5) og Anne-Sofie 
Fadum (5) tråkker rundt på 
en traktor, og synes det er 
veldig gøy. Mens Alma ikke 
har vært så mange ganger 
på gård, så har Anne-Sofie 
vært det veldig mye. Spe-
sielt Åpen gård på Brår.
Traktorjentene spinner rundt 
en ekte og mye større trak-

tor, som de gleder seg til de 
blir store nok til å kjøre. 

Alle ingredienser 
fra norsk landbruk
Tuva Vermelid (5) går over 
gårdstunet med eggefang-
sten i hønsehuset, og ingen 
har vel gått mer forsiktig 
enn femåringen med en 
kurv full av flotte, ferske 
egg. – Jeg håper ikke det 
er kylling inni da, sier hun 
til pannekakestekemes-
ter Anne Andvik i Ramnes 
bondelag. – Nei, det er det 
nok ikke, beroliger Anne. 
Tuva er fortsatt veldig 
spent. – Kan vi ikke kakke 
det, ‘a? Ja!!! Det var ingen 
kylling i eggene, og de ble 
til knallgode pannekaker. 
Og akkurat den retten var 
ikke tilfeldig valgt. Det er en 
matrett som mange barn er 
glad i, og alle ingrediensene 
kommer fra norsk landbruk.

Får drahjelp av den 
lokale kjøpmannen
Bak kosen ligger en bak-
tanke. Bønder vil at for-
brukerne veit hva som 
ligger bak produktene vi 
henter ut av butikkhyllene, 

og da er det viktig at også 
den oppvoksende slekt veit 
hvor maten kommer fra. 
– Før ble dette overlevert 
fra generasjon til generas-
jon, enten man bodde på 
gård sjøl, eller hadde noen 
kjente på landet der man 
hjalp til når det trengtes. I 
dag er det ikke lenger slik, 
både med modernisering 
og urbanisering, forteller 
Anne. – Vi ser – til og med 
her i Re – en endring av 
forståelsen for bøndenes 
viktige arbeid.

– En viktig del av jobben!
Men heldigvis har vi levende 
bondelag som sammen med 
flere aktører er ivrig på å 
snu trenden. – Vi er heldig 
som har en kjøpmann på 
Revetal som er opptatt av 
dette, sammen med oss. 
Martin (Gran, red. anm.) 
har satt poteter på taket og 
hatt høner der, med samme 
mål for øyet: – Vise hvor 
maten kommer fra og hvor-
dan den blir til. Vertskapet 
Tone Kihle og Øyvind Bjune 
tok over familiegården etter 
Øyvinds foreldre i 2005, 
og driver med gris, korn 

og frøproduksjon. Men det 
å vise fram drifta, er også 
en viktig del av det å være 
bonde, sjøl om det ikke 
kaster noe av seg: – Dette 
er noe vi som bønder bør 
bidra til, mener Øyvind. – Vi 
har kalkun, geiter og høner, 
mest for moro skyld. Det 
er for å ha noen spennende 

dyr å vise fram, og ha dem 
med på Åpen gård på Brår 
en gang i året. – Også gjør 
det noe med opplevelsen 
her på gården i det daglige, 
å ha så mye dyreliv her, ute 
og inne og overalt!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Her finner vi alt vi trenger, faktisk! GÅRDSBESØK: Traktor-jentene Alma Andersen (5) og 
Anne-Sofie Fadum (5) elsker å kjøre traktor! Tuva Vermelid 
(5) bærer mange ferske egg i en liten kurv. De skal snart 
bli til pannekakerøre. Det er mange dyr på gården. – Han 
her heter Lothepus og skal liksom være sjefen, men han 
blir hærsa med av hønene så det holder, forteller Øyvind 
Bjune om hanen på gården. Kalkunen er reine diskoteket 
der den bytter farger og tøffer seg hele dagen lang. Geita 
er også populær blant barna.

Foto: Stian Ormestad.

BJUNE: Pannekaker er godt, synes barnehagebarna som samler inn alle 
råvarene de trenger for å lage dem. Tanken bak, den er også god.

PANNEKAKER TIL ALLE! Pernille Larsen (5) og Tuva Vermelid (5) gleder seg til pannekak-
ene er ferdig stekt, for pannekaker er veldig godt! Anne Andvik fra Ramnes bondelag tak-
ker for ingrediensene barnehagebarna var så flinke å samle inn rundt om på gården. 

Foto: 
Stian Ormestad.

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

Olav Askjer
kran & transport AS
916 89 051/olav@askjer.no

www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

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

Bondelaga i Re:
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Dette var tredje året på rad 
med markeringen i Revetal-
parken. Bak står de fem 4H-
klubbene i Re: Beitemarken 
4H, Rapp 4H, Ivrig 4H, 
Djerv 4H og Hjelpsom 4H. 

Full fart i Revetalparken 
Her hadde de en felles stand 
hvor de kunne fortelle hva 
4H driver med. Noen nye 
medlemmer ble også vervet. 
Da ReAvisa var innom var 
det full aktivitet der: Noen 
spilte volleyball, Jostein 
Knutsen fra Beitemarken 4H 
var i full gang med å sykle 
seg en smoothie, med god 
hjelp av Lars Tobias Tvinde 
Hay, også fra Beitemarken 
4H. Fire 4H-ere stekte vafler 
som de delte ut, og Markus 
Larsen delte ut smaksprøver 

fra en sjokoladekake som 
han hadde bakt i 4H-opp-
gave. Vi kan bare si at den 
smakte utmerket. I tillegg 
kunne de som kom innom 
gå natursti og spille spill.

– Vi blir gjerne flere!
Mange av medlemmene i de 
fem 4H-klubbene i Re var 
innom Revetalparken i løpet 
av ettermiddagen. Aino Be-
ate Lerstang, klubbrådgiver 
i Beitemarken 4H, var godt 
fornøyd med arrangement-
et. – Vi ønsker oss flere 
medlemmer fra ni år og 
oppover forteller hun. 
– Det er bare å ta kontakt!

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

REVETAL: 4H-klubbene i Re markerte 4H-dagen  
i Revetalparken sist fredag.

Full fart i Revetalparken 
med alle fem 4H-klubbene

REVETALPARKEN: Volleyball og 
smoothiesykling var ett par av aktiv-
itetene. Disse fire sto for vaffelsteik-
ing: Henriette Møller Hvam, Susanne 
Lie Jacobsen, begge Ivrig 4H, Daniel 
Kroknes, Beitemarken 4H og Anita 
Lian, Ivrig 4H. Markus Larsen i Beite-
marken 4H hadde baking som 4H-
oppgave, og deler ut egenbakte 
sjokoladekaker. 

Foto: Håkon Westby.

Foreningsliv i Re:
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Tlf 926 83 960 - post@gulvsparkel.no - www.gulvsparkel.no

For  mebes lling,
ring tlf 994 97 509

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

Det er stappfullt på «stas-
jon» en fredagskveld i april. 
I tillegg til faste bord og 
stoler ved spisestedet, er 
det satt ut tett i tett med 
stoler på dansegulvet foran 
scenen. Snittalderen ligger 
neppe særlig over 12 – 13 
år i lokalet. En møteplass 
for barn og ungdom i bygda.

Fire år med talentshow
Lenger bak og rundt om-
kring i hele bygget sitter 
hele familier med barn, 
foreldre og flere beste-
foreldre og koser seg med 
musikk og fredagstaco. 
Patricia Knight og gjengen 
hennes på Revetal gamle 
stasjon har nok å henge 
fingra i med fullt hus. Og 
sånn har det vært hver 
kveld med talentshow på 
stasjon, forteller primus 
motor Thor-Morten Hansen, 
som til daglig er lærer på 
Røråstoppen skole. – Vi har 
holdt på i fire år nå. Sylvia
Lie Hansen styrer med 
inngangen, Terje Stange-
land står for lyd, og Patricia 
åpner døra og scenen for 
oss, forteller Thor Morten til 

ReAvisa. – Også er det jeg 
som styrer og maser her, ja. 
Og speller gitar, munnspill 
og det som trengs.

En stor happening!
Men aller viktigst er alle 
de unge bidragsyterne på 
scenen. De får vist seg fram 
foran et stort publikum. Det 
er stor stas: Publikum jubler 
og synger med, mobiltele-
fonene går varme med film-
opptak, bilder og lys, og 
applausen runger etter hver 
opptreden. En arena som 
dette, der barn og ungdom 
får testa ut det å stå på 
en scene, er gull verd. Det 
lover godt for framtida for 
kulturkommunen Re, også 
etter at Re ikke lenger er 
en egen kommune. Thor-
Morten introduserer to nye 
sangere som kommer ut på 
scenen: Ida og Mathilde fra 
4. klasse på Røråstoppen. 
Backingbandet er «det faste 
husbandet vårt», forteller 
Thor-Morten, der Martin 
Bergan (14) spiller bass og 
William Thinion-Varholm 
(14) slår trommer. Begge 
går nå i 9. klasse på Revetal 

ungdomsskole, men hadde 
Thor-Morten som lærer fra 
4. til 7. klasse på Røråstop-
pen. Det var der musikk-
interessen begynte, og de 
starta et band sammen. 
– Vi har vært med på disse 
kveldene helt siden starten 
for fire år siden, forteller 
gutta. De spiller fortsatt 
sammen i forskjellige kon-
stellasjoner, og de bidrar 
fast på talentshowene.
Kveldene her på stasjon er 
en stor happening, både 
for de yngste barna og de 
litt eldre ungdommene. De 
spiller sammen og hjelper 
hverandre der det trengs.
– Det er mye forberedelser, 
gleding, og kanskje litt 
nerver, i forkant. Det er jo 
ekstra spennende og moro å 
synge og spille når man har 
et sted å vise seg fram for 
noen, forteller gutta. – Også 
er det sosialt å samles for 
å høre på musikk og kose 
seg!

– Disse kveldene blir 
bare bedre og bedre!
Lite slår det å spelle sam-
men i band, er gutta enig 

– Det er ekstra moro å synge og spille 
  når man kan vise seg fram for noen!

REVETAL: 14-åringene Martin Bergan og William Thinion-Varholm er 
allerede rutinerte på Revetal gamle stasjon-scenen. De synes det er gøy 
at det kommer yngre til som får den samme muligheten som de har fått.

om. – Det er gøy å se at 
nye unge artister kom-
mer og prøver seg, finner 
sammen og synger sam-
men eller starter nye band. 
– Disse kveldene blir bare 
bedre og bedre!

Jubileumsshow til høsten
Det blir en ny runde med 
talentshow til høsten, og det 

neste showet blir det tiende 
i rekka på fire år. – Vi tenkte 
å lage litt ekstra ut av det. 
Kanskje ha et spesielt tema 
eller noe. Kom med gjerne 
med forslag, oppfordrer 
Thor-Morten via lokalavisa.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

EN STOR HAPPENING! Mange gleder seg – og helt sikkert gruer seg litt også – for å stå på 
scenen foran så mange folk. Det krever mot! Talentshowene på “Stasjon” er en stor hap-
pening, forteller 14-åringene Martin Bergan (14) og William Thinion-Varholm (14).

Foto: 
Stian Ormestad.

Kultur i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

Tlf 33 06 19 90 - www.moer.no
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post@revetaltreningssenter.no Man, tir, ons 10-17, tor, fre 10-18, lør 10-17

– utsett deg for gruppepress som funker –

Nå starter

ROEDE-KURSENE

greteroede.no | 66 98 32 00

Ned inntil 

1 kilo 
i uken!

Revetal Treningssenter, 23. mai kl. 19:30

Jenny Eriksen 
jenny.eriksen@greteroede.no 
913 12 447

KURSLEDER I DITT OMRÅDE:

Rundt 150 hadde finni veien 
til Elverhøy og “Kjærlighets-
showet” til VåRa-koret i 
april. 

Kjærlighet til alle
Her ble det nydelig sang, 
morsomme betraktninger 
om kjærligheten, og VåRa-
koret hadde gjort seg flid 
med både scene og sal: 
Røde hjerter pryda hele 
forsamlingslokalet. Alle fikk 
kjærlighet på pinne, og 
alle kunne synge med. At 

mange i koret er allsidige, 
det veit vi fra før. Men like-
vel tok korets dirigent Inga 
Kjæraas fra Horn pusten fra 
hele salen da hun så vak-
kert og skjørt sang sjølskrivi 
sanger. Men et nærmest 
hypnotisert publikum våkna 
igjen til humor og sang med 
Ingegerd Holt Brattestå. 
Hun og Elisabeth Ektvedt 
kjemper om kjekkasen 
Harald Ringen med løsnesa 
til værs. Han spilte en stor 
sjarmør med en om mu-

lig enda større nese (stort 
bilde).

– Man føler det!
Kvelden i kjærlighetens ånd 
ble avrunda med et sitat av 
Ole Brum: “Hvordan staver 
man kjærlighet?, spurte 
Nasse Nøff. Man staver ikke 
kjærlighet, man føler det”. 
Og det gjorde alle på Elver-
høy denne april-kvelden.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Nydelig kjærlighetsshow på Elverhøy
RAMNES: VåRa-koret øste all sin kjærlighet over en fullsatt sal.

Det er blitt mange timer 
med dansetrening for Re-
gutta Simon Sundby (13) 
og Kasper Kalleberg (12) 
den siste tida. De spilte to 
av hovedrollene i Extends 
danseoppsetning «Char-
lie» på Oseberg kulturhus 
i Tønsberg siste helga i april.

– Ikke vært bare-bare!
De var to av flere reinger 
som var med. Simon for-
teller at han kom litt skeivt 
ut, idet han kom for sent 
på audition: – Da måtte jeg 
bare gi alt, og jeg tror jeg 
fikk rollen fordi jeg faktisk 
ga alt, sier Simon og ler.
– Oi, ja. Hvor mange timer 
må jeg øve på dette? spurte 

Kasper seg sjøl idet han 
fikk rollen som unge Willy 
Wonka. Og mange timer har 
de to Re-gutta lagt ned, så 
mange at Simon mener at 
han har vært mer på Extend 
enn hjemme. – Det har ikke 
vært bare-bare, forteller de. 
Noen ekstra timer ble det 
også på Kasper som til van-
lig danser hiphop, men som 
måtte lære seg en helt ny 
dansestil: Lyrisk contempo-
rary. – Etter hvert følte jeg 
bare: Dette kan jo gå, og 
dette mestrer jeg, forteller 
Kasper til ReAvisa.

– Så glad Extend finnes!
– For meg så er det så 
rørende å se samholdet, 

vennskapet og dansegleden, 
sier Camilla Samuelsen Ma-
tre. Det er 18 år siden hun 
starta danseskolen, og det 
er lett å skjønne hvorfor det 
har blitt en suksess: – Jeg 
er så glad Extend finnes, for 
her kan man bare komme 
og danse når man vil, sier 
en strålende fornøyd Simon.

Fantastiske anmeldelser
Simon, Kasper, Camilla og 
resten av Extend-gjengen 
kan klappe seg sjøl på skul-
dra, for forestillingen gikk 
for fulle hus og fantastiske 
anmeldelser.

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Re-gutter i hovedrollene på Oseberg kulturhus
TØNSBERG: Simon Sundby fra Undrumsdal spilte hovedrollen Charlie, og 
Kasper Kalleberg fra Valleåsen spilte lille Willy Wonka.

DANSEGLEDE: Danserne ved “Extend – Art of dance” la ned mye arbeid før forestillingene 
på Oseberg kulturhus i Tønsberg i april. 

Foto: 
Amalie Andersen.

Kultur i Re:

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27  

www.reakupunktur.no

Følg oss på 

facebook

Akupunktur  •  Soneterapi
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Siste 4-mannsboligen er under planlegging!

Se video på ReAvisa.no
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«Signalbygget» på Revetal 
tar form, midt i glaninga for 
alle som kommer til Revetal.
«Indrefileten» er tomta 
blitt kalt, og det har tatt tid 
å få bygd noe her. Nå blir 
det nytt bibliotek og Burger 
King med drive-in.

– Den flotteste Burger 
King i hele verden!
Revetal invest AS er utbyg-
ger, og Re kommune har 
inngått en leiekontrakt med 
mulighet til å kjøpe – mye 
likt avtalen var for kom-
munehuset i sin tid. Sven 
Erik Hatleskog utvider fra 
briller til burger og åpner en 
franchise for Burger King.
Sven Erik driver allerede 
god butikk på Re-torvet 
med C)optikk og Gullfunn. 
Nå hopper han ut i enda en 
bransje: – Revetal skal få 
den flotteste Burger King-

restauranten i hele verden!, 
sa han til ReAvisa da vi 
skreiv om planene første 
gang. Burger King fant ut at 
Revetal var et sted å satse 
på, etter å ha plotta inn 
trafikkmålinger, innbygger-
tall og avstander inn i sine 
systemer. Da de høye herrer 
i Burger King Norden kom 
for å sjekke ut Revetal, gikk 
trafikken tett på Bispeveien. 
Den svenske toppsjefen skal 
visstnok ha sagt noe slikt:
– Så jäckla mycke trafik! 
Vad har ni her gjort fornått?
Det er Martin Gran, kjøp-
mann og sentrumsutvikler, 
som gjenfortalte sitatet på 
godt svorsk i en tidligere 
ReAvisa-sak. Da våre 
folkevalgte bestemte å 
bygge nytt bibliotek, ble det 
poengtert at det kun er et 
nybygg som kan gi oss et 
framtidsretta og funksjonelt 

bibliotek. – I tillegg har 
plasseringen på Revetal en 
verdi i seg sjøl, mente Tove 
Øygarden (H).
– For vårt lokalsamfunn vil 
et bibliotek på Revetal, i 
nærhet av buss og andre 
tilbud, ha en stor verdi 
– særlig i ei framtid der Re 
er en del av en ny stor-
kommune.

Et lite kulturhus?
Framtidas bibliotek vil rom-
me så mye mer enn bare 
bøker, understreker hun. 
– Dette blir en møteplass 
der stikkord vil være 
«læring» og «kultur».
Trude Viola Antonsen (AP) 
var enig: – Et bibliotek i dag 
er mer enn det vi har per 
i dag på Brår. Et bibliotek i 
dag er et lite kulturhus. Og 
et bibliotek skal være for 
alle.

«Signalbygget» på Revetal tar form: – Alt er i rute!
REVETAL: Den første burgeren blir servert i januar, og den første boka blir lånt ut i februar. 

BURGER OG BØKER: Bygget midt i glaninga for alle 
som kommer til Revetal tar form, og innflytting blir 
etter planen på nyåret 2019. 

Foto: Stian Ormestad.

I første omgang var planen 
en åpning allerede til som-
meren, men saken måtte en 
ekstra runde i styre og stell 
i Re kommune før spaden 
ble satt i jorda. Da vedtaket 
ble fatta, var planen åpning 
på nyåret 2019. 
– Alt er i rute, forteller Mar-
tin Gran på vegne av utbyg-
geren. – Jeg tipper at den 
første burgeren blir servert 
i januar, og den første boka 
blir lånt ut i februar. Hvis 
det blir ferdig tidligere, er 
det bare en bonus.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Lørdag 21. april feira 
Wenche Weum Bue og ekte-
mannen Tor Vilhelm Bue 
ettårsdagen til Vika land-
handel. I den anledning ble 
det spandert bursdagskake 
til kundene som strømmet 
på for å være med å feire 
jubilanten. 

Opplevde den gamle 
landhandelen som liten
Fire damer koser seg på 
terrassen i vårsola: Liv 
Turid Bjune, Synnøve Her-
mannsen, Else Andersen og 
Kari Guthe. De synes det 
er kjempekoselig hos herr 
og fru Bue: – Vi har vært 
i andreetasje, bruktloftet, 
kunne de fortelle. – Og der 
er det mye fint!
Else Andersen syns det er 
spesielt hyggelig å komme 

til Fon. Hun kunne huske 
at hun handla i den gamle 
landhandelen i Vika da hun 
var 5 – 6 år gammel. Så 
hun synes det er moro å 
se hvor fint det er der nå. 
Mens vi prater med damene 
kommer Irene Solberg med 
smaksprøver på aioli med 
smak av skog, som blir laga 
ved Krøderen.

Trives med å drive 
landhandel med kafé
– Hvordan har året vært?
– Det har vært et bra år. Vi 
har hatt mange hyggelige 
mennesker på besøk. Og 
jungeltelegrafen virker, 
foreller Wenche. Mange 
kommer tilbake og har med 
seg noen som også vil se 
hvordan det er her. I tillegg 
til å ha åpent tre dager i 

SVINEVOLL: Vika landhandel er blitt den møteplassen Wenche Weum 
Bue håpa den skulle bli - og mer til!

uka har vi også hatt sang-
kvelder her og besøk av 
lag og foreninger. På sang-
kveldene har det vært 40 
– 50 i stuene her, forteller 
Wenche som trives med å 
drive landhandel med kafé. 

Lang landhandel-historie
Vika landhandel ligger langs 
Hvitsteinveien fra Svinevoll 
mot Fon. Den var et knute-
punkt i bygda fra 1894 til 
den ble lagt ned i 1957. 
I fjor åpna den pensjon-
erte Røråstoppen-rektoren 
Wenche Weum Bue land-
handelen igjen – 60 år etter 
den ble stengt. Les mer om 
landhandelen på nettavisa 
ReAvisa.no.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

– Velkommen til Vika!

LANDHANDLERSKEN: 
Wenche Weum Bue (67) 
feirer ettårsdagen til Vika 
landhandel.

FORNØYDE KUNDER: Fra 
venstre: Liv Turid Bjune, 
Synnøve Hermannsen, Else 
Marie Andersen og Kari 
Guthe som blir servert av 
Tor Vilhelm Bue.

BAK DISKEN I VIKA: Fra 
venstre: Tone Heian, 
Wenche Weum Bue, og 
Irene Solberg. 

Foto: 
Håkon Westby

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

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

Avdeling Revetal 

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

 www.petterstrafikkskole.no

Tlf 950 53 216 / hansenbygg@live.no

Solfangerne skal først og 
fremst varme opp bassenget 
og alt annet varmtvann på 
ungdomsskolen, svømme-
hallen og idrettshallen. Her 
sirkulerer vann som varmes 
opp i solveggen. Jordvarme 
skal først og fremst varme 
opp bygningene: Det er 
bora brønner – energibrøn-
ner – rundt om på området 
som henter opp varme fra 
grunnen, forteller Terje 
Brygard, prosjektleder i HR 
prosjekt, til ReAvisa.

CO2-reduksjon: 30 tonn!
Både solfangere og jord-
varme går inn i det samme 
systemet, som kan avlaste 
hverandre hvis det trengs.
Denne energiforsynin-
gen skal stort sett holde 
i det vanlige. Men skulle 
det skorte på begge deler, 
finnes elektrisitet som back-
up. – Elektrisitet trengs 

bare under spissbelastning, 
forteller Terje Brygard. 
– I normaltilstand skal 
jord- og solvarme holde. 
Besparelsene er store. De 
svarte firkantene kan fange 
80 kilowatt på maks be-
lastning, og vil gi anslags-
vis 38.000 kilowatt timer i 
besparelse årlig. Omregna 
i CO2-reduksjon blir det et 
tall på 30 tonn, ifølge bereg-
ninger fra leverandøren. 
Solfangerne skal bare være 
på sørveggen. Først var 
planen svømmehallen, men 
det viste seg at det mest 
optimale var sørveggen mot 
resten av Revetal. – Her er 
det mest gunstig med størst 
effekt, helt klart. Her kan 
det fanges sol så å si hele 
dagen lang, forteller 
prosjektlederen. 

Brukes i undervisninga
Dessuten er solfangerne 

godt synlig. Det er ment 
at de også skal brukes i 
undervisningsopplegg, der 
elever kan lese av målinger 
og regne ut effekter, som en 
del av opplæringen i flere 
fag. Og med denne plas-
seringen vil det aldri komme 
noe i veien som skygger for 
panelene. Mellom sørveggen 
på idrettshallen og Kåpe-
veien kommer det en ny 
kunstgressbane med tida.

Fjerna pellets og parafin
Med jordvarme, solfangere 
og elektrisitet i back-up, 
trengs ikke lenger pellets og 
parafin. – Både pelletsovnen 
og oljefyren i den gamle 
skolen er demontert og 
borte vekk, bekrefter Terje 
Brygard.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sparer både miljøet og skattepengene våre

NYE ENERGILØSNINGER: Sol- og jordvarme varmer opp bygningsmassen. Strøm er bare 
en back-up. 

Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Den nye ungdomsskolen, den oppussa svømmehallen og den 
nye idrettshallen fanger både solvarme og henter opp grunnvarme.

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle
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MiniRent: Kr 900 pr dag 

 

 

Ring: 917 888 85... 

Se når graver er ledig på www.minirent.no 

Fri frakt av maskinen innen Re, Holmestrand 
og Hof ved leie over 3 døgn 

Ønsker du en megler er kjent 
i ditt nærområde?

Tlf.: 33031818
Mail: horten@em1.no
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Det er ikke første gangen 
toppsyklister i Tour of Nor-
way raser gjennom Re rundt 
17. mai-tider. Ett år var det 
sågar på selveste 17. mai – 
i år er det dagen før dagen 
16. mai. Som vanlig trår 
den lokale Re sykkelklubb til 
for å hjelpe til med etappen 
gjennom Re.

Sikk-sakk gjennom Re
I 15.30-tida stenges den 
første Re-veien, Vivestad-
linna. Toppsyklistene tar av 

Tour of Norway raser gjennom Re - igjen!
RE: Toppsyklistene tråkker inn i Re i Vivestad fra Hof på ettermiddagen 16. mai, veien stenges i 15.30-tida. Ett par timer 
seinere, etter sykling på kryss og tvers i Re, raser de over neste kommunegrense til Tønsberg, fra Undrumsdal til Barkåker.

rett før Sagatun og fyker 
over Vivestadåsen mot Fon.
Fra Holtung blir det Fons-
veien ned til Holtkrysset, 
ned Fossanveien og over 
Kileveien til Brår og Revetal. 
Så blir det Bispeveien en 
liten snutt på Revetal, som 
stenges ved 16.15-tida, 
før syklistene spretter over 
Bakkane og Himmelspretten 
til Undrumsdal og Solerød. 
Derfra freser de videre ut 
av Re mot Barkåker. Tour of 
Norway er et norsk etap-

peritt i landeveissykling 
som ble arrangert for første 
gang i 2011. Rittet var i den 
første utgaven klassifisert 
som 2.2, og hadde deltake-
lse fra kontinentallag, nasj-
onslag og norske klubblag. 

Bare toppsyklister i feltet
Fra og med 2012 ble rittet 
oppgradert til 2.1 – det in-
nebærer at inntil halvparten 
av lagene kan være World-
Tour-lag, og ingen amatør-
lag. I september 2013 ble 

det kjent at rittet fra 2014 
skulle oppgraderes til 2.HC. 
Det innebærer blant an-
net at kun WorldTour-lag, 
profesjonelle kontinental-
lag og norske kontinental-
lag får delta. I fjor ble det 
hjemmeseier med Edvald 
Boasson Hagen til topps, for 
tredje gang i Tour of Nor-
ways historie. Det vil etter 
planen bli TV-sending gjen-
nom hele Re, fra Vivestad, 
via Fon, Revetal og 
Undrumsdal. Dessverre er 

ingen av våre lokale syk-
kelhelter tatt ut til akkurat 
dette rittet, men det var 
nære på. Iver Knotten ble 
heller tatt ut til Tour de 
fjords uka etter, og Tor-
jus Sleen kjører Ronde de 
I’Isard i Frankrike. – Men 
laga de sykler på er med!, 
forteller en entusiastisk 
Henning Larsen i Re SK.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

FOLKEFEST! Det var nesten 
som en forlengelse av 17. 
mai da Tour of Norway 
suste gjennom Re 18. mai 
for to år siden – som disse 
bildene er fra. I år går rittet 
gjennom Re dagen før 17. 
mai – nesten som en tjuv-
start på 17. mai-feiringen?

Foto: 
Stian Ormestad.

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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– Enda en knall dag i Belgia!
Blir ikke bedre når man ser 
og møter store forbilder i 
løypa eller i konkurranser!, 
rapporterer Re sykkelklubb 
hjem via sin “Venner av 
Re sykkelklubb” Facebook-
gruppe. – Det er helt rått å 
få møte heltene langs veien. 
Sånn sett er sykkelsporten 
helt unik, forteller Henning 
Larsen i Re SK.

Tett Re SK-program
Han og resten av Re SK-
gjengen holdt til i Zulzeke, 
Belgia, der Vlaandern rundt, 
verdens største endags 
sykkelritt, passerte. – Det 
viser seg at vi har et realt 
mediatekke, rapporteres det 
videre: – I går var vi på lo-
kal-TV, i dag har vi vært på 
live nasjonalt TV. Og seinere 
i løpet av rittet gikk de live 
på TV2-sporten med blant 
andre Dag Otto Pedersen.
Her hjemme har snøen 
endelig smelta og sykkel-
sesongen er i full gang. Re 
SK forteller om programmet 
for sesongen: Det er ter-

Målet er mer 
enn 60 idretts-
merkeprøver i Re
RAMNES/VÅLE: Straks er 
idettsmerkeprøvene i gang 
igjen for i år: – Ramnes 
skole på mandager, Bibo-
myra på onsdager, begge 
steder fra klokka 18.00 og 
så lenge det er folk som vil 
prøve seg. Vi er der uansett 
vær!, forteller Einar Borg-
mann som har oppstart på 
Bibo onsdag 30. mai, og 
Synnøve Finnerud som har 
oppstart på Ramnes skole 
mandag 28. mai. – Vi holder 
på ut juni og tar ferie hele 
juli og til skolen begyn-
ner igjen i august. Vi er i 
gang igjen på Ramnes skole 
mandag 15. august og på 
Bibo onsdag 13. august. Da 
kjører vi på ut august og ut 
hele september. – Vi ønsker 
alle velkommen til hyggelige 
merkeprøver, og det er det 
samme om folk kommer til 
Ramnes skole eller på Bibo-
myra. Og målet for 2018 er 
mer enn 60 idrettsmerker 
i Re kommune!, forteller 
Synnøve Finnerud og Einar 
Borgmann til ReAvisa.

Golfbanen er åpen!
REINE: Re Golfklubb samla 
over femti medlemmer til 
møte, dugnad og en liten 
turnering siste lørdag i april. 
– Banen er nå åpen for 
spill, og klubben har føl-
gende aktiviteter framover, 
melder Jan Gunhildstad i Re 
golfklubb: – I dag onsdag 
9. mai er det seniordag fra 
klokka 10.00 med 9 hull 
Texas Scramble og etter-
følgende felles lunsj, herre-
mannsgolf fra klokka 18.00, 
påmelding senest kl. 17.30. 
I morgen torsdag 10. mai, 
Kristi himmelfartsdag, blir 
det turnering 18 hull green-
some – parturnering, start 
fra klokka 10.00. Mandag 
14. mai blir det gruppe-
tureninger med pro klokka 
17.00 – 20.00. Tirsdag 
15. mai er det damedag 
fra klokka 18.00, gruppe-
treninger med pro klokka 
17.00 – 20.00. Onsdag 16. 
mai er det igjen seniordag  
og herremannsgolf. Mandag 
21. mai, 2. pinsedag, blir 
det turnering over 18 hull 
med start fra klokka 10.00, 
stableford tre klasser, indi-
viduell turnering. For mer 
informasjon om program-
met videre framover, se 
Idrettskalenderen i denne 
avisa eller  nettsiden 
www.regolf.no.

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

EAH ELEKTRO AS
Stamnåsveien 14, 

3175 Ramnes

Andre Hermansen
Mobil: 93 67 86 75

ah@eiah.no - www.eiah.no 

Re sykkelklubb kick-starta 
sesongen på verdens største ritt
RE/BELGIA: Et reisefølge med små og store Re-syklister fra 10 til 50 år 
reiste i april til Vlaandern rundt. Den lokale sykkelklubbens medietekke 
sørga for å få dem på både lokalt og riksdekkende belgisk TV, og en di-
rektesending på TV2-sporten.

rengtrening for REkrutter i 
Bergsåsen hver tirsdag fra 
klokka 18:00, rytterene blir 
delt inn i grupper i forhold 
til nivå og ferdigheter. Hele 
37 REkrutter fra barne-
hage- til ungdomsskolealder 
var på den første terreng-
treninga. Voksne har også 
terrengtrening hver tirsdag 
med oppmøte Bergsåsen.
Torsdag er det landeveis-
trening. Der er det krav 
om følge på sykkel for de 
yngste. For disse treningene 
blir det delt informasjon via 
Facebook gruppen «RE-
kruttene». Torsdager er det 
landeveisintervalltrening for 
voksne med oppmøte ved 
Undrumsdal kirke klokka 
18.00. Søndager er det 
langtur på landeveissykkel. 
Oppmøte klokka 18 ved det 
gamle lensmannskontoret 
på Revetal. Her er det lagt 
opp til tre forskjellige nivåer 
med ulik lengde og fart.

Avlyser årets Re-tempo
Dessverre blir Re-tempoen 
avlyst i år, på grunn av nye 

regler for sykkelritt som 
kom litt bardus på den 
lokale sykkelklubben. – Nytt 
lovverk er på plass og det 
skaper store utfordringer! 
Vi må derfor ta en pust i 
bakken å ta et år pause. 
Beklager dette, vi prøver å 
komme sterkere tilbake!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sport i Re:

VÅLEHALLEN: Sist helg overnatta mange turnere i Vålehallen. Her var det turning fra morgen til kveld, taco, litt soving, 
frokost, og enda mer turning. Hvor moro det var, kan du se i en video på nettavisa ReAvisa.no! Turngruppa består av ti 
partier i aldersgruppa fra 1 til cirka 60 år, forteller leder Laila Kottum Hestnes. – Vi får nye turnere hver uke. Medlems-
tallet har økt de siste tre åra med cirka seksti prosent. Det eneste turngruppa mangler, er plass. Men til høsten er det 
planlagt byggestart for en egen turnhall, les mer om det på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad.

Full rulle - bokstavelig talt - i Vålehallen hele helga!

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



RE AVISA MAI 2018 17

“Smasherne” ble beste Re-lag
HOF/UNDRUMSDAL: Den første helga i april gikk den 
årlige Nattvolleyballturneringa til 4H Vestfold av stabelen 
i Hofhallen. Nesten 200 4H-ere fra hele fylket deltok, og 
med arrangører, dugnadsfolk og vakter var det til sammen 
nærmere 250 i hallen gjennom natta. Det ble spilt rundt 
65 kamper på tre baner, i tillegg til finalekampene i de tre 
klassene junior, senior og fossil. De første kampene starta 
klokka 18.30 på kvelden, og finalerundene ble ikke ferdig 
før i fem-tida på morgenkvisten dagen etter. Det beste Re-
restultatet gikk denne gang til Smash-laget fra Djerv 4H i 
Undrumsdal, som tok bronse i juniorklassen. Rett etter fi-
nalene var det tid for premieutdeling, lagbilder og 4H-løfte.

Foto: 4H Vestfold.

Eiendomsmegler: 

Truls Bøhle
Tlf: 991 07 296 
E-post: truls.bohle@dnbeiendom.no

Midt i hjertet av Revetal

Leilighet 301
3. etasje med heis

2-roms Selveier
65m2 P-ROM

Pris: 2 890 000,-
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Klar til 
innflytting!

Dramatisk start 
på NM-sesongen
GARDERMOEN/REVETAL: 
Sist helg gikk 1. NM-runde 
i crosskart av stabelen på 
Gardermoen motorbane – 
og det med mange reinger 
til start. Sjekk alle Re-resul-
tatene på ReAvisa.no - der 
kan du også se video av det 
brutale rundkastet til Martin 
Haslestad (27) fra Revetal.
– Det var en brukbar karu-
sell, ja! Men formen virker 
OK! Karten, derimot…, for-
teller Martin til ReAvisa. 
– Så nå blir det noen hek-
tiske kvelder med skruing 
og retting, så satser jeg på 
å være klar til neste NM-
runde 2. juni. Da Martin 
rulla på taket, tok Kristoffer 
Lilleby fra Revetal over som 
beste reing i klassen med 
en 4. plass, foran nok en re-
ing på 6. plass Marius Som-
merstad fra Hjerpetjønn.
Aller best ble Vivestad-
gutten Simen K. Johansen 
(10) med en andreplass 
blant de aller yngste i 85 
ccm-klassen. Også Johan 
Bergan fra Brår kjørte inn 
til andreplass, det skjedde i 
klassen Crosskart extreme. 
Han fikk med seg lillebror 
Kjetil Bergan fra Høyjord på 
en fjerdeplass. Det gjenstår 
fire NM-runder av totalt fem 
i løpet av 2018-sesongen.
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REVETAL Man-fre 09 - 20
Lørdag 09 - 18

Telefon 90 07 78 96 / epost post@isomur.no 

Det var nesten så Therese 
Johaug (29) trodde hun 
hadde kjørt feil, da hun 
var på vei til jentefest i Re 
sist lørdag. – Ja, jeg beg-
ynte å lure. Men akkurat da 
jeg tenkte jeg måtte ringe 
noen, så dukka Revetal opp. 
Da skjønte jeg jo at jeg 
hadde kommi rett!

– Jeg har jo vokst opp 
   på bygda sjøl!
– Ja, du tør dette – å dra på 
en skikkelig bygdefest i Re?
– Jeg har jo tross alt vokst 
opp på bygda sjøl, sier 
Therese og ler. – Akkurat 
som jorder på jorder, er jeg 
vant til bygdefester også!
Therese Johaug er en kjent 
og kjær idrettsstjerne fra 
Dalsbygda i Os. Hun var i 
Re for å kaste glans over en 
bursdagsfest. Mer om det 
seinere i denne saken.
For sammen med Therese 
skulle også to lokale 
idrettsnavn figurere som 
forkledde idrettshelter: 
Katinka Stange Kjølstad, 
Ramnes IF håndball, og 
Anne Line Broen, tidligere 
Re golf.
– Åssen er det å være 
«idrettsstjerne» i selskap 
med Therese Johaug?
– Stjerne og stjerne, sier 
Katinka og ler. – Mer avdan-
ka, i såfall?, sier 27-åringen 
som har gjort comeback 
etter fødsel – men det er 
en kranglete skulder som 
stikker kjepper i hjula. – Jeg 
håper på et mirakel i løpet 

av sommeren!
Golf-esset Anne Line Broen 
synes det er kult å være 
idrettsstjerne sammen med 
Therese Johaug. – Tipper 
det er litt kult for henne 
også, å være stjerne sam-
men med meg!, sier Anne 
Line og ler. Alle tre, både 
Therese, Katinka og Anne 
Line, blir kledd opp i fin-
landshette og parykk. Så 
blir poenget å gjette hvem 
disse tre «special guests» er 
for bursdagsselskapet i Un-
deretasjen på Ramneshallen 
i Bergsåsen. Alle tre, også 
Therese Johaug, er kjente 
fjes for jubilantene. Men 
ingen av dem sto på gjeste-
lista, etter hva jubilantene 
kunne vite.

– Huff, nei – hva er det  
   han har finni på nå?
Til Underetasjen var et 
40-talls jenter i alle aldre in-
vitert til 70-årslag med rus-
brus og snitter, et kombinert 
jubileum for Torill Holt, som 
blir 50 år, og hennes datter 
Marthe Holt, som blir 20 år.
Torill driver Sport 1 Revetal 
og er deleier 50/50 med sin 
mann Anders-Gustav Holt, 
som hadde stelt i stand alt 
sammen. Datteren Marthe 
jobber her. Jubilantene øn-
ska seg ikke bursdagsgaver, 
men heller en gave til kreft-
foreningen. Men en gave 
ville likevel Anders-Gustav 
gi: En diger overraskelse.
– Huff, nei – hva er det han 
har finni på nå?, tenkte jeg 

bare da jeg så tre raringer 
med finlandshetter og håret 
til alle kanter uttafor vindu-
et, forteller Torill. – Og etter 
kom Anders-Gustav i sjeike-
habitten sin. Å, nei – å, nei! 
Nå er det noe gæærnt han 
har finni på IGJEN… Jeg er 
IKKE glad i overraskelser! 
Men det kunne vært verre, 
sier Torill og ler. Etter en 
runde med spørsmål og svar 
fra de tre ukjente gjestene, 
skulle bursdagslaget gjette 
hvem de var. Overraskelsen 
var stor da Therese Johaug 
dro av seg kostymet og 
gratulerte med dagen. In-
gen hadde gjetta det!
– Stemninga smalt i taket, 
forteller Torill, – det tok 
helt av! Og Therese ble på 
festen utover de små timer. 
Hun spiste og kosa seg, ja 
– hun spiste som en ekte 
idrettsstjerne! 
Begge jubilantene har hilst 
på Therese Johaug før. 
Bakteppet er at Therese 
Johaug-produkter selges i 
Sport 1-butikken på Re-
vetal, og de har møttes på 
messer tidligere. Så de var 
ikke ukjente for hverandre 
fra før av. – Men at Therese 
skulle dukke opp på burs-
dagsfesten vår, her i Re 
– det hadde jeg ikke i min 
villeste fantasi trodd!, sier 
Torill til ReAvisa.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Therese Johaug på Re-besøk
REVETAL/BERGSÅSEN: – Jeg bare kjørte og kjørte, og det var bare jorder 
hele veien. Men så plutselig dukka et stort sentrum opp!

SKISTJERNE: Therese Johaug (29) fra Dalsbygda kom 
på jentefest i Re-bygda. Først ville hun se seg rundt på 
Revetal. 

HELE FESTEN: En ski-kkelig overraskelsesfest! Tema var 
rosa, og alle bursdagsgaver gikk til Kreftforeningen. 

IMPONERT: Therese kjørte og kjørte, og så bare jorder 
– før plutselig et stort sentrum dukka opp. Og hun lot 
seg imponere av tilbudet på Revetal – spesielt den store 
sportsbutikken, som også selger hennes produkter.

Foto: 
Stian Ormestad/privat.

SULTEN?
Vi har stort utvalg av

middager, kom innom
for en hyggelig handel

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

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

gårdsoverdragelser – valg av selskapsform

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

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

www.kjaers.no

Selveste Barne – og likestill-
ingsminister Linda Hofstad 
Helleland (H) sto for åpnin-
gen av “SMART – senter 
for sosial innovasjon”. Det 
skjedde på Våle samfunns-
hus fredag morgen 20. 
april.

Skal samle ressurser 
og gode ideer
– Senteret befinner seg 
reint fysisk i to nabokon-
torer på kommunehuset på 
Revetal. Der skal ressursene 
samles, og vi skal samle 
sammen de gode ideene 
som ellers fort kan bare gli 
forbi, forteller Elisabeth S. 
Paulsen, virksomhetsleder 
for barn og unge i Re kom-
mune. – Men vi kunne ikke 
invitere 200 mennesker til 
to ganske små kontorer – 
det lar seg ikke gjøre, sier 
Elisabeth. Derfor var Våle 

samfunnshus stedet, med 
en symbolsk åpning med 
avduking av en treskulptur 
laga av vår lokale trekunst-
ner Vidar Flåteteigen på 
Horn. Avdukingen – og 
åpningen – var det barne- 
og likestillingsministeren 
som sto for: – Alle barn skal 
ha en trygg oppvekst, det er 
målet vi alle streber etter. 
Så er spørsmålet «hvordan 
fikser vi det?» Her opplever 
jeg en kommune som er 
pioner på området, med 
mange ildsjeler som vil få til 
noe. Det er inspirerende, og 
jeg håper enda flere kom-
muner ser til Re. Mange har 
gjort det allerede, og flere 
vil det nok bli i framtida, 
tror ministeren. 

Mindre krangling 
i klasserommet
Tre elever fra Røråstoppen 

skole, Benjamin Gauslaa, 
Knut Bu Skjeggestad og 
Thor Henning Haust, for-
talte om sine erfaringer 
med SMART i klasserom-
met til ministeren i en egen 
ministerprat med NRK og 
lokalavisene tilstede: – Det 
er mindre krangling, men 
blir det krangling så prater 
vi om det og setter oss inn 
i den andre sin situasjon. 
Da blir det lettere å finne ut 
hvorfor det ble krangling, og 
hvordan vi kan unngå 
krangling seinere, forteller 
de. – Også har vi glise-
boka, da, sier guttene. Og 
det blir helt stille. – Hva da 
for noe, lurer ministeren 
på. – GLISEBOKA!, svarer 
guttene, og forsamlingen 
trekker et lettens sukk. 
Noen mumler at de trodde 
det var «griseboka», mens 
ministeren trodde hun hørte 

FORTELLER OM SMART: 6. klassingene ved Røråstoppen skole Benjamin Gauslaa, Knut Bu Skjeggestad og Thor Henning 
Haust forteller ministeren om SMART i klasserommet i prat med SMART-general Vidar Bugge-Hansen. Les mer om åpnin-
gen og se video på nettavisa ReAvisa.no. 

Foto: Stian Ormestad.

VÅLE: SMART-senteret på Revetal skal samle og systematisere de smarte ideene.

Barne- og likestillingsministeren 
åpna SMART-senteret i Re

«kriseboka». 
Men det var 
gliseboka, 
som elevene 
hver uke 
velger seg ut 
et styrkekort, 

limer inn og skriver en 
begrunnelse for akkurat 
den styrken – den uka. Det 
ble også fortalt om SMART 
barnevern, med gode resul-
tater og en sterk personlig 
historie fra en mamma 
som har fått god hjelp i 
Re kommune. Ministeren 
gjentok flere ganger at Re 
er til stor inspirasjon. – Jeg 
kommer gjerne tilbake, sier 
barne- og likestillingsminis-
teren før turen går videre til 
Kongens bord og fredagens 
statsråd med et kjede med 
styrkekort rundt halsen 
– gitt av 6. klassinger i Re. 
Se video på ReAvisa.no.

SMART på 
statsbudsjettet?
Mister SMART, Vidar Bugge-
Hansen, har en drøm om at 
SMART snart er på stats-
budsjettet. – Så vi slipper 
jaget etter penger, sier han 
med en klar oppfordring til 
ministeren.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Hvordan kan vi 
markere Slagene 
på Re – hele året?
REVETAL: Det var i et kom-
munestyremøte i fjor at 
Tove Øygarden (H) kom 
med ideen: – Vi tenker oss 
en eller annen form for 
markering i Revetal-områ-
det, slik at når du kommer 
kjørende utenfra får man 
en påminnelse om at i dette 
området fant faktisk sla-
gene sted. Kommunestyret 
i Re var enig: – Vi mener 
det er spesielt viktig at vi 
markerer dette når vi snart 
blir Tønsberg og Re forsvin-
ner som kommunenavn.
Helt konkret vil det være 
snakk om en utsmykking 
av noe slag i begge rund-
kjøringene langs Bispeveien 
gjennom Revetal. Hva det 
blir, er helt åpent – så lenge 
det har Slaget på Re-tema. 
Andre eksempler som ble 
nevnt i debatten i kom-
munestyret var lampene i 
Lampeland, porselenskop-
pene i Porsgrunn, bjørner i 
Flå med Bjørneparken, og 
så videre. Ideen er blitt til 
en konkurranse: «Slagene 
på Re – et synlig uttrykk på 
Revetal»: Hovedutvalget for 
helse, oppvekst og velferd 
(HOV) vedtok tidligere i år 
at det skulle opprettes en 
komité som får ansvaret for 
konkurransen. Komiteen 
består av Tove Øygarden, 
Daniel Ims, Kåre Holtung, 
Aasta-Kari Holm og Marie 
Jacobsen. De har hatt sitt 
første møte og bestemt 
at det skal gå ut en åpen 
konkurranse til innbyggerne 
i Re og andre som ønsker å 
delta. I august vil komiteen 
se på alle forslagene som er 
kommet inn. Komiteen vil 
kåre en vinner av konkur-
ransen der førstepremien er 
3.000 kroner, samt sende 
inn forslag som kan ut-
vikles videre i henhold til 
vegtrafikkloven til politisk 
behandling. Endelig valg av 
markeringer gjøres politisk.
Har du forslag til gode ideer 
kan de sendes til postmot-
tak@re.kommune.no eller 
per post til Re kommune, 
Regata 2. 3174 Revetal. 
Det kan gjøres allerede fra 
og med nå, og seinest innen 
fristen 1. juli 2018.

Re kommune:

Se video på ReAvisa.no
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Endring av veinavn sto på 
agendaen i Fellesnemndas
april-møte. Når Re og 
Tønsberg blir til nye Tøns-
berg kommune, kan det 
ikke være flere veier med 
samme navn i en og samme 
kommune. Det er femten 
helt like veinavn. I tillegg 
er det fire veinavn som er 
nesten like i de to kommu-
nene.

En vrien og vrang vei
Ett av de helt like veinavna 
er Burmaveien. Innstillingen 
var at Re må bytte veinavn, 
fordi det er flere som har 
et forhold til Burmaveien 
i Tønsberg, enda den har 
null adresser. Sjøl om ingen 
bor der, er det mange som 
går på den, orienterer 
administrasjonen. Hvorfor 
i all verden kaller man en 
vei «Burmaveien»?, ble 
det spurt fra Tønsberg-
hold, uten at noen fra byen 
kunne svare på det. – Vi 
har googla litt og sett på 
det, men ikke finni noe godt 
svar, ble det sagt. Men her 
i Re har ordfører Thorvald 
Hillestad full kontroll: – His-
toria er vel sånn, at under 
krigen så laga man seg en 
snarvei fra Burma, eller i 

dag Myanmar, over til Kina. 
Det var litt av en jobb, rett 
opp og ned fjellskrenter, 
svingete og fæl, og et sabla 
kjør der mange krigsfanger 
strøyk med i strevet.
– Hos oss ble veien laga 
tidlig på 1950-tallet. Den 
var tenkt skulle gå mye len-
gre enn det den gjør, men 
det var altså så bratt og de 
støtte på så mye problemer, 
og det var forøvrig en skik-
kelig bedriten høst for å si 
det rett ut, det året de laga 
den. – Derfor fikk denne 
veien vår navnet Burmavei-
en.

Null adresser i Tønsberg
– Hvorfor den lille veistub-
ben deres heter Burmavei-
en, aner ikke jeg. Den er 
hvert fall ikke så veldig bratt 
og svingete, den derre greia 
deres, sier Thorvald. Han 
viser til at man skal legge 
historie og tilhørighet til 
grunn: – I Tønsberg er det 
null adresser – mens vi i Re 
har tross alt seks. Og vi har 
sågar en historie å vise til, 
sier Thorvald som foreslår 
å sette kryss over Tønsberg 
isteden. Det satte litt mer 
fart på Tønsberg-represent-
antene i Fellesnemnda:
– For Tønsberg-folk er 
Burmaveien et begrep. 
Det vil skape en reaksjon, 
helt klart, ble det sagt fra 
Tønsberg-hold. – Det ligger 
sikkert en historie der, antar 
de. Tønsberg-ordfører Petter 
Berg la så Reineveien på 
bordet – som han er blitt 
fortalt har en lang historie 
helt tilbake til middelalde-
rens Reinegårder. Mens i 
Tønsberg er Reinveien en 
villavei i et byggefelt fra 
1960-tallet. Ikke helt den 
samme historiske susen, 
kan du si. – Derfor kan jo 
Tønsberg være rause og 
kaste inn den. For det skal 

jo være en balanse her, 
minner Tønsberg-ordføreren 
om: – Hva er viktigst for Re, 
er det Reineveien eller Bur-
maveien? Jeg vet ikke helt, 
jeg, sier Petter Berg og lar 
innspillet henge i lufta.
Det får varaordfører i Re 
Frode G. Hestnes til å 
reagere: – Det er spesielt 
av ordføreren i Tønsberg å 
ville være raus, men så ber 
oss om å velge mellom to 
forslag – når du foreslår det 
ene?
Frode mener det å gi og 
ta blir vanskelig å forklare 
utad. Det må heller baseres 
på sunn fornuft i hver en-
kelt sak. Resten av Felles-
nemnda er enig og vrir 
om innstillingen til å heller 
stryke både Burmaveien og 
Reinveien i Tønsberg – og 
beholde både Burmaveien 
og Reineveien i Re.

En prislapp på 100.000 
Dermed foreslår Felles-
nemnda at disse Re-veiene 
får nye navn, der Burmavei-
en og Reineveien er stryki 
fra det opprinnelige forslag-
et: Ringveien, Bakkeveien, 
Blåkollveien, Kamfjordveien, 
Røråsveien, og Åslyveien.
Videre blir innbyggerne 
invitert til å komme med 
forslag på nye navn. Nye 
navn skal vedtas på tam-
pen av dette året. Skilt med 
nye navn skal opp i løpet 
av 2019. Prislappen er på 
100.000 kroner. Bispeveien, 
Fresteveien, Ramnesveien 
og Taranrødveien krysser 
dagens kommunegrense og 
heter det samme i Re og 
Tønsberg, så disse beholder 
dagens veinavn.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Veinavn-diskusjon mellom Re og Tønsberg
REVETAL: – Hvordan i all verden har både Re og Tønsberg fått hver sin 
Burmavei?, var spørsmålet. Ordfører Thorvald Hillestad kunne svare for 
Re, men ingen kunne svare for Tønsberg. Så var debatten i full gang!

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

www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening

Egentlig er det spikra hvilke 
veinavn som skal endres 
hvor, etter Fellesnemndas 
møte i april. Men Re-ordfør-
er Thorvald Hillestad åpner 
for å se på det en gang til 
– dersom det dukker opp 
ny info de ikke var klar over 
da. Det har det gjort:

Etablert på slutten av 
1960-tallet i Re
– Det er blitt bestemt at 
Ringveien på Revetal skal 
bytte veinavn. Dette stiller 
jeg meg undrende til, skriv-
er Asle Tronrud til ReAvisa. 
Han stusser på flere mo-
ment, som alle etter kriteri-
ene for endring av veinavn 
skulle spilt inn: – Å bytte 
veinavn berører alle de be-
boerne som bor i Ringveien, 
og så vidt meg bekjent 
finnes det ingen husstander 
tilknytta Ringveien i Tøns-
berg. I Ringveien på Re-
vetal er det derimot flere 
husstander som må endre 
sin bostedsadresse, og noen 
av disse har hatt denne 
adressen i snart 50 år. Det 
er blitt en del av deres 
identitet. Og Ringveien på 
Revetal er faktisk en vei 
som går i ring. I Tønsberg er 
dette bare en bue mellom et 
lyskryss og en rundkjøring.
Ringveien på Revetal ble 
etablert på slutten 1960-
tallet, forteller Sjur Gran, 
kjøpmann og sentrumsut-
vikler på Revetal. Han og 
familien var de tredje til 
å bygge hus her. Det var i 
1969. Etter det Asle Tronrud 
skriver i sitt brev til Re og 
Tønsberg kommuner, antar 
han at Ringveien i Tønsberg 
ble etablert langt seinere, 
på 1980-tallet. Årstallet må 
administrasjonen i Tønsberg 
kommune finne fram til.
– Å bytte navn på Ringveien 
i Tønsberg berører ingen,
mens å bytte navn på 
Ringveien på Revetal 

berører alle husstandene 
der, flere som har vært der 
i rett under 50 år, skriver 
Asle Tronrud. – For meg 
syntes det som om dette er 
momenter som ikke er tatt 
med i betraktning på valg 
av den ene veien fremfor 
den andre, og jeg ber dere 
revurdere valget om hvilke 
av disse veiene som må 
bytte navn.

Må da være mulig å se 
på dette en gang til?
Som sagt – valget om hvem 
veier som skal bytte navn 
er allerede tatt. Det som 
kan påvirkes framover, er 
egentlig bare hva det nye 
navnet skal bli. Men Re-
ordfører Thorvald Hillestad 
mener det bør kunne gjøres 
unntak, hvis det kommer 
fram ny info: – I prinsippet 
er det avgjort, men etter 
mitt vett bør vi vel ikke 
være så firkanta at vi ikke 
kan se på det en omgang 
til, hvis ikke alt av vettuge 
opplysninger hadde kom-
met fram i første omgang. 
Dette høres ut som ting vi 
ikke visste om da. – Men 
jeg er nå engang ikke aleine 
i denne nemnda, så jeg må 
jo høre med de andre. Men 
det må da være mulig å se 
på dette en gang til?
Sjur Gran, som flytta fra 
huset i Ringveien og til 
leilighet på Revetal for 15 
år siden, har et hjertesukk 
å komme med til Re kom-
mune: – Du må få med at 
den veien ikke er blitt asfal-
tert siden 1969! Det er blitt 
klatta og lappa, men veien 
er helt forferdelig – de som 
bor der oppe fortjener et 
skikkelig røsk på Ringveien!
Og ja, – navnedebatten må 
de gjerne ta en ny runde 
på, mener Sjur.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Ta en ny runde på Ringveien!
REVETAL: Ringveien i Tønsberg er ingen ringvei, 
bare en liten bue. Den har ingen adresser til-
knytta seg. Og den ble bygd lenge etter at vår 
Ringvei i Re ble til – som går i en ring, har flere 
adresser, og har en mye lengre historie. 
– Derfor blir det feil å bytte navn i Re.

TIDLIG REVETAL-HISTORIE: Ringveien var en av de aller første veiene i Revetalfeltet. 
De første flytta inn her på slutten 1960-tallet. Nå er det vedtatt at veien skal skifte navn, 
mens Ringveien i Tønsberg skal beholde sitt navn. 

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

Taksering-oppretting-lakkering-ruteskift
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på ReAvisa.no

Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Midlertidig gangbru 
er på plass
LINNESTAD: I midten av 
april ble det satt opp ei 
midlertidig gangbru, fram 
til en ny permanent bru er 
ferdig og på plass om et 
halvt års tid. Den midlerti-
dige gangbrua er i to deler, 
og den ble montert sam-
men med fire bolter før den 
ble løfta på plass natt til 
torsdag 19. april. Den skal 
gjøre nytta si fram til ei ny 
permanent bru er på plass i 
løpet av høsten eller sein-
est til vinteren. Leveringstid 
er mellom 6 til 9 måneder, 
ifølge Terje Bergan i Brusek-
sjonen, Statens vegvesen 
region sør. Det var klokka 
10:49 onsdag formiddag 14. 
mars at det smalt voldsomt 
på Bispeveien, da en lastebil 
med kran gikk oppi gang-
brua på Linnestad. Operas-
jonssentralen hos politiet i 
Vestfold meldte om mindre 
skader på brua på Twitter, 
og Tønsbergs Blad skreiv 
så i avisa. ReAvisa hadde 
derimot en annen vurder-
ing: 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 armerings-
jern står ut til alle kanter. 
Patruljen på stedet hadde 
også en annen oppfatning 
enn meldingen fra operas-
jonssentralen: Der og da ble 
gangbrua stengt av politiet 
på stedet, som ikke tok 
noen sjanser. To dager etter 
ulykken ble det av murek-
sperter i Statens vegvesen 
bekrefta store skader, og 
gangbrua ble stengt på ube-
stemt tid. Mandag 26. mars 
ble det klart at gangbrua 
måtte rives. Det skjedde 
fra og med kvelden onsdag 
4. april til morgenkvisten 
dagen etter. Og foreløpig 
siste kapitten i bru-historien 
ble skrevet natt til torsdag 
19. april da ei midlertidig 
gangbru kom på plass.

Dumper søppel: – Sånt går virkelig ikke an!
ASKJERDALEN: Ikke alle vårtegn er like hyggelig, etter en lang og snørik vinter. Det duk-
ker opp bikkjebæsj og andre etterlatenskaper. Men akkurat det som ligger og slenger i 
Askjerdalen, har kommet nå nylig. En ReAvisa-leser gikk tur her sammen med ei ven-
ninne, og oppdaga de noen bæreposer med søppel. – Vi torde ikke gå ut i snøen og plukke 
dem opp, men la jo merke til det. Så gikk venninnene tur her igjen ett par uker seinere. 
Da ble de helt paffe. – Vi har ikke gått tur her på to uker, så fryseskap og all annen søppel 
har dukka opp i løpet av de siste par ukene. De tok bilder og sendte over til ReAvisa tvert. 
– Sånt går ikke an, mener damene som vil være anonyme – men de vil veldig gjerne si 
ifra! I kommentarfeltet til saken er det mange sterke reaksjoner, og flere forteller om flere 
steder i Re der det samme skjer: “Over Bakkane/Kåpeveien har det også alltid vært til-
svarende. I vinter har noen bytta ut gulvteppene sine og slengt dem ved Dalselva. En 
rammemadrass litt lenger opp og et lass søppelsekker et annet sted. Skulle vært interes-
sant å høre hvilken god forklaring de som har kastet det der har”, skriver Lene Bergan. 
Kirsti Bråten Mogen forteler at hun “sykler fra Sem til Hjerpetjønn, og det er helt forfer-
delig hvor mye søppel som ligger på den strekningen. Dette er kastet fra bil og “voksne” 
mennesker. Det er flere beiter hvor det skal slippes ut dyr. Vet ikke hvor mange øl/brus-
bokser jeg så på jordene i dag. Hvor i all verden har det blitt av moralen og folkeskikken?” 
ReAvisa har skrivi om liknende dumping av søppel før. Mye av dette – som for eksempel 
fryseskapet – er gratis å levere på avfallmottak eller butikker som selger slikt. Simen Hol-
tung, avdelingsleder på Power Revetal, har tidligere bekrefta at det er gratis, så det ikke 
skal være noen tvil: – Det er gratis både her og der, du betaler ingen-ting uansett om du 
kommer hit til oss på Revetal eller Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød. Simen fortalte 
sist vi skreiv om dette at han stadig får spørsmål, så det er bare bra om lokalavisa kan 
minne folk på det igjen. Så vi gjør det igjen: Alt med ledning, det vil si EE-avfall, tas i mot 
– helt gratis. Men i Askjerdalen og over Bakkane er det mye mer enn et fryseskap. Det ser 
ut som vanlig husholdingsavfall – eller godt og blanda restavfall – i posene. – Vi går tur fra 
sør mot nord, og søppelet ligger spredd oppover Askjerdalen i 2,5 kilometer cirka, forteller 
ReAvisa-tipserne. Dumping av søppel er straffbart og slås ofte hardt ned på. Det er ofte 
lett å finne fram til eieren ved å gå gjennom søppelet. Og det finnes massevis av eksem-
pler på at politiet tar slike saker alvorlig. Forsøplingen vil bli anmeldt hvis ikke de som har 
«mista» det rydder opp etter seg. Les også leserinnlegg om tema på ReAvisa.no.

Foto: Privat.

Stengte Bispeveien 
for å berge lastebil
BISPEVEIEN: Klokka 10.12 
26. april meldte politiet: 
Lastebil med henger, som 
er i ferd med å velte. Stedet 
var Bispeveien, mellom Lin-
nestad og Bjune. – Veien 
blir sperret en stund i begge 
retninger, mens berging 
pågår. Trafikken ble dirigert 
om Bjuneveien fra sør og 
Heianveien fra nord. Last-
ebilen ble berga fra å velte, 
og veien var åpen igjen 
klokka 12.30.

Hard smell 
på Linnestad
BISPEVEIEN: Rett over 
klokka 16.00 fredag 20. 
april rykker alle nødetater 
ut etter melding om trafikk-
ulykke på Bispeveien, ved 
den midlertidige gangbrua 
på Linnestad, der det ikke 
er lenge siden det smalt 
forrige gang. Her var det en 
midlertidig fartsreduksjon, 
på grunn av brukollapsen 
tidligere i år og siden den 
midlertidige brua ikke er 
klar for bruk før over helga. 
Derfor var fartsgrensa på 
stedet 50 km/t. En bil kjørte 
ut av veien, snitta noen folk 
langs veien og ble stående 
mot fjellknausen, med store 
materielle skader. Begge 
de som satt i bilen kom seg 
ut ved egen hjelp. – Fører, 
kvinne i 50-åra, kjørte ut 
av veien. Uvisst hva som 
er foranledningen, skrev 
politiet i Vestfold på Twit-
ter. Begge i bilen ble kjørt til 
sjukehus for videre oppføl-
ging. Politiet sperra veien 
og sendte trafikken via den 
etter hvert så kjente om-
kjøringsruta via Heianveien, 
Ramnesveien og Brårveien. 
Det ble stor trafikk på den 
lille, svingete veien – men 
bare for en kort periode. 
Bispeveien ble åpnet igjen 
etter en halvtimes tid. – Vi 
oppretter sak og veien er 
åpen igjen, melder politiet 
klokka 16.45. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Fra ReAvisa.no:

Les leserinnlegg om tema på ReAvisa.no

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Innbrudd i Ramnes 
IF-kiosk
BERGSÅSEN: Klokka 08.20 
mandag 7. mai fikk poli-
tiet melding om innbrudd i 
en kiosk tilknytta Ramnes 
idrettsforening. – Politiet 
vært på stedet og sikra 
spor. Ikke noe stjålet, 
melder Politiet i Sør-Øst 
på morgenkvisten. Sjøl om 
ingenting er borte, er det 
skader på kiosken.
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• Avfetting • Høytrykk • Skumlegging • Voks • Støvsuger
• Oppheng til gulvmatter • Vaskeservant og bøtte

• Velg mellom verdikort, poletter, mynter eller kredittkort
• Verdikort, poletter og svamper kan kjøpes på verkstedet

Selvvask på Revetal!

Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)

Skal du ta «lappen»  l bil?

Ta kontakt med Ulf Lauridsen på tlf 90 58 75 74
- Jeg møter deg på Re videregående skole

eller i nær omkrets!

En helt nødvendig hoggorm-leksjon

I april kom en represent-
ant fra Norsk Herpetolo-
gisk Forening på befaring 
ved Ramnes skole. To fra 
landbrukskontoret i Re 
kommune deltok også på 
befaringen. 

Lærerik orientering
– Vi ønska veiledning på 
hva vi kan gjøre. Om vi kan 
gjøre noe (flytte ormen), 
og hva retningslinjene er i 
forhold til elever/ansattes 
sikkerhet, skriver Ramnes 
skole på sin Facebook-side. 
– Vi hadde «hellet» med 
oss. Ormen ble finni! Flere i 
personalet har nå fått opp-
læring (og øvelse!) i hvor-
dan vi fanger og flytter orm-
er på en forsvarlig måte. 
Alle klasser fikk besøk av 

RAMNES: Vårens første hoggorm har forlengst dukka opp ved Ramnes 
skole. Da tok skolen kontakt med eksperter på området.

eksperten, med hoggormen 
forsvarlig i en bøtte med 
lokk. – Det ble en lærerrik 
stund for elevene, med en 
orientering om hoggormer 
og andre slangedyr, og en 
opplæring i hvordan vi skal 
opptre dersom vi kommer i 
nærheten av en orm.

Strengt forbudt å drepe
Hoggormen er fredet i 
Norge. Det er ikke lov å 
drepe, men du kan flytte 
hoggormen. Det kan gjøres 
av kyndig personell med ei 
bøtte eller en pose. Dersom 
du ikke klarer å flytte den, 
bør du be om hjelp fra noen 
andre, eller la den være i 
fred til den forsvinner, er 
ekspertenes råd. Flytter 
du den ett par kilometer er 

du sikra, for en hoggorm 
kryper sjelden noe særlig 
mer enn én kilometer fra 
hjemplassen sin og holder 
seg ofte innenfor en radius 
på 150 meter. 

Hoggormen er sky
Mange er redd for hogg-
ormen, men sannsynlighet-
en for å bli bitt er forsvin-
nende liten. Normalt vil 
hoggormen prøve å unngå 
mennesker, enten ved å 
ligge rolig i håp om å ikke 
bli sett, eller ved å flykte. 
Hvis den blir overrasket 
eller provosert og ikke har 
noen retrettmulighet, må 
den forsvare seg.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

FREDELIG KRABAT: Egentlig 
vil ikke hoggormen ha mer 
med mennesker å gjøre, 
enn vi vil ha med den å 
gjøre. Men hvis den ikke 
har noen retrettmuligheter, 
ruller den seg sammen og 
gjør seg klar til å bite, og 
når den biter så skjer det 
lynraskt. Det er ikke alltid 
bittet utløser gift i det hele 
tatt, andre ganger i varier-
ende mengder, for hogg-
ormen vil helst spare på 
gifta til jakta på byttedyr. 

Foto: 
Ramnes skole.

Det evangelisk-lutherske 
kirkesamfunn (DELK) sender 
ut et brev der de beklager 
overfor 2.300 personer som 
gikk på frikirkens skoler fra 
1955 til 1990. Menigheten 
har 3.500 medlemmer, 
hovedsakelig på Østlandet, 
og driver fem skoler, derav 
Bjerkely skole i Undrumsdal.

En varig helvetesangst
Brevet er en beklagelse for 
«vanskeligheter knytta til 
undervisningen eller forhold 
for øvrig på skolen», skriver 
Dagbladet, som først om-
talte saken. «Ingen er tjent 
med at disse mørke sidene 
ved DELKs nære historie 
tildekkes, omskrives eller 
forties. Dette er fortellinger 
som hører med i DELKs his-
torie, uansett hvor alvorlige 
eller smertefulle de måtte 
være», skriver frikirka i bre-
vet. DELK var i den aktuelle 
perioden en dypt pietistisk 
kirke som var svært skrift-
tro og konservativ. Dans, 
kortspill, TV og radio var 

forbudt, det samme var 
neglelakk og sminke for 
jentene, som var pålagt å 
gå i skjørt og ha langt hår 
i flette. Hver skoledag ble 
innledet med 75 minutter 
med kristendom. Elevene 
fikk høre om, men ikke lese 
verkene av Ibsen, Bjørn-
son og andre ugudelige 
navn. «Den strenge doms-
forkynnelsen ble vanskelig 
å håndtere for mange, og 
skapte for noen en varig 
helvetesangst. Spørsmål 
knyttet til etikk og praktisk 
kristenliv ble opplevd som 
krav, bud og formaninger.»

En gammel unnskylding
Det er ingen nyhet at flere 
tidligere elever og medlem-
mer i frikirka sliter. Allerede 
på 1990-tallet ble kirka 
gjort oppmerksom på at 
mange tidligere elever sleit 
med opplevelsene de hadde 
hatt på skolen. Derfor trykte 
de i 1995 et åpent bekla-
gelsesbrev i menighets-
bladet «Underveis». – Men 

det nådde aldri ut til mange 
av dem som trenger det 
mest de som har en negativ 
innstilling til oss, sier til-
synsmann Rolf Ekenes i 
DELK til Dagbladet.

Motstandere av mye
Sjøl om det er en gammel 
unnskyldning, er kirka fort-
satt omdiskutert. Som for 
eksempel synet på homofili, 
motstand mot kvinnelige 
prester, abortmotstand, 
med mer. På menighetens 
egen nettside heter det at 
DELK er «motstandere av 
selvbestemt abort». «Hva 
mener DELK om ordinasjon 
av kvinner? DELK ønsker å 
holde fast på det vi mener 
er en bibelsk lære om at 
hyrde- og lærefunksjonen 
i menigheten er tillagt 
menn». DELK mener «at det 
å leve i homofilt samliv eller 
leve ut sin homofile legning 
er imot Guds ord».

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

«Ingen er tjent med at disse mørke sidene ved 
  DELKs nære historie tildekkes eller forties»

UNDRUMSDAL: DELK sier unnskyld til elever som gikk på Bjerkely skole i 
Undrumsdal mellom 1955 og 1990. Men fortsatt er en del av meningene 
omdiskutert. Som synet på homofilt samliv, abort og kvinnelige prester.
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BAKKENTEIGEN: Høyskolen på Bakkenteigen er nå et universitet.

Kongen i statsråd har i 
dag besluttet at Høgskolen 
i Sørøst-Norge blir uni-
versitet. Basert på vur-
deringene til en sakkyndig 
komité har NOKUT tidligere 
slått fast at HSN oppfyller 
kravene til å bli akkreditert.
Universitetet får navnet Uni-
versitetet i Sørøst-Norge, og 
University of South-Eastern 
Norway på engelsk.

– Viktig for regionen!
– Høgskolen i Sørøst-
Norge har brukt univer-
sitetssatsningen helt bevisst 
som et verktøy for å bli 
bedre. Det å bli universitet 
gir en ekstra tyngde, særlig 
internasjonalt, sier for-
sknings- og høyere utdan-
ningsminister Iselin Nybø 
(V). – Jeg tror at Norge vil 
merke at vi nå har fått enda 

en institusjon som går fra 
høyskole til universitet. Men 
like viktig: Jeg tror regionen 
vil merke at de får en enda 
sterkere kunnskapsaktør 
som har stor betydning for 
utviklingen av arbeids- og 
samfunnslivet. Høgskolen i 
Vestfold ble etablert 1. au-
gust 1994, som et resultat 
av at tre statlige høgskoler 
i Horten og Tønsberg ble 
slått sammen i Høgskole-
reformen i 1994. Plasser-
ingen på Bakkenteigen har 
gitt mange Re-studenter 
kort vei til høyere utdan-
ning opp gjennom åra. 
Etter den tid har Høgskolen 
i Vestfold blitt til Campus 
Vestfold, som en av totalt 
åtte campuser i Høg-skolen 
i Sørøst-Norge. Og nå blir 
Høgskole til Universitet. På 
Bakkenteigen er det blitt 

bygd ut i mange omganger. 
Her finner vi laboratorier 
og simulatorer i verdens-
klasse, studentboliger, stor 
kultursal, treningssenter, 
idretshall, svømmebasseng, 
sandvolleyballbaner, nytt 
bibliotek og kantine. 

Et landlig universitet
Landlig plassert er det kort 
vei til flott natur, med Adals-
tjernet et steinkast unna. 
«På campus Vestfold er det 
stort nok til at det pulserer 
– lite nok til at du blir sett», 
heter det på deres egne 
nettsider. Her tilbys det over 
80 studier som fører til jobb 
som blant annet skipsoffiser, 
lærer, barnehagelærer, 
sykepleier, økonom eller 
ingeniør.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Nå har vi et universitet “rett borti gata”

FEIRER! Glade ansatte på 
det nye universitetet fikk 
nyheten av statsråd Iselin 
Nybø. Første rekke fv: rek-
tor Petter Aasen, statsråd 
Iselin Nybø (V), prorektor 
Kristian Bogen, styreleder 
Rune Nilsen. 

Foto: 
Universitetet i Sørøst-Norge
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LESERINNLEGG: Vi skriver 
2018. Er det ikke på tide 
å modernisere skolen? 
Dora Halldisdottir heter ei 
klok dame bosatt i Norge. 
Hun er mor, og har skre-
vet et innlegg om hvordan 
hun hater lekser. Fordi 
det skaper gnisninger og 
konflikter i hjemmet. Fordi 
mange foreldre ikke klarer 
å «leke lærer» når pensu-
met passerer 5. klasse-nivå. 
Fordi ungene er trøtte, og 
ønsker å gjøre helt andre 
ting. Hun kaller vårt system 
for utdatert. Det er det kan-
skje noe i? Halldisdottir på-
peker at lekser oppsto fordi 
skolen i Norge stort sett 
hadde omreisende lærere, 
som underviste på den 
enkelte skole et par dager i 
uka. Leksene kompenserte 
altså for manglende skoled-
ager. Det er lenge siden. 
Det er gjentatte ganger 
bevist at lekser ikke har 
noen læringsverdi. Sjekk 
mengder av forskning. Det 
er en tradisjon – og en dår-
lig en. Halldisdottir referer 
til sitt opphold i Hawaii i 
2016. Der syntes lærerne 
det var litt eksotisk, for det 
hadde de aldri hatt. I Ma-
laysia syntes de hele ideen 
var «litt sånn 1800-tallet, 
liksom». Det er alvorlig med 
et system som befester 

Leserinnlegg: En leksefri skole
mange barns selvbilde, når 
de kveld etter kveld strever 
og ikke kan få hjelp. «Er jeg 
dum»? Som også etterlater 
mange foreldre med opplev-
elsen av ikke å strekke til. 
Som reproduserer klasse-
forskjeller (noen passer 
boklig lærdom bedre for enn 
andre). Hvorfor tviholder 
vi da på et system som er 
utdatert? Finland framhol-
des ofte som en modell for 
en skole som funker: Der 
har de ikke lekser. Kanskje 
vi virkelig skulle ta et-
ter Finland? Elever, både 
i Re og i Norge, peker på 
urimelig stress og også 
psykiske vansker knytta til 
mengden av lekser. Mange 
ønsker seg en leksefri skole. 
I undersøkelsen «Ung i 
Re» fra 2017 topper færre 
lekser/leksefrihet ønskelista 
til ungdomsskoleelevene. 
Leksene – eller oppgavene 
– bør etter SVs syn gjøres 
på skolen. Utvid skoledagen 
litt, sørg for kompetente 
veiledere, og sett barn og 
foreldre fri. Det krever ikke 
mye. Litt penger. Litt vilje.

Heming Olaussen, 
kommunestyrerepr. Re (SV)

Elisabeth Sann, medl. av 
hovedutv. for oppvekst (SV)
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Formålet med Jernias vaffel-
fond er å hedre og støtte 
den lokale dugnadsånden. 
– For hvert vaffeljern vi 
selger, går en tier av salgs-
summen inn i fondet. I 
tillegg legger Wilfa ytter-
ligere fem kroner i potten 
hvis vaffeljernet er av deres 
merke. I tillegg er det flere 
leverandører som bidrar 
årlig til fondet, forteller 
Bjørn Andersen ved Jernia 
Revetal. Han delte ut den 
første potten her i Re en 
vårdag i april. Gavesjekken 
på 20.000 kroner gikk til 
Stiftelsen Veien ut, en ideell 
stiftelse etablert i 2013.

Nytt kjøkkenutstyr
Gavesjekken på 20.000 kro-
ner kommer godt med på 
Kjønnerød gård, der “Veien 
ut” holder til. – Det blir 
null problem å finne noe å 
bruke pengene på, forteller 

Ann-Cathrin Pedersen og 
Margrethe Greiner på vegne 
av stiftelsen. – Vi skal kjøpe 
nytt kjøkkenutstyr som nye 
kjeler, stekepanner, kake-
former, ja - vi trenger alt, 
sier Margrethe som har tatt 
med seg noen eksempler 
på hva de har på kjøkkenet 
i dag. Det er et i beste fall 
velbrukt, i verste fall helt 
utslitt kjøkkenutstyr. 

– All støtte vi kan få 
kommer veldig godt med
– Det drives på et mini-
mum, får ReAvisa for-
talt. – Vi trenger det aller 
meste, men har begrensa 
med offentlig støtte. Derfor 
kommer all støtte vi kan 
få, som dette, veldig godt 
med. En institusjon på vår 
størrelse drives normalt for 
rundt ti millioner kroner 
årlig, men vi driver for rundt 
halvparten. 

Tre av fire blir rusfrie
“Veien ut” har seks ansatte 
i 5,4 årsverk. Ti til femten 
brukere er i full behandling 
årlig, i tillegg til en del 
flere som kommer og går 
for kortere perioder. Be-
handlingsopplegget består 
blant annet av korte eller 
lengre turer, og signaturen 
er den årlige ekspedisjonen 
over fjell og gjennom tøffe 
farvann i tre måneder. – Be-
handlingen går på å erstatte 
rusen med opplevelser og 
mestring. Vårt opplegg er 
medisinfritt, de får knapt 
nok en paracet. Dette er 
utradisjonelt i rusbehand-
ling, men vi har trua på 
dette. Og det viser seg i 
resultater: Tre av fire er 
rusfrie etter behandling hos 
“Veien ut”. – Det er fint å 
drive på et lite sted, her i Re 
er det rolig, trygt og godt 

for brukerne våre. Og vi får 
god støtte fra næringslivet, 
som Jernia og Rema 1000. 
Men vi søker gjerne mer 
samarbeid med næringslivet 
og håper flere vil være med 
på samfunnsløftet det er å 
få rus-avhengige rusfrie 
– noe som gagner alle. 

Ny utdeling til høsten
Det kommer en ny mulig-
het til å søke vaffelfondet 
til høsten. Mer info kan 
stiftelser, frivillige lag og 
foreninger få ved henven-
delse til Jernia Revetal.
– Vi vil hvert fall søke igjen, 
både på vaffelfondet og 
andre midler, forteller Ann-
Cathrin og Margrethe til 
ReAvisa.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Har du handla vaffeljern på Revetal? 
Da har du vært med på å støtte “Veien ut”!
REVETAL: For hvert vaffeljern som blir solgt, går en tier til Jernias vaffelfond.

OVERREKKELSE: – Vi driver 
på en gammel gård, der vi 
egentlig trenger alt. Mye er 
gammelt og slitt, og vi har 
mer lyst enn penger til å få 
ting gjort. Så er det noen 
som vil bidra til en god sak, 
så er det bare å si ifra, for-
teller damene fra “Veien ut” 
Margrethe Greiner og Ann-
Cathrin Pedersen, på hver 
sin side av Bjørn Andersen 
ved Jernia Revetal, som 
overrekker gavesjekken på 
20.000 kroner. 

Foto: 
Stian Ormestad.

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
– gjennom 20 år!

Nå kan du bestille 
pizza fra bensin-
stasjonen
REVETAL: – Det er så 
stas!, sier en strålende 
fornøyd Lene Alfredsen 
Kjønnerød ved Circle K 
Revetal om det nye påfun-
net. – Vi har en meny med 
fem knallgode pizzaer, som 
vi lager fra bunnen av. I 
starten regner vi med å 
bruke tjue minutter før den 
er klar til å hentes, etter 
hvert et kvarter, forteller 
Lene. Det er ikke noe nytt 
at det serveres mat og 
drikke på bensinstasjoner, 
heller ikke pizzastykker. 
Men hele pizzaer laget fra 
bunnen av er noe nytt her 
på Revetal. Ideen er rappa 
fra Circle K Andebu, der 
det har blitt en suksess. 
Her i Re konkurrerer de 
ferske pizzabakerne på 
Circle K med flere allerede 
etablerte aktører: Pizza-
vera på Brår, Revetal gam-
le stasjon og Restauranten 
på Re-torvet.

Næringsliv i Re:



26 RE AVISA MAI 2018

holtgard.no
tlf 928 128 94

H.K.H Kronprins Haakon 
besøkte tirsdag 17. april 
bergindustrien i Vestfold. 
Blant stoppa var pukkver-
ket på Freste. Her, og på 
Himberg i Ramnes, driver 
Veidekke AS utvinning av 
steinmasser. Veidekke tok 
over drifta i 2014, begge 
steder etter fusjonering med 
Haraldstad AS.

Storfint besøk
Besøket var i anledning 
Norsk Bergindustri, bran-
sjeforeningen for den 
norske mineralnæringen, 
sitt 10-årsjubileum. Men 
bergindustrien har en mye, 
mye lengre historie. Den 
eldste industrielle malm-
produksjonen her til lands 
starta opp i første halvdel 
av 1600-tallet. Norsk 
Bergindustri ble til etter en 
sammenslåing av tre eldre 
bransjeorganisasjoner.
Kronprinsens besøk starta 
hos Lundhs AS i Larvik, der 
representanter for bransje-
foreningen og bedrifter ori-
enterte om bergindustrien 
i Vestfold. Så gikk turen til 
steinbruddet i Tvedalen, 
der kronprinsen tok lunsjen 
sammen med arbeidere i 
bruddet. Kronprinsen reiste 
så videre til Freste pukk-
verk. Her sitter Bente Flåte-

teigen fra Ramnes på vekta, 
og hun var i full sving med 
kosten for å pynte opp litt til 
det storfine besøket. Ellers 
gikk drifta helt som normalt.
Mens Kronprinsen kjører inn 
i pukkverket, kjører Steinar 
Wold-Hansen fra Jaresletta 
ut med sin fullasta lastebil 
med henger. – Å, jøsses. 
Kommer han?, sier Steinar 
og ser etter følget med en 
svart limousin. En an-
nen kunde stusser på at 
Kronprinsen ikke har med 
henger. – Det hadde kan-
skje vært litt langt bare for 
å hente grus, sier han og 
ler.

– Det vi driver med 
   favner om alt
Ole Stensholt, distriktsleder 
for Veidekke pukk og grus i 
Vestfold, var blant fagfolket 
som tok i mot Kronprinsen 
og viste ham rundt. Han 
forteller at det etter førti års 
drift investeres for å møte 
førti nye år. Det dreier seg 
om modernisering og digi-
talisering, som gjør jobben 
lettere og mer nøyaktig.
– Du veit, vi trenger stein, 
pukk og grus, alle sammen! 
Helt fra leking i sandkassa, 
til å bygge hus, veier, strø 
veier når det er glatt, med 
mye mer. Det vi driver med 

favner om alt. Hver innbyg-
ger har i snitt behov for 11 
– 12 tonn knuste steinmass-
er, og jeg trur ingen hadde 
tippa at det er såpass store 
mengder. Ole har ansvaret 
for Freste, Himberg og fire 
utsalgsteder til i Vestfold. 
At Kronprinsen kommer på 
besøk, er stor stas. – Det 
er jo en anerkjennelse for 
bransjen at vi får vist fram 
verdien av det vi driver 
med, sier distriktslederen.
Totalt tas det ut 400.000 
tonn i året på Freste, og av 
dette går cirka halvparten til 
betong og asfalt. Resten går 
til entreprenører, bønder og 
private. 

Her skapes grunnlaget 
for mye av det vi trenger
Kronprinsen forteller at han 
lærte mye på omvisningen 
på Freste. – Det er spen-
nende å lære mer om noe 
som er så viktig for Norge. 
Dette er en industri som er 
viktig for økonomien vår. 
Derfor er det spennende 
å se hvordan de tenker og 
hvordan de jobber, forteller 
Kronprinsen til ReAvisa.
– Her skapes grunnlaget – 
bokstavelig talt – for veiene 
våre, for husene våre, for 
mye av det vi trenger i det 
daglige, har jeg lært – alle 

trenger stein, pukk og grus.
En annen ting Kronprinsen 
skryter av, er plasseringen 
helt på kommunegrensa 
mellom Re og Tønsberg – 
som snart blir borte.
– Dette er en fundamentalt 
tung råvare, som det er en 
stor fordel at hentes ut nært 
der det skal brukes. Det er 
ressurskrevende å frakte 
langt. Derfor er det lurt med 
en plassering så sentralt 
som dette, sier Kronprins 
Haakon til ReAvisa. Han er 
også imponert over lang-
siktigheten: – Dette er en 
bransje der man må tenke 
i lange linjer, som her hvor 
det er tatt ut masser i førti 
år og det legges planer for 
førti år til.

Stolte av bransjen
Norsk Bergindustri består av 
Veidekke og cirka 160 andre 
medlemsbedrifter som pro-
duserer pukk, grus og andre 
byggeråstoffer, malm og 
mineraler eller naturstein, 
samt leverandører av varer 
og tjenester til bransjen, 
heter det i en pressemelding 
i forbindelse med besøket:
– Vi er stolte av å kunne 
vise Kronprinsen produks-
jonen av Norges nasjonal-
stein Larvikitt, presentere 
de fantastiske mulighetene i 
industrimineralene i Fens-
feltet, og besøke et av våre 
mange pukkmedlemmer, 
sier generalsekretær i Norsk 
Bergindustri, Elisabeth 
Gammelsæter.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Å, jøsses. Kommer han?
FRESTE: H.K.H Kronprins Haakon besøkte Freste pukkverk i april for å lære om drifta her. Mens 
Kronprinsen kjørte inn i pukkverket med sin mørke Mercedes, kjørte Steinar Wold-Hansen ut med 
fullasta lastebil og henger. – Å, jøsses. Kommer han?

SISTE FINPUSS: Bente 
Flåteteigen fra Ramnes sit-
ter på vekta på pukkverket 
på Freste. Hun har jobba 
her i litt over tredve år! 
Hun koster over plattingen, 
mens kunde Steinar Wold-
Hansen fra Jaresletta er 
på vei ut i det Kronprinsen 
kjører inn. Jørgen Porsmyr, 
konserndirektør i Veidekke, 
og Ole Steinsholt, distrikts-
leder for Veidekke pukk 
og grus i Vestfold, ønsker 
Kronprinsen velkommen. 
I bakgrunn Fylkesmann 
Per Arne Olsen og Tøns-
berg-ordfører Petter Berg. 
Besøket i pukkverket var 
Kronprinsens siste stopp på 
Vestfold-besøket tirsdag 17. 
april 2018. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Næringsliv i Re:
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YouTube-Amalie gjorde det igjen: 
Årets vlogger 2018!
SKINNANE/OSLO: Amalie Olsen Gjersøe (19) fra Skinnane 
ble Årets videoblogger, eller «vlogger», under Gullsnutten 
2018 i april. I begrunnelsen heter det: «Årets vlogger skal 
ha gitt seerne innblikk i en lidenskap, interesse eller rett 
og slett livet sitt. Juryen har sett etter en vinner som står 
fram som mest kreativ, ekte og betydningsfull i Youtube-
universet». ReAvisa skreiv om Amalie da hun passerte 
10.000 abonnenter for to år siden. I dag har hun godt over 
100.000. Hun er en av de største norske youtuberne, og 
en viktig stemme for mange unge. Og den stemmen bruker 
hun godt. – Jeg prøver hvert fall, sa Amalie til ReAvisa da 
hun ble slått til Ridder av Re tidligere i år. – Det er ikke 
bare kamera og sminke og vas, men viktige saker som 
kreftsaken, UNICEF, #ikkegreit og sånt.  I #ikkegreit-
aksjonen blir netthets satt på dagsorden. Amalie fikk hat-
ytringer tegna på kroppen, og alt som ble skrivi var nett-
hets hun sjøl hadde blitt utsatt for. Sånt krever et ridderlig 
mot. – Jeg ble spurt, og sa ja uten å tenke meg særlig om. 
Det er et viktig budskap, og jeg tror det er viktig at jeg tok 
med meg mine egne erfaringer – det jeg har følt på krop-
pen – og samtidig at jeg ikke framstilles som et offer, men 
som ei sterk jente som prøver å riste det av meg.
Amalie har vært på den norske YouTube-stjernehimmelen 
lenge: For tre år siden ble hun nominert til Årets video-
blogger, men vant ikke prisen. I fjor ble hun Årets stjerne-
skudd. I år var hun igjen nominert til Årets videoblogger, 
og denne gangen vant hun prisen. Hennes andre Gull-
snutten-pris, en utmerkelse som henger høyt. Amalie er en 
av mange Re-ungdommer som utmerker seg i toppen av 
forskjellige idrettsgrener, i kultur, og i mediabildet. 
– Kanskje er det Re-genet?, spør Amalie og ler. Men helt 
alvorlig: – Vi reinger heier på hverandre. Vi vil hverandre 
godt, og vi er stolte av hverandre når noen får til noe. Da 
blir det mindre skummelt å prøve, og du er hakket mer 
selvsikker fra starten av – det er et godt utgangspunkt for 
å satse og bli god, uansett hva det er for noe.

Foto: 
Stian Ormestad.

Fra og med torsdag 19. 
april var «Damenes week-
end» på Re-torvet i gang. 
Med selveste Finn Schjøll, 
Blomster-Finn, bak mikro-
fonen var det mannekeng-
oppvisning i 2. etasje. På 
catwalken fikk vi se lokale 
Re-jenter med klær og 
tilbehør fra lokale klesbutik-
ker, sportsbutikk, optiker, 
gullsmed, frisør, med mer.

Spreke farger 
og blomstermotiv
– Jeg er sjeleglad for at det 
endelig er spreke farger 
igjen i motebildet, altså, 
sier Finn Schjøll. Og ekstra 
ekstase ble det da det i til-
legg var blomstermønster 
på kjolene: – Jeg elsker 
selvfølgelig botaniske motiv, 

sier Blomster-Finn og ler. 
Senterleder Tom Bøyesen 
holder styr på lapper med 
navn, plagg og tilbehør. 
Han hadde også sørga for 
en lang og fin catwalk, 
men den var ikke lang 
nok for Finn Schjøll. Han 
sendte mannekengene ut 
av catwalken og inn blant 
publikum. – Dere er altså 
så flotte, jenter! Ta dere en 
lang runde, så alle får se 
hvor flotte dere er!
Og alle damene som var 
møtt opp, både modeller og 
publikum, fikk noen gode 
råd: – Finn det som passer 
for DEG! Vær tøff og bruk 
det, det gjør ingenting om 
det er spreke farger eller 
litt utradisjonelle kombinas-
joner – det er bare stilig! 

Også dere, ikke vær redd 
for å bruke fint tøy på en 
helt vanlig dag.

«Damenes weekend» 
hele helga
Konferansieren synes Re-
jentene er så flotte, at han 
tror nok at han må se mer 
på damene framover, sier 
han over høyttaleranlegget 
til latter fra publikum.
«Damenes weekend» 
fortsatte fredag og lørdag 
med blant annet blomster-
dekorasjon-kurs hos Mester 
Grønn, smaksprøver, grilling 
og paraplydrinker, demon-
strasjoner, gavedryss, time-
salg, kampanjer og gode 
tilbud.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Finn Schjøll fikk fart på Re-damene
KONFERANSIER: Finn 
Schjøll (69), bedre kjent 
som Blomster-Finn, var kon-
feransier under “Damenes 
aften” på Re-torvet. 

Foto: 
Stian Ormestad. 

REVETAL: Blomster-Finn elsker selvfølgelig blomstermotiv på kjolene. 
Og spreke farger. Og Re-jenter. 

– Søndag 27. mai arrang-
erer vi Hagefest for Mali 
sammen med Revetal 
menighet, forteller Stina 
Neergård til ReAvisa.

Gudstjeneste og trylling
– Det er femte gangen vi 
har dette arrangementet 
i år. I fjor kom det nær-
mere 100 og overskuddet 
går til Det norske misjons-
selskap (NMS) sitt arbeid i 
Mali. Resultatet i fjor ble på 
20.000 kroner! Hagefesten 
skjer hjemme hos oss i vår 
egen hage i Holtungveien 
867. Det pleier å komme 
en god blanding av barne-
familier og eldre, folk som 
går mye i kirka og folk som 
egentlig aldri pleier å gå i 
kirka. Program for dagen 
er følgende: Gudstjeneste 
klokka 11.00. Salgsbodene 
åpner cirka kl 12. Vi sel-
ger pølser, hamburgere, is, 
popcorn, sukkerspinn og 
kakestykker. Kaffe og saft er 
gratis. Alle inviteres til å ta 

med en kake og bli med på 
kakekonkurranse. En jury 
kårer de beste kakene og 
det deles ut premier. Etterpå 
selges kakene stykke for 
stykke. Vi har også loddsalg 
med flotte premier, blant 
annet mye fint fra butik-
ker og næringsliv i Re. Nytt 

i år er et trylleshow med 
MagiCurty klokka 14.00. 
Hvor langt showet hans blir 
avhenger av givergleden. 
For hver 300. krone som 
blir gitt plusser han på en 
tryllekunst, forteller Stina 
til ReAvisa. Hun ønsker alle 
hjertelig velkommen!

– Velkommen til hagefest med gudstjeneste og trylling!
BAGSTEVOLL: For femte året på rad arrangerer Revetal menighet hage-
fest til inntekt til misjonering i Mali.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

Utvendig og innvendig 

solskjerming
Ring Ole S. Foss på tlf 469 34 803
eller besøk vår nettside for mer info

www.markisefornyeren.no

021 sort

Gamleveien, 3174 Revetal.
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Ut på Re motorklubb-
tur - aldri sur!

I fjor ble det satt rekord 
med hele 180 biler med i Re 
motorklubbs veteranbilløp. 
Da var det strålende sol, i år 
var det grått og vått. Men 
den lokale motorentusiast-
klubben varsla i forkant at 
1. mai-turen ville gå som 
planlagt, uansett vær.

Mange mer «moderne» 
veteranbiler
Og regnværet skremte langt 
ifra alle veteranbilister fra 
å delta – langt ifra. I over-
kant av femti biler fyra opp 
og tusla i rolig tempo fra 
Høyjord skole og sørover i 
fylket, via mjølkeruta inna-
for, før de endte opp på 
Vear. De aller eldste veter-
anbilene fikk nok stå tørt 
og fint, og ble spart for den 
våte turen – men desto flere 
«moderne» veteranbiler helt 
opp til 1980-tallets modeller 
var med i årets kortesje. I 
Andebu var det delt ut flyers 
med info om veteranbil-
løpet, og her hadde mange 

stilt seg opp langs ruta med 
paraply og flagg. Blant dem 
Linus Emil Hynne (10), Fa-
bian Leander Hynne (7) og 
Finn Khulman (8). 

Veteranbilløp forbi 
bestemor og bestefar
– Vi har venta i en evighet!, 
mener yngstemann, utål-
modig etter å få se veteran-
bilene passere Døvlegrenda. 
Linus og Fabian er fra 
Bjune, men er på besøk hos 
bestemor og bestefar. – Det 
passer bra når det går vet-
eranbilløp forbi!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

HØYJORD: Re motorklubb invitererte alle bil-
entusiaster med på 1. mai-tur, tradisjonen tro.

GIRL POWER! Damene i Trabant fikk kanskje mest 
oppmerksomhet av alle i ekvipasjen på rundt femti biler. 
De hadde kledd seg godt i det kalde og våte vårværet. 
Linus Emil Hynne (10) og Fabian Leander Hynne (7) fra 
Bjune og Finn Khulman (8) fra Døvlegrenda sto og vinka til 
alle veteranbilene i Andebu. Re motorklubb er for motor-
entusiaster og deres kjøretøy av alle slag. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Det er sommer. Hanna skal 
på ferie til tante, onkel og 
Siv. Hun besøker de hvert 
år, og som vanlig gleder hun 
seg til å fiske krabber, holde 
pusten under vann, fange 
insekter og steke pinnebrød 
på bål. Sommerferiene 
har alltid vært fulle av lek 
sammen med Siv, men i 
år oppleves vennskapet så 
annerledes. Hanna lever 
fortsatt i barndommen, 
mens Siv kjemper seg ut i 
ungdomstiden. Sivs utfluk-
ter er utforskende, men for 
Hanna er de fortsatt bare 
spontane leketurer. Når de 
voksne ungdommene ler og 
gjør narr, reagerer Siv med 
frustrasjon, mens Hanna 
ler med i god tro. Hanna 
kan føle seg dum som ikke 
forstår, men barnet i henne 
lar henne ikke dvele for 
lenge ved usikkerheten. Hun 
har fortsatt barndommens 
gnist og naivitet. Mens for 
Siv oppleves alt som skjer 
denne sommeren skjørere. 
«Hysj» er en grafisk roman 
som handler om å henge 

etter, både i interesser, 
kroppslig og følelsesmessig. 
Den tar for seg en kort peri-
ode i livet der overgangen 
fra barndom til ungdomstid 
oppleves kontrastfylt på 

serer så vakkert med illu-
strasjonene. Det er side på 
side med tegninger. De er 
luftig, duse og lekne. Dette 
er et følelsesladet verk som 
fortjener en hærskare av 

Bokanmeldelse fra Re bibliotek: «Hysj»

Revetal
Kontakt oss for en hyggelig dekkprat!

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

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

Gamleveien 2, Revetal
Telefon 330 63 100

revetalgamlestasjon.no

så uendelig mange måter. 
Det er spennende, usikkert, 
hemmelighetsfullt og ømt 
for hovedpersonene. Dette 
er Magnhild Winsnes’ debut-
bok. Hun har høstet mye 
ros, både for fortellingen og 
hvordan teksten harmoni-

lesere. Og potensielle 
lesere bør det være 
nok av. Kjære jenter 
og kvinner, men også 
gutter og menn. Om 
dere er 9 eller 90 år: 
dere MÅ lese denne 
boka. Jeg leste «Hysj» 
med en stor følelse av 
nostalgi. Yngre lesere 
vil kanskje se den som 
et verktøy til å forstå 
overgangen mellom 
barndom og ungdoms-
tid. Uansett tror jeg 
alle lesere vil oppleve 
den som en vakker 
bok.

Boka er skrevet av Magnhild 
Winsnes, utgitt på Asche-
houg forlag i 2017. Og den 
er selvfølgelig å få lånt på 
Re bibliotek!

Anmeldt av Hege-Kristin 
Beck, Re bibliotek

UNDRUMSDAL: – Onsdag 
23. mai går turen til drage-
hulene, informerer Våle 
historielag. – Vi møter opp 
på Holt Gårds parkering 
klokka 18.00. Dragehulene 
ligger vest i Undrumsåsen, 
De ble brukt under folke-
vandretiden fra bronse-
alderen og til rundt 400 år 
etter Kristus. De var til-
knytta bygdeborgen rundt 
åsen, antakelig tilfluktssted 
for barn og kvinner dersom 
bygdeborgen ble angrepet 
av fiendtlige stammer. Byg-
deborgen kan man se rester 
av om man går blåmerket 
turløype opp til åsen Sig-

nalen. Signalen var varde-
sted, og Hem gård hadde 
ansvaret for å tenne varden 
når det kom fiender. Turen 
er på 6 – 7 kilometer tur-
retur. Det er fin traktorvei 
fra Signalen til dragehulene. 
De som bare kan tenke seg 
å bli kjent på Holt gård kan 
bevege seg der og se på 
dyrene og aktivitetene til 
turgruppa er tilbake. Et-
ter turen blir det kaffe og 
kaker på Holt gård for alle. 
På grunn av serveringen må 
vi ha påmelding innen 20. 
mai til tlf. 907 54 559 eller 
913 18 084, informerer Mia 
Olsen i Våle historielag.

– Bli med til dragehulene i Undrumsdal!

RAMNES: Ramnes historie-
lag inviterer til “Historisk 
rusletur” med guiding i 
Bjunegrenda, Holt og Hund-
stuen torsdag 10. mai, Kristi 
himmelfartsdag, fra klokka 
13.00 til 17.00. Erik Bjune 
informerer om oppmøte 

utenfor Bjunegrenda 5. – Ta 
med mat og drikke for lunsj 
i Bjunemyra. Vi har stoler. 
Turen går på grusveier med 
javnt og flatt underlag hele 
veien, cirka fire kilometer. 
Hvis dårlig vær blir det også 
samling, men innendørs.

Historisk rusletur i Ramnes

Foreningsliv i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Vi har landets største boligkjøperregister og kjenner de som er på jakt etter akkurat din 
boligtype i ditt nabolag. 

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

Har du planer om å selge bolig?

Din bolig er unik!

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

  09999
dnbeiendom.no

GRATIS 
VERDIVURDERING! 

Thor Fredrik 
Hanssen Solberg

Truls Bøhle

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

– Vi starta med brask 
og bram sist fredag med 
«Sanger og klanger fra 
bestemors barndom», for-
teller Gro Hansen, kultur-
koordinator på Re helsehus, 
til ReAvisa. 

Deretter går det slag i 
slag i hele mai måned:
Det blir musikk-kafe med 

Glagjengen, Hansens trio, 
med flere – disse arrange-
mentene er åpne for alle, 
også folk utenfra – ikke 
bare beboere på Re helse-
hus. Det samme gjelder 
Ønskekonserten med Våle 
kirkekor og Sidesporet 
blæseensemble. Re VGS-
elever steller i stand til fest, 
det samme gjør Stokke 
Da Capo ensemble med 
Willy Andreassen. Her 
stiller kjøkkenet med ost, 
kjeks og salg av drikke. Re 
VGS-elever arrangerer også 
bålfest i sansehagen uten-
for Dagsenteret, eventuelt 
kino ved dårlig vær. Det blir 
allsang med Brår barnehage 
og Resonans visekor,  Jane 
arrangerer sittedans på 
seniorsenteret – som ellers 
i løpet av året. Og Beauty 
Zone kommer tilbake, som 
i fjor. 

Tjuvstarter 17. mai-
feiringen på Re helsehus
Dagen før den store dagen, 
onsdag 16. mai, kommer 
Revetal barnehage for å 

Sprer livsglede på Re helsehus
REVETAL: «Livsglede-uka» er blitt til “livsglede-måned”,  og hele mai er 
fyllt opp med sang, musikk, kultur, kos og hygge på Re helsehus.

synge og gå i tog rundt på 
avdelingene. 

Krafttak for sang 
i eldreomsorgen
– Onsdag 23. mai har vi 
oppstart på vårt nye pro-
sjekt som heter Krafttak 
for sang i eldreomsorgen. 
Det er folkeakademiet som 
kommer hit for å kurse 
personalet vårt, slik at 
sangen vil gjennomsyre 
hele helsehuset. Prosjektet 
er 3-årig, og vi gleder oss 
veldig!, forteller Gro Han-
sen. Livsglede-måneden 
mai avsluttes torsdag 31. 
mai klokka 11.00 med 
«livsglede-jentene» Randi 
Gunhildstad og Kari Berga-
plass i Seniorsenteret. Hva 
som skjer når, finner du i 
programmet på Re kom-
munes nettsider, via link på 
nettavisa ReAvisa.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

SANGGLEDE PÅ TVERS AV 
GENERASJONENE: På det 
største bildet ser vi Erling 
Klausen synge “Lille Petter 
Edderkopp” sammen med 
oldebarnet Mille Hermine 
Klausen Hjelmtvedt på en 
øvelse med Brår barnehage 
og Resonans visekor tidlige-
re i våres. 

BÅLFEST I SANSEHAGEN: 
Re VGS-elever steller i 
stand mye moro på Re 
helsehus. Bildet er fra 
bålfesten i fjor. 

Foto: 
Stian Ormestad.
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Slekters gang i Re:

Døpte:

Våle kirke
15.04 Adrian Aronsen Kjærnes
15.04 Marie Eline Lund Kjølsrød

Ramnes kirke
15.04 Amalie Stigen-Marthinsen
29.04 Matilde Sletsjø Pedersen
29.04 Lian Mørken Tronrud

Undrumsdal kirke
22.04 Even Bjerkesti Løken
22.04 Hedda Sandviken Fjell-Jensen

Fon kirke
22.04 Marthine Derder-Pedersen

Døde: 

Våle kirke 
23.03 Helene Othilde Dahl
20.04 Svein Ånestad

Ramnes kirke
01.04  Dagfinn Johannes Johannessen 
 - seremoni i Fon kirke
13.04  Ole Ingvar Foss
 - seremoni i Fon kirke
23.04  Sven Tormod Nyhus
 - seremoni i Våle kirke

* Ramnes kirke er stengt på grunn av råteskade-
reparasjoner innvendig. Seremonien var flytta til 
en av de andre kirkene.

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Tlf: 33 06 22 90 
klemmetsby-firing.no

Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet

Send inn 
til ReAvisa!

Gratulasjoner, 
jubilantbilder, 
bryllupsbilder, 

minneord 
og annet 

personalia 
kan sendes til 

ReAvisa:
 

Post@ReAvisa.no 
MMS 488 69 444

Truseinnlegg.

Sist, men ikke minst:

Kirkelige konfirmanter:
Vivestad kirke søn 6. mai kl. 11.00
Malin Kathrine Andreassen 
Odin Langeland

Ramnes kirke lør 26. mai kl. 11.00 
Elise Bergli
Marthine Nesengen Bjørnsen
Ansgar Islann Fremstad
Ida Engen Garder 
Sandra Engen Garder 
Mia Jiang-Jiang Halling
Maren Hesby
Mikael Himberg
Marius Himberg
Truls Klepp Grytnes 
Camilla Ramberg
Benedicte Sanni
Jonathan Weberg 

Ramnes kirke lør 26. mai kl. 13.00 
Erlend Borgen Bae
Silje Kristine Bjune
Julie Sofie Charlotte Fevang Bålsrød
Ragnhild Irene Brovoll Dokka 
August Horn
Kristian Rying Horn
Adrian Steinhovden Grønberg
Julie Grønbu Kjølstad
Bianca Knight
Rikke Knotten 

Ramnes kirke søn 27. mai kl. 11.00 
Gift Uhun Amas
Sara Jeanette Asp
Lars-Ivar Carlsson
Ebba Charlotte Hammerstad 
Andreas Fon Heierstad
Tabitha Holt
Viktor Jørnsen
Elin Katrine Knotten
Ingeborg Knutsen
Kevin Lindestad
Ann Christine Marthinsen 
Iselin Oliva Rodriguez Skontorp

Humanistiske konfirmanter:
Biorama, Holmestrand, lør 5. mai:
Lisette Lund Bandgren, Ramnes
Martin Bergan, Revetal
Phillip Alexander Løvaas Biseth, Ramnes
Mathea Rehn Bjølgerud, Våle
Adrian Jansen Borchgrevink, Ramnes
Kevin Lund Elstad, Våle
Even Jørgen Moen Evensen, Ramnes
Andreas Gjersøe, Revetal
Even Kommedal, Våle
Emil Tyssø Mathisen, Undrumsdal

Fon kirke søn 27. mai kl. 11.00 
Simen Andersen
Adrian Gjersøe Fløisand
Are Edvard Geving
Wolfgang Hans Lodes
Johannes Mikkelsen Ringen

Våle kirke søn 3. juni kl. 10.30
Henrik Baggerød Heierstad
Thea Lehre Hjartholm
Ida Volden Johansen
Kristine Skaug Kværnerud
Nils Jonatan Tigistu Neergård
Oscar Creutzer Langslet
Anneli Brandvold Pedersen
Margrete Reinskau
Jakob Aall Skillinghaug
William Tinnion-Varholm

Våle kirke søn 3. juni kl. 12.30
Guro Heum Bergan
Sofia Bjerknes
Madelen Heum Fanøy
Hans Ivar Olsen Gjersøe
Adrian Aronsen Kjærnes
Pernille Sørum Lund
Sander Nåtedal
Sunniva Prestholt Skjelfjord
Emilie Wilhelmine  Paulsen Stokness
Benedikte Wærstad Strøm
Niklas Flåten Årøy

Undrumsdal kirke søn 3. juni kl. 11.00
Maren Bruserud
Vilde Jorunn Klonteig Brandtzæg
Mina Terese Hallberg
Harald Olaus Hiim-Tveiten
Ingeborg Langklep
Marius Torsheim  

Kilde: 
Kirken i Re.

Tarjei Mostue, Våle
Patrik Ommedal, Våle
Daniel Palm, Revetal
Michael Pedersen, Revetal
Solan Skotnes, Revetal
Loke Stangeland, Revetal
Espen Stokland, Våle
Teodor Eriksen Wagle, Undrumsdal
Kaja Hagen Nerli, Våle
Johannes Rønningen, Revetal
Ivar Kamfjord, Våle

Kilde: 
Human Etisk Forbund Vestfold.

Hjertnes, Sandefjord, lør 12. mai:
Amalie Møyland Ormestad, Ramnes
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Man-lør 11-19 / Søndag 15-19ÅPENT MAN - LØR KL 11 - 19
NY ÅPNINGSTID SØN KL 14 - 18

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!

FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FON U.L.

ReAvisa for 10 år siden: Feira det nye Re-torvet

FRA ARKIVET: Re-torvet sto helt ferdig slik vi kjenner det i dag i 2009, og i 2011 
var parkeringshuset ferdig. Men i 2008 åpna de aller første butikkene på det nye 
senteret. ReAvisa spurte kjøpmann og sentrumsutvikler Martin Gran hva han tror 
det nye senteret betyr for den javne innbygger i Re kommune? – Jeg har et håp 
om at det betyr at de fleste kan gjøre det meste av handelen her, og slippe å reise
inn til byen, sa Martin den gang – og det samme sier han i dag.

Faksimilie: 
ReAvisa, 2008.

ReAvisa for 5 år siden: Våle skolekorps feirer 60 år
FRA ARKIVET: Sprek sekstiåring med trua på framtida, skreiv vi om Våle skole-
korps i mai-avisa for fem år siden. I november 1953 inviterte Sverre Huseby og 
Rangvald Kjølstad til oppstartsmøte på Sørby. Våle guttemusikkorps ble stiftet, 
med sistnevnte som dirigent. Guttemusikken ble forløperen til dagens skolekorps, 
jentene fikk innpass i 1962. I 2013 arrangerte korpset sin 40. vårmønstring på 
Bibo – det var også det aller største arrangementet gjennom tidene.

Faksimilie: 
ReAvisa, 2013.

RE
AVISA

Rusletur med Ramnes historielag
Historisk rusletur med guiding i Bjunegrenda, Holt og Hundstuen; Torsdag 10. mai, 
kl. 13-17 (Kr. Himmelfartsdag). Oppmøte: Utenfor Bjunegrenda 5 (merket fra Bispe-
veien). Ta med mat og drikke for lunsj i Bjunemyra. Vi har stoler. Grusveier; jevnt og 
flatt underlag hele veien, ca. 4 km. (Ved evt dårlig vær har vi backup-løsninger innen-
dørs). Benytt muligheten til å se deler av bygda du sjelden har opplevd, vel møtt!

Onsdag 23. mai tar vi en guidet rusletur til dragehulene. Oppmøte på Holt gård parker-
ing kl. 18.00. Presentasjon av Holt gård og servering av kaffe og kake etter turen. 
Påmelding innen 20. mai til tlf. 90754559 eller 91318084. Velkommen! Hilsen styret.

Tur til dragehulene i Undrumsdal
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17. mai i Re 
 

08.00  Flaggheising i parken på Revetal. Blågjengen spiller. 

09.00  Gudstjeneste i Våle kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann med kransenedleggelse. Tale for da-
gen. Gla’gjengen spiller. 

09.30  Ord for dagen ved bautaen / Ramnes kirke ved prest Ragnhild Christophersen. Kransenedleg-
gelse. Blågjengen spiller.  

 

REVETAL 
10.15 –10.45  Re helsehus: Ordfører åpner. Ord for dagen ved prest Ragnhild Christophersen for be-

boere og pårørende. Tale for dagen ved elever fra Revetal ungdomsskole. Blomsteroverrekkelse. 
Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller.  

10.30  Oppstilling fra hovedinngangen på Re helsehus og sør langs Revetalgata v/helsehuset: lens-
mann, flaggborg, 17. mai komité og kommunestyret, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ram-
nes skole, Røråstoppen skole, Gla’gjengen, Kirkevoll skole. 

Oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata / Meny-parkering:  Våle skolekorps, Revetal 
ungdomskole, barnehagene, Blågjengen, russ, lag og foreninger, borgertog. 

11.00  Toget går fra Re helsehus-Revetalgata-Kåpeveien-Bispeveien-Brårveien-Ramskiveien-rundt ved 
biblioteket-Brårveien og Regata tilbake. Toget ender i parken med felles sang og tale for dagen 
av elever fra 7. trinn.  

12.30  Etter fellesfeiringen på Revetal blir det underholdning og leker på Ramnes skole, Røråstoppen 
skole (parker på Revetal) og Våle samfunnshus. Alle er velkommen! 

 

Alle arrangementer er åpen for alle. Velkommen! 
 

UNDRUMSDAL  
09.00  Gudstjeneste i Undrumsdal kirke ved prest Jens Ivar Aasen.  

09.30  Toget går til Solerød oppvekstsenter. Våle skolekorps spiller. Feiring med tale ved 6. trinn og 
leker for barna.  

 

FON  
12.30  Gudstjeneste i Fon kirke ved sokneprest Jon-Geir Dittmann. Kransenedleggelse. Gla`gjengen 

spiller.  

13.00  Toget går fra kirken  

13.15  Feiring med tale for dagen  og leker for barna. 
 

ETTERMIDDAGSARRANGEMENTER I RE: 
18.00  Fest på Re Helsehus for voksne i alle aldre. Arr. Diakonatet i Ramnes. 

18.00  Familiefest på Våle menighetshus. 

Velkommen! 


