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*Kampanjen varer frem til 08. septemberFinn din favorittmodell og bestill gratis tegnetime på huseby.no

– ekte kjøkkenglede!
Huseby Kjøkkensenter Våle

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

Høst-

SALG 
på Huseby-

kjøkken
Du fortjener vel et nytt kjøkken?

Nå har vi stor høstkampanje på alle våre kjøkken*

Rikt utvalg av kvalitetskjøkken i alle prisklasser 

Gode tilbud på hvitevarer fra Miele          

Re FK feira 10 år med en deilig revansj
Re FK fyller 10 år, og det er blitt markert med showkamper på Meny Arena, fotballfest på Bakke mølle, 
med mer. Og bursdagsfeiringa har gitt Re-gutta nye krefter:

I våres ble Re grusa av Teie, men hevnen er søt: Som en 10-åring høy på bursdagsgodteri kjørte en 
hyper gjeng over gjestene i returoppgjøret på hjemmebane. Vårens 7 – 0-tap ble snudd til 2 – 0-seier.

På bildet ser vi Re FK-gutta Daniel Hov og Ole Martin Sørum ta seg av Teie-forsvaret. s. 9 – 12

Gamleveien 1, 3174 Revetal. Telefon: 33 06 46 40. 
revetal@sagarr.no. www.sagaservices.no/revetal

– Vi jobber for det
   lokale næringslivet!

Se flere bilder på ReAvisa.no



Re Avisa - lokal-
avis på nett/papir. 

Avisa er gratis og 
distribueres til Re og 
omegn, og til hele An-
debu og Hof ved noen 
utgivelser. I tillegg til 
distribusjon med bud, 
legges ReAvisa også der 
folk møtes - til gratis 
avhenting. Opplaget er 
5.500 eller 8.800. Nett-
avisa oppdateres javnlig 
og har over 5.000 lesere 
i uka i snitt - 20.580 
lesere sist måned.

Vi lager ReAvisa:

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

Tips ReAvisa! 
Tips@ReAvisa.no

Billig og bra 
annonseplass? 
Annonse@ReAvisa.no

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

Vil du bidra?

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

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

Frist 10. oktober, ut-
givelse 18. oktober.

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Hele utgivelsesplanen:
www.ReAvisa.no/annon/

Mest lest sålangt i år:

1. Knivangrep på Kirkevoll

2. Hasjplantasje midt på Revetal 

3. Rallykrasj på Kleivaveien

4. Kranbil smalt i gangbrua

5. Rideskole stenges pga tørken

Mest lest sist måned:

1. Rallykrasj på Kleivaveien

2. Rideskole stenges pga tørken

3. MC-ulykke på Fossanveien

4. Bilder fra det nye biblioteket

5. To ulykker på rappen i Re

Skolene i Re:

Alle grunnskoler markerer 
“vennskapsuka” hver høst.
Det er FAU som har hoved-
ansvaret, med mål om å be-
visstgjøre barna på hva det 
vil si å være en god venn 
– og hva det betyr for oss 
sjøl og alle rundt oss at vi er 
en god venn. Å være en god 
venn betyr også at vi ikke 
skal holde noen utenfor, 
forteller Kirkevoll-elevene 
til ReAvisa.

– Alt med vennskapsuka 
  er morsomst!
– Vi fokuserer på dette hele 
året rundt, men markerer 
det spesielt denne uka, for-
teller Marianne Sollie, FAU-
leder ved Kirkevoll skole. 

Det setter Kirkevoll-rektor 
Rikke Lillebø stor pris på. 
Det samme gjør barna, som 
har tegna og skrivi plakater: 
– “Du er kul!” “Vær en 
venn!” “Du er fin!”, leser 
Alissa Mae Coco (12) opp. 
For de minste er det laga 
tegneserier med samme 
budskap. – Vi har gleda 
oss veldig til denne uka, 
forteller Alissa og de andre 
elevrådsrepresentantene. 
– Vi danser Blime’-dansen 
i skolegården, og i dag får 
vi nystekte vafler, forteller 
elevene, – og vaflene er det 
beste med hele uka, mener 
Sindre Torsdalen Østvåg 
(7), mens Simen Folmo 
(7) mener absolutt alt med 

vennskapsuka er morsomst. 
– Vi synger hver morgen før 
vi går inn i klasserommet, 
får ReAvisa fortalt. – Også 
kommer mange foreldre i 
storefri, og noen av de leker 
med oss også. Men akkurat 
i dag steiker de vafler, da.

Vennskapsuke 
på flere Re-skoler
Vennskapsuka på Kirkevoll 
skole arrangeres hvert år i 
uke 36, og ReAvisa var inn-

VÅLE: Kirkevoll-elevene forteller at de gleder seg veldig til vennskapsuka. Da er det nystekte 
vafler, dans i skolegården, og alle tenker litt ekstra på hva det vil si å være en god venn.

– Det er plakater over hele skolen, der det står “du 
  er kul!”, “vær en venn”, og sånt. Det er jo fint.

om Kirkevoll skole onsdag 
5. september 2018. Også 
Solerød skole skal arrangere 
vennskapsuke, det skjer i 
uke 38. Da blir det blant 
annet laga vennskapssuppe, 
og FAU serverer kaker og 
saft i storefri. Også skal 
Blime-dansen danses sam-
men med Bjerkely skole. 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Start i morgen. For siste gang!

Nå starter

ROEDE-KURSENE

greteroede.no | 66 98 32 00

Ned inntil 

1 kilo 
i uken!

Revetal Treningssenter, 26.9 kl. 19:30

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

KURSLEDER I DITT OMRÅDE:
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Tlf 40 00 33 20
revetal@comfort.as
www.granvvs.no

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

ELEVRÅDET: 
Tobias Gunnerød 
(10), Sindre Tors-
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Glasshytta i Vivestad  

Siden skolestart i fjor har Re 
kommune vært en «Real-
fagkommune». Det har vært 
så vellykka at prosjektet 
videreføres dette skoleåret. 

(Natur)faglig utbytte
Før forrige skoleår var alle 
barnehage- og skoleansatte 
i Re på et kick-off for pro-
sjektet, i år møtes de igjen 
for å utveksle erfaringer. 

hager og skoler i Re. Felles 
for alle aktivitetene og 
eksperimentene er at de er 
laga i samarbeid med elever 
– på deres premisser: 

Kopler inn universitetet
– Hvis naturfag skal ha 
relevans, må det bygge på 
barnets egne erfaringer, 
forteller prosjektkoordi-
nator i Re Erlend Wagle, 

naturfaglærer ved Revetal 
ungdomsskole. Realfagkom-
mune-prosjektet videreføres 
i samarbeid med det nye 
Universitetet i Sørøst-Norge. 
Les mer om prosjektet og se 
flere bilder fra planleggings-
dagen på ReAvisa.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Vi vil ha nysgjerrige unger i Re!
REVETAL: Siste torsdag før skolestart var en ganske annerledes planleg-
gingsdag for barnehage- og skoleansatte i Re kommune: Det ble tent på 
femtilapper, blåst opp griselunger, lekt med lego og mye mer. 
Alt i realfagenes tjeneste.

MÅLER SURHET: Barnehage- og skoleansatte i Re eksperimenterer i naturfagrommet. 
Foto: 

Stian Ormestad.

Tlf: 33 06 00 15 / www.rehaarstudio.no

Vi flytter! Snart finner du oss i Kåpeveien 5

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

www.kjaers.no

Eller; leke 
sammen.
– Svaret 
er viktig, 
men vel så 
viktig er 
veien fram 
til svaret. 
Derfor vil vi 
ha nysgjer-
rige barne-
hage- og 
skoleelever 
her i Re, 
sier Unni 
Bu, kom-
munalsjef 
med ansvar 
for barne-

Se flere bilder på ReAvisa.no

Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27  

www.reakupunktur.no

Følg oss på 

facebook

Akupunktur  •  Soneterapi

dalen Østvåg (7), Simen 
Folmo (7), Alissa Mae Coco 
(12), Johannes Myhre (12) 
og Helene Hallerud Salbu 
(11). Med vaffel i handa ser 
vi Maria Skrikestad (7).

Foto: 
Stian Ormestad.
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Full fart på 
Elverhøy hele uka
RAMNES: Dette er beretning 
om et eventyr: Eventyret 
om Kulturhuset Elverhøy.
For fire år siden var det 
slutt. Ramnes ungdomslag 
hadde få medlemmer – og 
ingen mulighet for å klare 
sine økonomiske forpliktel-
ser. Skulle huset selges 
eller rives? Selvsagt blei det 
diskusjoner og menings-
brytninger, men alle hadde 
et brennende ønske om å få 
nytt liv i det gamle lokalet.
Følgende skjedde: En fant 
penger på kontoen sin og 
sletta gammel gjeld. Så 
rakk ni mennesker opp 
handa si, og sa: Dette vil vi 
prøve å dra videre – og alle 
var innstilt på å nedlegge 
dugnadstimer – svært 
mange dugnadstimer – og: 
Det blei bestemt at alle i 
styret skulle ha ansvar for 
det de hadde kompetanse 
på og som de likte å jobbe 
med. Slik gikk det, og nå 
fortsetter eventyret: I dag 
er huset fullt av aktiviteter 
– på mange vis: Mandager: 
Dansekompaniet. Tirsdager: 
VåRa-koret. Onsdager: Ung-
domsklubben Young Zone. 
Torsdager: Barneteater. 
Dessuten er huset mye ut-
leid i helger. Alle disse aktiv-
itetene er selvgående med 
egne, nærmest profesjonelle 
folk. Men vi har ønske om 
noen flere voksne som kan 
hjelpe oss litt med en fanta-
stisk aktivitet på ungdoms-
klubben Young Zone. Der er 
vi nå rundt 30 ungdommer 
fra 7. til 10. klasse som 
koser seg med alle mulige 
aktiviteter – og hver kveld 
får de servert  sunn og god 
mat laga av Sanitetsdamer 
fra Sanitetsforeningene i 
Våle, Fon og Hjerpetjønn. 
Spis så mye du vil til 10 
kroner. Og alle – både 
voksne og de unge spiser 
sammen – til glede for alle. 
Dette er en viktig del av 
eventyrfortellingen. I denne 
prosessen ønsker vi oss 
noen flere voksenpersoner 
som kunne ha lyst til å være 
med på en slik dugnad for 
bygdas unge. Dere behøver 
ikke være der hver onsdag, 
men vi vil sette opp en 
ruleringsplan der dere selv 
kan bestemme når dere kan 
hjelpe oss. Er dette interes-
sant, kan følgende ringes 
for en prat: Lars Jensen tlf 
40614413, Frank Wedde 
tlf 97174351, eller Knut M. 
Høydal tlf 99706750. Dere 
skal bli godt mottatt – av 
alle, og dere er selvsagt 
velkomne til å besøke ung-
domsklubben en onsdag 
mellom klokka 17 og 21 
for å se på livet før dere 
bestemmer dere.

God hilsen fra Knut Høydal 
og resten av gjengen på 

Kulturhuset Elverhøy

Skolene i Re:

 
 
 

Velkommen så mye til årets 
markering av verdensdagen 

for psykisk helse 11 oktober. 
Årets er tema:” Vær raus” 
11 oktober kl. 18.00- 20.30.  

Aulaen, Revetal ungdomsskole. 
 
Vi ønsker også i år å invitere deg �l årets markering av verdensdagen for psykisk helse. De�e 
er tredje gangen vi markerer denne dagen på denne måten. Verdensdagen har bli� markert 
10. Oktober, over hele verden siden 1992, og er landets største dugnad for psykisk helse. 
Formålet med markeringen er å øke kunnskapen om og bedre holdninger for psykisk helse.  
 
Den røde tråden for verdensdagen 2016-2018 er «Identitet og tilhørighet», Temaet «Vær 
raus» er det tredje temaet i denne rekken etter «fordi livet forandrer seg» og «Noe å glede 
seg over».  

 
Den 11 oktober planlegger vi arrangement med foredrag fra psykiater Anne Kristine Bergem. 
Cecilie Norberg med sin sterke historie, kommer også for å dele sine erfaringer og 
kompetanse. Begge er relevante når vi i år, snakket om å «være raus». Vi håper også i år på 
at vi kan dele et lite knippe av skjulte musikkska�er Re si�er på.  

10 oktober vil det også være stand i vaffel bua på Revetal på dag�d. Utdeling av kaffe og vafler, så 
kom gjerne å slå av en prat! 

Med vennlig hilsen 

Arbeidsgruppen for markeringen av verdensdagen for psykisk 
helse i Re. 

 

Re-jente er med på 
prestisjeprosjekt
VÅLE: Mette Liset (22) fra 
Brekkeåsen var i sommer 
med på Kongsberggruppens 
prosjekt «SmartShip». Her 
plukkes bare de aller beste 
teknologitalentene fra hele 
landet ut: Mette var en av 
458 søkere til akkurat dette 
prosjektet, der bare 16 kom 
gjennom nåløyet. Til daglig 
studerer Mette industriell 
økonomi og teknologiledel-
se ved NTNU i Trondheim. 
SmartShip-prosjekt dreier 
seg om førerløse skip. 
Mette jobber med utvikling 
av kontrollsenter som skal 
overvåke og styre førerløse 
skip fra land. Mette forteller 
at hun er veldig glad for å 
bli plukka ut, og at hun har 
lært veldig mye i løpet av 
sommeren.

Foto: 
Kongsberggruppen

Rigger til en egen SMART-festival

Det blir kurs, foredrag, 
musikk, utstillinger og 
verksteder med mange 
spennende bidragsytere fra 
hele landet når SMART-folka 
i Re steller i stand SMART-
festival.

En diger SMART-fest
Festivalen skal arrangeres 
i Vålehallen, på Våle sam-
funnshus og på Kirkevoll 
skole torsdag 25. oktober 
fra klokka 09.00 på morgen 

til klokka 24.00 seint på 
kvelden. Det er mye som 
skal på plass, for dette blir 
en eneste diger SMART-fest:
– Samuel Massie er kon-
fransier, Agnes Stock står 
for musikk, Anne Sælebakke 
skal snakke om livsmestring 
i skolen, Helge Gudmund-
sen kommer for å snakke 
om «fra prestasjonsangst 
til prestasjonsglede», med 
mye mer. På dagtid blir det 
kurs, foredrag, musikk, 

utstillinger og verksteder. 
På ettermiddagen blir det 
mange morsomme aktiv-
iteter for store og små: 
Kortreist mat, utstillinger, 
konserter, dans, verksteder, 
minikurs, foredrag med mer.
Det lokale forenings- og 
idrettslivet er også invitert 
til å vise seg fram.

På plakaten står det: 
«Hvordan kan vi sammen 
skape oppvekstmiljøer som 

VÅLE: – Vi håper SMART-festivalen blir like viktig for alle som jobber med 
barn og oppvekst, som Arendalsuka er for alle som driver med politikk.

FESTIVALARRANGØR: 
SMART-festivalen arranger-
es for første gang i oktober 
i år. Planen er at den skal 
arrangeres i tre år framover 
– minst. Bak festivalen 
står blant andre, fra ven-
stre på det store bildet: 
Tina Feyling, prosjektleder 
SMART barneverntiltak, Eli-
sabeth S. Paulsen, virksom-
hetsleder barn og unge og 
festivalsjef, Bjørn Hauger, 
festivalmedarbeider, Henrik 
Arnesen, festivalmedarbeid-
er, Are Thorkildsen, frivillig-
hetssjef, Eva Bonde, fest-
ivalmedarbeider, Belinda 
Orten, nestleder i festival-
ledelsen, og SMART-general 
Vidar Bugge Hansen.

Foto:
Stian Ormestad

Følg oss på Facebook og se Re kommunes hjemmeside.
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Priser:
Bøk: 1.000 kr for 1.000 liter
Bjørk: 1.000 kr for 1.000 liter
Gran: 600 kr for 1.000 liter
Prisene er inkl mva. Selger i 1.000 liters sekker på europall

inkluderer ALLE barn og 
unge, og som utløser håp, 
engasjement og glede?» 
Store spørsmål som SMART-
prosjektet har tatt mål av 
seg å bryte ned og lage 
verktøy for å komme fram 
til svaret – for den enkelte.

Samler SMART-trådene
Det krever påmelding for å 
følge hele festivalen, og alle 
påmeldte får gratis middag 
på kjøpet. Men arrange-
mentet er gratis fra klokka 
15.30 til klokka 20.00 for 
alle som har lyst til å stikke 
innom en tur. – Ta med hele 
familien, her blir det lek og 
moro for alle, oppfordrer 
SMART-gjengen ved festi-
valsjef Elisabeth S. Paulsen.
– SMART-festivalen er tenkt 
som et samlingssted hvor 
vi involverer barn, unge, 
foreldre, fagfolk, fag- og 
forskningsmiljøer, frivillige 
organisasjoner, og andre 
med interesse for barn og 
unges psykiske helse. Vi vil 
at alle skal være med på å 
utvikle de nye løsningene, 
og bidra til å styrke arbeidet 
med sosial innovasjon i opp-
vekst- og folkehelsearbeid-
et. – Alle som har gått sam-
men om å arrangere denne 
første SMART-festivalen har 
lang erfaring med innova-
sjonsarbeid, blant annet 
gjennom SMART oppvekst 
i Re kommune, ved SESAM 
senteret Universitetet i 
Sørøst-Norge, i Vestfold 
fylkeskommune, med flere. 
– En rekke av disse sosiale 
innovasjonene vil bli pre-
sentert på festivalen. Am-

bisjonen er en “folkehelse-
festival”; en nasjonal arena 
for sosial innovasjon innen 
oppvekstfeltet. Kanskje like 
viktig og selvfølgelig for 
alle som jobber med dette, 
som Arendals-uka er for folk 
innenfor politikk, samfunns- 
og næringsliv?

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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www.staalprofil.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

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

bentsviltkjøkken.no

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

Avdeling Revetal 

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

 www.petterstrafikkskole.no

SULTEN?
Vi har stort utvalg av

middager, kom innom
for en hyggelig handel

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

Lokalpolitikk i Re:

Slaget om nytt kommunevåpen: 
- Nå må vi tenke oss om, så vi 
  ikke kjører hele greia på grunn!
RE/TØNSBERG: Re- og Tønsberg-politikerne er enig om motiv, men 
rykende uenig om fargevalget. Beskyldninger om “et provoserende 
politisk spill” hagla fra Tønsberg-hold, noe som gjorde Re-ordføreren 
“skremt”. Så gæli ble det at varaordføreren i Re etterlyser klarere 
kjøreregler for Fellesnemnda, det øverste organet for sammenslåingen. 

Fellesnemnda for sammen-
slåingen av Re og Tøns-
berg skulle diskutere den 
nye kommunens viktigste 
symbol i augustmøtet: Nytt 
kommunevåpen. Striden 
står rundt spørsmålet om 
grønt er skjønt, eller om 
det er et «uromoment» som 
kommunevåpen-komiteen 
kaller det.

Driver reingene et “pro-
voserende politisk spill”?
Flertallet av Re-politikerne 
vil gi grønnfargen en sjanse, 
mens flertallet av Tønsberg-
politikerne vil vrake grønn-
fargen her og nå. Det så 
lenge ut til at Tønsberg-
ordførerens dobbelstemme, 
som leder av Fellesnemnda, 
skulle avgjøre en fastlåst 
situasjon: Voteringen gikk 
mot uavgjort 8 – 8. Heming 
Olaussen (SV) mener Felles-
nemnda var på god vei mot 
en “alvorlig frontkollisjon” 
mellom et Re-flertall og 
et Tønsberg-flertall. – Vi 
unngikk den store smellen, 
men det etterlot noen riper i 
lakken, oppsummerer han.
For å spole litt tilbake: Det 
var i slutten av juli at Re-
ordfører Thorvald Hillestad 
(SP) og varaordfører Frode 
G. Hestnes (FrP) lanserte en 
ny versjon av motivet som 
tilslutt fikk flest stemmer: 
Stavn og spire. Forslaget 
var opprinnelig i hvit/sølv 
og blå. Hva med en grønn 
spire, lurte radarparet fra 
Re på. Lite visste de at 
de skulle bli beskylt for 
«å drive et provoserende 
politisk spill». Flere Re-
politikere samla seg rundt 
forslaget. Tilbakemelding-
ene har vært overveiende
positive her i Re. Men både 
kommunevåpen-komiteen 
og flere Tønsberg-politikere 
ba om at forslaget måtte 
trekkes. Med den opplad-
ningen var det duket for et 
interessant møte, der par-
tier fant sammen på tvers 
av kommunegrensa – og 
til de grader ikke. Spesielt 
FrP raknet i sømmene, der 
Frode G. Hestnes (Re FrP) 

og Bent Molvær (Tønsberg 
FrP) var rykende uenige helt 
fra første innlegg til siste 
votering. Frode G. Hestnes 
åpner med å vise til diverse 
oppslag i lokalavisene:
– Jeg skal ha meg frabedt å 
lese i Tønsbergs Blad at jeg 
ikke skal få lov å mene det 
jeg mener. Det er utidig av 
avisa å framstille det som at 
«dette alternativet fikk flest 
stemmer, det vant, og slik 
blir det», mener Hestnes. 
Det var aldri sånn det var 
ment.

– Hvis det er så viktig 
med konsensus, er det 
vel bedre at dere fra Re 
trekker forslaget?
– Vi skal huske at det er et 
politisk sammensatt utvalg 
som skal bestemme dette. 
Derfor mener jeg at kom-
munevåpen-komiteen har 
misforstått sin rolle når de 
ber politikere om å trekke 
et forslag, sier en krystall-
klar Frode G. Hestnes – som 
møter umiddelbar motstand 
fra sin partikollega i Tøns-
berg, Bent Molvær. Han står 
på at forslaget om grønn-
farge bør trekkes. – Hva 
vil folk tru om oss? Her 
har folk blitt oppfordra til å 
stemme på noe som ble lagt 
ut i Tønsbergs Blad, som så 
viser fram vinneren. Nå må 
vi ikke rote mer. Komiteen 
har lagt fram et resultat, og 
sånn er det, mener Molvær.
Re-ordfører Thorvald Hille-
stad (SP) nekter å trekke 
forslaget. – Jeg blir litt 
skremt, åpner han sitt 
innlegg. – Dette her har vi 
fått veldig bra til, så langt. 
Nå må vi tenke oss om så 
vi ikke kjører hele greia på 
grunn, sier Hillestad mens 
han prøver å manøvrere i 
opprørt hav. – Vi bør unngå 
et vedtak der en dobbel-
stemme avgjør, mener Re-
ordføreren, og skisserer 
opp et scenario han håper å 
unngå: – Vi risikerer i neste 
omgang å komme tilbake til 
Fellesnemnda, fra hvert vårt 
kommune- og bystyre, uten 
likelydende vedtak – og det 

blir enda flere runder på 
dette før vi kan bli enig på 
skikkelig vis. – Vårt forslag 
er ikke å vrake den hvite 
og blå varianten, men vi tar 
den med videre – sammen 
med flere fargealternativer, 
understreker Hillestad. Han 
nærmest trygler Felles-
nemnda om å samle seg om 
det. – Det er ikke dermed 
sagt at det blir en grønn-
farge i kommunevåpenet 
– men det er snakk om å ta 
en runde til uten å utelukke 
grønnfargen, understreker 
Hestnes. Bent Molvær har 
ingen planer om å gi etter 
for sin partikollega i Re. 
– Vi kan ikke få til enighet 
i alle settinger. Det er vel 
derfor vi har slike råd og 
utvalg. Hvis det er så viktig 
med konsensus, er det vel 
bedre at dere fra Re trekker 
forslaget?, mener Molvær.

– Dette er et ryddig 
politisk arbeid, og så 
blir vi beskyldt for å 
drive et politisk spill?
Tønsberg-flertallet kom-
mer også med kritikk til 
måten forslaget kom på. “Et 
provoserende politisk spill”, 
blir det sagt: – Man kan 
ikke bare gå ut i ReAvisa og 
kjøre prosessen der.
– Tønsbergs Blad kunne 
også valgt å skrive om det, 
sier Frode G. Hestnes (FrP). 
– Ingen av oss er redaktør 
i TB, så ingen av oss kan 
svare for hvorfor det ikke 
skjedde. Jeg ser ikke helt 
hvordan vi politikerne fra 
Re kunne gjort dette anner-
ledes, sier Hestnes og rams-
er opp gangen i saken – der 
forslaget ble lufta i ReAvisa, 
det virka lurt å gå videre 
med det, og det ble varsla 
et forslag til Tønsberg-poli-
tikerne i forkant av møtet. 
– Dette er et ryddig politisk 
arbeid, og så blir vi beskyldt 
for å drive et politisk spill? 
Det har ikke vært en eneste 
kontakt fra Tønsberg foran 
disse møtene. Men andre 
veien, derimot – dere har 
visst veldig godt hva vi i Re 
driver med, sier Hestnes 
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som kaller kritikken “en 
prosessutfordring”. – Vi er 
IKKE tjent med at dette blir 
diskusjonen, disse beskyld-
ningene, sier Hestnes som 
etterlyser kjøreregler for 
Fellesnemnda, og legger det 
fram som et forslag under 
eventuelt på tampen av et 
ampert møte. Det ble også 
pekt på tidsfrister som ikke 
ble overholdt, og at vedta-
ket også blir forsinka med 
en ny runde. Prosjektleder 
og rådmann for den nye 
kommunen Egil Johansen 
kunne imidlertid berolige 
Fellesnemnda med at det 
fortsatt er god tid. 
– Ikkeno’ stress, sa Johan-
sen og la det argumentet i 
mot å la grønnfargen få en 
sjanse dødt. 

Avgjort med en eneste 
stemmes overvekt
Så ble møtet hevet for et 
gruppemøte – der politik-
erne fra hver kommune 
samla seg – og etter pausen 
ble det klart at en vararep-
resentant for Tønsberg Ven-
stre fikk det hele til å vippe 
over i Re-flertallets – og 
grønnfargens – favør: Britt 

Lillian Fevang (Tønsberg 
Venstre) snudde om og lot 
grønnfargen få en sjanse. 
Dermed ble følgende vedtak 
fattet, med støtte fra Sen-
terpartiet, Arbeiderpartiet, 
FrP, SV, MDG og Venstre i 
Re, og Senterpartiet, SV og 
Venstre i Tønsberg: «Stavn 
og spire, som grafisk fram-
stilt i vedlegget, vedtas 
som kommunevåpen for 
nye Tønsberg kommune. 
Kommunevåpen-komiteen 
bes foreslå flere alternativ-
er vedrørende fargevalg 
blant fargene hvit/sølv, blå 
og grønn, før saken legges 
fram til endelig behandling 
i fellesnemnda og i kom-
mune-/bystyret». Mindretal-
let med Høyre og KrF i Re, 
og Høyre, Arbeiderpartiet, 
FrP, KrF og MDG i Tønsberg, 
stemte i mot. 

Forskjellige fargeforslag i 
hvitt/sølv, blått og grønt
Det vil si at kommune-
våpen-komiteen skal 
komme med forskjellige 
fargeforslag på stavn og 
spire-motivet, i fargene 
hvit/sølv, blått og grønt.
Så tas saken videre derifra, 

IKKE ENIGE INNAD I RE: Tove Øygarden (H) stemte i mot Re-flertallet, og med Tønsberg-
flertallet. Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og varaordfører Frode G. Hestnes (FrP) fikk 
med seg flertallet av Re-politikerne på å gi grønnfargen en sjanse. I bakgrunnen ser vi 
lederen av kommunevåpen-komiteen Lars Jørgen Ormestad (AP), og videre Nei-general 
i sammenslåingsdebatten Heming Olaussen (SV). På det lille bildet ser vi Re-ordføreren 
sammen med Tønsberg-ordfører Petter Berg (H). Tønsberg-ordføreren har dobbelstemme 
ved stemmelikhet. Sånn sett er Tønsberg i flertall i Fellesnemnda, sjøl om det er åtte 
politikere fra Re og åtte fra Tønsberg. 

Foto: 
Stian Ormestad Kort fra 

kommentarfeltet:

Heia Thorvald! De 
beste ideene kommer 
ikke alltid innen en 
tidsfrist!

Mariann H. Lunde

Jeg er født i og har 
mer eller mindre vokst 
opp i tidligere Sem, 
men har bodd i Re i 15 
år. Det som skjer nå 
er akkurat det samme 
som skjedde da Tøns-
berg og Sem slo seg 
sammen, Tønsberg 
overkjører alt og alle 
forslag som ikke har 
noe med selve byen og 
gjøre. Ja til GRØNT!

Liss-Marit Røren

Saken gjenspeiler 
dessverre maktfor-
holdet i den nye kom-
munen, veldig fint at 
Re-folk ikke gir seg! 
Den grønne bygda bør 
ikke slukes sånn uten 
videre.

Karin Haslestad 

Si din mening på
Facebook.com/ReAvisa

Kommunestyre-
møte denne uka
REVETAL: Tirsdag denne 
uka var det kommunestyre-
møte i Re – les nyheter fra 
møtet på ReAvisa.no. På 
agendaen sto blant annet 
grensejustering mellom 
Re og Holmestrand og Re 
og Horten, oppfølging av 
sommeråpen barnehage, 
orientering om politisk 
organisering i nye Tønsberg 
kommune, og prioritering 
av ressurser i nye Tønsberg 
kommune, med mye mer.

Et stort flertall 
foretrekker 
stavn og spire
RE/TØNSBER: Snaut 3.000 
sa sin mening om nytt kom-
munevåpen for nye Tøns-
berg kommune, og interes-
sen for avstemningen var 
forholdsmessig størst her 
i Re. Avstemningen gikk i 
sommer, og både ReAvisa 
og Tønsbergs Blad omtalte 
og linka til avstemningen.
Da den ble avslutta viste 
resultatet at ett av de totalt 
tolv alternativene hadde fått 
overveiende flest stemmer:
Motivet med stavn og spire
fikk nesten 25 prosent av 
stemmene.

Les mer om kommunesammenslåing på ReAvisa.no!

neppe uten diskusjon skal vi 
tolke et mer anstrengt klima 
i Fellesnemnda utover dette 
året – snaut halvannet år 
før Re og Tønsberg skal bli 
til en kommune. 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Fire forskjellige 
forslag er klare
RE/TØNSBERG: Kommune-
våpen-komiteen foreslår 
disse fire alternativene med 
forskjellige fargekombina-
sjoner i hvit/sølv, blå og 
grønt. Videre prosess blir 
nå, ifølge lederen av komi-
teen Lars Jørgen Ormestad 
(AP): – Disse fire forslaga 
blir lagt ut til en uhøytidelig 
avstemming – som sist – så 
er det opp til Fellesnemda 
å velge etter at avstemn-
ingen er utført, antagelig i 
oktober. ReAvisa vil linke til 
avstemningen, så snart den 
er klar, på ReAvisa.no.
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Skjeggestadåsen B3 SYD
Barnevennlig fellesområder

Trinn 1 av 3 er i salg nå, 8 leiligheter fordelt på to hus. De er
prosjekterte og ventes innflyttingsklare sommer/høst 2019.
Rimelige leiligheter (2 soverom) med god standard både 
på kjøkken og bad. Ligger i nærhet til naturen med flotte 
fellesområder og er et trygt sted for barna å leke.

M
esterhus Tønsberg, Kilengaten 31, 3117 Tønsberg 
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esterhustonsberg.no

Bolig Soverom Etasje P-rom BRA  Totalpris

1 2 1. 58 m2 61 m2  2 230 000,-

2 2 1. 58 m2 61 m2 2 270 000,-

3 2 2. 58 m2 61 m2 2 100 000,-

4 2 2. 58 m2 61 m2 2 260 000,-

5 2 1. 58 m2 61 m2 2 190 000,-

6 2 1. 58 m2 61 m2 2 260 000,-

7 2 2. 58 m2 61 m2 2 240 000,-

8 2 2. 58 m2 61 m2 2 250 000,-

Har du tid til en kaffe?
...så setter vi oss ned og planlegger 

drømmehuset ditt!

Mesterhus Tønsberg, Kilengaten 31, 3117 Tønsberg 
Tlf: 33 00 35 10  - www.mesterhustonsberg.no
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bedrifter og eget salgskontor sentralt i Tønsberg gjør vi alle vårt ytterste for å oppfylle din boligdrøm. Våre arkitekter tegner din 
drømmebolig etter dine ønsker - faktisk er hele 95% av boligene vi bygger resultat av et nært samarbeid mellom arkitekt og kunde. 
Våre katalogmodeller er kun til inspirasjon –  din drømmebolig er et resultat av dine drømmer og idéer!

Har du tid til en kaffe?
...så setter vi oss ned og planlegger 
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Gratulerer til Re FK med 10 fantastiske år!

Sport i Re:

Se bilder på ReAvisa.no
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JUBILEUMSKAMPEN: A-laget slo Re-veteranene med sluttresultatet 4 – 1 i showkampen på Meny stadion i Bergsåsen. 
Foran fra venstre: Olaf Solberg, Eirik Skau, Patrick Ferreira, Simen Wifstad, Håkon Eikland, Daniel Hov, Mats Fryden-
berg, Morten Karlsen, Hening Jensen, Henrik Heierstad, Ole Martin Sørum, Kristoffer Aas, Viktor Bjørnsen, William 
Næs, Sander Nåtedal. Bak fra venstre: Hein Henriksen, Kjell Løchen, kampens dommer Joakim Fretheim, Fredrik 
Strømnes, Simen Skau, Jørn Svinsholt, Thomas Lode, Ole Gabriel Holtung, Jørgen Ødegård, Truls Lian, Henrik Sten-
strøm, Simen Trannum, Mathias Bettum, Carl Erik Almgren, Audun Kalleberg, Vetle Weseth og Odin Gjerde.

Sport i Re:

Klubbens dag i 
Bergsåsen i kveld
BERGSÅSEN: I kveld, tors-
dag 13. september, er det 
klubbens dag, melder Re 
FK: – Vi spiller to kamper i 
Bergsåsen. Det er G13/14 
7-er kamp på Meny Arena. 
På Meny stadion er det 
duket for A-lags kamp mel-
lom Re FKs A-lag og Ørn 
Horten 2 i 4. divisjon. Begge 
kamper starter klokka 
19.30. Det blir gratis pølse, 
is, saft og kaffe til alle som 
møter opp i Re FK-tøy. 
– velkommen!, ønsker 
Re FK på sine nettsider.

KLUBBENS DAG: Dette bil-
det er fra utdeling av gratis 
is til barna under Klubbens 
dag for seks år siden. I 
kveld arrangeres Klubbens 
dag i Re FK-regi igjen på 
Meny stadion i Bergsåsen.

Foto:
Synne Eggum Myrvang

holtgard.no
tlf 928 128 94
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På kvelden lørdag 25. 
august, etter showkamper 
og fotballmoro på Meny 
arena på dagtid, var over 80 
gjester samla til jubileums-
fest for Re FK på Bakke 
mølle.

Fire ledere gjennom åra
Her var det et hyggelig lag 
med god mat og drikke, 
mens bilder fra klubbens 
ti år rulla over lerretet.  
Kveldens toastmaster Truls 
Lian ønsker velkommen og 
gir ordet til Geir Fryden-
berg, klubbens første leder. 
Han forteller at IL Ivrig og 
Ramnes IF ble enige om å 
danne en klubb som tok seg 
av de eldste klassene, og 
at moderklubbene konsen-
trerte seg om barnefotball. 
Etter Geir Frydenberg fulgte 
Torbjørn Lia og Øystein 
Strøm som ledere, før da-
gens leder Simen Wifstad 
tok over stafettpinnen. De 

Stor fotballfest på Bakke mølle
BAKKE MØLLE: Ti Re FK-år ble oppsummert i bilder og historier, og med 
heder og ære.

to første åra gjorde styret 
alt, før ”Markedsgruppa” 
ble opprettet. Den sam-
ler inn sponsorpenger fra 
det lokale næringslivet og 
fordeler sponsormidlene til 
de forskjellige gruppene. En 
ordning som både gruppene 
og næringslivet er fornøyd 
med.

– Bare positive erfaringer
Knut Svendsen hilser fra 
Ramnes IF og forteller om 
bakgrunnen for starten av 
Re FK. – For Ramnes var 
det sånn at jo eldre ungene 
blei, jo verre blei det å stille 
lag fra 12 år og oppover. Fra 
starten av Re FK spilte de i 
Ramnes til de var 14 år. Fra 
15 år gikk de over i Re FK. 
Siden 2013 går de over i 
Re FK fra 13 år. Vi har bare 
positive erfaringer med å 
konsentrere oss om barne-
fotball, sier Knut Svendsen, 
som avslutter med å takke 

Lørdag 25. august inviterte
Re FK til fire timer med 
showkamper på Meny arena 
i Bergsåsen, der alle lag fikk 
vise seg fram i solskinnet.

Dagens A-lag mot 
gamle “REgender”
I ei pause konkurrerte fem 
publikummere om hvem 
som var best til å skyte 
straffer. Vinneren ble Kasper 
Kalleberg, som vant fire 
VIP-billetter til Sandefjord 
fotball. Det hele ble avslutta
med en kamp mellom da-
gens A-lag og “REgende-
laget” med tidligere A-lags-

spillere. Showkampen viste 
at dagens A-lag er best. Re-
sultatet ble 4 – 1, men 
”gamlekara” fikk vist at 
de enda hadde finter og 
teknikk i behold, og høsta 
applaus for sine triks. Ma-
thias Bettum ga A-laget 
1 – 0, men Kristoffer Aas 
utligna etter et raid på ven-
strevingen. Dette var stillin-
gen ved pause, noe vetera-
nene var godt fornøyd med i 
motvinden. I andre omgang 
putta A-laget på tre ganger 
til 4 – 1 ved William Næs, 
Simen Wifstad og Ole Mar-
tin Sørum. Jørn Svinsholt 

Feira Re FK med show-
kamper på Meny stadion
BERGSÅSEN: Det er ti år siden Re FK ble stiftet, og det feira alle fotball-
glade folk i bygda den siste lørdagen i august.

Re FK for samarbeidet, øn-
ske lykke til videre, og over-
rekke en gave til jubilanten.

Tidenes mest betyd-
ningsfulle Re FK-spiller
Under middagen var det 
blomsteroverrekkelser og 
hilsener fra lag og foreldre 
som takker for jobben som 
gjøres. Anders Gustav Holt 
hilste fra dommerne, og 
berømmer dommerne som 
stiller opp for klubben. En 
jury hadde kåret Re FKs 
mest betydningsfulle spiller 
gjennom de første ti åra. 
De fem det sto mellom var 
Marius Antonisen, Simen 
Wifstad, Morten Karlsen, 
Daniel Hov og Audun Kalle-
berg. Sistnevnte ble utropt 
som vinner, og fikk utdelt et 
trofé som bevis – til stor 
applaus fra forsamlingen. 

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

hadde en kjempemulighet til 
redusering, men ballen gikk 
over fra tre meters hold. 

Kosa seg i solskinnet
De øvrige showkampene 
endte som følger: G13 mot 
J12/13: 1 – 0, G14 mot 
G16: 0 – 5, G16/19 mot B-
laget: 1 – 6. Det ble en hyg-
gelig markering og 10-års-
feiring på Meny stadion, 
hvor publikum kosa seg i 
solskinnet.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

VETERANER: Kristoffer Aas runder keeper og utligner 
i showkampen. Geir Frydenberg var første leder i Re 
FK, og er fortsatt med som varamann til styret. Videre 
ser vi Re FKs mest betydningsfulle spiller gjennom de 
ti første åra: Audun Kalleberg.

Foto:
Håkon Westby

STYRET I RE FK I JUBILEUMSÅRET – MED JUBILEUMSKAKA: Fra venstre Mona Frellum-
stad, Øystein Strøm, Katrine Bruserød, Olaf Goodwin Solberg, Simen Wifstad, Geir Fry-
denberg og Daniel Hov. Ronny Håvet var ikke tilstede. 

Foto: 
Håkon Westby.
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– Årets deiligste seier!, 
skriver Truls Lian på vegne 
av Re-gutta på ReFK.no.

Målløs 1. omgang – men 
så løsna det i 2. omgang
I våres ble Re-gutta grusa 
7 – 0 av Teie, men hevnen 
er søt: Det blir en amper 
kamp mot et Teie-lag som 
sto med bare ett tap på de 
første 13 kampene i år. Teie 
tar kontroll over kampen 
fra start, men Re får ett par 
sjanser – uten at ballen går 
i mål for verken vertene 
eller gjestene i 1. omgang. 
Tidlig i 2. omgang får Re 

frispark fra rundt 25 meters 
hold. Ole Gabriel Holtung 
tar frisparket som en Teie-
spiller er uheldig og setter i 
eget mål. Etter dette ligger 
Re kompakte. Teie får trille 
ball, men skaper ikke all 
verdens. På kontringer er 
Re farlige, og midtveis i 2. 
omgang kommer scoring 
nummer to. Fine kombinas-
joner fra Vetle Weseth og 
Ole Martin Sørum på ven-
strekanten, før sistnevnte 
finner Christer Strøm med 
et lavt innlegg og styrer 
ballen elegant i vinkelen. Alt 
Teie får ut av siste innspurt 

Hyper 10-åring åpna høst-
sesongen med årets deiligste seier
BERGSÅSEN: Re-gutta sørfer på bursdagskicket og snur et surt 7 – 0-tap i 
vår til en deilig 2 – 0-seier over Teie i høstsesongens første hjemmekamp.

Kort om kampen:

Re FK – Teie 2 0 (0-0)

Mål: 1 – 0 Selvmål 
(53), 2 – 0 Christer 
Strøm (69). 

Re FK: Henning Jen-
sen, Audun Kalleberg, 
Sondre Grønbech, Truls 
Lian, Ole Gabriel Hol-
tung, Simen Wifstad, 
Morten Karlsen, Ole 
Martin Sørum, Daniel 
Hov, Mathias Bettum, 
Christer Strøm. 

Benyttede innbyttere: 
Vetle Weseth, Odin 
Gjerde, Bernt Balder 
Frydenberg.

www.ReFK.no

AMPER KAMP: Det går alltid 
ei kule varmt i nabofeiden 
mellom Re og Teie. Det ble 
delt ut en halv kortstokk da 
lagene møttes i Bergsåsen 
siste torsdag i august. På 
bildene ser vi Daniel Hov 
til venstre og Ole Martin 
Sørum til høyre kjøre over 
forsvaret til Teie.

Foto:
Stian Ormestad

Sport i Re:

Svømmehallen er 
ferdig pussa opp 
- Folkebadet åpner
straks igjen
REVETAL: En etterlengtet 
nyhet for mange i Re: Nå er 
oppussingen av svømmehal-
len straks ferdig, og Folke-
badet åpner igjen i uke 41, 
melder Re kommune: Hver 
tirsdag og torsdag klokka 
17.00 – 20.30 kan du få 
mosjon, trening, velvære 
og fellesskap. Bassenget er 
16,7 meter langt, dybden 
er 95 centimenter på det 
grunneste og 3,1 meter på 
det djupeste. Temperaturen 
i vannet er cirka 27 grader, 
lufttemperaturen cirka 30 
grader. Barn må være 10 
år og svømmedyktige for å 
kunne bade alene. Hvis bar-
na er under 10 år og/eller 
ikke svømmedyktige må 
foreldre være med i bassen-
get. Utenom kveldene med 
Folkebad, brukes svøm-
mehallen av alle skolene i 
Re i skoletida, og den leies 
ut til aktiviteter i regi av 
foreninger, grupper og insti-
tusjoner, som for eksempel 
svømmeopplæring, kvinne-
svømming, pensjonistbad-
ing, fysioterapi, med mye 
mer.

er et rødt kort – og ingen 
scoring. 

Deilig vending
Dermed ble det 2 – 0 til Re 
over Teie, en deilig – og 
kanskje for gjestene over-
raskende – vending etter 
Re-nederlaget i våres. Neste 
A-lagskamp går i Bergsåsen 
i kveld, torsdag 13. septem-
ber klokka 19.30 mot Ørn-
Horten 2. Så da gjenstår 
det å se om Re-gutta surfer 
videre på bursdagsrusen.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

RAMNES/MINSK: I slutten
av august gikk VM i ITF 
Taekwon-do av stabelen 
i Minsk i Hviterussland. 
Lina Xiao-Lan Halling (17) 
fra Ramnes konkurrerte i 
grenen «mønster». I kvart-
finalen møtte Lina en av de 
største nasjonene i sporten: 
Nord-Korea. – Jeg røyk ut i 
kvartfinalen, mot hun som 
vant hele klassen, forteller 
Lina til ReAvisa. Det var i 
sin fjerde kamp Lina røk ut, 
så hun hadde allerede vinni 
tre VM-kamper. – Sjøl om 
det ikke ble noe medalje, 
så er jeg fortsatt veldig 
fornøyd med egen innsats 
og prestasjon! Det var vel-

dig motiverende og lærerikt, 
og ikke minst gøy!
Gjennom flere lærerike dag-
er med mange nye utfor-
dringer synes Lina de beste 
minnene fra mesterskapet 
er fra konkurransedagene.
– Jeg husker godt spennin-
gen før og mellom kam-
pene, forteller Re-jenta, 
som sjøl ikke husker så mye 
fra selve kampene på grunn 
av adrenalinet og fokuset.
Nå ser Lina frem til NM i 
november og Østlandscup. 
– Ellers er det jo å trene 
mot EM til neste år igjen!

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

TAEKWON-DO-TALENT: Lina sikter nå mot Norgesmester-
skapet i november. 

Foto: Privat.

Re-jente imponerte i taekwon-do-VM:
– Det var veldig motiverende og lærerikt

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Ring 33 06 37 77 eller 928 16 612

Husk å 
bestille 
bord!

Vi holder oppe utover kvelden!

FRA 23/11 

ÅRETS
JULESHOW
GALSKAP I 3 AKTER!

22/9 (19-02): 
OKTOBERFEST
INKLUDERER ØLSMAKING, 

MIDDAG & GOD STEMNING!
Aldersgrense: 20 år / Pakkepris: 395,-

Cover 50,- etter kl. 22:00

BLI MED 
PÅ FEST!

Kaupang gjestegård
Korsgårdsveien 70A
3080 Holmestrand

kaupang-gjestegaard.no 

Søndag 16. september kl. 12.00 – 17.00
Utstilling og demo av tradisjonelt håndverk

LinjenteneLinjentene
Spennende aktiviteter for barn

Salg av tradisjonsmat

Foredrag: «Kaupang og jernalderens sentral-
plasser i Nordre Vestfold – spennende og lite 
kjente kulturminner fra vikingenes verden», 

v/ Lena Fahre, arkeolog og avdelings-
direktør i direktør i Vestfoldmuseene IKS

Gratis inngang

Årets arr. er et samarbeid mellom 
Ramnes historielag, Våle historielag 

og Kaupang Gjestegård

Rusletur med 
Ramnes Historielag

Rusletur i Holtunggrenda i Fon, 
lørdag 22. september kl. 1300 - 1700. 

Historisk guiding med gammelt og nytt 
ved lokalkjente fra området. Oppmøte uten-

for Vonheim-lokalet (Fonsveien 521). 
Ta med niste og drikke. Ved dårlig vær er 

vi inne på Vonheim. Hele turen har underlag 
tilpasset bevegelseshemmede! 

Vel møtt:) 

Ramnes Historielag.

Starten gikk på Langevann 
klokka 09.00 første ons-
dag i september, og et-
ter en runde med svøm-
ming, sykling og løping var 
målgangen ved Re VGS i 
Bergsåsen rundt tre kvarter 
seinere.

– Serr? Vant jeg?
Axel Mender (17) fra 
Ramnes spiller fotball, og 
beviser at fotballspillere har 
kondis. Han kryssa mål-
streken først, med grei mar-
gin. – Jeg sleit litt i svøm-
minga, men tok igjen de 

Fotballgutt var raskest 
i vann og på land

andre på sykling og løping, 
forteller en fornøyd Axel. 
Han sprang så å si forbi sitt 
eget hjem, som ligger ikke 
så langt unna Langevann.
Raskeste jente ble Bene-
dicte Brinck (17) fra Nøt-
terøy. Hun driver med 
løping, og passerte den ene 
etter den andre både på 
sykkel og til fots. Men ut-
gangspunktet fra svømmin-
ga var såpass dårlig at hun 
hadde ikke trua på seier:
– Serr? Jeg trudde det var 
mange før meg!, sier Bene-
dicte da hun får vite at hun 

LANGEVANN/BERGSÅSEN: Spreke Re VGS-
elever konkurrerte i svømming, sykling og 
løping. En skikkelig kickstart på skoleåret!

vant i målområdet. – Jeg hadde 
null oversikt over hvor mange som 
var foran meg, for det var mange. 
Jeg trodde det fortsatt var noen før 
meg da jeg kom i mål.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

HJEMMESEIER: Raskeste gutt ble 
Axel Mender fra Ramnes. Jentepal-
len besto av Benedicte Brinck fra 
Nøtterøy, foran Maria Thorp fra Vear 
og Andrea Andersen fra Stokke.

Foto: 
Stian Ormestad.

 Eldredagen i Re 2018
Feires på Våle Samfunnshus 
mandag 1. oktober kl. 17.30.

Stortingsrep. Erlend Larsen snakker om 
emne «Leve hele livet».

Besøk av ordføreren.
Borger og Sissel fra Vestfossen underholder.

Bevertning. Alle velkommen!
           

Re Eldreråd.

Jeanette Hegg 
Duestad er fornøyd 
med VM-innsatsen
FON/SØR-KOREA: Jeanette 
Hegg Duestad (19) konkur-
rerte i VM i skyting i Sør-Ko-
rea i månedsskiftet august/
september. Det endte med 
en 5. plass i lagskytingen 
som beste plassering, i 
tillegg til to 11. plasser og 
en 16. plass. Jeanette er 
fornøyd med VM, tross en 
dupp i formen. Hun for-
teller at hun følte seg sliten. 
Likevel ble det flere gode 
plasseringer, og ikke minst 
gode kvalifiseringsresultater.

Se video på ReAvisa.no
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En del av Alt Installasjon 

• Energisparing 

• Solenergi 

• Lading 

• Rådgivning

RÅ KRAFT!
Velkommen til 

Fredag 21. september

Alt Installasjon lanserer ALT+

Vi i Alt Installasjon er blitt grønne… 
Nå lanserer vi ALT+ og du er invitert til 
en RÅ DAG sammen med oss!  

Besøk vårt idésenter og få svar fra våre 
”grønne nøkkelpersoner”! Vi forteller deg 
om grønne arbeidsplasser og byggepro-
sjekter. ALT+ tar seg av hele energiflyten 
i bygg.  Kom og gå som det passer deg, vi 
serverer mat og forfriskninger!

VELKOMMEN TIL: 
Alt Installasjon, Skaugveien 2, 3178 Våle

FOREDRAG:

RÅ KRAFT I NY KUNNSKAP!Kl 10.00  Lading/laststyring/lastfordeling mm.  - ZaptecKl 11.00  Solcelleanlegg/Installasjon/Systemfunksjoner/ 
 Økonomi i sol  - GETEK

Kl 12.00  Olaf Tuftes RÅ KRAFT - Olaf TufteKl 13.00  Energistyring/Sporing av energi/Effektløsninger - ALT+Kl 14.00  LED-lys/Muligheter/Økonomi - Lyskomponenter
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En del av Alt Installasjon 

RÅ KRAFT!
Velkommen til 

Lørdag 22. september

Alt Installasjon lanserer ALT+

Vi i Alt Installasjon er blitt grønne… 
Nå lanserer vi ALT+ og du er invitert  
til en RÅ DAG sammen med oss!  

• Energisparing 

• Solenergi 

• Lading 

• Rådgivning

FOREDRAG:

RÅ KRAFT I NY KUNNSKAP!Kl 10.00  Lading Elbil. Løsninger, muligheter - GaroKl 11.00  Solcelle. Installasjon, muligheter, økonomi - ALT+Kl 13.00  Energistyring. Nye produkter, installasjon - ALT+Kl 14.00  Led-lys.  Smarte løsninger/muligheter - Lyskomponenter
VELKOMMEN TIL: Alt Installasjon, Skaugveien 2, 3178 Våle

•  Besøk vårt idésenter

• Aktiviteter for barna

• Konkurranser med  
 flotte premier

• Spennende foredrag
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Sport i Re:

Sprintrally Revetal gikk 
lørdag 1. september, med 
start og mål på Revetal. 
Fartsetappene ble kjørt over 
Tinghaugveien og Kleiva-
veien. 

Sikkerheten er på topp
Dorthe Gunnerød (18) fra
Vivestad leser kart for 
Thomas Andre Imingen (31) 
fra Hokksund. Det gikk så 
det susa, med en 7. plass 
totalt etter første etappe 
over Tinghaugveien. Rett før 
mål på andre etappe går det 
skikkelig skeis: Subaruen 
drar av veien og ut på jor-
det, der bilen går kast i kast 
på taket. Det var mye pub-
likum i målområdet, og til 
og med hardbarka bilsport-
folk forteller at de sjelden 
har sett noe så dramatisk. 
Vraket lå igjen som en sam-
menkrølla metallklump, og 
publikum frykta det verste. 
Løpsfunksjonærer kom til 
for å hjelpe til. Både ambu-
lanse, brannmannskap og 
politi rykket ut. Det så vel-
dig ille ut. Men plassen 

VRAK: Rallybilen var nesten ikke til å kjenne igjen etter 
det voldsomme krasjet. Men sjøl om det så stygt ut, 
var plassen der sjåfør og kartleser satt like hel. På det 
lille bildet ser vi Dorthe Gunnerød (18) fra Vivestad og 
Thomas Andre Imingen (31) fra Hokksund klare for start 
i Sprintrally Revetal. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Ble berget ut av dette vraket  
- uten alvorlige skader

rundt fører- og passasjer-
setet var så å si like hel, 
takket være velteburet som 
alltid må være i konkurran-
sebiler. Begge var ved 
bevissthet, men måtte få 
hjelp til å komme seg ut av 
vraket og opp på båre. De 
fortalte om smerter i rygg, 
kragebein og en arm. I 
ulykker der det er snakk om 
så stor fart som dette, tas 
det ingen sjanser. Da må 
man til sjukehus for sjekk. 
– Det er to brudd i ryggen 
og ett kragebeinsbrudd, for-
teller Dorthe fra sjukesenga. 
– Det er ifølge legene veldig 
fine brudd i ryggen, så det 
trenger ikke å opereres. Det 
blir nok fatle og korsett i 
noen uker eller måneder, 
så er jeg bra igjen!

Rally er ikke for pyser
Dorthe ligger på samme 
rom som sjåføren i rally-
bilen, Thomas Andre Imin-
gen. Han er også forslått. 
Dorthe har vært kartleser 
i to år for flere forskjel-
lige rallysjåfører, men hele 

KLEIVA: Tross to brudd i ryggen og et krage-
beinsbrudd, er ikke Dorthe Gunnerød ett eneste 
sekund i tvil: – Jeg SKAL sitte i en rallybil igjen!

denne sesongen har hun 
kjørt fast med Thomas 
Andre. De har aldri opplevd 
noe liknende, tross noen 
avkjøringer og uhell tidlige-
re: – Nei, dette topper nok 
alt annet. Det var helt vilt!
– Men sånn er jo dette 
gamet her, det er ikke for 
pyser, sier Dorthe og ler. 
– Og det viser jo at sikker-
heten er på topp, tross alt.

Totalvrak
Dorthe forteller at hun ikke 
er et sekund i tvil om å 
sette seg i en rallybil igjen. 
Men det blir neppe den 
samme bilen, for den er 
langt ifra pen etter stuntet.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

FORTSATT FLOTTE TOMTER TIL SALG I B4!
FLOTTE ENEBOLIG- OG LEILIGHETSTOMTER FRA 1.200.000,-

BYGGEKLARE TOMTER FOR SALG!
SOLGT
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971 kvm
1 400 000,-
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Se flere bilder på ReAvisa.no
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Slåss seg til Landsfinale-seier
RAMNES/GRENLAND: I august ble Ole Henry Steinsholt kåret til landets 
beste bilcrossjunior. Denne høsten har den raske 15-åringen flytta til 
Ramnes og begynt på Re VGS.

Ole Henry Steinsholt (15) 
har rekki mye, tross sin 
unge alder. Han har gjort 
seg bemerka i crosskart, 
og han har kjørt rallycross 
både i England og nå i 
juniorklassen her hjemme 
i Norge – hele veien med 
topp resultater. Men den 
største seieren så langt i 
bilsportkarrieren kom på 
hjemmebanen Grenland 
motorsportsenter den første 
helga i august i år:

– Dette er nok det 
   aller største, ja!
NMK Grenland arrangerte 
NMKs Landsfinale for junior 
4. august 2018, der 120 av 
landets beste juniorkjørere 
i alderen 14 – 18 år kom 
for å kjempe om å bli 
landets beste bilcrossjunior 
i 2018-sesongen. Alle som 
stiller til start har domin-
ert toppen av resultatlis-
tene på sin kant av landet. 
Blant dem var Ole Henry 
Steinsholt, opprinnelig fra 
Steinsholt i Svarstad, nå 
bosatt i Ramnes og elev ved 
Re VGS, og Hans Ivar Olsen 
Gjersøe (15) fra Skinnane 
– som kvalifiserte seg til 
Landsfinalen etter seier på 
Rallebanen i Bø tidligere i 
sommer. Hans Ivar kjørte 
glimrende i sin første Lands-
finale, sanket nok poeng 
til en C-finale og endte til 

slutt på en 13. plass i kamp 
mot landets 120 beste 
juniorkjørere. Mens Hans 
Ivar kjører sin aller første 
sesong, er vår nye sambyg-
ding Ole Henry Steinsholt 
en allerede erfaren bilsport-
utøver med blant annet to 
gull fra det Nord-Europeiske 
mesterskapet NEZ fra før 
av. Men Landsfinale-seier på 
hjemmebane ruver kanskje 
på toppen av alle andre 
gode prestasjoner: – Dette 
er nok det aller største, ja! 
På hjemmebane og alt, sier 
Ole Henry til Bilcross.no 
mandagen etter løpet. Han 
lå som nummer to i A-fina-
lefeltet før siste sving, helt 
klistra i bakluka til lederen. 
Ole Henry stresser konkur-
renten opp og får en liten 
luke i siste sving. Det er 
nok til at Ole Henry smet-
ter forbi med sin Opel Astra, 
etter en oppløpsside med 
to biler side om side. Det 
koker blant anslagsvis 2.000 
publikummere rundt banen, 
og jubelen eksploderer i det 
Ole Henry er såvidt foran 
over målstreken. – Jeg så 
det var en luke i siste svin-
gen. Han åpna døra og jeg 
måtte jo prøve, og det gikk 
f... meg!, jubler Ole Henry 
til Bilcross.no, mens han 
tar i mot publikums hyll-
est fra taket av Opelen. Nå 
er resten av sesongen fyllt 

opp, med både bilcross og 
rallycross – og skole: 
– Drømmen er rallycross-EM 
neste år, forteller Ole Henry 
Steinsholt til ReAvisa. Men 
satsingen kombineres med 
skolegang på Re VGS. 

Trives veldig godt i Re
Ole Henry trives veldig godt 
i Re, der han leier en liten 
hybel i Ramnes. – Jeg starta 
på Bygg- og anleggslinja 
på Re VGS denne høsten 
for seinere å kjøre grave-
maskin. Det er en veldig 
fin skole med et bra miljø i 
klassen, forteller en fornøyd 
Ole Henry til ReAvisa.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re-lege ble «Årets spiller» i poker-NM
REVETAL/STOKKE: Erlend Viken (39) er en av fem leger 
ved Re legegruppe. På fritida liker han å spille poker. – Det 
har vært en aktiv hobby i mange år. For meg er poker et 
utfordrende og sosialt spill, som er såpass komplisert at 
man aldri blir utlært, forteller Erlend til ReAvisa. I forrige 
uke ble han kåret til “Årets spiller” i poker-NM i Stokke, et-
ter fjerdeplass i «high roller» og femteplass i «main event» 
– det gjorde at han ble den NM-deltakeren med best 
resultat javnt over. To topp-plasseringer ga en uttelling på 
nesten 375.000 kroner i pengepremier totalt. Les mer om 
Erlend og poker-NM på ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad.

VINNER: Ole Henry Steinsholt (15) vant Juniorlandsfinalen 
2018 etter en fantastisk fight fra start til mål. Seieren rap-
pa han i aller siste sving av A-finalen, og da var det bare å 
sprette opp på taket av Opelen og ta i mot publikums hyll-
est. Hans Ivar Olsen Gjersøe (15) fra Skinnane imponerte 
også i sin første Juniorlandsfinale med finalekjøring og en 
13. plass totalt i kamp mot 120 av landets beste bilcross-
juniorer. På det lille bildet ser vi ham kjempe i C-finalen i 
den svarte Toyotaen. 

Foto: 
Stian Ormestad.

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

Taksering-oppretting-lakkering-ruteskift
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www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
– gjennom 20 år!

Tore Fredriksen (57) fra 
Undrumsdal var en aktiv 
kar før han fikk slag som 
47-åring. – Ja, jeg sykla 
mye og likte godt å trene 
både med sykling og andre 
ting, forteller Tore til ReAvi-
sa. Men han trodde det var 
slutt på trim og trening 
da sjukdommen ramma 
hardt og brutalt – hvert fall 
sykling, på grunn av balan-
sen.

– Det å være i aktivitet 
   gjør noe med folk!
– Det første som slo meg da 
jeg kom meg etter slaget, 
var at jeg savna å være i 
aktivitet. Alt som sto i hue 
på meg var å komme meg 
ut. Ingenting slår å få sola i 
fjeset og få fresk luft!
Tore er nestleder i en ny 
underavdeling av Re syk-
kelklubb, som organiserer 
aktiviteter for slagramma 
fra hele Vestfold, i regi av 
Landsforeningen for slag-
rammede (LFS). På den 
måten er tilbudet knytta 
opp til både idretten og 
interesseforeningen for 

slagramma. Begge deler er 
en fordel: Re sykkelklubb 
har rabatter på sportsutstyr 
i sportsbutikken på Revetal, 
avtale med treningssenter-
et på Revetal, og LFS har 
felles arrangement og turer 
– pluss at det er mulig å 
søke om økonomisk støtte 
til utstyr. Henning Larsen, 
en ildsjel i det lokale idretts-
livet og spesielt engasjert i 
Re SK, er til daglig distrikts-
ansvarlig hos QualityCare, 
et firma som tilrettelegger,
monterer og reparerer 
sykler av mange slag – 
felles for dem alle er at de 
er tilpassa folk som har en 
utfordring med å sykle.
Sykkelen til Tore har tre 
hjul og en elektrisk motor 
til hjelp i de bratteste bak-
kene. Men han tråkker på 
pedalene og bruker kroppen 
– og kommer seg ut blant 
folk igjen. 
– Det å være i aktivitet gjør 
noe med folk, mener Hen-
ning. – Og det gjør noe med 
åssen folk oppfatter deg. 
Når folk ikke ser Tore ute 
lenger, så tenker kanskje 

noen «ja, der gikk toget for 
Tore». Men det har det ikke 
gjort! Det er noe helt annet 
når folk ser deg i full fart på 
en sykkel.

Mottoet er: – Alt går!
Sammen med 8 – 10 andre 
vestfoldinger har Re SK 
nå ei gruppe som organ-
iserer sykkelaktiviteter for 
slagramma, som en felles 
arena for trim og sosialt 
samvær. Og de blir gjerne 
flere. – Det er ikke bare for 
slagramma, sjøl om vi som 
starter opp tilbudet er i den 
kategorien. Alle som vil 
henge med er velkommen, 
sier Tore. – Det er moro å 
sykle, men enda mer moro 
sammen med andre. Tore 
og Henning regner med en 
trening eller to i måneden, 
pluss noen sosiale happe-
nings nå og da. – Denne 
underavdelingen kan hende 
blir litt annerledes enn 
resten av Re sykkelklubb, 
det er ikke så viktig om de 
har oransje drakter og sånt. 
Det viktigste er at de synes 
det er gøy å sykle og kan 

være i aktivitet – sammen, 
sier Henning. Han forteller 
historier om folk som opp-
dager sykkelgleden på nytt, 
etter slag eller annen sjuk-
dom. – Det er fortsatt mulig 
å sykle, sjøl om en er sjuk. 
Kanskje du trenger litt eks-
tra stæsj på sykkelen eller 
et ekstra hjul, men det går!, 
viser Henning og Tore fram.
Det blir selvfølgelig første-
mann rundt Revetalgården 
etter intervjuet med lokal-
avisa, og Tore skrenser inn 
til en knepen seier. Sjøl 
om begge er det som kan 
regnes som «voksne», kom-
mer guttungen fram med en 
gang lokalavisjournalisten 
sier «klar, ferdig, gå!».
Gleden over å kunne være 
i aktivitet igjen snur livet 

UNDRUMSDAL/REVETAL: Tore Fredriksen tenkte at han aldri fikk vært stort i aktivitet igjen da 
sjukdommen ramma hardt og brutalt for ti år siden. Heldigvis tok han helt feil.

sammen med kona. Akkurat 
som før slaget. – Det er 
noe helt eget med å være 
i aktivitet. Sammen med 
kamerater, men helt spesielt 
flott er det å kunne spørre 
kona om å ta en skikkelig 
kveldstur. En drøm som har 
gått i oppfyllelse, sier Tore.

– Blir gjerne flere!
– Skulle noen være inter-
essert i å henge med, er 
det bare å ta kontakt med 
Henning eller Tore i Re syk-
kelklubb for mer informas-
jon: Tore Fredriksen mobil 
452 50 533 eller Arne Mjå-
land 901 98 305, eller epost 
firehjuling@gmail.com.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Full fart på tre hjul i svingen

KLAR, FERDIG, GÅ! Tore Fredriksen 
(57) fra Undrumsdal var en aktiv kar 
før han fikk slag som 47-åring. Tore er 
nestleder i en ny underavdeling av Re 
sykkelklubb, som organiserer aktivi-
teter for slagramma fra hele Vestfold, 
i regi av Landsforeningen for slagram-
mede (LFS). De blir gjerne flere, både 
slagramma og andre som sliter med å 
komme i aktivitet igjen etter sjukdom 
og helseproblemer. Henning Larsen i 
Re sykkelklubb jobber til daglig med 
tilrettelegging for aktivitet av blant 
annet dette slaget.

Foto:
Stian Ormestad.

Sport i Re:

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

opp-
ned – i 
positiv 
forstand, 
forteller 
Tore. Nå 
tar Tore 
lange 
kvelds-
turer 
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Rekord-Bispeveien
REVETAL: Både Kristoffer 
Skjerping (25) fra Sotra og 
Martine Gjøs (17) fra Horten 
satte nye Norges-rekorder 
på Bispeveien denne 
høsten. Førstnevnte satte to 
rekorder på to dager: 10 og 
20 kilometer, og sistnevnte 
satte ny juniorrekord for 
kvinner på 20 kilometer. 
Det er langt ifra første gan-
gen det er blitt satt rekorder 
her, for dette har vært en 
rekordvei i over femti år. 
Først ute var Håvard Heim-
dal på 40 kilometer i 1966, 
videre har blant andre Fred 
A. Maier satt rekorder på 
20 og 30 kilometer i 1968, 
Steffen Kjærgaard på 30 
kilometer i 1990, Trond 
Solvang på det samme i 
1997 og Iver Johan Knot-
ten på det samme i 2017 
– sistnevntes rekord står 
fortsatt. Bispeveien er flat 
og det er som regel fint vær 
her og lite vind, noe de to 
siste rekordtagerne mener 
gjør den til en perfekt syk-
kelvei for rekordforsøk. 
Ifølge Tønsbergs blads over-
sikt er hele fire av seks av 
dagens gjeldende norges-
rekorder for menn senior 
satt på Bispeveien. Torjus 
Sleen (21) fra Fon skulle 
også prøvd seg, men meldte 
forfall på grunn av sjukdom.

VELKOMMEN TIL

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

Ny firemannsbolig med innflytting 1. kvartal 2019
60 kvm BRA - 81 kvm BRA. Pris fra 2.290.000,- 
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Roseritt-suksess 
på hjemmebane
UNDRUMSDAL: Sist helg 
gikk Roserittet av stabelen 
i Undrumsdal, i regi av 
Horten CK. Det er et av 
landets største ritt med 
over 400 til start. Re SK 
stilte med tretten deltakere 
i klassene 11 – 12 og 13 
– 14, samt et par i klas-
sen 6 – 9 år. De gjorde en 
super innsats til hyggelige 
heiarop langs løypa på 
hjemmebane. De minste 
starta ved kirka og gikk i 
mål ved skolen, de litt eldre 
sykla Solerød, Knutstad, 
Hengsrød, Kåpe og Solerød-
runden to eller tre ganger. 
Kristian Klevjer sykla i 
seniorklassen i hvit drakt, 
men med et oransje hjerte. 
– Enda godt de yngre Re 
SK-rytterne har noen lokale 
helter å se opp til!, skriver 
Re SK på Facebook: Gratul-
erer til Kristian med andre-
plass på søndagens etappe, 
og 13. plass i sammendrag-
et i Roserittet 2018!, skriver 
heiagjengen i gamleklub-
ben. Roserittet har lange og 
sterke tradisjoner i norsk og 
skandinavisk sykkelsport. På 
bildet ser vi Kristian Klevjer 
på det andre trinnet på pal-
len etter søndagens etappe.

Foto: Privat.

Torjus Sleen 
er tatt ut til VM
FON: Torjus Sleen (21) fra 
Fon skal sykle VM i Inns-
bruck i Østerike siste uka i 
september. Han skal delta i 
fellesstarten i U23-klassen. 
Uttaket kommer etter en 
fantastisk sesong for fon-
ingen, som tok NM-gull da 
Norgesmesterskapet ble ar-
rangert i Sandefjord i som-
mer. Siste store prestasjon 
av mange var en 17. plass 
i “Ungdommens Tour de 
France”. VM arrangeres fra 
23. til 30. september. 

Sesongens første 
hjemmekamp
RAMNESHALLEN: Første 
seriekamp for Ramnes-
jentene i 3. divisjon ble spilt 
søndag 9. september i Kon-
nerudhallen mot Konnerud. 
Sluttresultatet ble uavgjort, 
19 – 19. Neste seriekamp er 
lørdag 15. september klokka 
14.15 hjemme i Ramnes-
hallen. – Målet er midt på 
tabellen, men hvorfor ikke 
høyere? Vi kan kanskje 
sikte mot toppen av tabel-
len, men en liten spillerstall 
gjør oss sårbare, forteller 
Ramnes-trener Ronny Bek-
kevold til ReAvisa. 
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Epleplukkerne fra Revetal 
arbeid og kompetanse 
(RAK) starta innhøstingen i 
forrige uke, og allerede i lø-
pet av den første uka runda 
de et halvt tonn. Og det blir 
mye mer – for eplehagene 
står i kø for den trivelige 
gjengen fra RAK:

– Det er helt fantastisk!
– Vi har fått femti fore-
spørsler, så det øker veldig 
på. Det første året hadde vi 
13 hager, og det ga nesten 
et tonn med epler. Nå blir 
det en god del mer, og det 
er bra – for vi har blitt helt 
utsolgt for «Eplekjekk» 
hvert eneste år.
Det forteller arbeidsleder 
Anniken Thuve Ivarsson til 
ReAvisa. Epleplukkerne er 
i gang på Revetal søndre 
gård, der flere epletrær 
bugner med søte epler. En 
fantastisk sommer gir en 
fantastisk eplehøst, med 
mange og gode epler. – Vi 
har fått så mange henven-
delser at vi rekker ikke over 
alle – derfor har vi måttet 
takke nei til noen eplehager 

Eplekjekke epleplukkere 
er godt i gang med eplehøsten

lengst unna. Vi prøver å 
rekke over alle eplehagene 
i nærheten. Men noen har 
faktisk plukka epler sjøl som 
de leverer på døra vår. Det 
er helt fantastisk!

Smaken av Re-eplehager
Alle slags epler blir plukka 
og sendt til pressing i Moss. 
Det gir en helt særegen 
smak: «Smaken av Re-
eplehager». To plukkelag er 
i gang, og de kaller seg A- 
og B-gjengen. I B-gjengen 
har Mikael Hagen Johansen 
(19), Linn Jeanette Roberg 
(32) og Kristian Grønseth 
Krogseter (17) full kontroll:
Kristian er helt rå på å 
klatre, så han tar lett ned 
eplene som henger høyest. 
Linn Jeanette tar seg av det 
som ligger på bakken. Mi-
kael gjør litt av begge deler. 
De er et perfekt team, som 
får gjort unna jobben i en 
fei.  – Det er veldig ålreit å 
reise rundt sånn som dette, 
og snakke med hyggelige 
folk som liker at eplene de-
res kommer til nytte. De er 
jo snille som gir bort eplene 

sine, mener Mikael. Han el-
sker å være ute, hele dagen 
lang. Og alle tre liker epler.

Alle liker jo “Eplekjekk”!
– Jeg liker epler, ja, er Linn 
Jeanette helt enig i. – Jeg 
likte ikke eplenektar da jeg 
var liten, men «Eplekjekk» 
liker jeg veldig godt. Også 
tåler jeg epler, da. 
– Det hender vel at dere 
sniker til dere et eple under-
veis, som litt jobbmat?
– Ja, det gjør det, sier Linn 
Jeanette og smiler lurt.
Etter dagens økt blir det 
samling på Olgars for en 
varm skål med grønnsaks-
suppe for hele gjengen.
– Det er bare tre igjen på 
Olgars, ellers er alle ute og 
plukker epler. Dette er blitt 
en fin høsttradisjon, en jobb 
både vi og de vi besøker 
setter pris på, forteller An-
niken. Hun regner med at 
«Eplekjekk» er å få på Ol-
gars og andre utsalgssteder 
i løpet av oktober.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

PLUKKER EPLER: Mikael Hagen Johansen (19), Linn Jea-
nette Roberg (32) og Kristian Grønseth Krogseter (17) er 
tre av mange epleplukkere fra RAK. Kristian er helt rå på 
å klatre, så han tar lett ned eplene som henger høyt. Linn 
Jeanette tar seg av det som ligger på bakken. Mikael gjør 
litt av begge deler. De er et perfekt team. 

Foto: 
Stian Ormestad.

REVETAL: En fantastisk sommer gir også en fantastisk eplehøst. I år blir 
det rekordmye «Eplekjekk» i salg hos Revetal arbeid og kompetanse.

En smak av eplehagene i Re:

Koselige allsangkvelder på mølla
BAKKE MØLLE: Øivind 
Skjeggerød og hans gode 
hjelpere på Bakke mølle har 
arrangert allsangkvelder på 
Bakke mølle både i august 
og september – og begge 
kveldene kom det godt med 
folk. Da ReAvisa var innom 
mandagskvelden denne uka 

var det knapt en ledig stol i 
det folksomme lokalet. Alle 
sang med idet “husbandet” 
med Frank Wedde, Knut 
M. Høydal, Roger Bergan, 
Truls Gran, Randi Gunhild-
stad, Sverre With, Hanne 
Skjeggerød Johansen, Arild 
Johansen og Våle Kirkekor 
spilte og sang. I pausa var 
det salg av kaffe og sveler i 
en liten kiosk. 

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

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

Trygve Ånestad (SP) 
oppsummerte på vegne av 
et enstemmig Hovedutvalg 
for drift, eiendom og næring 
(DEN): – Vi er positive. Og 
kritiske.

Søker om mer plass og 
utvidet utslippstillatelse
Saken ble innledet med en 
orientering om hva som 
har skjedd siden den siste 
storbrannen ved Revac-
anlegget på Linnestad – et 
gjenvinningsanlegg som nå 
er søkt utvidet både i stør-
relse og utslippstillatelse. Et 
eksternt konsulentfirma skal 
granske hele brannforløpet 
i detalj. Brannen er fortsatt 
under etterforskning, og 
politiets konklusjon er ikke 

enda klar. Arbeiderpartiet 
ville først fremme et forslag 
om å utsette hele saken 
til alle aspekt ved brannen 
var ferdig analysert og et-
terforsket. Men etter å ha 
blitt beroliga ved befaring 
hos Revac samme dag som 
hovedutvalgsmøtet, ble ikke 
forslaget fremmet. Heller 
ikke noen andre hadde store 
innvendinger mot rådman-
nens innstilling. 

– Gode rutiner – som 
bare trenger å følges
Med ett par mindre juster-
inger stiller et enstemmig 
hovedutvalg seg bak råd-
mannens forslag til hørings-
svar: Ja til utvidelse. – Så 
er det ganske mange punk-

ter rådmannen har skrivi 
ned, og vi må forvente at 
Fylkesmannen følger opp 
det, sier hovedutvalgsleder 
Odd Gjerpe (KrF). Lene Ber-
gan (MDG) mener alterna-
tivet hadde vært å si «nei, 
dere få’kke lov»: – Det har 
ikke jeg lyst til å si. Revac 
er en veldig bra og framtids-
retta bedrift. Jeg er veldig 
beroliga og veldig imponert 
over hva de gjør og hvor-
dan de gjør det – og hvilke 
tiltak de har satt inn. Jeg 
føler meg ganske trygg på 
at neste gang det brenner 
kommer det ikke til å gå 
sånn som det gjorde sist. 
De har veldig gode rutiner, 
som bare trenger å følges. 
Det de planlegger videre ser 

veldig, veldig bra ut, mener 
Lene Bergan. Anita Kristian-
sen (H) er helt enig, men: 
– Naboene ønsker en ga-
ranti mot brann. Det kan 
ingen gi, mener hun. Trygve 
Ånestad (SP) er enig i at det 
ikke kan gis noen garanti – 
det er tvert i mot sannsynlig 
at det kommer til å ta fyr 
igjen: – Men det vil være 
veldig mye tryggere hvis alt 
blir gjort helt rekti av alle, 
mener han. – Systemene er 
nå så bra at en ny brann vil 
få et mindre uheldig utfall i 
framtida.

– Oppfordrer Revac-
ledelsen til mer åpenhet
Det de folkevalgte har sett 
på befaring på anlegget er 
både innretninger, bygg og 
ikke minst en video som 
hovedutvalgsleder Gjerpe 
mener var «overraskende 
og betryggende å se». Uten 
at dette er offentlig kjent 

REVETAL/LINNESTAD: Tross mobilisering fra naboer som fylte opp alle de ekstra stolene i 
møtelokalet og vel så det, går våre folkevalgte inn for et ja til Revac-utvidelse.

Kort om høringssvaret:  

Høringssvaret sier ja til utvidelse, men med en god 
ramse med anmodninger til Fylkesmann for å gå for 
utvidelse: «Revac AS gjennomfører en viktig sam-
funnsoppgave gjennom gjenvinning av EE-avfall og 
fjerning av avfall som ønskes utelukket fra kretslø-
pet. Allikevel har kommunen bekymringer knyttet til 
en rekke forhold ved den omsøkte endringen, samt 
ved nåværende drift. Re kommune samtykker til den 
omsøkte økningen under forutsetning av at Revac kan 
dokumentere kontroll på prosessene, fraksjonene og 
materialene. Det må dokumenteres at bedriften har 
kontroll på årsaker til brann, og at de har iverksatt 
nødvendige/tilfredsstillende risikoreduserende og 
forebyggende tiltak. Rådmannen anser at det er viktig 
at dersom bedriften gis tillatelse i tråd med søknaden, 
må tillatelsen som gis være så presis og streng at 
konsekvenser for Re kommune generelt og naboer 
spesielt blir akseptable, jamfør momentene i denne 
sak», står det skrevet i høringssvaret.

Revac har søkt om å få ut-
vide anlegget på Linnestad 
med 70.000 kvadratmeter. 
Utslippstillatelse søkes ut-
videt fra 65.000 tonn årlig, 
til 90.000 tonn. Bygnings-
massen må økes med 8.500 
kvadratmeter. 

Hvor mye usikkerhet 
må naboene tåle?
Dette får det til å koke blant 
naboene til gjenvinnings-
bedriften. Tilliten er tynnslitt 
etter flere branner på deres 
anlegg, den siste i mai i år. 
Da måtte hele nærings-
området, boligfelt og barne-
hage evakueres. Etter stor-
brannen på samme anlegg 
sommeren 2014 ble tre 
i Revac-ledelsen dømt til 
fengselsstraff for miljøkrimi-
nalitet. Naboene stusser på 

at rådmannen drøfter flere 
negative aspekter ved en 
utvidelse, men likevel lander 
på et ja til utvidelse. Det 
samme gjør våre folke-
valgte i Hovedutvalg for 
drift, eiendom og næring 
(DEN). De følger opp 
rådmannens innstilling og 
sier ja til utvidelse, men 
betenkelighetene er mange:  
Blant annet ber kommunen 
Fylkesmannen om å vurdere 
om Revac-ledelsen egentlig 
har full kontroll over eget 
anlegg. Når det gjelder 
brann er det flere spørsmål 
enn svar: Har Revac AS god 
nok kompetanse når det 
gjelder faren for selvanten-
ning? Er summen av brann-
forebyggende tiltak effek-
tive nok? Hva er muligheten 
for framtidig brann? Når 

Tynnslitt tillit etter flere Revac-branner

det gjelder naboene er de 
hensyntatt i vurderingene 
i innstillingen, men ikke i 
konklusjonen, mener de: 
Re kommune mener Fyl-
kesmannen må vurdere 
hvor stor usikkerhetsfølelse 
naboer må akseptere, støy, 
trafikkøkning, trafikksikker-
het, utslipp og om lokalitet-
en egentlig er i forhold til 
jordbruks- og naturverdier 
rett i nærheten.

Fylkesmannen avgjør
Det er til sjuende og sist 
Fylkesmannen som avgjør, 
kommunen er hørings-
instans, – men som naboer
hadde vi håpa på å ha 
politikerne med på laget, 
forteller en skuffa aksjons-
gruppe til ReAvisa etter 
DEN-møtet i august.

LINNESTAD/REVETAL: – Vi naboer er svært bekymra for gigant-
utvidelsen som Revac planlegger på Linnestad.

materiale. – Vi fikk noe ny 
informasjon om brannen, 
men vi må huske at det 
ikke er konkludert noe i så 
måte enda, sier Odd Gjerpe. 
Også Bente Brekke (FrP) er 
beroliget etter befaringen, 
og håper naboer og andre 
reinger som frykter en ny 
Revac-brann får den samme 
innsikten som våre folke-
valgte har fått. Hovedut-
valglederen stemmer i: 
– Vi som hovedutvalg opp-
fordrer Revac til å invitere 
naboene så de kan se det 
samme som vi politikere 
har sett. Så får folk sett 
hva slags utstyr, bygninger 
og kompetanse Revac har 
trukket til seg. Hovedut-
valglederen mener mye av 
motviljen kan bli mindre 
hvis Revac inviterer til en 
mer åpen dialog.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Sier ja til Revac-utvidelse - tross protester
GIGANT-UTVIDELSE: Revac 
AS vil utvide sin gjenvin-
ningsbedrift på Linnestad 
næringsområde.

Foto: 
Stian Ormestad.

Næringsliv i Re:
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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

I tre dager var det demon-
strasjon av faste og mobile 
slokkesystemer hos Isomur 
på Brår. For nettopp her i Re 
fant Vekos AS et passende 
lokale, ikke langt unna Oslo 
og alle byene i Vestfold og 
Telemark, forteller Jannicke 
Ringdal i Vekos AS, som 
holder til i Larvik.

Gir mindre vannskader
Slokkesystemet forstøver 
slokkevannet ved hjelp av 
høytrykk. Fordelen framfor 
et tradisjonelt sprinkel-
anlegg er at det brukes 
lite vann — noe som gir 
mindre vannsøl og mye 
mindre skader på omgiv-
elsene. Samtidig hindres 
varmespredning, vannet 
hindrer tilførselen av ny 

oksygen, og det kjøler ned 
brannen. Det lave vann-
forbruket gjør at man kan 
bruke eksisterende vann-
forsyning eller montere 
vanntank der vann ikke er 
tilgjenglig.

Bedre enn sprinkelanlegg
Hos Isomur var det bygd 
en modell av et lokale med 
søyler og galleri. Her ble det 
kjørt flere demonstrasjoner 
av slokkesytemet, og rep-
resentanter fra konsulent-
firmaer som prosjekterer 
og planlegger bygging og 
sikring av hus og anlegg var 
invitert. Under demonstra-
sjonen ble brannen slokka 
i løpet av få sekunder. Det 
ble også installert på et 
kjøkken med en frityrkoker 

i full fyr, der vanndråpene 
kjølte ned og slokka frityr-
gryta — i motsetning til 
ikke-forstøva vann som får 
en slik brann til å eksplo-
dere.

Faste eller mobile anlegg
Vekos AS starta opp i 1996, 
og de leverer automatiske 
slokkeanlegg. De første åra 
ble det installert slokke-
systemer på båt, hvor det 
største anlegget var på 
2.372 dyser på Stena Scan-
dinavica. Siden 2003 har de 
levert over 150 faste slok-
keanlegg på land. Blant re-
feranseprosjektene kan det 
nevnes at de har hatt pros-
jekter med Larvik kommune 
med høytrykk vanntåke-
anlegg på 18 boliger og 

BRÅR: Det brant godt i Isomurs lokaler, da det ble kjørt demonstrasjoner 
av slokkeanlegg tre dager til ende.

Tønsberg kommune på 15 
boliger. Vekos leverer også 
et mobilt anlegg som kan 
dekke ett eller to rom. Det 
egner seg godt i omsorgs-
boliger og mindre rom.

Fornøyd med Re-testing
Anlegg fra Vekos er montert 
i flere gamle og vernever-
dige bygninger, som Kris-
tiania teater og Kongsberg 
kirke. Enda en av fordelene 
med dette systemet er at 
rørene er tynnere og ikke 
så i øyenfallende som på 
ordinære sprinkelanlegg. 

For ikke å snakke om at 
vannskadene blir minimale 
i forhold, hvis man skulle 
være så uheldig at det 
bryter ut en brann. Jan-
nicke Ringdal i Vekos AS 
var fornøyd med testene 
og demonstrasjonene på 
Brår i Re — med kort vei til 
hovedstaden og alle byene 
i Vestfold og Telemark. Iso-
murs solide murbygninger 
besto også testen, selvføl-
gelig.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Testa ut nye slokkesystemer på Brår
BRANNTEST: Her er det tent på to branner på gulvet. 
Etter få sekunder fylles med vanndamp. Rommet kjøles 
kjapt ned. Nye sekunder, og brannene er allerede 
slokka. Henrik Dyvik Løksli demonstrerer det mobile 
vanntåkeanlegget som settes opp i små leiligheter og 
rom. Vi ser tre ansatte fra Vekos AS rundt det mobile 
vanntåkeanlegget: Harald Riis Nilsen, Henrik Dyvik 
Løksli og Jannicke Ringdal. Nederst til høyre ser vi 
niplene som forstøver vannet ved hjelp av høytrykk.

Foto: 
Håkon Westby.
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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

Næringsliv i Re:

21 aksjeselskap
er starta opp i 
Re så langt i år:
RE: I løpet av første 
halvår 2018 ble det 
etablert følgende ak-
sjeselskap i Re kom-
mune: Revac Data 
Security AS – Anders 
Aas, Revetal, Ljøterud 
dagligvare AS – Lu-
kas Ljøterud, Revetal, 
Reveløsninger AS 
– Morten Løvaas, Re-
vetal, Heidi Guldberg 
Jensen AS, Revetal, 
Fryden Fond AS – 
Håkon Frydenberg, 
Revetal, Vårdal VVS 
AS – Morten Vårdal, 
Revetal, Martin G. 
invest AS – Martin 
Gundersen, Revetal, 
Transportservice 
Vestfold AS – Hans O. 
Gunnman Simonsen, 
Undrumsdal, A-L Hold-
ing AS – Svenn Inge 
Heum,  Undrumsdal, 
Fotovrolijk AS – Ada 
M Arneberg Vrolijk, 
Våle, Petim regns-
kap 1 AS – Christof-
fer Norshus, Våle, 
Vestfoldkje AS – Kjetil 
Olsen Husemoen, 
Våle, Ormis Media 
AS – Stian Ormestad, 
Ramnes, Seba Hold-
ing AS – Sebastian 
Pedersen, Ramnes, 
Rockstreamfestival AS 
– Svein Flåteteigen, 
Ramnes, Norges Au-
topartner AS – Lavin 
Kordu, Ramnes, Five 
Diamonds bilpleie AS 
– Michal Karpinski, 
Ramnes, Hsand invest 
AS – Henrik Sand, 
Ramnes, M. Haslestad 
AS – Martin Lærum 
Haslestad, Revetal, 
Tag Energy AS – Trond 
Cato Hundstuen, 
Revetal, Krogseth 
kompetanse AS – Jon 
Are Krogseth, Revetal.

Tradisjonen tro ble det satt 
opp stortelt på parkerings-
plassen utenfor ALT instal-
lasjon i Våle på seinsom-
meren. Den årlige “ALT  
Limaco-festen” ble nok en 
gang akkurat det den er 
ment å være: – Vi kjører på 
med en lokal fest hver som-
mer, der alle kan komme og 
ha det moro, forteller Øivind 
Kjær i ALT installasjon AS. 

Skikkelig trøkk i teltet
– Det var cirka 250 person-
er innom – tipper vi – siden 
det var smekk fullt i teltet. 
Vi grilla med egen kokk, 
og lokal pianomann Dag-

finn Ellingsen og Torgeir og 
kjendisene spilte. Det var 
skikkelig trøkk, og en van-
vittig fin ramme på festen, 
forteller Øivind til ReAvisa.

Lanserer ALT +
Det går slag i slag for ALT-
gjengen: Nå i september 
lanseres konseptet ALT +. 
– Helga 21 – 22. september 
er satt av til å vise fram hva 
dette går ut på, forteller 
Øivind. – ALT + skal hjelpe 
kunder med gode energiløs-
ninger i alle typer bygg. Vi 
har oppdatert utstillingen 
med smarthus og lade- og 
solcelleløsninger. Vi har 

kompetanse på rådgiv-
ning, salg og installasjon 
av løsninger som gjør at 
man bruker mindre strøm 
og sparer penger. Her kan 
kunder komme å prøve 
løsninger i utstillingen før 
de bestemmer seg, forteller 
Øivind. – De kan se på for-
skjellige belysning, brytere, 
kontakter i ulike design, 
infravarmere, forskjellige 
varmeløsninger, alarmsys-
temer og så videre. – Vi har 
hatt dette i mange år, men 
nå er det oppgradert til de 
nyeste og mest moderne 
løsningene. Det er alltid nyt-
tig for kunder å se og teste 

Først fest og moro – så lansering av ALT +
VÅLE: Travel høst for ALT installasjon AS: Først fest og moro, så lansering av et helt nytt, lokalt 
konsept. – ALT + skal hjelpe kunder med gode energiløsninger i alle type bygg, som sørger for å 
bruke mindre strøm og spare penger, forteller Øivind Kjær. Lanseringen skjer 21 – 22. september.

ut før man bestemmer seg. 
Det har man full anledning 
til hos oss.

Utstilling, foredrag 
og seminar hele helga
– I lanseringshelga 21 – 22. 
september vil vi fortelle mye 
mer om disse løsningene 
med både utstilling, fore-
drag og seminar, forteller 
Øivind. – Her er alle vel-
kommene  til å ta seg en 
tur for å få vite mer om 
optimale, moderne 
elektroløsninger.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

FULL FEST: 250 feststemte kom til ALT Limaco-festen. 

Foto: Privat.

REVETAL: Våle og Undrums-
dal pensjonistforening 
kjører i gang nye datakurs 
denne høsten, forteller 
foreningen i en epost til 
ReAvisa: Det er ingen hem-
melighet at mange «senior-
er» gruer seg til å ta i bruk 
iPad, nettbrett eller 
smarttelefon. Men det hand-
ler om å ha lyst til å prøve. 
De fleste som er utrygge på 
internett og den digitale 
verden, er likevel veldig 
nysgjerrige på hva dette er 
for noe. Pensjonistforenin-
gen har et ønske om å gi 
alle en mulighet til sjøl å 
erfare de muligheter som 
ligger ute på nettet. Mange 

opplever at en helt ny 
verden åpner seg når de 
først har tatt skrittet ut på 
nett, sier kursleder Knut 
Svebakk-Johansen, som har 
drivi med dataopplæring av 
seniorer siden 2011. Han 
peker på at stat, fylke og
kommune i stadig større 
grad vil ta i bruk ulike 
hjelpemidler og det blir 
stadig mer bruk av digital 
kommunikasjon. Pensjonist-
forbundet oppfordrer sterkt 
til opplæring av flest mulige 
seniorer. Digital deltakelse 
og kompetanse i befolknin-
gen er en viktig forutset-
ning for å oppnå et godt og 
moderne samfunn. Fortsatt 

finnes mange 
hundretusener 
som ikke del-
tar digitalt. 
Kursene star-
ter opp ons-
dag den 9. 
oktober. Du vil 
få innføring i 
e-post, nett-
aviser, digi-
post, nett-
bank, sos-
iale medier og 
underholdning. 
Kurslederen 
lover å gå 
sakte fram 
med kaffe- og 
pratepauser.

Våle og Undrumsdal pensjonistforening 
inviterer til nye datakurs denne høsten
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Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

Ønsker du en megler er kjent 
i ditt nærområde?

Tlf.: 33031818
Mail: horten@em1.no

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!

Ulykken skjedde på Fossan-
veien rett over klokka 15.00 
onsdag 5. september:
– Melding om en motorsyk-
kel som har kjørt av veien. 
Nødetater underveis, melder 
Politiet i Sør-Øst. Også 
luftambulanse ble rekvirert, 
og landa på Fonsveien kort 
tid etter. MC-føreren skal 

ha vært ved bevissthet da 
nødetatene kom, forteller 
politiet på stedet til ReAvisa. 
Luftambulansen reiste fra 
stedet, uten den skadde 
MC-føreren ombord. Føreren 
er en 17 år gammel gutt. 
Han skal ha vært aleine på 
veien da uhellet skjedde, og 
ingen andre trafikanter var 

17-åring til sjukehus etter MC-ulykke
FOSSANVEIEN: Alle nødetater – og luftambulanse – rykket ut.

Merka mistenkelig 
røyklukt i flere 
dager
KJØNNERØDVANNET: Tors-
dag 30. august klokka 16.42 
rykket brannmannskapene 
fra stasjon Kopstad ut et-
ter melding om brann ved 
Kjønnerødvannet. – Det har 
høyst sannsynlig vært et bål 
ved en gapahuk på stedet 
som over tid har ført til at 
ilden har gått dypt ned i den 
tørre skogbunnen, rundt 
femti meter nord-øst for 
Kjønnerødvannet, forteller 
brannmester Jardar Aftret.
– En beboer i området for-
klarte oss da vi kom at han i 
flere dager har kjent antyd-
ning til røyklukt, uten at han 
kunne se eller finne hvor 
det kom fra. Men den etter-
middagen knaka det skik-
kelig i skogen. Det var et tre 
som deisa i bakken, da det 
som holdt røttene var brent 
helt bort. Det gjorde at den 
observante naboen kunne 
lede brannmannskapene til 
rett plass for å slokke. Og 
det fiksa de kjapt: – Vi har 
slokka brannen og er straks 
på retur, melder Vestfold 
interkommunale brannvesen 
(VIB) sin Facebook-side i 
18.00-tida. – Den obser-
vante naboen er snill og skal 
ta en sjekk senere i kveld, 
forteller brannmesteren.

To trafikkulykker 
på rappen i Re
KOPSTADVEIEN/FONSVEI-
EN: Nødetatene måtte rykke 
ut til Re og to trafikkulykker 
på rappen lørdag 25. august 
2018: Klokka 16:14 meldte 
nødetatene at de var på vei 
til en motorsykkelulykke på 
Kopstadveien i Våle. 
– Trafikale problemer på 
stedet. Foreløpig uklart 
hendelsesforløp. Politiet vil 
dirigere trafikken. Framstår 
som alvorlig personskade, 
het det i den første meld-
ing fra Politiet i Sør-Øst. 
Motorsyklisten, en mann i 
40-åra, ble kjørt til Ullevål 
med ambulanse uten kjent 
skadeomfang. Vegvesenets 
ulykkesgruppe kom til 
stedet for å gjøre under-
søkelser. Kopstadveien var 
helt stengt i begge retninger 
fram til klokka 18.30 på 
kvelden. – Utifra opplys-
ninger på stedet framstår 
det som at motorsykkelen 
har kommet bakfra og kjørt 
i en bil som skulle svinge av 
fra Kopstadveien, heter det 
i en oppdatert melding fra 
politiet – som tok beslag i 
motorsyklistens førerkort.
Tidligere på dagen, i 11-
tida på formiddagen, rykket 
nødetatene ut til Fossan-
veien, der en lastebil og 
en personbil hadde klinka 
sammen. – Store materielle 
skader, men heldigvis bare 
lettere personskade, rap-
porterer ReAvisa-tipsere.
– I lastebilen satt det to 
personer, begge uskadd. 
Fører av personbil har let-
tere skader i foten, og har 
blitt kjørt til legevakta for 
behandling. Personbilen 
blir taua inn, da den er 
totalvrak, melder Politiet i 
Sør-Øst.

Åpen dag på 
brannstasjonene
KOPSTAD/TØNSBERG: 
Lørdag 22. september 
er alle hjertelig velkom-
men til å besøke Kopstad 
brannstasjon på Nykirke og 
Tønsberg brannstasjon mel-
lom klokka 10.00 og 14.00, 
melder Vestfold interkom-
munale brannvesen (VIB) 
på sin Facebook-side. – Du 
får selvsagt møte de som 
jobber i brannvesenet: 
Feiere, forebyggere og 
brannmannskaper. Du kan 
se både nye og riktig gamle 
brannbiler, og få prøve 
brannslangen. I tillegg kan 
du lære deg livreddende 
hjerte/lungeredning av 
Norsk Folkehjelp Horten. 
Programmet og aktivitetene 
er gratis, og nærmest iden-
tisk på begge brannstasjo-
nene. Velkommen!

Fire førerkort-
beslag i Ramnes
RAMNESVEIEN: – UP har 
avholdt fartskontroll på 
Ramnesveien i tidsrom-
met klokka 14.15 til 16.15, 
melder Politiet i Sør-Øst 
onsdag 5. september:
– 17 reaksjoner, der det er 
gitt 13 forenkla forelegg, 
og det er tatt beslag i fire 
førerkort. Høyeste hastighet 
ble målt til 97 km/t i 60-
sone.

Sjekk siste nytt 
på ReAvisa.no

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

Politiloggen i Re:

involvert i ulykken. 17-årin-
gen ble til slutt frakta med 
ambulanse til sjukehus i 
Tønsberg for sjekk, med 
uvisst skadeomfang, ifølge 
Politiet i Sør-Øst.

Foto:
Stian Ormestad



26 RE AVISA SEPTEMBER 2018

Revetal - Tlf. 330 62 870

Åpen gård på Brår Bygdetun 
trakk mye folk i finværet 
siste helga i august. Arrang-
ørene Ramnes bondelag, 
Ramnes bygdekvinnelag og 
Ramnes historielag kunne 
glede seg over stor tilstrøm-
ming allerede lørdag – da 
var over 1.000 innom,
forteller Kåre Holtung, le-
der i Ramnes historielag. 
Det samme antallet kom 
søndag, og en ny besøks-
rekord var satt.

Halvannen kilo poteter 
skrelt på tre minutter
I tillegg til alle de faste 
postene, var det NM-kval-

Besøksrekord på Bygdetunet Brår

ifisering i potetskrelling. 
Konkurransen ble vinni 
suverent av Ayde Mustafa,
kokk på Flykafeen. Han 
skrelte nesten 1,5 kilo po-
teter på tre minutter og er 
dermed kvalifisert til NM på 
Hamar i slutten av denne 
måneden, som Vestfolds 
representant. 

“All time high”
Man kunne også tippe vekta 
på purka, og fasit var 161 
kilo. De som tippa riktig og 
vant pæreskinke var Heidi 
Undrum på lørdag og Maria 
Ellingsen på søndag. Det ble 
også trekki ut fine premier 

til fire av alle de som kom til 
Bygdetunet på sykkel. – Vi 
hadde drøyt 2.000 besøk-
ende innom i løpet av helga, 
trolig “all time high” siden vi 
starta opp i 1998, forteller 
Erik Bjune på vegne av 
Ramnes historielag. – Fri-
luftskafeen var tidvis helt 
full, og både bakerovns-
brød og rømmegrøt gikk vi 
tomme for midtveis søndag 
– luksusproblem! Videre var 
det tidvis lang kø blant bar-
na for å ri på hest. Vi takker 
for tålmodige foresatte.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

BRÅR: Drøyt 2.000 tok turen til Åpen gård på Bygdetunet Brår i august. 
Det er det største besøkstallet siden oppstarten for tjue år siden.

Nesten 7.000 på Vivestad høstmarked
VIVESTAD: Det ble nok en 
gang folksomt i Vivestad 
– tross gråvær og enkelte 
regnskurer på markedets 
første dag. Likevel landa 
dugnadsgjengen på tett 
oppunder 7.000 besøkende 
gjennom hele helga. Lør-
dagen var prega av over-
skya vær og regnbyger, men 
ganske bra publikumstil-
strømming likevel. Søndag-
en hadde tilnærmet perfekt 
markedsvær, lettskya og 
cirka tjue grader. Denne 
dagen ble det ny rekord for 
markedet, aldri har vi hatt 
så mye folk innom i løpet av 

en dag, melder arrangør-
staben. Parkeringsarealene 
måtte utvides flere ganger, 
og det var til tider lang kø 
for å komme inn på parker-
ingsplassene. Lørdag under-
holdt Vestfold ukuleleklubb. 
Søndag stifta vi bekjent-
skap men en ung mann fra 
Re, Otto junior. Han spilte 
og sang, og mange lot seg 
imponere av 12-åringen. 
Underholdningen ble så av-
slutta med Ila Auto-konsert, 
og de leverte som vanlig et 
sett med musikk, humor og 
aktiv underholdning for sitt 
Vivestad-publikum.

Møteplasser i Re:

ÅPEN GÅRD: Kjøring med 
hest og vogn hadde en liten 
kø hele tida. Beitemarken 
4H solgte lodd og arrang-
erte natursti. Fra venstre 
Audun Hegg, Marius Lille-
fosse, Ingeborg Knutsen, 
Bjørnar Gudleiksrud, Jenada 
Janlo, Martine Wold Han-
sen og Markus Larsen. Re 
Hagelag solgte stauder og 
lodd, vi ser Johan Johan-
nesen og Marit Flåtten med 
loddbøtta. Døtrene til Ole 
Sjuve, Rigmor Sjuve og 
Britt Sjuve, ser vi til slutt 
med et av farens malerier. 

Foto: 
Håkon Westby
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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 

Det var mye folk og stor 
aktivitet da ReAvisa besøkte 
Sensommerfestivalen på 
Våle Prestegård søndag 
2. september. Været var 
strålende og publikum kosa 
seg i det fine været.

Tresking, trekkspill, 
og mye, mye mer
På prestegården solgte 
arrangøren grønnsaker, 
frukt, bakerovnsbrød, kanel-
stenger og hveitekaker. I 
tillegg var det flere stander 
både ute og inne med hånd-
arbeid, husflid og honning. 
Slekt og data Vestfold var 
på plass sammen med for-

laget bak Norske gardsbruk-
serien. Linjentene demon-
strerte bearbeiding av lin. 
Holmestrand trekkspillklubb 
spilte ute på tunet og 
treskelaget demonstrerte 
tresking på gammelmåten. 
Ble man sulten var det mat 
og drikke å få kjøpt inne. 

1.200 besøkende
Arrangørgruppa for Våle 
prestegård var veldig godt 
fornøyd med søndagens 
besøk. Totalt var rundt 
1.200 innom Våle preste-
gård i løpet av den første 
september-helga. Vinneren i 
den årlige brødbakekonkur-

KAUPANG GJESTEGÅRD: 
Kulturminnedagene arran-
geres i år for 25. år på rad 
i Norge. Temaet er «Typisk 
norsk – ikke bare norsk». 
Årets kulturminnedager er 
en del av det europeiske 
kulturarvåret 2018, og vil 
bli markert i over femti land 
i hele Europa. Her i Re sa-
marbeider de to historie-
laga i bygda, Ramnes his-
torielag og Våle historielag, 
om et kulturminnedag-
arrangmentet på Kaupang 
gjestegård søndag 16. sep-
tember fra klokka 12.00 til 
17.00: – Her blir det utstill-

ing og demonstrasjon av 
tradisjonelt håndverk, 
Linjentene kommer, det blir
aktiviteter for barna, salg 
av tradisjonsmat, og det 
blir foredrag: «Kaupang og 
jernalderens sentralplasser 
i Nordre Vestfold – spen-
nende og lite kjente kultur-
minner fra vikingenes ver-
den», ved Lena Fahre, arke-
olog og avdelingsdirektør i 
Vestfoldmuseene IKS. Det 
er gratis inngang, forteller 
Arnfinn Eek på vegne av 
Ramnes historielag og Våle 
historielag. – Alle er 
hjertelig velkommen!

Kulturminnedag på Kaupang gjestegård

ransen ble Moni Flåteteigen 
Rørby (12) fra Horn. 

Bake-familie fra Horn
I år var tema kreative og 
nye smaker. Og Moni hadde 
vært kreativ: Hun bakte et 
brød smaksatt med kaffe 
og lakris. – Det hadde ikke 
pappa noe trua på, fortel-
ler Moni til ReAvisa. Men 
ungdommelig mot trumfa 
faderlig gammelmodighet.
– Det var veldig gøy å vin-
ne, fordi pappa først pro-
testerte på å lage mocca- 
og lakrisbrød. For det synes 
han hørtes veldig rart ut!
Også var det ekstra gøy, 
siden storesøstra mi, Mina, 
vant i fjor!
Hjemme på Horn har fami-
lien Flåteteigen Rørby en 
egen bakerovn, og den blir 
flittig brukt.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Moni bakte brød med kaffe og lakris
VÅLE: – Det var veldig gøy å vinne, fordi pappa først protesterte på å lage 
mocca- og lakrisbrød. Fordi det syntes han hørtes veldig rart ut!

UNG OG KREATIV BRØDBAKER: Vinneren i brødbake-
konkurransen ble Moni Flåteteigen Rørby (12) med et 
brød smaksatt kaffe og lakris. 

BAKEVARER: Karin Backe Hallerud solgte ferske baker-
ovnsbrød, kanelstenger og hveitekaker.

LINJENTENE: Her blir det demonstrert hvordan man 
bearbeida lin i gamledager. Fra venstre viser Monica 
Bøhle skaking, Lill Ann Scheie bråking, og Brita Torset-
haugen Rygh karding. 

Foto:
Privat / Håkon Westby.

Buekytterstevne 
i Ramnes til helga
RAMNES: I år som i fjor 
kombinerer vertskapet på 
Ramnes søndre gård åpen 
besøksgård med bueskytter-
stevne. – Vi holder åpent 
lørdag 15. september fra 
klokka 11 – 16, forteller 
Ingunn Skjeggestad.
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Året er 1986: 12-åringene 
Eddie, Hoppo, Fat Gav, 
Nicky og Metal Mickey er en 
sammensveiset vennegjeng 
som nyter late sommerdag-
er i turistbyen Anderbury, 
England. En anonym burs-
dagsgave som inneholder 
kritt blir starten på somme-
rens store aktivitet. Ven-
nene legger igjen beskjeder 
til hverandre på fortauene 
i form av krittegninger, 
små symboler for å varsle 
hverandre hva som skjer. 
Men så våkner ondskapen i 
Anderbury. Merkelige ulyk-
ker og dødsfall blant de 
yngre innbyggerne skjer 
til stadighet, og til ven-
negjengens store skrekk 
dukker det opp merkelige 
krittsymboler ved hver 
hendelse. Det er krittman-
nens signatur. Nåtid: Den 
voksne, litt tafatte Eddie har 
blitt boende i byen. Hver-
dagen inneholder mye jobb, 
lite sosialt samvær og en 
del øl på den lokale puben. 
Kun tre av vennene har blitt 
værende, men forholdet 
dem imellom er nå fylt med 

brutal ærlighet og en del 
sinne. Eddies oppvekst har 
satt sitt preg. Han var den 
som til stadighet snublet 
over lik og ulykker den som-
meren i 1986. Han tror han 

mange år returnerer kritt-
egningene og varsler om 
mer elendighet. C.J. Tudor 
serverer oss et litt klissete 
kinderegg av en krimbok: 
Her får leseren spøkelser, 

Høstlektyre fra biblioteket: «Krittmannen»

har klart å legge lokk på 
alt det vonde, men det skal 
vise seg å ikke stemme. Når 
Metal Mickey gjenopptar 
kontakten for første gang på 

spenning og mord 
servert på fat med 
et sammensurium 
av krimklisjeer. For-
fatteren prøver sta-
dig å sende leseren 
på villspor, men gir 
allikevel klare hint 
underveis. Boka 
har en noe over-
raskende slutt, 
men kanskje ikke 
så overraskende 
for den observante 
krimleser.
«Krittmannen» er 
en lettlest bok for 
de som sluker krim. 
Ikke et mesterverk 
innenfor sjangeren, 
men den fungerer 
godt som påfyll for 

de som må ha en ny bok i 
hendene.

Anmeldt av Hege-Kristin 
Beck, Re bibliotek

Biblioteket tar 
form på Revetal
REVETAL: – Dette blir 
en fantastisk flott 
møteplass for hele 
bygda!

Det nye Re folkebibliotek 
blir “åpent” i flere betyd-
ninger av ordet. Lånekortet 
virker som nøkkelkort, så 
folk kan møtes her fra mor-
gen til kveld – også utenom 
vanlige åpningstider. Det blir 
også åpent i mellom etasje-
ne, uten strengt avskilte 
avdelinger og avlukker. 
– Her håper jeg folk kom-
mer inn og bare tenker
«WOW!» og føler at de 
kommer inn i kunnskapens 
høyborg i Re, forteller
kultursjef Ida Johre. På det 
store bildet ser vi folkeval-
gte og administrasjon i Re 
kommune på befaring siste 
onsdagskveld i august 2018. 
ReAvisa slang seg med, og
du kan se mange flere bilder 
på nettavisa ReAvisa.no. 
Videre ser vi blant annet 
hovedutvalgsleder og arki-
tekt forklare hva som skal 
være i første etasje: Kafe, 
aviser og blader og et stort 
«borgerbord» med plass til 
massevis av mennesker, i 
tillegg til sittebenker langs 
vinduene. Her kan folk 
møtes for en prat, – dette 
blir ikkeno’ gammaldags 
hysj-hysj-bibiotek!, forteller 
kultursjefa. Det blir lune 
farger overalt. Det eneste 
som blir hvitt, er taket. Det 
eneste som blir svart, er 
«black box» i ungdoms-
etasjen. Her kan Re-ung-
dom henge og slenge, etter 
ønske fra Ungdommens 
kulturråd og Barne- og ung-
domsrådet. Det blir stoler 
og andre innretninger for å 
sitte og ligge, det blir flere 
grupperom, og det blir en 
egen kultursal: Black box 
– et stort svart rom med 
scene, som blir rigga klart 
med lyd og lys. Kultursalen 
kan romme 80 personer 
til konserter, forestillinger 
eller film. I tredje etasje 
blir det barneavdeling og 
voksenavdeling. I barne-
avdelingen vil det være 
bokhyller helt ned til gul-
vet, og det blir en egen 
middelalderavdeling for de 
minste der de kan klatre og 
leke i en liten middelalder-
borg. Voksenavdelingen får 
utsikt til rundkjøringen ved 
bensinstasjonen. Og som du 
ser av bildene på nettavisa 
ReAvisa.no: Et moderne 
bibliotek er så mye mer 
enn bare bøker. Dette blir 
en stor og flott møteplass 
på Revetal, rett ved busser, 
skole, helsehus, med mer. 
Et bygg som kommer til å 
fylles med liv, fra morgen 
til kveld. Og alt er i rute 
til åpning litt utpå nyåret 
2019.

Foto: 
Stian Ormestad.

Hurra for korpsene!
REVETAL: Sist lørdag ble 
alle fire korpsene i Re feiret, 
med konserter, kaffe og 
lykkehjul på Revetal. I fjor 
kunngjorde kulturministeren 
at 2018 får offisiell status 
som «Musikkorpsenes år». 
Norges Musikkorps Forbund 
er 100, og korpsaktiviteten 
er et av de beste eksemp-
lene på at tradisjon og 
fornyelse går hånd i hånd, 
mente kulturministeren. Så 
også her i Re, der vi har 
hele fire korps. – Det er 
fantastisk, mener ordfører 
Thorvald Hillestad som har 
stått i spissen for å markere 
«Musikkorpsenes år» her i 
Re. Det skjedde på Revetal 
lørdag 8. september 2018, 
med korpsmusikk over hele 
Revetal. Den store finalen 
var et stort fellesnummer 
som ble dirigert av ord-
føreren sjøl. 
Her i Re har vi to skole-
korps: Ramnes og Rørås-
toppen skolekorps og Våle 
skolekorps. 
Vi har to voksenkorps: 
Blågjengen i Ramnes og 
Glagjengen i Våle.

Møteplasser 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

• 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!

– Det blir ølsmaking med 
Lars Abelseth fra Vinmono-
polet på Revetal. Han velger 
ut fire øltyper som både 
skal smakes på og prates 
om. Det blir servert mat en 
oktoberfest verdig: Pølse og 

rotmos, surkål, med mer. 
Susanne Kittelsen styrer 
musikken, og det blir alt 
fra ompa-ompa til deep 
house. Det blir en pakkepris 
for hele pakka, men det er 
også mulig å komme etter 

Vinmonopolet og Restauranten 
inviterer til ølsmaking og oktoberfest

øksmaking og middag og bli 
med på festen fra sånn cirka 
klokka 21.30 på lørdags-
kvelden 22. september.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

REVETAL: Det blir oktoberfest på Restauranten lørdag 22. september, 
forteller Restaurant-sjef Roger Noren.

OKTOBERFEST: Roger Noren inviterer til ompa-ompa, ølsmaking og sikringskost med 
pølse og surkål på Restauranten på Revetal. 

Foto: 
Stian Ormestad
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Slekters gang i Re:
Døpte:
Våle kirke
12.08  Karl Eiriksson
12.08  Sofie Karlsen Jakobsen
26.08  Hermine Knutsen Ingrirud
26.08  Ask Møllegaard Rognan Kristoffersen
Ramnes kirke
26.08  Joar Flæthe-Eide
26.08  Elea Lie Bøhle

Døde:  
Våle kirke
24.07  Åse Ellinor Løvlid Hansen
08.08  Grete Auen
Ramnes kirke
04.08  Marie Kihle
10.08  Borghild Flaatten
12.08  Bjørg Skau
15.08  Anni Synnøve Skaug
17.08  Thordis Kamilla Lyngås
18.08  Kjell Myhren
Fon kirke
12.08  Randi Kristine Pedersen

Vielser:
Våle kirke
18.08  Marthine Simonsen og Fredrik Bertelsen
18.08  Minnie Kathrine Henriksen og Jørgen Haslestad
01.09  Martine A. Lindtveit og Gaute Olsen Løvåsvåg
Undrumsdal kirke
11.08  Christel Lindhjem Stokke og Kristoffer Lilleby
11.08  Ingelin Løvaas Christiansen og Richard Hov

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Vegard sliter litt med skjeve hornminner

Sist, men ikke minst:

Tlf: 33 06 22 90 
klemmetsby-firing.no

Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet

Send inn 
til ReAvisa!

Gratulasjoner, 
jubilantbilder, 
bryllupsbilder, 

minneord 
og annet 

personalia 
kan sendes til 

ReAvisa:
 

Post@ReAvisa.no 
MMS 488 69 444

- gir sorgen vei

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

dere ønsker. Organiserer askespredning.
Livssynsåpne seremonier.

Oppretter fremtidsfullmakt til bruk
ved framtidig alvorlig sykdom.

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

9938 8609, hele døgnet. 
post@alternativbegravelse.com 

www.alternativbegravelse.com 

GRATIS BEFARING

Spesialtilbud på 
tak og fasadevask!
Fjerning av mose, alger og
svertesopp. Impregnering.

15-20% rabatt
til de 10 første oppdragene.

Tak og fasadevask
Tlf. 94 28 44 21   E-post: takvask@gmail.com

Verdensdagen for 
psykisk helse 2018: 
«Vær raus!» 
   
RE: Verdensdagen for psy-
kisk helse er Norges største 
opplysningskampanje for 
psykisk helse. Datoen er 10. 
oktober, og i år som i fjor 
blir det stand på Revetal 
med informasjon, kaffe og 
vafler til de forbipasserende. 
– Dagen etter, 11. oktober, 
planlegger vi et åpent ar-
rangement for hele bygda, 
unge og gamle og alle midt 
i mellom, med foredrag 
fra psykiater Anne Kristine 
Bergem, blant annet. Det vil 
også bli lokale kulturinnslag. 
Dette skjer på Revetal 
ungdomsskole fra klokka 
18.00 og utover kvelden 11. 
oktober. Vi håper at mange 
vil komme og sette fokus 
på vår psykiske helse, sier 
Beate Palm i psykisk helse 
og rusteam i Re kommune. 
Verdensdagen for psykisk 
helse ble oppretta i 1992. 
Dagen skal gi økt bevisst-
het om psykisk helse over 
hele kloden. Mental helse 
har siden 2003 koordinert 
arbeidet med Verdensdagen 
i Norge i samarbeid med 
Helsedirektoratet. – Med 
årets tema «Vær raus» 
oppfordrer vi folk til å finne 
de små og store tingene 
rundt seg som gir glede 
for deg sjøl og andre. Det 
kan gi bedre psykisk helse i 
hverdagen, forteller Beate. 
Årets tema bygger videre 
på den røde tråden for 
Verdensdagen 2016 – 2018: 
«Identitet og tilhørighet». Å 
være trygg på egen identi-
tet og føle tilhørighet er 
grunnleggende for psykisk 
helse. Man takler endring-
er bedre dersom man har
en sterk identitet og selv-
følelse. Og ikke minst er 
gode med hverandre, gjen-
nom “å være raus!”

Ny kledning og vin-
duer på Fjellborg
VÅLE: – Vi er endelig i mål 
med utskifting av kledning 
og vinduer på Fjellborg!, 
melder Våle ungdomslag. 
Det er rivi to lag med gam-
mel kledning, fora ut fem 
centimeter, etterisolert, 
montert vindsperre, fått på 
ny kledning, og det er satt 
inn nye vinduer. – Vi vil 
takke våre samarbeidspart-
nere Sparebankstiftelsen 
DNB, Limaco, Hasås AS, CR 
Bygg, Spar Brekkeåsen og 
ikke minst dugnadsgjen-
gen i egne rekker i Våle 
ungdomslag, forteller en 
stolt gjeng. De har jobba 
tre helger på dugnad for å 
male huset, men kom ikke 
i mål – derfor settes resten 
av malejobben ut på anbud. 
Fjellborg må være ferdig 
malt før 1. oktober.

Foto: 
Våle ungdomslag
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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

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

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

Sverretun på Linnestad
Møterom/festsal m/kjøkken. Kontakt Tunsberg 
Leikaring v/ Brit Lønmo tlf 995 58 919
leder@tunsberg-leikarring.noleder@tunsberg-leikarring.no

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

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

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

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

Henge med? Send logo, kortfatta informasjon om lokalet 
og kontaktinformasjon på epost til Stian@ReAvisa.no.

ReAvisa for 5 år siden: 
Re FK-spiller prøvespiller for Liverpool

FRA ARKIVET: Tobias Gran prøvespiller i Liverpool denne uka, kunne ReAvisa melde 
for fem år siden: “Det er veldig gøy, men jeg prøver å ikke tenke så altfor mye
på det, forteller Tobias Gran (14) til ReAvisa.no – som var først ute med nyheten
som ble linka fra et titalls nettsider, alt fra NRK til Liverpool.no. 14-åringen spiller 
på Re FK, men har allerede spilt flere landslagskamper for gutter 15 og gutter 16. I 
uke 39 skal han prøvespille for Liverpool, fikk ReAvisa bekrefta torsdag 5. septem-
ber 2013”.

Faksimilie: ReAvisa 2013.

ReAvisa for 10 år siden: 
Best på hestehengere allerede i oppstarten på Revetal
FRA ARKIVET: HengeRe AS på Revetal ble åpnet i 2008, og allerede i løpet sine 
første måneder ble Revetal-butikken best på hestehengersalg: “Innehaver og daglig 
leder Petter Solheim er veldig fornøyd med salget, og har nå nylig også mottatt et 
diplom fra leverandøren Brenderup for å ha solgt flest Brenderup hestehengere i 
Norge”, skreiv ReAvisa for ti år siden. 

Faksimilie: ReAvisa 2008.  

RE
AVISA

Markerer eldre-
dagen i Re
VÅLE: Aase Førsund min-
ner om Eldredagen i Re, 
på vegne av Re eldreråd: 
– Dagen feires på Våle 
samfunnshus mandag 1. 
oktober fra klokka 17.30. 
Stortingsrepresentant 
Erlend Larsen snakker 
om å «Leve hele livet». Vi 
får besøk av ordføreren. 
Borger og Sissel fra 
Vestfossen underholder. 
Det blir også bevertning, 
og alle er velkommen! Vi 
har også tilstelling for de 
eldre på Re helsehuset 
på dagtid med kake og 
undreholdning, og besøk 
av ordfører begge steder 
– både på dag- og kvelds-
tid.

  
 

STORT
 LOPPEMARKED 

PÅ ELVERHØY, 
RAMNES 

LØRDAG 22.09  10.00-16.00  
SØNDAG 23.09  10.00-15.00 

 
 

Vi har Vipps og betalingsterminal 
 

Auksjon sø. kl. 11.30 
Kafeteria og kakelotteri. 

 

  
 

STORT
 LOPPEMARKED 

PÅ ELVERHØY, 
RAMNES 

LØRDAG 22.09  10.00-16.00  
SØNDAG 23.09  10.00-15.00 

 
 

Vi har Vipps og betalingsterminal 
 

Auksjon sø. kl. 11.30 
Kafeteria og kakelotteri. 
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www.re-torvet.no
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg

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

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 
• Power Revetal

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Sunkost
• Meny  

• Skoringen 
• Vita 

• Boots Apotek
• Chic Frisør 

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

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

 
 • Ka�etid

Masse tilbud og timesalg over hele senteret!

17:00

Yes! Vi leker på HOVS, 
stort ballongslipp for alle barn, 
�otte premier i noen av ballongene

22:00

Ka�etid serverer gratis 
lune piroger!

Tilbudene gjelder hvis ikke annet er nevnt torsdag 20.9

Verdi 
4399,-

21:00

Hos Gullfunn, spis og vinn! 
Kake med diamantanheng til 
verdi av kr 4.399,-

Gratis miljøhandlenett til 
alle som handler etter kl. 22

11:00

Bastion Forlaget vil være til 
stede fra kl 11.00 og dele ut 
goodiebags til de som 
handler bok. 

Kun i dag

Ord. 379,-

299,-
Revetal

Lanseringstilbud!


