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Trenger du hjelp med installa sjon  
bedrift eller privat? Vi har stor 
kompetanse og kan komme raskt!

elektro data tele alarm internkontroll

Telefon 33 06 10 20
post@altinstallasjon.no
altinstallsjon.no

LYS, VARME 
ELLER EKSTRA 
KONTAKTER?

Vi leverer alle type elektro- og svak-
  strømsinstallasjoner. Bare ta kontakt!

ReAvisa.no - siste nytt fra Re!

Andemor på tur 
med sine små
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TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

Personbil, bil med henger, moped, 
lett og tung motorsykkel, 

lastesikringskurs, med mer.

Et fullsatt samfunnshus feira grunnlovsjubileum med sang, musikk, akrobatikk, kunst, kaffe og kaker. 
Det går et festtog gjennom landet - og Re!

Re hadde en mann blant Eidsvoll-mennene, Gustav Peter Blom. Re hadde også to valgkirker der menn 
med innflytelse møttes våren 1814: Ramnes kirke og Våle kirke.
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- Alltid drømt om 
å drive bakeri

24

Lønn, regnskap 
og gode råd.

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Grunnlovsfest i Re
Re-gutt på farlig 
oppdrag i Syria
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Om ReAvisa:

ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og 
omegn på papir og nett.

Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no. 
3.000 lesere hver uke.

Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.300 / 8.800 i opplag 
sendes til alle husstander 
i Re og omegn / full-
distribusjon til hele 
Andebu og Hof i tillegg 
ved utvalgte utgivelser.

Utgiver: Ormis Media
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Trykk: Edda Trykk

Kontakt ReAvisa:

Telefon: 488 69 444
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Adresse: ReAvisa, 
Revetalgata 8, 
3174 Revetal

Annonse i ReAvisa:

ReAvisa sendes ut en gang i 
måneden til alle husstander 
i Re og omegn. Den daglige 
nyhetsformidlingen skjer 
på ReAvisa.no. Treff 
kunder i Re og omegn på 
en billig og bra måte med 
annonse i ReAvisa - på 
papir og nett.
Send epost til 
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.

Tips ReAvisa:

Har du tips til ReAvisa, 
ta kontakt på epost 
Tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
Du kan også besøke 
ReAvisa i Revetalgata 8.

Får du ikke 
ReAvisa?

Send din postadresse 
til Post@ReAvisa eller 
ring tlf 488 69 444.

Stian Ormestad
Redaktør og fotojournalist
Epost: Stian@ReAvisa.no

Telefon: 488 69 444

Synne Eggum Myrvang
Frilans ungdomsmedarbeider
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Håkon Westby
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Journalister i ReAvisa:

Video, bilder og nyheter fra Re  www.ReAvisa.no
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Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener at du er rammet av urettmessig 
omtale. PFU behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 

Adresse: PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40, epost pfu@np-nr.no
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Folk fra Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Selvfølgelig er jeg litt stolt av 
å bidra med å frakte ut så farlig 
våpen som kunne ha havnet i 
hendene til terrorister, forteller 
Eirik Andre Stange til ReAvisa 
på chat fra Limassol på sørkys-
ten av Kypros. 
- Jeg har aldri vært redd, men 
det var vært noen situasjoner 
der adrinlinpumpa har jobba litt 
ekstra! 

Mange viktige oppgaver
Kvartermester Eirik André 
Stange er 5. maskinist ved 

skipsteknisk avdeling på 
KNM Helge Ingstad under 
operasjon RECSYR i Middel-
havet. Hovedoppgaven hans 
er å vedlikeholde og reparere 
tekniske anlegg, støttesystemer 
og motor. Han har også rolle 
som vakthavende maskinist, 
og er havarileder der han styrer 
innsatsen i brann og andre 
krigssenarioer.  - Da må jeg ha 
en plan og styre røykdykkere, 
stemplingspersonell - det vil si 
personell som stopper vann-
inntregningen, saniteten, og så 

videre, forteller Eirik per chat 
fra sydlige strøk. KNM Helge 
Ingstad er i Middelhavet som en 
del av en dansk-norsk styrke der 
de støtter FN og OPCWs gjen-
nomføring av sikkerhetsråds-
resolusjon 2118 om destruksjon 
av syriske kjemivåpen. 

Neste oppdrag på Hawaii
- Det har vært en veldig lærerik 
periode, men jeg skal ikke juge 
om at det har vært mange lange 
dager med mye hardt arbeid. Vi 
dro fra Haakonsvern i Bergen 

3. mars og har vært ute i drøyt 
to måneder, forteller Eirik - det 
blir et spesielt samhold på båten 
der mannskapet holder sam-
men både på jobb og i fritida. 
Likevel gleder han seg til å se 
gamle, kjente ansikter igjen 
hjemme i Re. Men han vet aldri 
når han blir kalt ut igjen, slike 
oppdrag kan komme når som 
helst. Det neste som er spikra på 
planen er oppdrag på Hawaii. 
- Det blir ikke så gæli, mener 
Eirik - et reint transportoppdrag 
for å få et skip som har vært på 

Fra Bergsåsen til Syria
for å frakte kjemiske våpen

SYRIA/BERGSÅSEN: Eirik Andre Stange (23) fra Bergsåsen frakter kjemiske våpen ut av Syria. Etter et to 
måneder langt vellykka oppdrag kom han hjem igjen til Norge, Re og Bergsåsen sist helg.

“Jeg har aldri vært redd, 
men det var vært noen situasjoner 
der adrinlinpumpa har jobba litt ekstra!” 

Kvartermester Eirik Andre Stange (23), på oppdrag i Syria
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ReAvisa.no - 6.869 lesere sist måned:

Mest lest sist måned:
1. Dødsbrann i Re
2. Ble pressa av veien under mopedopplæring
3. En flat bilcrossbil, og høl i taket på låven
4. Savnet mann funnet omkommet i Re
5. To biler smalt i hverandre på Hengsrudveien

ReAvisa mai 2014

Mest lest så langt i år:
1. Dødsbrann i Re
2. Ble pressa av veien under mopedopplæring
3. Nye planer for sportsbutikken på Revetal
4. Tore Sagen på NRK: - Re ryker først
5. Mistenker at brannen på Ramnes skole er påsatt

STOLT AV Å HJELPE I SYRIA:
Eirik Andre Stange (23) fra Bergsåsen 
har vært med på å frakte kjemiske 
våpen ut av Syria. Etter et vellykka 
oppdrag over to måneder kom han 
hjem til Norge, Re og Bergsåsen igjen 
sist helg. Neste oppdrag på planen er 
i Hawaii, forteller 5. maskinist Stange.

Foto: 
Simen Rudi, Forsvaret

oppdrag hjem igjen til Norge. 

- Glad i å være på havet
Allerede første året på 
videregående skole valgte 
Eirik å bli maskinist. 
- Jeg er veldig glad i å være på 
havet og har alltid likt å skru 
på store maskiner, så da var 
valget enkelt. Jeg starta først på 
elektro grunnkurs og andre året 
starta jeg på den maritime linja 
og motormann-utdanning. Etter 
to år på videregående starta 
jeg som lærling i Forsvaret på 

fregatt. Etter lære og fagbrev 
valgte jeg å verve meg for 
ett år som maskinassistent på 
fregatten KNM Otto Sverdrup, 
og høsten 2011 starta jeg på 
teknisk fagskole ved Høgskolen 
i Vestfold på Bakkenteigen. 
Etter at det var fullført kom 
jeg tilbake i sjøforsvaret som 
5. maskinist på fregatt i august 
2014.

Krevende og fysisk jobb
Sjøl om det ikke er noen andre 
maskinister i familien, er det 

flere som har vært ute til sjøs 
og hatt sitt daglige arbeid i 
det maritime. 
- Bestefar jobba på verft 
og laga tegninger over 
kabelgjennomføring i store 
fartøyer, og andre i slekta har 
vært på hvalfangst. Sjøl er 
Eirik storfornøyd med karri-
erevalget, og anbefaler gjerne 
andre å gjøre det samme:
- Ja, jeg har en veldig spen-
nende og lærerik jobb. Masse 
fysisk arbeid, og det liker 
jeg!

Kort om Operasjon RECSYR:

* KNM Helge Ingstad er i Middelhavet som en del 
av en dansk-norsk styrke og løser oppdraget med 
å støtte FN og OPCWs gjennomføring av sikker-
hetsrådsresolusjon 2118 om destruksjon av syriske 
kjemivåpen.

* Besetningen er på cirka 180 personell, dette 
inkluderer besetningen og andre spesialister om bord 
som sanitet-, CBRN-personell og styrkebeskyttelse. 
De er tiltenkt å støtte både mannskapet på KNM 
Helge Ingstad og på lastefartøyet Taiko.

* Kjemiske våpen har en grusom virkning og Norge 
og det internasjonale samfunnet jobber mot et total-
forbud. 

* Det å fjerne de syriske våpnene blir sagt å være 
ekstremt viktig, både for Syrias befolkning og for 
internasjonal fred og sikkerhet. 

Kilde: 
Forsvaret.

Lysdesign, ideer og løsninger
- kom innom for et godt tilbud!

Lys og varme på uteplassen?

Ny belysning i bolig?

Husk ReAvisas sommermagasin
Frist 11. juni, i postkassa 18. juni
Annonse@ReAvisa.no/488 69 444
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Vellykket 
barnebibliotek

BRÅR: Det viser seg 
at ombyggingen av 
barneavdelingen på 
Re bibliotek har vært 
vellykket. Biblioteka-
rene forteller at når 
barnefamiliene er på 
besøk for å låne bøker 
så koser ungene seg på 
den nye avdelingen. De 
følger fotsporene på 
gulvene, sjekker ”muse-
biblioteket”, utforsker 
borgen og kler seg ut med 
middelalderklær. Det er 
tydelig at ombygningen 
har vært vellykket. I 
tillegg har det kommet 
bibliotekansatte fra både 
Vestfold og Østfold for 
å se på hvordan det har 
blitt på Brår, forteller 
fornøyde bibliotekarer på 
Brår.

Foto:
Håkon Westby

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

I samarbeid lanserte alle 
Vestfold-bibliotekene ebøker på 
Verdens bokdag 23. april 2014. 
Blant de første til å prøve det 
nye, alternative låne-opplegget 
er fast bruker av biblioteket 
Jane Smørgrav (73) som bor på 
Revetal. Hun er også initia-
tivtaker til engelsk lesesirkel og 
seniordans på biblioteket. 

Bibliotek-app på mobilen
Nå har Jane blitt nysgjerrig på 
ebøkene som har kommet. 
– Man må jo følge med på det 
som skjer, prøve å henge med, 
mener hun. – Jeg har akkurat 
kjøpt meg iPad, mye på grunn 
av ebøker, men også på grunn 
av barnebarna – så kan de lære 
meg litt, eller bruke den når 
de er på besøk, forteller Jane. 
Forrige tirsdag lastet hun ned 
sin første ebok, men har vært 
innom for å få litt hjelp på bib-
lioteket. – Her får du selvfølge-
lig opplæring eller litt starthjelp 
om det trengs, forteller bib-
liotekssjef Rita Cicconi. 
– Det er noen som har ringt 
og hatt noen spørsmål, men 
opplegget er veldig brukervenn-
lig. Alt du trenger å gjøre er å 
laste ned appen ‘eBokBib’ som 
er gratis. Når du har lastet ned 
den, bruker du lånekortet ditt på 
biblioteket for å logge deg inn. 
Videre kan du låne de bøkene 
du ønsker, men det er stort sett 
nye bøker og bestselger-bøker 
som finnes som ebøker – det 
som er mest ettertraktet. I appen 

kan du enten låne boka eller 
sette deg på venteliste dersom 
alle eksemplarene er utlånt. Der 
kan man også fornye boka om 
ingen står på venteliste, og man 
kan rangere boka med stjerner 
når man har lest den. 

Ingen purringer med ebok
– Kjempelurt på reise, mener 
Jane. – Jeg pleier aldri å ta med 
meg lånebøker fra biblioteket 
på reise, fordi jeg er redd for å 
miste dem, og så veier de mye. 
Med nettbrettet har jeg alt på 
et sted, og boka leverer seg 
sjøl når lånetida er ute. Men 
dette betyr vel også at jeg kan 
sitte i England å låne en ny bok 
hvis jeg har internett? spør hun 
bibliotekssjefa. – Ja. Det beste 
med ebøker er at du kan laste 
de ned akkurat når og hvor du 
vil så lenge du har internett, og 
du slipper å tenke på purringer 
– siden boka leverer seg sjøl, 
forteller Rita. Når boka først 
er lastet ned trenger man ikke 
internett for å lese den. På siden 
din i appen har du også oversikt 
over bøkene du har lånt, hvor 
langt du har kommet i boka du 
leser og hvor lenge det er igjen 
av lånetida.  – Jeg har lest mye 
ebøker sjøl, og syntes det er 
veldig ålreit. Man kan endre 
lysstyrke, kontrast og skrift-
størrelse på skjermen, også har 
man god oversikt over det man 
låner. – Også slipper vi å tørke 
støv av disse bøkene, fleiper 
damene. 

- Enklere med e-
bøker på biblioteket

RE BIBLIOTEK: Ingen bøker å rote bort eller tørke 
støv av. Med et lånekort fra biblioteket og et nett-
brett kan du laste ned bøker akkurat der du er – så 
lenge du har internett.

ENKELT MED EBØKER PÅ RE BIBLIOTEK: Bibliotekssjef Rita Cicconi viser Jane Smørgrav 
hvordan ebøker fungerer. Nå kan du låne ebøker på Re bibliotek.  – Her får du selvfølgelig opp-
læring eller litt starthjelp om det trengs, forteller bibliotekssjefen.

Foto: Synne Eggum Myrvang

Re bibliotek:

“Kjempelurt på reise! Jeg pleier aldri å ta med meg 
lånebøker fra biblioteket på reise, fordi jeg er redd for å 

miste dem, og så veier de mye. Med nettbrettet har jeg alt på 
et sted, og boka leverer seg sjøl når lånetida er ute.”

Jane Smørgrav, fast bruker av Re bibliotek og ebok-låner 
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Det går ofte litt tid fra diag-
nose til behandling. Mange 
er blitt overlatt seg sjøl, med 
mange spørsmål og tanker rundt 
det som skjer. Da kan det være 
tungt å sitte alene, og det kan 
være vanskelig å skjønne seg på 
systemet, forteller kreftkoordi-
nator Ingvill Stordal. 

Kreftforeningen sponser lønn
- Det finnes mange tjenester og 
tilbud der ute, men det kan være 
vanskelig for noen og enhver 
å finne fram til dem. Noen kan 
fort ramle mellom to stoler, for-
teller Stordal. Alt dette skal hun 
hjelpe til med, som kreftsjuke-
pleier gjennom mange år har 
hun god kunnskap på feltet. 
Hun er også satt til å rådføre 
familie og pårørende. 
- En kreftdiagnose påvirker 
hele familien, så det er viktig 

- Mange har blitt overlatt til seg 
sjøl etter å ha fått kreftdiagnose

å ivareta alle rundt pasienten. 
Spesielt de yngste barna. 
- Vi er stolte av å få Ingvill 
med på laget, sier virksomhets-
leder Ingerd Saasen Backe fra 
Undrumsdal. - Hun er dyktig, 
kunnskapsrik og flink med folk. 
Ukeplanen til kreftkoordinator-
en ser slik ut: Hof på mandager, 
i Andebu hver tirsdag og annen-
hver onsdag i partallsuker, og i 
Re annenhver onsdag i odde-
tallsuker og torsdag og fredag. 
Ordningen er fleksibel i forhold 
til hvor behovet er størst til en-
hver tid. Kreftforeningen spon-
ser tre fjerdedeler av lønnsmid-
lene for ett år av gangen i inntil 
3 – 4 år, og har til nå bidratt til 
97 kreftkoordinatorer i 
147 kommuner. 

Håper det blir en fast ordning
Intensjonen er at kommunene 

RE/ANDEBU/HOF: De tre kommunene Re, Andebu 
og Hof har inngått interkommunalt samarbeid om 
“kreftkoordinator” i kommunene. Ingvill Stordal fra 
Våle tiltrådte prosjektstillingen 3. mars i år. 

ER HER FOR Å HJELPE: Ingvill Stordal fra Våle, til høyre, er ansatt som kreftkoordinator i 
Re, Andebu og Hof. Det er virksomhetsleder i pleie og omsorg i Re, Ingerd Saasen Backe fra 
Undrumsdal, strålende fornøyd med. - Hun er dyktig, kunnskapsrik og flink med folk! 

Foto: 
Stian Ormestad.

skal videreføre stillingen etter 
at Kreftforeningens satsning 
er over, heter det fra forenin-
gen. Kreftkoordinator skal 
være et lavterskeltilbud til 
kreftpasienter og pårørende, 
og fordrer ingen vedtak om 

tjeneste. Det kan være snakk 
om hjelp for å koordinere og 
tilrettelegge hverdagen for 
kreftsyke og pårørende på en 
best mulig måte, samordne 
tilbud og tjenester rundt kreft-
pasientene i kommunene, og 

kreftkoordinatoren skal være 
lett tilgjengelig for pasienter 
og pårørende.
- Så håper vi tilbudet er kom-
met for å bli i Re kommune, 
sier virksomhetsleder og 
kreft-koordinator her i Re.

Finn nye rutetider på nettbuss.no eller ring 05070.

Revetal – Oslo 199,-

Velkommen om bord!

Nye
avgangstider 
fra 3. februar 

2014

Nytt tilbud i Re kommune:
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Foreldre skal ikke kunne nekte 
å ta i mot hjelp fra barnevernet,
ifølge et nytt forslag fra Frp. Da 
saken først ble omtalt på NRK
Dagsrevyen i april, var det to 
reinger som fronter saken:
Stortingsrepresentant for Frp 
Morten Stordalen fra Våle og
barneombud Anne Lindboe fra 
Revetal.

Barnevernet kan hjelpe
Barn i fosterhjem nærmer seg 
10.000 på landsbasis, fortelles 
det i reportasjen. Hvis for-
eldrene nekter, er det i dag få 
tiltak å sette inn før det mer 
drastiske tiltaket: 
Omsorgsovertakelse.
- Jeg tror dette forslaget kan 
hjelpe, for i mange tilfeller er
foreldre bekymra og redde og 
ønsker ikke hjelp fra barne-
vernstjenesten. Så blir det 
kanskje så ille at det må en
omsorgsoverdragelse til. Hvis 
barnevernet får komme inn i 

Tre fra Re kjemper for 
en tryggere hverdag for barn

hjemmet og hjelpe foreldrene 
tror jeg dette kan være til det 
bedre, sier Anne Lindboe.
- Mitt håp er at Stortinget stem-
mer for dette, og at vi allerede i
2014 får dette på plass, eller 
tidlig i 2015. Det er snakk om å
gjøre noen enkle ting nå, som 
får effekt og vil være positivt
sammen med selvfølgelig en 
rekke andre tiltak innenfor bar-
nevernet, sier Morten Stordalen 
til NRK Dagsrevyen.

Skal debatteres i Stortinget
- Stortinget debatterer saken 
27. mai 2014, forteller Morten
Stordalen på telefon til ReAvisa.
- Forslaget kom på plass etter at 
jeg tok kontakt med Barne-
ombudet for å se om vi kunne 
finne en løsning på dagens 
problem. Etter møter mellom 
barneombudet og meg på Stort-
inget kom vi frem til at dette 
ville være en god løsning for å 
forebygge omsorgsovertagelser.

TRE FRA RE: 
Barneombud 
Anne Lindboe 
og stortings-
representant 
Morten
Stordalen er 
begge fra Re, 
det er også 
barneombudets 
rådgiver
Ane Gjerde. 
De håper 
på flertall i 
Stortinget for 
forslaget som 
alle tre står 
bak. 

Foto:
Privat

RE/OSLO: Straks skal forslaget deres debatteres 
i Stortinget, et forslag fra Frp og stortingsrepre-
sentant Morten Stordalen fra Våle, med støtte fra 
barneombud Anne Lindboe fra Revetal og hennes 
rådgiver Ane Gjerde - også fra Re.

Trygg i Re:

“Tsjetsjensk aften” 
på Brårsenteret
BRÅR: - Re Røde Kors flerkul-
tur og Ramnes Bygdekvinnelag 
inviterte til ”Tsjetsjensk aften”  
på Brårsenteret og en familie 
fra Tsjetsjenia og Ingotsjetia 
som er bosatt på Revetal, samt 
fire medlemmer i Tsjetsjensk 
ungdomsforening i Oslo, bidro 
til at vi fikk et spennende inn-
blikk i et land de fleste av oss 
kjenner lite til, forteller Inger-
Johanne Sveen i en epost til 
ReAvisa. - Heidi, en ung og 
begavet dame fra Tsjetsjenia 
som har lært forbløffende godt 
norsk på et år, informerte litt 
om landet hun kom fra og viste 
etterpå en film om landet. Her 
hadde Hassan fra Somalia vært 
til stor hjelp, både med rediger-
ing og framvisning av filmen. Et 
godt eksempel på internasjonalt 
samarbeid i Re! En representant 
fra tsjetsjensk ungdomsforening 
fortalte om foreningen som er 
en upolitisk aktivitets-og inter-
esseorganisasjon som ønsker å 
skape interesse for sin kultur, 
språk og historie. De ønsker at 
de som har tsjetsjensk bakgrunn 
skal integreres godt i det norske 
samfunnet, samtidig som de vil 
at vi norske skal bli bedre kjent 
med deres tsjetsjenske bakg-
runn. Det ble også lest egenfor-
fattede dikt på norsk. Etter dette 
sørget våre tsjetsjenske venner 
for spennende servering av mat 
typisk for sitt land. Alt var godt, 
men kanskje det aller beste var 
en søt rett bestående av ris, 
rosiner, valnøtter, aprikoser, 
olje og revet appelsinskall. En 
liten oppvisning av tsjetsjensk 
dans ble det også tid til, og den 
yngste på åtte år imponerte spe-
sielt med sin rytme, presisjon 
og danseglede. De som hadde 
medvirket til denne varierte og 
spennende kvelden ble takket 
med roser, konfekt og ønsket 
velkommen til flere internas-
jonale møteplasser.

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Lørdag formiddag 10. mai 
2014 var parken på Revetal fylt 
til randen med både barn og 
voksne - sikkerhetsdagen i Re 
er populær. Vegvesenet, NAF, 
Sivilforsvaret, Trygg trafikk og 
brannvesnet med flere hadde 
stands. Andreas Bull-Gunders-
ens minnefond var på plass og 

kirken i Re stilte med Noahs 
ark-hoppeslott. Lokale politik-
ere hadde også eget stand.
- Mye av det vi foretar oss i 
politikken i Re går jo på det å 
skape et tryggere lokalsamfunn, 
forteller folkevalgt Elin Berg 
Schmidt (V). Grunnlovsjubileet 
ble også et tema på Trygg i Re-

dagen: Åpningstalen var ved ny 
sokneprest i Re Jon-Geir Ditt-
man. Han tok blant annet opp 
tema trygghet og sikkerhet før 
og nå, og snakket om at grunn-
loven, da den kom, var viktig 
for folks trygghet og sikkerhet. 
På bildet over ser vi Mille Gran 
Søgstad (5 1/2) som slukker 

brann på brannvesnet sin stand. 
Farmor og storesøster Mathilde 
følger spent med i bakgrunnen. 
Samme kveld var det stipen-
dutdeling fra minnefondet etter 
Andreas Bull Gundersen som i 
år gikk til Røde Kors og deres 
kurs i gatemegling. Les mer og 
se flere bilder på ReAvisa.no.

5-ÅRING SLUKKER BRANN: Mille Gran Søgstad (5 1/2) 
slukker brann på brannvesnet sin stand. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang.

Trygg folkefest i Re
REVETAL: Mange fikk et spennende møte med de 
som gjør Re til et trygt sted å bo.

Se flere bilder på ReAvisa.no
Navnet på det nye 
omsorgsbygget 
blir “Re helsehus”

REVETAL: Gjennom hele pros-
sessen er bygget som reiser seg 
på Revetal-jordet blitt omtalt 
som omsorgsbygg, men nå har 
det fått sitt endelige navn: “Re 
helsehus”. Fasaden med tegl-
stein er snart ferdig, sydfløyen 
er ferdig innvendig og blir nå 
avstengt. I midt- og nord fløyen 
er innvendige vegger ferdig. I 
midtfløyen er inndeling av rom, 
innvendig maling samt gulv-
belegg ferdig. I nordfløyen er 
malerarbeidet i full gang. Økon-
omien i prosjektet er i henhold 
til planen, og ingenting tyder på 
en sprekk, står det skrevet på Re 
kommunes nettsider.
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TØFT VÆR KREVER  
TØFF MALING

Ytterst ute mot det åpne Stadthavet ligger Kråkenes Fyr, 
et av Jotuns mange testfelt. Her får vi virkelig testet 
DRYGOLIN mot det værharde norske klimaet. Slik vet vi at 
DRYGOLIN er så robust som den må være for å tåle tø�e 
og varierte værforhold. Derfor beskytter DRYGOLIN også 
flest norske hjem, og har gjort det i mer enn 50 år.

Vil du vite mer om hvordan vi tester  
og utvikler vår maling, besøk oss på  
jotun.no/drygolintesting

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER
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EN HOBBY FOR HELE FAMILIEN: Hele den lille familien 
på tre er med på moroa, forteller Tommy Transeth (39). På 
NM-runder i rally sitter samboeren Stine Marie Klemetsdal 
på for å lese kart i rallybilen, og sønnen Aron på snart tre år 
elsker å henge med både i verkstedet og på løp.

Foto: 
Stian Ormestad

Bilen er vrak 
før første løp...
FONSVEIEN: I fjor høst ble 
bilcrossbilen satt "trygt" bak 
låven i Fon for vinterlagring. I 
løpet av vinteren landa et digert 
tre over bilen under det vold-
somme vindværet i desember. 
- Hadde det ramla ned en meter 
eller to til hver av sidene, hadde 
bilen vært like hel - eller det 
hadde i det minste vært mulig 
å redde den på et vis hvis det 
bare hadde landa på et hjørne av 
bilen. - Men neida, treet landa 
midt på bilen. Alt håp er nok 
ute for denne, sier Gutu Holt og 
trekker på skuldrene. Han kan 
ikke annet enn å le. 
- Pengene har lite å si - det blir 
ikke så stort tap i kroner og øre. 
Den flate Saaben blir delebil, 
både motor, understell, noe av 
karosseriet og andre deler er 
nok brukbare. Men det kommer 

ØDEGÅRDEN: Den første 
mai-helga var den første tren-
ingshelga for 2014-sesongen for 
Re motorsport på Ødegården. I 
tillegg til at den store banen var 
oppe, fikk de yngste i alderen 
5 - 10 år prøve seg på den lille 
banen ved siden av. Hele 13 
barn var i sving torsdag. Fredag 
var det fire stykker, blant dem 
Celine Knutsen (8) fra Sem. Det 
gikk ganske kjapt fra "jeg gruer 
meg" til "kan vi kjøre mer?" 
- Jeg var litt redd i svingene 
helt til å begynne med, fordi 
jeg trodde jeg skulle kjøre ut av 
banen, forteller Celine. - Men 
det gikk jo veldig bra!

Bånn gass for de minste på Ødegården
Camilla Therese Øksenholt 
(8) er allerede en rutinert 
crosskjører, hun har kjørt helt 
fra hun var 4 år. Sammen med 
mamma Joyce Christine Ander-
sen, kursleder for de minste, og 
bestemor Karin Joyce Andersen, 
bare kalt "Momma" av alle på 
Ødegården, holder de orden på 
kurset. 
- I tillegg til 13 av de yngste, 
hadde vi over 80 som trena på 
den store banen i går, forteller 
Joyce Christine, som får god 
hjelp av både mor og datter, 
med mange flere i Re motor-
sport. Det vil si nærmere hundre 
crosskjørere i aksjon allerede 

den første av fire trenings-
dager på Ødegården torsdag 
1. - søndag 4. mai-helga 2014. 
Etter at lørdagens økt er over, 
teller lista over ferske moto-
crosskjørere hele 23 navn i 
alderen 5 - 10 år. Det er Re 
motorsport strålende fornøyd 
med. - Hvis noen har lyst til å 
prøve, men ikke hadde mulighet 
denne helga, er det bare å ta 
kontakt på klubbens epost så 
ordner vi kjøring en annen helg.
- Her har vi sykler til utlån 
gjennom hele sesongen på 
vanlige treningsdager tirsdag, 
torsdag og lørdag, forteller 
Joyce Christine Andersen.

MORO MED MOTOCROSS: Det gikk 
kjapt fra "jeg gruer meg" til "kan vi 
kjøre mer?"  for Celine Knutsen (8) fra 
Sem. - Jeg var litt redd i svingene helt 
til å begynne med, fordi jeg trodde jeg 
skulle kjøre ut av banen!

Foto:
Stian Ormestad

til å bli mye jobb! Uansett går 
2014-sesongen som planlagt. 
Planen var ikke å kjøre så mye 
i år, etter et tilskudd i familien i 
februar. Da ble den raske fonin-
gen pappa for første gang.
- Planen var å spare denne 
Saaben til et av sesongens 

største løp, Landskamp.no 2014 
på Momarken i juni. Jeg har 
fortsatt tenkt å kjøre der - men 
det blir med en annen Saab. Les 
også mer på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Sport i Re:

Fon-gutt klar for bilcrossbanen
FON: Sist torsdag besto Petter Lønn Hvidsten (16) juniorkurs i 
regi av NMK Tønsberg. Fonsgutten planlegger bilcrossdebuten 
til Basserudåsen utenfor Kongsberg 24. mai eller Grenland 
motorsportsenter utenfor Skien helga etter.

Foto: Stian Ormestad

“Jeg kunne kanskje valgt en annen klasse   å kjøre i enn den største, raskeste og grommeste klassen av 
alle NM-klassene. Men bare det å kunne  puste de største gutta i nakken er en seier i seg sjøl for meg!”
Tommy Transeth, rallykjører
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Satser mot en ny NM-medalje
VIKERSUND: Tommy Transeth kjører ned tida over fire sekunder i løpet av første NM-runde, og sikter mot en ny NM-medalje i år.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I 1985 var den da ti år gamle 
Våle-gutten Tommy Transeth 
(39) med onkelen på rallycross-
løp, og siden den gang er det 
bare to ting som gjelder: Bil og 
motor.
- Jeg fikk lov å være med som 
banemannskap og styre lysa på 
startplata på rallycrossløp på 
Lyngåsbanen. Det var stort for 
en liten pjokk, mimrer Tommy.  

Henger med de store gutta
Tommy Transeth er født og 
oppvokst på Svinevoll, nå 
bosatt i Vassås, og driver eget 
bilverksted på Kvansletta - 
akkurat over grensa fra Re til 
Holmestrand. Det går i bil både 
i jobb og på fritida.
Første gang han satt bak rattet 
sjøl var i et rallyløp i 1995, 
og sjøl om det er blitt noen 
sesonger uten kjøring, har han 
alltid vært med - gjerne som 
mekaniker for andre. 
Etter et comeback på banen i 
2008-sesongen har han sanka 
edle medaljer og fått flere store 
pokaler på hylla, med NM-
bronsje fra 2012-sesongen som 
den aller beste prestasjonen.
- Det må jeg ærlig innrømme at 
jeg er stolt over, for det er gan-
ske rått med den redskapen jeg 

stiller med. Jeg mangler nok litt 
motor og bil for å henge med 
helt i toppen, derfor er målet 
å henge med de store gutta så 
godt jeg kan, og det funker jo 
ganske greit det!

Beskjedent budsjett
Tommy satster på et ganske 
beskjedent budsjett, både i 
bakkeløp og rally. I bakkeløp 
kjøres samme løypa flere gang-
er, uten hjelp fra en kartleser. I 
rally kjøres flere veier i en rekke 
fartsetapper, med hjelp fra en 
kartleser som sitter på og leser 
noter. En stor sponsor er med på 
en femårskontrakt, ellers er det 
mange små lokale sponsorer, 
flere av dem fra Re. Spons er 
ikke bare bidrag i kroner og 
øre, det er også gratis deler og 
god hjelp. Alle monner drar, 
forteller Tommy.
- Det hadde vært umulig å drive 
med dette uten sponsorer, men 
likevel driver vi på et ganske 
beskjedent budsjett sammelikna 
med konkurrentene.
Bilen, en Subaru WRX med 
turbo og firhjulstrekk som var et 
råskinn da den var ny, er blitt 14 
år gammel og henger litt 
etter. 
- Den har litt av en historie, 

denne bilen her, forteller 
Tommy - med et nesten forelska 
blikk mot den blå bilen som er 
så å si like god som ny. Ett par 
bulker er det blitt, svingene må 
kuttes og ett par skjermer må 
byttes etter helgas kjøring. Det 
går ikke helt smertefritt for seg 
på billøp.

Hele familien på tre er med
Bilsport kan være en kostnads-
krevende sport, hvert fall hvis 
man vil være best hele tida. 
- Jeg driver ikke med dette for 
å bli best. Det blir aldri snakk 
om å satse hus og hjem for å få 
en enda bedre bil, enda bedre 
utstyr. 
Som 39-åring er han ikke lenger 

ung og lovende, innser han. 
- Jeg henger med for å ha det 
gøy og kjøre fort med bil - og 
samtidig beholde familie og 
gode venner, både i motorsport-
miljøet og utenfor. Det er tross 
alt viktig å ha tid til litt annet 
enn bil hele tida, det skjønner til 
og med jeg!

Keiser-klassen i bakkeløp
At Tommys satsing ikke går ut 
over samboer og barn, er helt 
tydelig - hele den lille familien 
på tre er med på moroa. På NM-
runder i rally sitter samboeren 
Stine Marie Klemetsdal på for 
å lese kart i rallybilen, og søn-
nen Aron på snart tre år elsker 
å henge med både i verkstedet 

og på løp. I løpet av den første 
NM-helga ble tida forbedra med 
over fire sekunder fra første til 
siste tur opp bakken. Det vil 
si en liten evighet i forskjell. 
Tommy er glad for en god pro-
gresjon, og mener en 8. plass så 
langt i NM er helt greit.
- Jeg kunne kanskje valgt en 
annen klasse å kjøre i enn den 
største, raskeste og grommeste 
klassen av alle NM-klassene. 
Men bare det å kunne puste de 
største gutta i nakken er en seier 
i seg sjøl for meg.
I NM-sammendraget er en 
medalje målet i bakkeløp, i 
rally-NM er det en plass blant 
de ti beste i klassen.

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no REVETAL   7 - 22 (8 - 21)

Se flere bilder på ReAvisa.no
“Jeg kunne kanskje valgt en annen klasse   å kjøre i enn den største, raskeste og grommeste klassen av 
alle NM-klassene. Men bare det å kunne  puste de største gutta i nakken er en seier i seg sjøl for meg!”
Tommy Transeth, rallykjører
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- O-laget Trollo arrangerer 
lørdag 31. mai kretsmesterskap 
i sprintorientering på Revetal, 
forteller løpsleder Arne Nåtedal 
fra Hengsrud. 

“Drop-in”-orientering
I samme slengen vil klubben 

gjøre et PR-stunt hjemme i Re.
- Vi orienteringsløpere er van-
ligvis ikke så synlige, vi pleier 
jo å gjemme oss bort i skauen.
Men med løp midt i den trav-
leste handletida midt i smørøyet 
på Revetal vil vi bruke anled-
ningen til å vise fram sporten, 

mesterskap for Vestfold og Tele-
mark ventes hele 200 løpere.  
- Mesteparten av medlemmene, 
både aktive og mindre aktive, er 
satt i sving med arrangementet, 
forteller løpsleder Arne Nåtedal.
Konkurranseformen er sprint-
orientering, løypelegger for 
anledningen er Ian Ringheim, 
som har lang erfaring. 
- Kartet er rykende ferskt, 
faktisk så ferskt at det ikke er 
lagd ennå, og karttegner Ida K. 
Dirdal jobber på spreng for å få 
det ferdig.
Foruten åsen med boligfeltene 
kartlegges nå også sentrums-
området, og det betyr at det blir 
god anledning for de handlende 
på Revetal til å se løperne i 
aksjon denne dagen.
 
Stor fart i Sprint-O
- Det som kjennetegner 
Sprint-O er korte løyper med 
en vinnertid på cirka et kvarter, 
mange poster og hurtige ret-
ningsforandringer. Postene er 
vanligvis ikke så godt gjemt, 
men noe av det som likevel gjør 
sprint så krevende er at farten 
er stor, og det gjelder i løpet av 
sekunder å gjøre smarte veivalg 
slik at man unngår upasserbare 
og forbudte hindringer som 
er merka på kartet, forklarer 
Nåtedal. - Det kan være hager, 
gjerder og murer, med mer, for-
uten andre steder man ikke vil 
at løperne skal bevege seg. 
Lørdag 31. mai kan du se gode 
O-løpere i sving her i Re, og du 
kan også prøve deg sjøl.

REVETAL: Orienteringslaget Trollo viser fram sporten, klubben og Revetal siste lørdag i mai. Løypa går 
fra parken på Revetal, både for proffer og amatører. Alle kan komme og låne utstyr og prøve seg i løypa.

Skauens idrett kommer til parken på Revetal

Super serieåpning 
av Ramnes-gutta
BERGSÅSEN: Ramnes G11 
hadde en knallåpning i serien 
sin mot Stokke nå i våres med 
seier 7 - 4! Det skriver laget i 
en epost til ReAvisa. Foreldrene 
mener gutta fortjener en liten 
oppmerksomhet etter å ha trent 
i kaldhallen i hele vinter. En 
av suksessfaktorene er et bra 
lagspill og at de sentrer mye 
til hverandre, siden de nå for 
første gang har begynt med 7-er 
fotball på større bane. På bildet 
ser vi på første rad, nederst fra 
venstre Victor Jørnsen, Martin 
Bergan, Kevin Lindestad, Wil-
liam Tinnion Varholm. Andre 
rad keeper Ansgar Fremstad, 
Johannes Rønningen, August 
Horn, Solan Rustan, Ahmed 
Hussein, Andreas Heierstad. 
Bakerst fra venstre: Assistent-
trener Kent Harald Lindestad 
og lagleder Henning Jørnsen.

Foto: Privat

klubben og Revetal! Vi håper 
jo at noen får lyst til å bli med 
i dette kjempefine miljøet vårt. 
Derfor kommer vi også til å 
tilby «drop-in»-løype, der folk 
bare kan komme, få et kart i 
handa, og løpe eller gå gjennom 
ei løype – uten fare for å gå seg 

bort. Det er ingen krav til erfar-
ing eller kunnskaper, dette blir 
så enkelt at alle kan klare det!

Ferskt kart over Revetal
Re kommune stiller velvillig 
parken til disposisjon for Trollo.
Siden arrangementet er krets-

KLARE FOR ÅVISE 
FRAM SPORTEN OG 
KLUBBEN: Maren 
Bruserud (10) har holdt 
på med orientering siden 
hun var 2 år gammel. 
Hun gleder seg til løp på 
hjemmebane, det gjør 
også Simen Lilledal (9) 
som står klar med kom-
passet. I bakgrunn ser vi 
en del av Trollo-gjengen 
som vil vise seg fram 
for folk flest i parken på 
Revetal.

Foto: 
Stian Ormestad

Kort om
O-laget Trollo:
* O-laget Trollo ble stifta 
i 1969 og har medlemmer 
stort sett i Re kommune.

* Har ukentlige treninger 
for alle aldre i sommer-
halvåret, hver tirsdag deltar 
mange av medlemmene i 
Vestfold Vårcup og i hel-
gene er det O-løp i Vestfold 
og andre steder.

* For mer info, se trollo.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

Sport i Re:
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Idrettskalender i Re

Re FK - www.re�k.no IL Ivrig - www.ivrig.no Ramnes IF - www.ramnesif.no

Re Sykkelklubb - www.resykkelklubb.com

15. mai GiantCup ved Bergsåsen idrettspark. 
Terrengsykkelritt for 5-åringer og oppover. Første start 
kl 18:00. Forventet 100 til 150 ryttere på startstreken.
28. mai Re-tempon: Et lagtemporitt for juniorer og 
seniorer. 32 km med start og mål Comfort Revetal. 
15-25 lag.15-25 lag.

Orientering:
Trening 15. mai 2014 kl. 18:00 på Gretteåsen-
kartet. Oppmøte nærmere beskjed www.trollo.no. 
Trening 22. mai 2014 kl. 18:00 på Kirkevoll-
kartet. Oppmøte ved Samfunnshuset.
Trening 5. juni 2014 kl. 18:00 på Revetal-kartet. 
Oppmøte nærmere beskjed wwOppmøte nærmere beskjed www.trollo.no.
Trening 12. juni 2014 kl. 18:00 på Langevann-
kartet. Oppmøte ved badeplassen. Hvis vær blir 
det bading og grilling etter trening.
Trening 19. juni 2014 kl. 18:00 på Revetal-kartet. 
Oppmøte nærmere beskjed www.trollo.no.

KM Trollosprinten/O-løp på Revetal lørdag 
31. mai 2014. Sprint/O-løp på Revetal rundt 31. mai 2014. Sprint/O-løp på Revetal rundt 
og i sentrumsområdet.

Håndballgruppa:
23.-25. juni: Håndballskole
Påmelding via våre hjemmesider 
Klubben Online Ramnes IF Håndball
Fortsatt noen ledige plasser

Vi ønsker å takke alle spillere, foreldre, trenere, 
oppmenn, støtteapparat og sponsorer for sesongen oppmenn, støtteapparat og sponsorer for sesongen 
som har vært. Stor innsats både på og utenfor 
banen! Hilsen Styret i Ramnes IF Håndball.

INNLEVERING AV BRUKTE MOBILER KAN 
GJØRES I HALLEN UNDER ALLE VÅRE 
ARRANGEMENT!

Mandagstrim for gutter og jenter, damer og 
herrer i alle aldre. Mandager kl 1930-2100 på herrer i alle aldre. Mandager kl 1930-2100 på 
Ramnes Skole. Kr 500 pr hele år. 
Møt opp, eller ta kontakt med Synnøve på  
telefon 333 96 812 eller 995 04 117 

Aerobictrening og styrketrening på tirsdager 
Ramnes skole kl 1930-2100. Prisen blir ca. kr 500 
pr halvår. Påmelding og informasjon til Laila Kjølås 
tlf. 333 97 866 eller 916 67 882 , eller møt opp tlf. 333 97 866 eller 916 67 882 , eller møt opp 
og få en uforpliktende prøvetime.

Ramnes IF sin miniatyrskyttergruppe har 
skytetrening for voksne, barn og ungdom.
Torsdager kl 1630 på Fon Barnehage i 
gymsalen. Innetrening fram til ca. 1. mai, 
deretter ute på Tønsberg Skytebane.
Møt opp eller kontakt Bjørn Sommerstad Møt opp eller kontakt Bjørn Sommerstad 
tlf 992 96 270 eller Jan Engen tlf 982 20 633.

Fotballgruppa:
Treningstidene til de aktuelle aldersgruppene 
ligger inne på Ivrig sine nettsider. 

Kontaktperson er Roar Gunnerød,
Sportslig leder IL Ivrig Fotball,
tlf 92 21 92 16 / roar.gunnerod@delk.no

VVolleyballgruppa har treningstid som følger:
Mandag 18-20 - Damelaget og guttelaget     
Mandag 20-22 - Herrelaget 
Tirsdag 18-20 - Guttelaget
Tirsdag 20-22 - Mosjonistene
Torsdag 20-22 - Herrelaget og damelaget

Turngruppa har treninger hver onsdag 
unntatt i ferier og helligdageunntatt i ferier og helligdager.
Klokka 17.30-18.30: Foreldre og barn 0-3 år.
Gymlek 4-5 år.
Klokka 18.30-19.30: Idrettens grunnstige 6-7 år
Idrettens grunnstige 8-9 år
Klokka 19.30-20.30: Salto 10-12 år
Klokka 20.30-21.30: Salto 13-18 år 

Re FK: Det er stor aktivitet i alle lagene,  
se vår nettside for mer informasjon!

OL Trollo - www.trollo.no

Re motorsport - remotorsport.no

Vi har allerede hatt vår første treningshelg på
Ødegården. Følg med på vår nettside 
ReMotorsport.no for oppdateringer.

Idrettskalenderen i Re er gratis å bruke for idrettslagene.
Ta kontakt på Stian@ReAvisa.no for mer informasjon.

Neste frist er 1. juni 2014, kalenderen står på trykk i avisa
som kommer onsdag 18. juni 2014.

Re Golfblubb -  www.regolf.no

1.-15.  mai: «Åpen bane» - alle interesserte kan prøve 
golf både på treningsfeltet og på banen med veiledning 
kl. 12.00 – 14.00 og 18.00 – 20.00 - GRATIS!
Tirsdag 6. mai : Damedag kl. 18.00
Onsdag 7. mai : Seniorgolf kl. 10.00 m/ lunsj
TTorsdag 8. mai : Klubbturnering kl. 18.00
12. – 14. mai : Nybegynnerkurs over 3 kvelder
Tirsdag 13. mai : Damedag kl. 18.00
Onsdag 14. mai : Seniorgolf kl. 10.00 m/ lunsj
Torsdag 15. mai : Klubbturnering kl. 18.00
Tirsdag 20. mai :  Damedag kl. 18.00
Onsdag 21. mai : Seniorgolf kl. 10.00 m/ lunsj
TTorsdag 22. mai : Klubbturnering kl. 18.00
23. – 25. mai : Nybegynnerkurs
Tirsdag 27. mai : Damedag kl. 18.00
Onsdag 28. mai : Seniorgolf m/ etterfølgende lunsj
Torsdag 29. mai : Greensometurnering med start 
kl. 10.00 (parturnering som passer for alle)
2. – 4. juni : Nybegynnerkurs over 3 kvelder
TTirsdag 3. juni : Damedag kl. 18.00
Onsdag 4. juni : Seniordag kl. 10.00 m/ lunsj
Torsdag 5. juni : Klubbturnering kl. 18.00
 
Ellers har alle medlemmer i Re GK anledning til å 
være med på gruppetreninger med pro-en på 
mandager og tirsdager, dette er inkludert i medlems-
kontingenten for 2014.kontingenten for 2014.

Idrettskalenderen i Re sponses av:
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KÅPEVEIEN: Naboer hjalp 
til så godt de kunne, men et liv 
gikk tapt i boligbrann onsdag 
9. april 2014. Dødsbrannen var 
den første i Re kommune siden 
sammenslåingen av Våle og 
Ramnes i 2002. En mann i 40-
årene ble funnet død inne i det 
brennende huset. Naboer samla 
seg og kom og gikk utenfor 
politiets sperringer. De er alle 
sammen prega av dramatikken.
Da det ble kjent at det er fun-
net en død person inne i det 
brennende huset, klemte de 
hverandre, snakka og gråt, mens 
nødetatene gjorde jobben sin 
innenfor sperrebåndene.
Brannvesenet meldte tidlig at 
det ikke var fare for at bran-
nen skulle spre seg til flere 
bygninger. Brannbiler kjørte att 
og fram til Revetal for å hente 

Styrte unna dyr 
i veien og velta
VÅLE: I ett-tida natt til søndag 
27. april 2014 tikka en melding 
om en velta motorsykkel inn fra 
Våle, skriver politiet i Vestfold 
på Twitter. Både ambulanse 
og politi rykka ut til stedet. 
Fører, en mann 20 år, ble kjørt 
til sjukehuset i Tønsberg med 
det som beskrives som mindre 
skader. Mannen skal ha velta 
i forbindelse med en unna-
manøver på grunn av et dyr i 
veien.

Stoppa rusa mann 
på motorsykkel 
med falske skilt
RAMNESVEIEN: På Tøns-
berg-sida av kommunegrensa 
mot Sem stoppa utrykning-
spolitiet en motorsykkel på 
Ramnesveien. En mann i 20-åra 
er mistenkt for å ha kjørt i 
ruspåvirka tilstand, i tillegg til 
at motorsykkelen var påsatt 
falske skilter. - Prøver tatt og 
sak opprettet, melder politiet 
i Vestfold på Twitter onsdag 
kveld 23. april 2014.

To reinger 
krasja på Sem

SEMSBYEN: Trafikkuhell med 
to biler involvert i Semsbyen, 
melder politiet i Vestfold på 
Twitter klokka 15.17 tirsdag 15. 
april 2014. 
- Påkjørsel bakfra, ingen alvor-
lige personskader. Kvinne 44 år 
fra Re kjørt til sjukehus i Tøns-
berg. Ble påkjørt av en mann, 
også fra Re. Han var uskadet.
- Førerkortbeslag, melder poli-
tiet i en oppdatert melding etter 
trafikkuhellet.

Ramnes-jente til 
sjukehus etter 
ulykke i Andebu
SKJELBRED: Melding om 
trafikkulykke i Andebu, rett 
ved grensa til Re, klokka 19.07 
tirsdag kveld 15. april 2014:
To biler med totalt fem per-
soner, derav tre barn, involvert i 
trafikkulykke på Skjelbredveien 
i Andebu. Ingen alvorlig skadet, 
men alle sendes til sjukehus for 
sjekk. Kollisjonen er trolig en 
møteulykke og karakteriseres 
som en høyhastighetsulykke.
Den ene bilen ble kjørt av ei 
Ramnes-jente på 18 år, den an-
dre ble kjørt av ei 55 år gammel 
dame fra Andebu. Sistnevnte 
fikk sitt førerkort beslaglagt på 
grunn av brudd på vikeplikten.
- Uhellet skjedde i forbin-
delse med sving inn på sidevei, 
melder politiet i Vestfold i en 
oppdadert melding på Twitter.

32-åring 
promille-tatt
Klokka 03.24 natt til søndag 13. 
april 2014 stoppa en politipa-
trulje en 32-åring bak rattet på 
en bil i Re. Mannen var beruset 
og blåste til 1,9 i promille. Poli-
tiet i Vestfold skriver på Twitter 
at førerkortet ble beslaglagt og 
forholdet anmeldt.

Boliginnbrudd 
i Bergsåsen
BERGSÅSEN: - Melding om 
grovt tjuveri fra bolig i Bergsås-
veien i løpet av dagen. Politiet 
på vei til stedet for åstedsun-
dersøkelse. Det melder politiet 
i Vestfold på Twitter klokka 
18.25 onsdag kveld 9. april 
2014.

Politiet fant stjålet 
bil i Bjuneveien
BJUNEVEIEN: Onsdag et-
termiddag 9. april 2014 fant 
politiet en bil i Bjuneveien som 
var stjålet i Oslo to dager før. 
Politiet sørger for at bilen blir 
taua inn, meldes det på Vest-
fold-politiets Twitter-konto.

Rykka ut til 
bråtabrann
SØRBYVEIEN: Vaktlaget fra 
Kopstad rykket søndag kveld 
27. april 2014 ut til et større bål 
på en gård etter Sørbyveien i 
Våle.
- Det var et bål av søppel, og nå 
er det slukket av oss, sier 
brannmester Pål Bjerke. 
Brenning av søppel og impreg-
nert virke er forbudt etter foru-
rensingsloven. Det anbefales å 
levere slikt til gjenvinningsstas-
joner. Det skriver Vestfold 
Interkommunale Brannvesen 
(VIB) på sin Facebook-side.

Bonde brant potet-
kasser - brann-
vesenet rykka ut
RAMNES: Brannvesenet rykka 
ut til melding om brann i Ram-
nes klokka 00.10 natt til onsdag 
16. april 2014. 
- Det viste seg å være en bonde 
som brant potetkasser. Politi 
også til stedet. Sak opprettet, 
melder politiet i Vestfold på 
Twitter. Brannvesenet sørget for 
å slokke brannen bonden hadde 
fyrt opp i potetkassene før de 
forlot stedet.

Tre mista lappen 
på Ramnesveien
RAMNESVEIEN: Fartskon-
troll på Ramnesveien tirsdag 
kveld 6. mai 2014: - Tre beslag 
av førerkort, melder politiet i 
Vestfold på Twitter. Høyeste 
hastighet ble målt til 102 i 
60-sone. I tillegg ble det gitt 15 
forenklede forelegg.

50-åring satt i 
arrest etter bråk
REVETAL: Klokka 00.20 natt 
til søndag 27. april 2014 fikk 
politiet melding om bråk på en 
fest på Revetal. En mann på 
50 år ble innbrakt og innsatt i 
arresten, anmeldt for ordens-
forstyrrelse.

Savnet mann 
funnet død i Re
RE: Rett før klokka tre 9. mai 
2014 melder politiet om at en 
savnet mann er funnet død i et 
skogholt i Ramnes. Det var en 
47 år gammel mann som ble 
meldt savnet 25. april 2014. 
- Ikke mistanke om noe krim-
inelt, melder politiet i Vestfold.

mer vann. En nabo med traktor 
måtte taue opp en brannbil som 
satte seg fast langs gårdsveien.
Huset var overtent da brannen 
ble varslet av naboer, så det 
var ikke mulig å ta seg inn før 
røykdykkere fant en død person 
halvannen times tid etter at 
brannen ble oppdaga. Brann-
vesenet drev med etterslukking 
utover dagen. Flere politipa-
truljer ble sendt til stedet. Både 
brannårsak og dødsårsak er 
foreløpig ukjent og politiet vil 
etterforske brannen, meldte net-
tavisa ReAvisa samme dag som 
brannen. - Vi venter på rapport 
fra teknisk undersøkelser, for-
teller lensmann Lars Christian 
Reiersen rett før denne avisa 
gikk i trykken.

Foto: 
Stian Ormestad

Venter på rapport fra tekniske under-
søkelser etter dødsbrannen i april

HENGSRUDKOLLEN: Re 
trafikkskole vil gjerne ha tips 
hvis noen har sett noe som kan 
være til hjelp for å komme i 
kontakt med billisten som stakk 
fra ei mopedulykke klokka 
15.30 onsdag 30. april 2014. 
Sindre Bjørnsen (15) ble 
pressa av veien under moped-
opplæring. En bil kom fra en 
gårdsvei på Hengsrudkollen og 
ut på Sørbyveien, videre mot 
Hengsrudveien. Alle fire i følget 
måtte nødbremse, og Sindre 
som kom sist av alle måtte kjøre 
i grøfta. Han ble slått ut og lå 
nede i fem minutter før de andre 
fikk skikkelig kontakt med ham 
igjen. Sindre var på mopedop-
plæring hos Re trafikkskole på 
Revetal sammen med Christian 
Furuheim (16) og Diana Gun-
valdsen (16). Trafikklærer Geir 
Roger Myrvold ved Re trafik-
kskole har varsla politiet, og 

forteller om et alvorig forhold:
- Man plikter å stoppe. Her har 
bilføreren stikki av mens mope-
disten hun pressa av veien fort-
satt lå nede uten å kunne gjøre 
rede for seg. Trafikkskolen har 
anmeldt forholdet. Den uheldige 
gutten har flere skrubbsår og 
var til legesjekk for å være på 
den sikre sida i forhold til mer 
alvorlige skader. Hjelmen er 
totalskadd og mopeden har også 
store skader. - Det var sikkelig 
ekkelt. Jeg husker nesten ikkeno 
av det som skjedde, sier Sindre.
Likevel tror de at det er snakk 
om en grå eller mørk stasjons-
vogn. Damen som kjørte anslår 
de til å være i 30 - 40-åra. 
Men de er ikke sikre. Alt gikk 
så fort, forteller de. Re trafik-
kskole kan nås på telefon 413 
87 372. Politiet er varsla og 
sendt en patrulje til Revetal 
etter uhellet.

Ble pressa av veien under mopedopp-
læring - etterlyser en mørk stasjonsvogn

KLEIVA: Rett før klokka 21.00 
tirsdag kveld 6. mai 2014 ringte 
beboerne til 110 fra en eien-
dom i Kleivaveien i Re, skriver 
Vestfold Interkommunale Bran-
nvesen (VIB) på sin Facebook-
side. - De fortalte om gnister 
og fresing ved inntakledningen 
for strøm, på veggen til uthuset. 
Innringer fikk god veiledn-
ing fra 110-operatøren til å ta 
hovedsikringen, da strømlednin-
gen var koblet via hovedhuset. 

Samtidig var vaktlaget fra 
Kopstad på vei. - Ved ankomst 
var det ingen gnister eller 
fresing. Ei heller varmt på 
veggen eller loftet i uthuset, 
når vi sjekket. Vi returnerte, 
og E-verket tok over, forteller 
brannmannskapet. Ved feil på 
elektrisk, med fare for brann, 
er det å ta sikringen alltid 
god førstehjelp, råder bran-
nvesenet. Beboerne gjorde alt 
riktig i dette tilfellet.

Rykka ut til branntilløp i Kleivaveien

Fra ReAvisa:
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HENGSRUDVEIEN: To biler 
smalt sammen på Hengsrud-
veien i Våle like før 15.30 
tirsdag 6. mai 2014.
- De involverte persone er ute 
av kjøretøyene. Ambulanse og 
politi er på vei til stedet, melder 

To biler smalt i hverandre på Hengsrud

politiet i Vestfold på Twitter .
Ulykken har skjedd i krysset 
Hengsrudveien og Sørbyveien.
 - Ikke meldt om alvorlige 
skader, melder politiet i en 
oppdatert melding en halvtimes 
tid etter ulykka.

LINNESTAD: Russen holder 
leven hele natta, forteller et 
fortvila nabolag. Naboene har 
omdøpt Linnestad næringsom-
råde til Linnestad partyområde. 
- Skal russen innta Linnestad 
næringsområde år etter år, natt 
etter natt, holde vanlige arbeids-
folk, skolebarn og barnehage-
barn våkne hele natta? I fjor 
var det mye bråk gjennom hele 
russetida, og i år er harraballet i 
gang igjen, forteller Thina Alice 
Andersen-Lund på vegne av 
nabolaget på Linnnestad. Hele 
den øvre plassen på næringsom-
rådet hvor det bare er planert 
litt med ulendt terreng rundt en 
festplass, søppelfylling, toalett 
og oppkaststasjon, hvor folk 
danser, slåss og drikker. Na-
boene har prøvd på dialog med 
russen, men føler de ikke har 
nådd fram. Derfor ble politiet 
oppringt av flere naboer, og en 
patrulje ble sendt til stedet.  En 
reprimande fra politiet funka 

NYBYGG

REVETAL SENTRUM -
NYTT BOLIGPROSJEKT!
Selveierleiligheter midt i sentrum av Revetal!

Torvparken Trinn 2 - 36 leiligheter kommer for salg !

Kontakt megler for å bli registrert som interessent i prosjektet:
DNB Eiendom / Vestfold Nybygg
Megler: Anne Handegaard tlf. 90 28 97 50
Megler: Trond Holsvik tlf. 91 88 51 95

BO I 
SENTRUM

Linnestad partyområde?

bare for den ene natta. Bråket 
fortsatte helt fram til natt til 
17. mai i fjor. Naboene synes 
dessuten det er tåpelig å bruke 
politiets ressurser på dette. - Vi 
ringte ikke politiet i natt, for 
enda har vi ikke fått de um-
iskjennelige blå "bare 17. mai 
er over-ringene" under øynene, 
men tålmodigheten kortes ned 
parallelt med søvnmangelen, 
forteller Andersen-Lund. Na-
boene ønsker at det skal settes 
opp en bom inn til næringsom-
rådet som kan stoppe russe-
bussene på kvelds- og nattestid. 
Det burde også de som eier og 
bruker området sjøl være inter-
essert i, for å unngå forsøpling 
blant annet. Martin Carlson på 
Re-russebussen "Founding Fa-
thers" forteller at det ligger lite 
planer bak hvor russebussene 
havner når de er ute og kjører 
på kvelds- og nattestid. - Det 
tas litt på sparket. Men tror nok 
bussene har en felles forståelse 

om at vi skal prøve og holde 
oss til steder som ikke er til 
bry for andre, så godt vi kan. 
Lensmann på Revetal Lars 
Christian Reiersen kjenner 
ikke til klagene. - Vanligvis 
er ikke dette saker som følges 
opp av oss, sier han til ReAvi-
sa. I politiloggen er det et kjent 
refreng som går igjen hver vår: 
- Mange klager på feststøy fra 
boliger og russ i natt. Politiet 
har beklageligvis ikke hatt 
kapasitet til å følge opp alle, 
står det skrevet fra politiet i 
Vestfold på Twitter. ReAvisa 
har ikke lyktes å få svar fra 
Re eiendom som utvikler og 
selger næringseiendommer på 
Linnestad. På området holder 
mange forskjellige bedrifter til, 
ingen klager har nådd ReAvisa 
derifra. 
- Nå har vi rømt fra bråket og 
sover så mye vi kan på hytta, 
hos venner og familie, forteller 
Andersen-Lund.

LANGEVANN: - Oisann. Det 
skal vi få rydda opp i! Det for-
teller en av ungdommene som 
var på Langevann lørdag kveld 
10. mai. Rundt 50 - 60 ung-
dommer var samlet. Søndagen 
etter så det ikke ut, forteller en 
ReAvisa-leser. Les mer om dette 
på nettavisa ReAvisa.no
- Vi drar dit snart og fjerner 
dette. Beklager! Ungdommene 
forteller at det kom en del folk 

for å ødelegge, og noen dro 
hjem tidligere. - Derfor visste vi 
ikke at det var rota så mye, før 
jeg så saken på ReAvisa.no.
Så nå kjører vi flere bort for å 
rydde. Seinere søndag kveld 
sendte ungdommene over bilder 
til ReAvisa av en strøken Sveins 
plass og adkomstvei til Lange-
vann. Tidligere samme dag lå 
det søppel, tomgods, knuste 
flasker og dopapir utover hele.

Rydda opp etter seg på Langevann
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- ditt kjøpesenter 
på veien!

Utvalg som i by’n 
–  service som på landet!

STOR GRATIS 
PARKERINGSPLASS

P

ÅPENT: 9-20 (18)
 MENY 8-21 (20)

WWW.RE-TORVET.NO

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET

PARFYMERI & VESKEBUTIKK
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TEMA: GRUNNLOVSJUBILEUM I RE

Det går et festtog
gjennom landet
- og Re!

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Jubileumskonfimanter i Re
RE/HOLMESTRAND: Av mange jubileumskonfirmanter i Re, 
ble 19 av dem konfirmert borgerlig på Biorama i Holmestrand 
lørdag 3. mai 2014. Kurslederen var Anne Lene Sjue Håkenrud 
fra Vivestad. Sjekk alle navnene på konfirmantene fra Re på 
siste dobbeltside, under “Slekters gang”. Der finner du også 
alle som har stått til konfirmasjon i kirkene i Re. 

Foto: 
Stian Ormestad

Gustav Peter Blom 
var vår mann blant 
Eidsvoll-mennene 
GRUNNLOVSJUBILEUM I 
RE: I sin tale på samfunnshuset 
7. mai nevnte ordfører Thorvald 
Hillestad vår mann på Eidsvoll 
for 200 år siden; Gustav Peter 
Blom fra Nordre Reggestad.
- I disse jubileumstider er det 
interessant å orientere seg 
litt om vårt lokale bidrag til 
begivenhetene for 200 år siden, 
talte ordføreren foran et fullsatt 
Våle samfunnshus. I Re var 
Ramnes kirke og Våle kirke 
såkalte valgkirker. Her skulle 
man finne ut hvem som skulle 
velge ut hvem som skulle reise 
til Eidsvoll. Mennene som ble 
valgt til å velge i Ramnes 
prestegjeld var Forligelsecom-
missair Christoffer Jensen Fos-
san og gaardmand  og lensmand 
Mathias Bjerke. I Våle preste-
gjeld var det gaardmand Ole 
Larsen Sørbye og sorenskriver 
Gustav Peter Blom - sistnevnte 
ble sendt til Eidsvoll og var 
en av Eidsvoll-mennene våren 
1814. Det ble avgjort på ting-
gården Rostad i Våle. Blom 
var en unionstilhenger av den 
innbitte sorten, står det skrevet. 
- Han forholdt seg for det meste 
taus under forhandlingene, 
men det forhindret ham ikke 
i å erte på seg sine politiske 
motstandere, heter det ifølge 
ordførerens tale under mark-
eringen av grunnlovsjubileet på 
Våle samfunnshus 7. mai 2014.

Grunnlovsjubileum 
i Re for 100 år siden
GRUNNLOVSJUBILEUM I RE: Ramnes 
kirke ble pyntet til fest da Norge feiret Norges 
Grunnlovs 100 år 17. mai 1914. Det var pyntet 
med girlandere, blomster og små bjørker og 
norske flagg. Over buen inn til koret står det 
”GUD SIGNE NORGE”.  Det ble tatt bilde 
av den festpyntede kirken og under bildet står 
det: ”Ramnes Kirke ved 100-Aarsfesten 17. 
mai 1914”. Bildet har du kanskje også sett i 
Re-kalenderen. Fritjof Stange fant mye inter-
essant i husveggen da han gjorde vedlikehold 
på den gamle framhuset for noen år siden. 
Blant annet forsiden på avisen Folkets Ven 16. 
mai 1914 med bildet av Riksforsamlingen på 
Eidsvoll og med en lovprisning av grunnloven 
og landet i lyriske ordelag. Stange mente det 
burde passe bra å trykke det i ReAvisa i forb-
indelse med grunnlovens 200-årsjubileum.

Foto: 
Håkon Westby/Re-kalenderen

Grunnlovsjubileum i Re:
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17. MAI I RE: Håvard 
Wolden har som andre 3. 
og 4. klasse-foreldre på 
Kirkevold skole ansvar for 
årets 17. mai-feiring i Våle. 
Wolden er parkeringsans-
varlig i 17. mai-komiteen 
og stusser på hvordan det 
skal gå på den store dagen.
- Her får vi ikke plass til 
mange bilene, sier Wolden 
og ser seg rundt på Bibo. 
- Jeg frykter at det kan bli 
kaos. Idrettsanlegget opp-
graderes og hele området 
endevendes. Der det har 
vært parkeringsplass i 

Trangt om (parkerings)plassen i Våle: Oppfordrer til kompiskjøring på 17. mai

årevis, er det bare jordhauger 
igjen. Alle jubler over det som 
skjer på Bibo, - men ingen har 
nok tenkt på det problemet vi nå 
står ovenfor, sier Wolden. - Hva 
gjør vi nå? Vi går til ReAvisa, 
referer Wolden fra et møte i 17. 
mai-komiteen. De vil komme 
med noen gode råd i avisa: 
- Gå dersom du ikke absolutt 
må kjøre. Må du bruke bilen, 
kjør sammen med venner og 
naboer - kompiskjøring er bra! 
Se deg ut en parkering på lovlig 
plass, gjerne i gårdsplassen til 
noen du kjenner i nærheten. 
- Det er ikke lov å parkere langs 

veiene, forteller han. De få 
plassene som er tilgjengelig på 
Bibo må man prøve å holde av 
til de som virkelig trenger dem, 
eldre og bevegelseshemmede. 
Det foreligger ingen avtaler om 
bruk av området, sånn er det 
bare blitt gjennom årenes løp. 
Det har allerede vært kontakt 
mellom IL Ivrig og 17. mai-
komiteen.
- Ingen kan jo lastes for denne 
knipa vi har kommet i, og 
idrettslaget gjør så godt de kan 
- vi har fått lov til å skyve på 
noen gjerder for å få litt bedre 
plass. Med noen ord i ReAvisa 

bør folk bli obs på problemet og 
ta hensyn. - Vi krysser fingrene 
for at det kommer færre biler 
enn tidligere år, sier Wolden.

Grunnlovsjubileum i Re
foran et fullsatt samfunnshus
GRUNNLOVSJUBILEUM I RE: Med akrobatikk, sang og musikk ble det en flott markering av grunnlovsjubileet i Re.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Vi har slått sammen to 
kor, fra Ramnes skole og 
Solerød oppvekstsenter, 
forteller kulturskolerektor 
Torild Rosenvinge. 

Ja vi elsker dette landet
Det sammeslåtte koret 
sang flott, og Kevin Gilbert 
Andersen (7) synger ut på 
“Godterisangen” (bildet 
øverst til venstre). Mellom 
sang og musikk, var det 
akrobatikk-show av Ny-

sirkusgruppene ved Røråstop-
pen skole. Helt på toppen av en 
pyramide av mennesker klatra 
Aland Husain (7) og hadde fin 
utsikt over den fullsatte salen 
(bildet nest øverst til venstre).
- Det var moro, gliser 7-åringen 
etter showet. Da var det utdel-
ing av diplom til alle, og alle 
barna fikk brus og kake. Det 
fikk forsåvidt alle de voksne 
også. - En helt ny sang skal vi 
synge nå, forteller lærer Bjørn 
Vidar UIvedalen: “Det går et 

festtog gjennom landet”. Barna 
skulle synge litt, så skulle det 
bli allsang. Det var også allsang 
under nasjonalsangen og det 
runget “Ja vi elsker” i storsalen 
på samfunnshuset i Våle. Der 
var det også kunstutstilling med 
elever fra Kirkevoll skole. 

Spennende sjonglering
Taran Henden (14) drilla, 
kulturskolelærerne Benjamin 
Bendu Abrahamsen og Mathias 
Ramfelt sjonglerte og kasta kje-

gler til hverandre - med elvene 
stående i midten. Kjeglene susa 
forbi rett foran nesa på ungene. 
Det fikk mange små og store til 
å sprerre opp øynene. Mathea 
Rehn Bjølgerud spilte trompet, 
Anneli Peddersen fløyte og 
Kristian Heian piano.

Et politisk stikk i avrundinga
Ordfører Thorvald Hillestad 
holdt kveldens tale, der han 
fortalte om Res mann blant 
Eidsvoll-mennene for 200 år 

siden. Les mer om det i en egen 
sak. Tilslutt takka han alle de 
flinke barna og lærerne deres.
Et lite politisk stikk ble det helt 
på tampen, da kulturskolerektor 
Rosenvinge fortalte at det des-
verre ikke ble noen kulturskole-
time framover: - Det er ikke Re 
sin skyld, her har de folkevalgte 
stemt for å beholde kulturskole-
timen. Det kommer derimot av 
at den nye regjeringa vi har nå 
har fjerna ordningen, desverre, 
avslutter Rosenvinge.

17. mai-feiring i Re

17. MAI I RE: Det blir ei 17. 
mai-feiring over samme lest 
som før, med flaggheising 
på Revetal som det første på 
programmet klokka åtte på 
morgenen. Så blir det guds-
tjeneste i Fon, Undrumsdal, 
Ramnes, Vivestad og Våle. I 
Ramnes, Fon og Våle blir det 
bekransing. Tog går i hvert 
sogn, bortsett fra i Vivestad og 
Ramnes og Røråstoppen skoler 
som går i felles tog på Revetal. 
På kvelden er det 17. mai-fest 
på Brårsenteret og på Våle me-
nighetshus. Fullstendig program 
ser du på siste dobbeltside.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Deler ut 70.000 kroner til 
Ramnes og Røråstoppen skolekorps

REVETAL: - Re har fått en tildeling fra Sparebankstiftelsen 
på 70.000 kroner til Ramnes og Røråstoppen skolekorps, 
forteller banksjef Kristin Finsal hos DNB Revetal. Korpset 
ser du spille i toget på Revetal på 17. mai. Les mer og se flere 
bilder på nettavisa ReAvisa.no.

Arkivfoto:
Synne Eggum Myrvang

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

1. januar 1943 ga den norske 
eksilregjeringen ut åtte frimerk-
er med motiver fra motstand-
skampen. Ett av dem 20 øre 
rød viser en vei med påmalt 
hvit tekst: ”Vi Vil Vinne”. Det 
er etter et fotografi tatt somme-
ren 1941 i Hole av Carl Dihle 
(1909-2004). 

Propaganda fra England
Dihle skulle sykle en tur til 
Sundvolden og hadde alltid 
fotoapparatet med seg. I Port-
bakken ved Maren Portens hus, 
møtte han sine venner Frans, 
Egil og Henrik som malte “Vi 
Vil Vinne” på asfalten og bildet 
ble tatt. Han visste at man i 
England var interessert i propa-
gandamateriell og via en kurer 
kom bildet omsider dit og ble 
frimerkemotiv, men uten per-
soner på. Senere under krigen 
kom en ukjent mann og leverte 
Dihle en pakke. Den inneholdt 
frimerker.

Skutt på Akershus i 1945
Personene på bildet er fra ven-

stre: Frans Aubert, Egil Breen 
og Herik Aubert. Frans Aubert, 
advokat, født 1913 ble skutt på 
Akershus 9. februat 1945 som 
represalie på mordet på gan-
eralmajor Martinsen. Frans var 
med i eksportgruppen for flykt-
ninger, han var meldeplass. Ble 
arrestert 24. april 1944 og satt 
i Dødstårnet. Hans siste brev 
etter dødsdommen skrevet fire 
timer før henrettelsen står i Sig-
urd Evensmos bok ”Siste brev 
fra dødsdømte frihetskjempere 
i Europa”. Herman Wildenwey, 
hans fadder, skrev diktet ”Frans 
Aubert” i diktsamlingen ”Filo-
mele”. Brevet ble smuglet ut av 
en nazi-politimann som hadde 
studert juss sammen med Frans 
før krigen. Brevet ble levert to 
dager etter henrettelsen av en 
kurerer og var til Frans forlo-
vede Kirsten Hveem og hans 
bror Henrik. Han hilste også 
til sin søster og vennen Egil og 
han hilste sine slektninger og 
venner. Nestemann, Egil Breen, 
jurist (1913 - 1999) måtte flykte 
til Sverige og videre til London. 

“Vi Vil Vinne” - en sterk historie om et frimerke
GRUNNLOVSJUBILEUM I RE: Vi fikk høre historien av Ellen Beate Hellern 
Folkvord i forbindelse med femtiårsjubileet for frigjøingen i 1995. Da ble bildet 
vist og historien fortalt til elevene ved Ramnes skole.

“VI VIL VINNE”: Et bilde som ble tatt under krigen, frakta 
til England og brukt i propaganda. Bildet til høyre er tatt av 
Carl Dihle i 1941 og utlånt av Ellen Aubert Hellern. Bildet til 
venstre er tatt i 2001 ved 60-årsminnet. Da ble bildet malt opp 
igjen. Bildet er tatt av Tryggve Ellingen og hentet fra Hole 
Historielags hjemmeside.

Foto: Trygve Ellingsen,
Carl Dihle og Ellen Aubert Hellern.
Fra Hole Historielags hjemmeside.

Han var sekretær i sosialde-
partementet fra 1941 til 1945. 
Etter krigen var han knyttet til 
politiet og avsluttet sitt yrke-
saktive liv som politimester 
i Florø. Sistemann Henrik 
Aubert (1908 - 1973) var 
skolebestyrer på Auberts skole i 
Oslo. Han redigerte den illegale 
avisen “Hvepsen”.
Han ble arrestert og satt som 
gissel for sin ettersøkte bror 
Frans. 

Pensum på Ramnes skole
Henrik Auberts datter Ellen 
Aubert Hellern bor på Sem 
og var med på å innvie min-
nesmerket i Portveien ved 
60-årsjubileet i 2001. Da ble 
slagordet malt opp igjen på 
sin gamle plass og fotografen 
Carl Dihle var igjen på plass 
med fotoapparatet. Vi fikk høre 
historien av Ellen Beate Hel-
lern Folkvord i forbindelse med 
femtiårsjubileet for frigjøingen 
i 1995. Da ble bildet vist og 
historien fortalt til elevene ved 
Ramnes skole.

Historielagene inviterer til 
rusletur til Røssedalen i Fon 

Parkering og start ved den gamle kirken på Solberg 
kl. 13.00 søndag 25. mai 2014.

Med Sølve Søyland som kjentmann rusler vi inn i den 
idylliske Røssedalen der det i 1800-årene var bosetning 
på 5 gårder. 

Vi tar pause med din egne niste på hytta til Søyland. 
Det blir rolig tempo, og tilbud om bilskyss for dere 
som har behov for det. Ta med noe å sitte på!

Ramnes Historielag 
i samarbeid med Våle Historielag.

Grunnlovsjubileum i Re:
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Skaane Import Bilverksted AS
Sørbyveien 603, 3178 Våle

Reparasjoner - Eu-kontroll - Klima-
service - 4-hjulskontroll - Service

Vi har avdeling i Våle og på Nykirke 
- felles tlf 330 70 700

Roger i Våle - tlf 930 80 075
Vidar på Nykirke - tlf 920 90 098

Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk, 
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass, 

energi spareglass, sikkerhetsglass, 
interiør, bad, dusj med mer

Interiørglass
Glass på bad og dusj 
Glass på kjøkken

Blir det ikke feid 
til nasjonaldagen? 
REVETAL: - Ber om feiing til 
nasjonaldagen, da dette ikke 
er gjort i vår!! Det skriver en 
Revetal 3-beboer på rapport-
eringstjenesten FiksGataMi.
no. Meldinger som postes her 
sendes rett videre til Statens 
vegvesen region sør og Re 
kommune.

Markering i Ramnes kirke: 
200 år siden grunnloven ble 
underskrevet 4. november 
RAMNES: På samme dag som grunnloven ble 
underskrevet for 200 år siden skal det markeres 
med foredrag om grunnloven, underholdning 
med sang, musikkinnslag og tablå i Ramnes 
kirke, informerer Åse Burås i Grunnlovs-
komiteen. Det blir servering av kake, kaffe og 
mineralvann. Kom gjerne i tidsriktige klær, 
oppfordres det .Arrangører er Ramnes me-
nighet og Ramnes Historielag. Mer detaljert 
program kommer senere. Datoen er tirsdag 4. 
november 2014, og klokkeslettet er symbolsk 
nok fra klokka 18.14 til klokka 20.14.

En hilsen fra “den glemte generasjon”
Vi hører skryt og løfter fra alle partier.
Selvfølgelig er det de unge som skal få alt av goder,
mens de eldre må nøye seg med anbud på sine hoder.
Nå er det jo vi, de eldre, som har kjempet for at de yngre har fått det godt.
Var det ikke på tide at de nå gjorde litt gjengjeld for alle goder de har fått?
Og sørget for at de eldre fikk en eldrehjemsplass eller en trygg liten leilighet.
Det ville være til stor hjelp og gi trygghet på våre eldre dager,
da mange sliter med sykdom og andre plager.
Dessertgenerasjonen blir vi kalt, de unge tror visst at vi - som de - har fått alt.
Jeg husker godt mine barndomsår, de står for meg som om det var i går.
Med slit og armod i trange kår, vi knapt nok maten får.
Mitt kjære hjem var et lite småbruk oppe under åsen,
med noen dyr på båsen som skulle gi mat og klær til alle som levde der.
I stua vi lå - mor, far, barna - store og små, barn som enda ikke kunne gå.
Var det ikke lett å få sove må du vite, noen snorka, andre sukka,
mens resten lå der i mørket og duppa.
Vi var sju i stua, ofte fikk vi besøk av vår moster som gikk på legd.
Min mormor døde så altfor tidlig fra sine små, 
da måtte moster hjelpe så barna sin mat og sitt stell kunne få.
Hele sin ungdom og voksne alder ofret hun for dem,
så de trygt kunne bo i sitt hjem.
Ingen lønn, ingen trygd den gang landet vårt hadde å gi
til slike hjelpende engler som vår moster, som på legd måtte seg begi.
Vi barna ble voksne og et eget hjem ble en higen, men så kom krigen.
År med krig og smerte, nye år med sorg i hjertet. Nye år med lite mat og klær,
for oss som opplevde mellomkrigsårenes fattigdom og slit i sær.
Det var ei tid uten barselspenger, kontaktstøtte eller barnetrygd.
Heller ingen pensjon, sjukepenger, uføre- eller ledighetstrygd. 
Ingen husbanklån eller bostøtte da huset vårt ble bygd.
Med skyhøye renter på 20 - 30 prosent var ikke mulighetene store
for et hjem til seg og sine. Barnehager var den gang ikke funnet på. 
Heller ikke prevansjon eller angrepille. 
Ingen legevakt og utallige medisiner som holder deg i live. 
Ingen fastlege som nå, du hadde slett ikke penger til lege å gå.
Nei, det gikk for det meste i kjærringråd 
-  en vanndott med jodbensin eller borvann på.
Det var bare de sterkeste som overlevde, nå er det blitt både 80 - 90 og 100 år.
Nåtidens unge er så forspiste og fordrukne på alskens søte og usunne saker, 
som brus, øl, vin og fete kaker. Lek og mosjon vet de knapt hva er, 
heller kan de ikke klatre i trær, for data vokser jo ikke der.
Og nå skal vi som er gamle og grå og har levd i denne tida,
opplevd en verdenskrig eller to, med tap av sønn, mann og fedreland. 
Vi kjempet for å få landet fritt og mistet både familie og venner 
- det er det ingen av nåtidens unge som på kroppen kjenner.
De høster jo bare av det den eldre generasjonen har sådd, 
etter at vi til skinnet er blitt flådd
med skatter og avgifter og skyhøye renter.
Det har vært en bragd å overleve i vårt karrige, fjellfylte land.
Vi skal ikke lenger får nyte vår middag med dessert.
For kommunen må spare et hundretusen eller så
- og det skal tas fra de eldre som har jobba og slitt fra de var ganske små.
Sjøl om vi nå er blitt gamle og grå, 
forlanger vi å bli respektert og desserten vår få.
De som styrer og bestemmer over oss får jo millioner i lømn for sine verv,
for å finne ut hvordan de kan redusere vår skjærv.

Med hilsen fra den “glemte generasjon” ved Anna Nordahl Svendsen
(innlegget er noe forkortet)
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ordførere og rådmenn har 
snakka sammen etter at ReAvisa 
satte fokus på saken. Siden 
april-avisa kom i postkassene 
i Re og omegn har det skjedd 
ting i korridorer og kontorer 
på kommunehuset på Revetal - 
og i Stokke. Les også mer om 
trøbbel i grenseland i Re på 
nettavisa ReAvisa.no.

Teller opp folk og fe
- Dette er jo en ganske håpløs 
situasjon for dem det gjelder. Så 
vi ble enig om å se om vi kunne 
komme videre på noen som 
helst slags måte, sier Hillestad 
på telefon til ReAvisa siste 
torsdag i april 2014. Tidligere 
samme dag møttes Re og Stok-
ke i en helt annen anledning, 
men i en forlengelse av møtet 
ble de to kommunene enig om 
å finne ut om kommunegrensa 
kan justeres allerede nå - ikke 
vente fem, ti eller femten år til 
en ny kommunestruktur i Vest-
fold er klar.
- Hvis Re og Stokke henger 
med i en ny storkommune sam-
men, da er problemet løst for 
alle på Grorud. Hvis ikke, vil 
det fremdeles være et problem. 
Og det vil være et problem helt 
fram til spørsmålet er avklart.
- Jeg stiller spørsmålet: Hvorfor 
ikke gjøre det allerede nå? 
Økonimisjefen i Re kommune 
fikk oppdraget samme dag. Han 
skal se på kartet, telle opp folk 
og fe, og i neste omgang må det 
snakkes med folk. Dette må bli 
en frivillig greie for dem som 
bor der, understreker ordfør-
eren.

Må vente med grensejustering
I kroner og øre vil det bety et 
kutt rammetilskudd fra staten 
hvis Re krymper. Hvor mye, er 
nesten umulig å si.
- Nå har økonomisjefen sett 
på dette og når til og med han 
strekker henda i været, da er det 
ikke enkelt. For dette har med 
antall innbyggere, alderssam-
mensetning, sivilstand - om 
du er enslig, enke eller gift, 
med mye mer. Det er fryktelig 
mange parametre dette regens 
ut i fra, og forutsetningene i be-
folkningen kan jo forandre seg 
år for år. I tillegg kommer det et 
skatteutjevningstak på toppen 
av dette, som gjør det ganske 
umulig. Jeg trodde jo i mitt 
enkle sinn at dette var mulig å 

få til, men det viser seg altså 
at det va’kke rekti så enkelt 
likevel. Det er jo dumt, men 
jeg er glad for at vi tok denne 
runden. Det var verdt et forsøk, 
mener ordføreren.

Får gå på skole i Stokke
Likevel er enden på visa god 

Kort om “Grenseland-saken”:
I ReAvisa april 2014 kunne du lese om en trøblete hverdag i 
grenseland. Grorud gård ligger i Re, har postadresse Andebu, 
barna har gått på barnehage og skole i Stokke i generasjoner 
- men ikke nå lenger. 

Mens interkommunalt samarbeid skrytes opp i skyene, blir 
det paradoksalt nok mindre samarbeid når det gjelder skole og 
barnehage.

Barna på Grorud i Re får ikke gå på nærskolen sin i Stokke, 
fordi det er ledig kapasitet på Ramnes skole - to og en halv mil 
unna, der det på veien er tre andre skoler i to nabokommuner. 

En vrien sak for en ellers samarbeidsvillig Re-ordfører, måtte 
Thorvald Hillestad innrømme - mens konstituert rådmann 
Unni Bu forklarer hvorfor det er blitt sånn, som gjengitt i 
ReAvisa april 2014:

- Alle har rett til å gå på nærskolen sin, men nærskolen defi-
neres som den nærmeste skolen i egen kommune, forklarte 
Bu. Taxiregninga tar fylkeskommunen mesteparten av, så sjøl 
om det totalt sett blir dyrere sparer Re kommune penger.

Løsningen på en trøblete hverdag i grenseland kunne ifølge 
ordføreren være å justere på kommunegrensene, men først et-
ter at vi vet hvem som vil bli med på leken og slå seg sammen 
til en ny storkommune. 

- Det vil alltid være ei grense, og noen vil alltid bo i utkanten. 
Men kommunegrensene må kunne tegnes opp på en mer for-
nuftig måte for framtida, enn de grensene vi har i dag. Det er 
noen logiske brister der, det ser vi jo, sa ordføreren til ReAvisa 
den gangen.

Til nettavisa ReAvisa.no sier Hillestad siste torsdag i april:
- Jeg stiller spørsmålet: Hvorfor ikke gjøre det allerede nå? 
Re-ordføreren åpnet for å gi Grorud til Stokke - det vil si en 
grensejustering.

Tirsdag forrige uke forteller Hillestad til ReAvisa: - Jeg trodde 
jo i mitt enkle sinn at dette var mulig å få til, men det viser seg 
altså at det va’kke rekti så enkelt likevel. Det er jo dumt, men 
jeg er glad for at vi tok denne runden. Det var verdt et forsøk, 
mener ordføreren.

Enden på visa er at Grorud blir i Re, men barna skal få lov å 
gå på skole i Stokke - og Re kommune betaler for det.

Kilde: ReAvisa april 2014

Åpnet for å gi Grorud fra Re til Stokke:
- Det va’kke rekti så enkelt likevel!

GRORUD/REVETAL/STOKKE: Mye har skjedd siden ReAvisa kom ut i april. 
Der sto det skrevet om en trøblete hverdag i grenseland i Re. Enden på visa er at 
barna på Grorud får gå på skole i Stokke, men grenda forblir en del av Re.

familiene på Grorud: Barna skal 
få lov å gå på skole i Stokke, 
sjøl om Grorud forblir en del 
av Re. Barnehage blir det verre 
med. - Vi møtes på halvveien, 
og Re betaler for skoleplass i 
Stokke så barna kan gå på skole 
der. Det blir en fastlagt sum 
utifra Vestfoldmodellen.

KANSKJE TEGNER VI ET NYTT OG BEDRE KART FOR FRAM-
TIDA? Hans Petter Gamborg har en av tvillingene på armen og peker 
på kartet som han mener ikke henger på greip. 

Arkivfoto: Stian Ormestad.

ENKLERE HVERDAG I GRENSELAND I RE: Famiilien Gamborg 
på Grorud gård mener det aldri hadde skjedd noe med deres problem, 
hadde det ikke vært for ReAvisa-skriverier.

Faksimile: ReAvisa april 2014

VIL VÆRE FLEKSIBEL OG KOMME FRAM TIL EN LØSNING: 
Ordfører Thorvald Hillestad innrømte i prat med ReAvisa at skole og 
barnehage er et vrient felt for en samarbeidsvillig ordfører. Han øynet 
likevel et håp om en løsning og fikk med seg Stokke på det: Nå har 
planene om grensejustering strandet. Grorud blir i Re, men barna skal 
likevel få lov til å gå på skole i Stokke. 

Arkivfoto: Stian Ormestad.

Lokalpolitikk i Re:
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Stortingsrepresentant på Re-besøk fikk høre 
om gode erfaringer med kommunesamarbeid

Frede Bugge (38), Kleiva

Bør Re kommune slå seg sammen med andre kommuner? - Nei
Hvis vi må slå oss sammen med andre kommuner; hvilken eller 
hvilken mener du det bør bli? - Andebu, Hof eller Holmestrand.
Hva vet du om arbeidet som er satt i gang med sikte på sammen-
slåingen av Re og fem andre kommuner? -Jeg har hørt rykter, og 
at det er snakk om det.

Anelle Gade (15), Ramnes:

Bør Re kommune slå seg sammen med andre kommuner? - Nei.
Hvis vi må slå oss sammen med andre kommuner; hvilken eller 
hvilken mener du det bør bli? - Andebu, for jeg har familie der.
Hva vet du om arbeidet som er satt i gang med sikte på sammen-
slåingen av Re og fem andre kommuner? - Ikke stort

Thora Rye-Johnson (67), Revetal

Bør Re kommune slå seg sammen med andre kommuner? - Ja. 
Det er for mange småkontorer og administrasjoner.
Hvis vi må slå oss sammen med andre kommuner; hvilken eller 
hvilken mener du det bør bli? - Jeg mener det burde bli Andebu.
Hva vet du om arbeidet som er satt i gang med sikte på sammen-
slåingen av Re og fem andre kommuner? - Noe rådmannen sa, 
”nå må det ikke tenkes mer, nå må det skje noe”.

Tre fra Re om kommunesammenslåing:

REVETAL: Mandag 5. mai 
besøkte stortingsrepresentant 
Kårstein Eidem Løvaas (H) Re. 
Ordfører Thorvald Hillestad 
og fungerende rådmann Unni 
Bu hadde mange spennende 
prosjekter å fortelle om, står 
det skrevet i en pressemelding 
etter besøket. Stortingsrepre-
sentant og medlem av Familie 
og kulturkomiteen Kårstein 
Eidem Løvaas besøker alle 
kommunene i fylke for å bli 
bedre kjent. - Jeg vil høre hvor 
skoen trykker for de enkelte og 
bli bedre kjent med det politiske 

miljøet, forteller Høyre-man-
nen. Ordfører Thorvald Hill-
estad og fungerende rådmann 
Unni Bu hadde mye spennende 
å fortelle om Re. - Det er gode 
erfaringer med samarbeidet 
mellom de nærliggende kom-
munene, blant annet har vi etter 
sammenslåing fått et svært 
velfungerende skattekontor, 
forteller ordføreren. Det er gode 
erfaringer som kommunen tar 
med seg i det videre arbeidet 
med kommunereformen. Unni 
Bu forteller også at oppfølgin-
gen av barnevernet er veldig bra 

og at det jobbes forebyggende 
på tvers med prosjektet 
«smART oppvekst». Kom-
muneøkonomi er en utfordring 
også i Re, men det er en kom-
mune i sterk vekst og med spen-
nende fremtidsutsikter. Etter 
møtet ble det en liten omvisning 
av kommunesenteret på taket 
av kommunehuset, som vi ser 
av bildet over - med Unni Bu 
til venstre, ordfører Thorvald 
Hillestad til høyre og storting-
srepresentanten i midten.

Foto: Privat.

Tekst og foto:
Ingrid Ormestad og Torje Ormestad Larsen, arbeidsuke-elever fra Revetal ungdomsskole

LOKALPOLITIKK I RE: På 
agendaen sto nærmere tjue 
saker, blant dem to om Re-
vetal ungdomsskole: “Tilsyn 
etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og 
skoler”, og “Forstudie bygging/
rehabilitering av Revetal ung-
domsskole“. I tillegg ble “Salg 
av kommunale eiendommer, 
sykehjem / omsorgsboliger” 
behandlet, der Krakken og Re 
sykehjem i Våle står på lista.  
“Oppfølging av sak 14/237: 
Melding KURV og interpellas-

Les om gårsdagens kommune-
styremøte på nettavisa ReAvisa.no

jon i kommunestyret” var også 
oppe, der det var full forvirring 
forrige gang saken var oppe. 
I KURV ligger det at kultur 
og middelaldersatsingen skal 
ligge til grunn for utviklingen 
av Revetal. Flere representanter 
stemte da feil, mot KURV. Blant 
annet Trude Viola Antonsen 
(Ap): - Jeg kan ikke skylde på 
noen ting. Det må ha vært noe  
i kaffen! Les mer om dette på 
nettavisa ReAvisa.no, og les 
også om gårsdagens 
kommunestyremøte.

GJENNESTAD/RE: Nærmere 
45 bondelagstillitsvalgte møttes 
7. mai 2014 på Gjennestad i 
Stokke for å gjennomgå statens 
tilbud i forhandlingene om årets 
landbruksoppgjør. - Det var 
klar melding fra lokallaga om 
at vi ikke kan godta ti prosent 
av kravet vårt, skriver Vestfold 
bondelag på sine nettsider. Skal 
dette føre til en jordbruksavtale, 
må det betydelig forhandlings-
gevinst til. - Enkeltelementer 
i tilbudet kan isolert sett være 
bra, men retningen er feil, sa 
leder i Vestfold bondelag Hans 

Edvard Torp, fra Våle. 
- Spesielt er jeg skuffa over at 
kornproduksjonen kommer så 
dårlig ut. 
Bøndene ga klart uttrykk for at 
de er klare for aksjoner der-
som det blir nødvendig. Med 
forslaget får hoveddelen av 
brukene en negativ eller liten 
inntektsutvikling. Bare de aller 
største kan få mulighet til ves-
entlig inntektsvekst. I Vestfold 
må en bonde ha mer enn 50 
kuer eller mer enn 4000 dekar 
korn for å komme positivt ut, 
ifølge Norges bondelag.

Årets landbruksoppgjør:
Re-bøndene er klare for å aksjonere

- Hva er det med Verpdalen og folk sine 
evner til å legge fra seg søppel der!!!??? 
VERPDALEN: - Jeg er arg! Det skriver en ReAvisa-leser som 
kjører Verpdalen så å si hver dag og stadig ser søppel slengt der. 
Forrige gang var det en sofa, som Vegvesenet fikk fjerna ganske 
så kjapt. Denne gangen er det søppel av mange slag. - Hva er det 
med Verpdalen og folk sine evner til å legge fra seg søppel der, spør 
ReAvisa-leseren irritert på epost, med bilde vedlagt.
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Ramnes-elever gir til barnehjem

RAMNES: Fredag før påske ble resten av innsamlede klær, 
sko og leker hentet på Ramnes skole. Alt skal til et barnehjem 
for foreldreløse barn i Malawi som heter Blom. Opptakten 
til innsamlingen var en henvendelse fra Johan Svendsen ved 
Jacobsen Electro Group som har sitt hovedmarked i Afrika. 
En av de ansatte driver et barnehjem for foreldreløse sammen 
med kona. For tida tar de vare på 375 barn. Siden de reiser 
mye att og fram i joben kan de også ta mye med seg som 
trengs til barnehjemmet. Elevrådet sa et klart ja til å bli med. 
De sendte derfor et brev ut med oppfordring til å levere klær, 
sko, leker med mer i uke 15. Oppfordringen slo godt an, det 
ble en stor haug med brukbare, brukt-ting så det måtte hentes 
i to omganger. Elevrådsrepresentantene var godt fornøyd med 
responsen. Tegnesaker, leker og kosedyr var også levert blant 
alle posene med klær og sko. Fotballstøvler lå også i haugen. 
Kanskje det mest eksotiske på tur til Afrika: To kosedyr-elger. 
På bildet ser vi bak fra venstre tre elever fra 7. klasse: Lone 
Knotten, Julie Aas Borge og Pernille Holm. Videre elevråd-
sleder Tiril Kristine Knotten, nestleder Jeanett Kolsing og 
sekretær Victoria Kolsing.

Foto: Håkon Westby

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Siste tirsdag i april fikk elev-
ene på idrettsfag en annerledes 
gymtime. De ble introdu-
sert for den afrobrasilianske 
kampsporten Capoeira.

- En annerledes gymtime
Instruktør var Mester Manel 
som er trener for 300 ungdom-
mer i  Favellaene i Rio for 
å holde dem unna gatene og 
kriminalitet. Med seg hadde han 
sønnen Michel med kallenavnet 
Melodia. Han er gift med ei 
norsk jente og bor nå i Tønsberg 
hvor han driver kurs i Capoeira. 
Læreren i klassen Judith Helene 
Bratten ble kjent med sporten 
gjennom en tidligere elev Herlle 
Pereira Rodrigues. Han fikk 
henne til å melde seg på kurs. 
Det var også Herlle som var 
tolk da Mester Manel under-
viste i Capoeira. De to instruerte 
Re-elevene og hadde også en 
oppvisning i Ramneshallen. 
Med akrobatiske bevegelser 
til musikk og med bevegelser 
som lignet turn og den norske 
folkedansen halling imponerte 
både Re-elevene og ReAvisas 
utsendte. Vi spurte en av elev-
ene på idrettsfag, Aksel Heien 
Larsen om hva han syntes om 
Capoeira?
- Gøy, sier Aksel, - det var jo 
annerledes enn en vanlig tren-
ingstime.

Skaper noe fint sammen
Etter timen fortalte de om 
sporten som ble utviklet i Brasil 
under slavetiden på 1600-tallet, 
da slavene trente til musikk 
slik at herskerne trodde det var 
en dans. Indianerne hadde en 
dans som lignet. Capoeira fikk 

En annerledes gymtime på Re vidergående skole

den formen den har av Mester 
Bimba i 1930. Også eliten 
begynte med kampsporten og i 
1932 ble det holdt en oppvisn-
ing for president Vargas. Siden 
har den vært godkjent i Brasil. 
Ved å trene Capoeira utvikler du 
smidighet, balanse fleksibilitet, 
koordinasjon og kondisjon.  
Sporten skiller seg i stor grad 
fra andre typer kampsport, da 
den inneholder elementer av 
dans, musikk og akrobatikk.  
For mange handler Capoeira 
om samhold og samarbeid for å 
skape noe fint sammen. 

Gratis kurs til sommeren
Manel forteller at arbeidet blant 
de unge i Favellene i Rio er for 
å gi de unge selvtillit, tro på 

fremtiden og holde dem unna 
gatene og kriminalitet. Musikk-
instrumentene og hjelpemidlene 
er enkle, men effektive. 
Judith Helene Bratten ble over-
rasket da hun av Mester Manuel 
fikk overrakt et belte som viser 
at hun har klart første grad av 
capoeira. 
- Noe av det fine med sporten er 
at her kan barn og voksne trene 
sammen, forteller Judith. Også 
Herlle Pereira Rodrigues som 
var tolk og oversatte mellom 
portugisisk og norsk syntes det 
hadde vært en fin dag.
Skulle noen ha lyst til å prøve 
seg på Capoeira så holder Pro-
fesor Melodia kurs hver onsdag 
på Klokkeråsen skole, og gir 
gratis kurs fram til sommeren.

BERGSÅSEN: Re-elevene ble introdusert for en afrobrasiliansk kampsport.

“GYMLÆRER” FRA BRASIL: Judith Helene Bratten hadde 
besøk av ”Melodia” Michel og hans far Mester Manuel 
fra Rio de Janeiro som demostrerte den afrobrasilianske 
kampsporten Capoeira for idrettsfagelevene ved Re videre-
gående skole. Til høyre Herlle Pereira Rodrigues som var 
tolk. 

Foto: Håkon Westby

Knallhard start på Re-uka
BERGSÅSEN: Re videregående skole, mandag 5. mai 2014: 
Toppidrettselevene kjører en ny vri, med benkpress og 3.000 
meter løping etterpå. De som løfter tyngst får et forsprang 
i løypa. - Dette er "3.000 benkpress", den første av sitt slag 
som sådan, forklarer elevene. - Vinneren skal lage en plakett 
med navnet sitt og henge på styrkerommet til heder og ære, 
sammen med kommende vinnere de neste åra. Mette Liset 
(18) fra Våle løfter ikke mest, men løper kjappere enn alle 
sammen. Den lokale skijenta tar igjen den ene etter den andre 
og vinner knepent med ti sekunder. I gutteklassen vinner 
Håvard Andersen (17) fra Stokke. Les mer om blodslitet på 
mandagsmorran på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad

ReAvisa.no
tips@ReAvisa.no

tlf 488 69 444

Skolene i Re:

Husk sommermagasinet!
Frist 11. juni, ut 18. juni.
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Kjellhaug Lien overtar still-
ingen etter Marit Flatø som 
tok over etter Alfred Ringdal i 
2010. 

- Kortere vei til johb
- Det blir rart, sier avtroppende 
Ramnes-rektor Marit Flatø. 
- Det var en tung avgjørelse, 
for Ramnes skole har vært en 
god skole – både elever, ansatte 
og foreldre samarbeider godt. 
Marit Flatø kom til Ramnes 
skole som lærer i 2004. Siden 
har hun vært plasstillitsvalgt 
og undervisningsinspektør 
fra 2004. I 2010 tok hun over 
rektorstillingen etter Alfred 
Ringdal. Nå begynner hun i ny 
jobb som rektor på Granly skole 
i Horten. - Som rektor blir en 

Rektorskifte på Ramnes skole

engasjert i lokale saker – og da 
er det godt å bli engasjert der 
jeg bor i Horten. Nå får jeg også 
mye kortere vei til jobben!
Marit forteller at hun har likt 
seg veldig godt i Re. Hun har 
vært her i 11 år og synes Re 
ligner veldig på Hof der hun 
vokste opp. Marit ønsker sin 
etterfølger, Kjellaug Lien, lykke 
til i jobben.

- Kjenner godt til Re
Kjellaug Lien har vokst opp 
på Tjøme. Hun forteller at hun 
har vært mye i Re siden hun og 
familien kom tilbake til Vestfold 
i 1997 etter å ha vært 12 år i 
Jølster. Hun er med i Ramnes 
og Våle Orkesterforening og 
er derfor godt kjent med alle 

lokalene og kirkene i kom-
munen etter alle konsertene 
som har vært holdt her. Lien 
begynte i lærerstilling på Nøt-
terøy i 1997 og har siden vært 
inspektør og konstituert rektor 
flere ganger. Hun har også vært 
tillitsvalgt og er nå leder for 
Utdanningsforbundet på Nøt-
terøy, men gikk av samtidig 
som hun starta på Ramnes skole 
1. mai. - Jeg gleder meg til 
jobben, forteller påtroppende 
Ramnes-rektor uka før møtet 
med Ramnes skole. Hun hadde 
allerede hilst på personalet.
- Re bruker SmART oppvekst 
– noe jeg kjenner fra Nøtterøy 
hvor vår skole, Oserød, brukte 
deler av det sammen med ”Det 
er mitt valg”.

RAMNES: Kjellaug Lien (57) har overtatt rektors kontor på Ramnes skole.

REKTORSKIFTE PÅ RAMNES SKOLE: Påtroppende Ramnes-rektor Kjellaug Lien til venstre, 
som overtar etter Marit Flatø som har overtatt rektorstillingen ved Granly skole i Horten.

Foto: 
Håkon Westby

NYBYGG
SKJEGGESTADÅSEN
Flotte tomter uten byggeklausul på Tomtefelt B11 og
B12!

Kontakte megler for mer informasjon om tomtene.

Ring gjerne for å avtale en omvisning i Skjeggestadåsen!

Kontakt:
DNB Eiendom / Vestfold Nybygg
Megler: Anne Handegaard tlf. 90 28 97 50
Megler: Trond Holsvik tlf. 91 88 51 95

dnbeiendom.no

TOMTEFELT
B11
B12
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- Jeg har alltid drømt 
om å drive mitt eget bakeri!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Jeg har alltid drømt om å drive 
mitt eget bakeri, sier Karin 
Gamst fra Strange. Drømmen 
er gått i oppfyllelse, og Karins 
bakeri på Solvoll i Våle har 
vært i drift siden november i 
fjor. I løpet av et halvt år har 
hun fått mange faste kunder, 
og stadig nye kommer innom. 
De kommer fra Re, men også 
byene rundt oss som Horten og 
Tønsberg.

- Alltid vært glad i å bake
Sjøl om drømmen alltid har 
vært å drive bakeri, har hun 
aldri jobbet innen faget tidlig-
ere. - Men jeg har jobba med 
mat, jeg har jobba på kjøkken 
tidligere blant annet. Jeg har 
alltid vært glad i å bake og 
gjort det mye hjemme, som en 
hobby. De siste åra har jeg vært 
hjemme med fire barn, men nå 
er de blitt så store at jeg hadde 
muligheten til å realisere drøm-
men, forteller Karin til ReAvisa.
- Ei venninne fra hjembyen 
Kristiansand, der jeg opprin-
nelig kommer fra, driver kafete-
ria, bakeri og konditori der. Hun 

har jeg lært veldig mye av, pluss 
at det finnes mange gode råd på 
nettet. 

Lidenskaplig opptatt av 
baking - på gamlemåten
Karin baker på gamlemåten 
med lite gjær og kaldheving, og 
alt bakes ut for hand. 
- Folk hadde god tid i gamle 
dager. Jeg begynner på mandag 
med produksjonen av brød som 
selges i bakeriet på onsdag. 
Karin forteller om en lidenskap 
til faget og sånn det ble gjort 
før i tida. Det er hele greia for 
å drive med dette. Hun lager 
også økologiske bakevarer, og 
speltbrød. Hun lager egentlig 
det aller meste, men på en gam-
meldags og sunn måte. Med så 
mye tid lagt ned i hvert brød og 
hver kake, kan det være vrient 
å se for seg hvordan dette går 
rundt. Prisene er ikke stivere 
enn andre steder man får kjøpt 
bakevarer. - Jeg får låne lokaler 
her på Solvoll gratis, det hjelper 
jo litt. Jeg i oppstarten enda, 
men mener jeg har grunn til å 
være optimist. Mange fornøyde 

kunder er den beste betalingen 
jeg kan få  - og reklamen for å 
få enda flere fornøyde kunder.

Holder åpent på 17. mai
Foreløpig klarer hun seg alene, 
med noen gode hjelpere i travle 
tider. Fredagene er den mest 
folksomme dagen. Kanskje 
trenger hun hjelp på mer fast 
basis framover. Karins bakeri 
har åpent onsdag og fredag, det 
samme har Bobbys pizza på 
samme sted. Pizzaen åpner litt 
senere på dagen. 
- Så må du få med at vi holder 
åpent på 17. mai, kanskje 
noen vil legge turen hit for en 
kaffekopp og noe sunt og godt 
å tygge på?

VÅLE: Karin Gamst driver bakeri på gamlemåten, akkurat som hun alltid har 
drømt om å gjøre det. Brødet du kjøper på onsdag, starta hun å lage på mandag.

LIDENSKAP FOR BAKING - PÅ GAMLEMÅTEN: 
Karin Gamst fra Strange baker på gamlemåten med lite gjær og 
kaldheving, og alt bakes ut for hand. - Folk hadde god tid i gamle 
dager. Du finner Karins bakeri på Solvoll i Våle, der det er oppe 
hver onsdag og fredag. På samme plass er også Bobbys pizza 
oppe de samme dagene.

Foto:
Stian Ormestad

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

Bispeveien 946, 3174 Revetal
Mobtlf: 93849712

Epost: maryonssystue@gmail.com

Næringsliv i Re:
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www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

Bispeveien 1518, Våle (Gamle Hegg bruk) tlf 33 38 09 20
Åpningstider: Mandag - fredag 9 - 16

Vår lokalkunnskap - din fordel!
Ta kontakt med Truls Bøhle eller Thor Fredrik Hanssen 
Solberg i banken på Revetal eller på telefon 47 67 55 00

Eiendom Re/Andebu

Ny meny!
Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Blomstergården på Bjune har im-
portert en quinoasort fra Danmark. 
Der har forskerne funnet en sort de 
mener kan egne seg for dyrking i 
Skandinavia. 
- Nå skal vi så et helt mål for å 
se om det lar seg gjøre, forteller 
Rune Christoffer Holm på Blom-
stergården. Ellers er det produk-
sjon og salg av sommerblomster, 
samt produksjon av korn og fôr til 
litt over 30 vinterfôrede sauer på 
gården. 

En svært næringsrik 
og glutenfri plante
- Quinoa er en svært næringsrik 
plante, og utpekt av FN som en 
plante som kan hjelpe oss til å 
klare å gi mat til en voksende 
befolkning. Blant annet er det like 
mye proteiner i quinoa som i egg. 
Den er naturlig glutenfri, og blir 
brukt som erstatning for makaroni 
i supper eller som en type næring-
srikt frø i brød, forteller Holm. 
Quinoa kommer opprinnelig fra 
Andesfjellene i Sør-Amerika. 
Plantene ser ut som 1,5 meter høye 
meldestokker. Frøene deres er 1,5 
til 2 millimeter store, men hver 

plante lager mange av dem. 
- Jeg fikk interesse for denne 
planten da jeg leste om at den 
var glutenfri.
Den ene datteren på gården har 
cøliaki og for personer som ikke 
tåler gluten er quinoa et godt 
alternativ. 

Ingen store forhåpninger 
for det første året
Dyrking av quinoa har ikke blitt 
gjort i Norge i stor skala før.
- Det eneste prosjektet jeg har 
funnet er en test som ble gjort av 
Bioforsk på Tingvoll i Møre og 
Romsdal. Der testet de et lite ut-
valg sorter, men bare en kvadrat-
meter av hver.  Ut fra forsøkene 
i Danmark vet vi at plantene 
trenger litt lenger vekstsesong 
enn hvete. Plantene må gjødsles 
godt underveis i kulturen, og 
de trives i silt- eller leirejord. 
Quinoaen må også ha det passe 
fuktig, og tåler lite tørke. Alt 
dette gjør at det er stor usik-
kerhet knyttet til dette forsøket. 
Derfor regner jeg egentlig med 
at det kommer til å gå ganske 
dårlig i år, sier Holm.

Pioner-prosjekt på Blomstergården
BJUNE: Ingen har prøvd det før her til lands, men på 
Blomstergården i Re skal ett mål dyrkes opp med en 
vidunderplante fra Andesfjellene.

TESTING, TESTING.....: Første 
helga i mai var det full aktivitet 
på Blomstergården på Bjune - da 
ble de første frøene sådd av den 
nye planta. På bildet ser vi Borger 
A. Holm i full sving. Så blir det 
spennende å se om vidunderplanta 
fra Andesfjellene trives i Re og 
Norge. Et helt mål er sådd, og 
dyrking i så stor skala er aldri 
gjort før her til lands.

Foto: Privat
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Plumbo til Ramnes siste helga i juni

Nytt Elverhøy-møte 22. mai: 
- Lager liv på lokalet igjen!
RAMNES: Først et krisemøte i 
februar, så et "avviklingsmøte" 
i mars - som snudde pessi-
misme til optimisme og heller 
ble et møte om muligheter for 
framtida, og så en idedugnad på 
møtet siste torsdag i april 2014. 
To Knut-er holder liv i pros-
sessen, og får stor applaus da 
de tar på seg tittelen "foreløpig 
forankringspunkt for prossessen 
videre". Flinke folk, godt kjente 
i bygda, som sørger for møtele-
delse, referat og ikke minst 
god stemning. Knut Høydal, 
tidligere ungdomsskolelærer 
på Revetal, høyskolelærer og 
aktiv i kulturlivet i bygda, sørga 
for sang og dans, - vi må holde 
varmen! Elverhøy går på spare-
bluss og varmen er skrudd så 
å si av. Flere ganger i løpet av 
møtet måtte alle opp og stå for 
å danse og synge. Knut Harald 
Evensen, tidligere redaktør og 
nå primus motor for Re-minne 
og formann i Våle historielag, 
og representant fra Vårakoret 
- mange hatter på hodet til en 
engasjert mann. Han sørga for 
høytlesing fra Elverhøy-histo-
rien helt på tampen av et langt 
og engasjerende møte. Disse to 
Knut-ene kan kontaktes av alle 
som har ideer for huset, vil være 
med på prossessen videre, og 
generelt er interessert i å bruke 
Elverhøy. De har allerede vært i 
kontakt med mange, og tilbake-

meldingene på ideen om "Kul-
turhuset Elverhøy" er positive, 
kan de fortelle. Det neste på 
planen er å finne en driftsform 
i samarbeid med eventuelle 
stiftere som går sammen - det 
kan være foreninger, organisas-
joner og lag. Det kan også være 
privatpersoner og firma - flere 
lokale firma har allerede spytta 
inn store summer for å redde 
et skakk-kjørt Elverhøy. Neste 
møte blir 22. mai 2014, og da 
står valg av selskapsform på 
agendaen. Etter at formalitetene 
er på plass, blir forhåpentligvis 
Elverhøy samlingspunktet 
igjen for Ramnes-bygda. - Alt 
trenger ikke skje på Revetal. 
Vi trenger et forsamlingslokale 
i bygda vår, er alle oppmøtte 
enig i. Pub blir foreslått som et 
arrangement, der folk kan bli 
bedre kjent med naboene over 
et glass med godt drikke. Fest 
og moro, revy, møter, marked, 
knøttefotball og disko for de 
minste, olabilløp, med mange 
flere gode ideer kommer også 
fram i løpet av en spennende 
idedugnad 24. april 2014 på 
Elverhøy - les mer om møtet på 
nett ReAvisa.no. Nå er det opp 
til bygdefolket, organisasjoner, 
lag og foreninger å bruke huset. 
Blir det brukt, blir det redda  - 
for nye 100 år?

Foto: 
Stian Ormestad

BEKKEFARE: - Vi har  vært så 
heldig å få Plumbo på plakaten 
i år, forteller brødrene Espen 
og Svein Flåteteigen som står 
bak Bekkefare musikkfestival, 
hjemme på familiegården langs 
Kileveien i Ramnes. - Flere 
lokale helter står på plakaten, 
som for eksempel Blues Believ-
ers og Roger Bergan & The 
Loose Cannons. I tillegg er det 
verdt å få med seg Krast og 
Dogs of Lust, med mange flere. 
Det blir også et gjensyn med 
Wefring fra Sverige (på bildet 
til høyre) som mange allerede 
har et godt forhold til, dette blir 
tredje året på rad de spiller her. 
Det er vanskelig å si noe om 
publikumstall, forteller brø-
drene, - vi har vært veldig uhel-

dig med været de tidligere åra. 
Festival-området tåler en del 
regn etter utbedringer som har 
blitt gjort underveis. Så dårlig 
vær bør ikke være noen unn-
skyldning for ikke å komme, 
mener gutta. Musikkfestivalen 
starta i sin tid som en grillfest, 
og det er det fortsatt,. Det vil 
være mulig for folk å grille 
medbragt grillmat. I tillegg blir 
det kiosk med vått og tørt til 
rimelige priser, som tidligere 
år. Festivalen har både nettside 
på www.bekkefare.com, side 
på Facebook, med arrange-
ment der hele programmet kan 
studeres for helga 26 - 27 - 28. 
juni 2014. 

Arkivoto: 
Stian Ormestad

Les mer på ReAvisa.no

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Foreningsliv i Re:
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EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

H A N S E N
B Y G G  OG  A N L E G G
THOMAS HANSEN
TLF 950 53 216
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120 på søndagskaffe i 
“rundkjøringa” i Ramnes
MØRKEN: Det var folksomt i 
skauen innafor Mørken første 
søndagen i mai. Hjepetjønn 
Sanitetsforening hadde inn-
budt til søndagskaffe i “rund-
kjøringa” på skogsbilveien til 
Mørken. “Rundkjøringa” ble 
laga i 1981 og sanitetsforenin-
gen har hatt samlinger der siden 
2008. Denne gangen kom det 
hele 120 mennesker som koste 
seg i sola med Sanitetsforenin-
gens ertesuppe, pølser og kaffe 
og hjemmebakte kaker. Folk 
gikk natursti, kastet piler og 
ringspill, eller rett og slett koste 

seg med en prat med gamle 
kjente. Mange hadde tatt 
turen langveisfra for å møte 
gamle sambygdinger. Torill 
Svinsholt inviterte ReAvisa til 
rundkjøringa i Ramnes, - for 
der var det folksomt, kunne 
hun fortelle. Vi fikk forklar-
ing på kjøreveien, så nå vet 
også vi hvor “rundkjøringa” 
i Ramnes ligger hen – midt i 
skauen, mellom Granssetra og 
Mørken, like ved traseen til 
Reløypa.

Foto: 
Håkon Westby

Bibbi Tvinde Øberg
Gullsmed

Tlf: +47 928 53 849

bibbi@gullsmeddesign.no
www.gullsmeddesign.no

www.facebook.com/BibbiDesign
Bibbi Design

Designer det  du ønsker deg
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Lederen i Ramnes Historielag, 
Helga Bjerkø, ønsket velkom-
men til de mange frammøtte og 
ga ordet til Øyvind Skjeggerød 
som viste rundt på området. 

Skal montere turbin fra 1864
Først viste Skjeggerød rundt 
utvendig hvor han også gikk 
innom den gjenoppsatte saga 
fra Skotvedt i Fon. Utvendig 
kledning er nå første prioritet 
sammen med vinduene. Et 
biokjemisk renseanlegg skal på 
plass og tankene ligger allerede 
utenfor mølla. En turbin fra 
1864 skal monteres og settes i 
drift igjen. Hans Kr. Haug fra 
Våle Historielag kunne fortelle 
at man kan følge restaurerin-
gen av Bakke mølle på deres 
hjemmesider. De tar bilder og 
dokumenterer fortløpende på 
lagets hjemmeside.

Mange vassdrag med sag
Inne viste Skjeggerød fram 

arbeidene som var gjort i de 
tre etasjene: Toalettene som er 
gjemt i en gammel dampkjele, 
dampmotoren med et enormt 
svinghjul, kjøkken og øverst 
oppe et stort møterom med bord 
og stoler. Der viste Tor Bjørvik 
sine bilder fra de mange stedene 
i Re hvor det har vært kverner 
og sager som utnytta vann-
kraften i de mange vassdraga i 
tidligere tider. De fleste steder 
hadde kvern eller sag. Bildene 
var fra registreringa av gamle 
kulturminner, som han har 
vært med på. Han starta på 
Kile hvor det hadde vært en 
sag, var innom Mellombruket 
på Fossan før han tok turen til 
Snekkestaddammen der det var 
isskjæring. Videre kvernbekk på 
Helland, Attfallsdammen ved 
Hem, Sørbyelva, Serkland og 
Skau, Lefsaker, Søndre Fossan 
og Mellombruket. Her nevnte 
han Bernås som laget vaske-
maskiner og skafter. Så viste 

BAKKE MØLLE: Nesten 80 var til stede på Ramnes historielags møte på Bakke 
Mølle onsdag 23. april for å se og høre hva Øyvind Skjeggerød har fått til og om 
planene framover. Tor Bjørvik viste bilder av gamle spor fra bekkekverner og 
sager i de mange små og store vassdraga i Re.

han gamle bilder fra Bakke 
Mølle. Et bilde viste et høyt 
tårn sør for mølla som Harald 
Gjersøe fortalte var en form for 
kraftoverføring fra mølla til et 
teglverk som lå oppe på jordet. 
Den mølla som var på bildet 
brant i 1905, men ny mølle ble 
bygd med sag som sto til 1927. 

Inntektene går til Bakke mølle
Bjørvik viste så bilder fra Ram-
nes, Hvamsfossen og demning 
på Vestre Skotvedt før han 
tok turen til Vivestad: Svarte-
bekksaga, Gjøtterud, Damtjønn, 
Svervestolen hvor det hadde 
vært dreiing, Årvoll, Stokke, 
Nedre Lønn, Merkedammen, 
Valmestad med både mølle og 
sag og til slutt Valmestadrød 
sag. Skjeggerød og Bjørvik 
ble takket av Helga Bjerkø 
og overrakt blomster.  Bjerkø 
kunne fortelle at overskuddet 
av kveldens utloddning gikk til 
stiftelsen Bakke Mølle.

Historielaget møttes på Bakke Mølle

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Med oppmøte på Høyjord skole 
i Andebu, kjøretur gjennom 
Re, og til det endelige målet 
Bakkenteigen i Horten på 
parkeringsplassen til høyskolen, 
ble det en lang kortesje i regi 
av Re motorklubb. Det står det 
oppstilt flotte, strøkne veteraner, 
bruksveteraner og mer slitne 
veteraner. I Re motorklubb er 
det rom for alle, og det synes 
i en veldig variert bilpark på 
høyskole-parkeringa 
1. mai 2014.

Hverdagsbil fra 1960-tallet
Den mest fargesprakende blant 
nærmere 200 veteraner er en 
gammel Trabant lakkert i to 
varianter av rosa. Bak rattet 
sitter Trine Bergseth (39) 
fra Passebekk, - En sikkelig 
konebil!
- Denne bruker jeg hele somme-
ren, det er hverdagsbilen dette 
her, sier hun og poserer stolt i 
førerdøra på den lille Traban-
ten. Den gamle Øst-Europeiske 
folkebilen har kanskje et dårlig 
rykte på seg, men to-takteren 
putrer og går.
- Den går som ei klokke, 
forsikrer Trine med et stort 
smil. Hele veien fra Høyjord til 
Bakkenteigen også. - Jeg har 
vært med fra første året, da var 
det ikke mange bilene med. Det 
er kjempegøy at vi er blitt så 
mange!

Pynter en rusten Lada
Nyvalgt leder i Re motorklubb 
Thor Bøe fra Høyjord dirigerer 
biler, ganske overraska over det 
rekordstore oppmøtet. Men alle 
får plass på den store parker-
ingsplassen på Bakkenteigen. 

Emma Sophie (3 1/2) pynter på 
pappas rustne Lada stasjons-
vogn med en tiara i grillen. Den 
klarer neppe å veie opp for all 
rusta, for den er det mye av. 
Ladaen er pussa ned og lagt i 
saltlake for at den skal ruste. 
Styggpen og drit-tøff, rett og 
slett. Pappa Ruben Eilertsen fra 
Ramnes forteller at Ladaen skal 
være sånn, 
- "Alle" hater Lada, så hvorfor 
ikke gjøre den så stygg jeg bare 
klarer? 

Reiser tilbake i tid
Det går ikke bare i bil, men an-
dre gamle gjenstander står også 
høyt i kurs blant veteranbil-
entusiastene. Som for eksempel 
en 60-tall piknik-radio.
- Jeg fikk kjøpt den på et 
veteranbiltreff. Det er en ekte 
60-talls, ikke noe moderne 
retro-design, forteller Ole 
Anders Rønningen fra Holme-
strand, som er på piknik med 
Ina Therese Astad. 
De har funnet seg en en grønn 
flekk på en midtrabatt på park-
eringsplassen.
- Den har til og med et feste 
bakpå her, så den kan hukes fast 
i bilen som en bilradio også, 
viser Therese.

Kjører i 17. mai-toget
Videre er det både store slod-
der av noen amerikanere, en 
bitteliten Mini, gamle bobler, 
Volvoer og Forder, enda eldre T-
Forder, pick-uper, hot-rods, og 
ett par gamle folkevognbusser 
- noe for enhver smak. 
Neste gang Re motorklubb skal 
vise seg fram er på sjølvaste 17. 
mai, bakerst i toget.

HØYJORD/BAKKENTEIGEN: - Jeg har vært med 
helt siden første året da vi var 20 - 30 biler, forteller 
Trine Bergseth (39) fra Passebekk. Årets 1. mai-følge 
telte nesten 200 biler med alle som hang seg på.

Nesten 200 veteranbiler 
på tur med Re motorklubb

TO BILER BLANT NESTEN 200: Re motorklubb
samler alle slags biler når de kjører sin årlige 
1. mai-tur, og her er to av dem: En Trabant og en 
Lada, to slitere fra gamle Øst-Europa som fortsatt 
tikker og går den dag i dag. Ved den rosa bilen ser 
vi Trine Bergseth (39) og den rustne Ladaen pynter 
Emma Sophie Eilertsen (3 1/2) opp med en tiara i 
grillen.

Foto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Foreningsliv i Re:
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NATUR I RE: Nattergal har 
gått fra å være en svært sjelden 
gjest, til å være svært tallrik i 
store deler av Vestfold. Natter-
gal er en nær, og litt mindre 
slektning av trostene. Den er 
omtrent like lite spektakulær og 
fargesprakende som en kneip, 
men har en iørefallende sang. 
Mange har en forestilling av at 
nattergalen synger fantastisk 
vakkert, men sannheten er hel-
ler at den synger veldig høyt, 
klart og karakteristisk. Nattergal 
bryter ofte stillheten i stille 
forsommernetter, noe som gjør 
sangen enda mer fremtredende, 
men den synger på dagtid også. 
Nattergalen liker å sitte i trær 
langs vann og elver, og Stor-
elva/Aulielva er et av stedene 
i landet med høyest tetthet av 
nattergal i Norge. Jeg har sjøl 
talt så mange som 46 synge-
nde nattergaler mellom Ås i 
Tønsberg og Linnestad i Re på 
ei og samme natt. Forskjellige 
fuglearter kalles «falsk 

nattergal» eller «bastardnatter-
gal» lokalt, dette gjelder særlig 
gulsangeren. En del europeere 
vil kanskje påstå at det er vår 
nattergal som er bastarden, all 
den tid sørnattergalen som ikke 
finnes så langt nord som Norge, 
kan sies å ha en enda finere 
sang enn vår nattergal, som 
kalles thrush nightingale (troste-
nattergal) på engelsk. Nattergal 
er ikke vår eneste «nattsanger». 
Åkerrikse, vaktel, myrsanger og 
rørsanger er andre fugler som 
krydrer sommernettene med 
sang, og som årlig blir registrert 
innenfor vår kommunegrense. 
De to førstnevnte er fugler som 
har hatt en sterk nedgang som 
følge av omlagt jordbruk, mens 
de to siste, i likhet med natter-
galen, har vandret nordover og 
blitt vanligere arter i Sør-Norge. 
I tillegg kan sjeldnere arter som 
ikke vanligvis holder til i Norge 
i blant feilnavigere og havne 
langs en bekk eller jordekant 
nær deg. I fjor dumpet sjelden-

NATUR I RE
Nattergalen galer gjennom i Re-natta
“Tida for nattsangere er fra midten av mai til litt ut i juli, 
avhengig av hvordan våren er. ”

Hallvard Holtung, biolog

heten gresshoppesanger ned i 
et buskas ved Ramnes kirke og 
sang seg gjennom sommeren til 
glede for noen av oss. Mon tro 
hva som dukker opp i år. Tida 
for nattsangere er fra midten av 
mai til litt ut i juli, avhengig av 
hvordan våren er. Nattergalen 
er som regel mest aktiv i mai og 
begynnelsen av juni.

Kort om Hallvard Holtung: 
Biolog bosatt i Fon, og jobber til daglig med kartlegging 
av arter og naturtyper. Han skriver om arter eller natur-
typer som er aktuelle for vår kommune og den årstida vi er 
i akkurat nå. Innspill? E-post: hholtung@gmail.com.

EN LITEN SANGFUGL:
Det nattergalen mangler 
i utseende tar den igjen 
ved å synge. Her av full 
hals, fotografert av Svein 
Andersen, Tønsberg. 
Nattergalen liker å sitte i 
trær langs vann og elver, 
og Storelva/Aulielva er et 
av stedene i landet med 
høyest tetthet av nattergal 
i Norge. 

Foto: 
Svein Andersen

Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.

Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi tilbyr derfor 
bonden skreddersydde produkter til gunstige priser.

 

og forsikrer den gjerne for deg!
  Tlf 33 06 00 01

Industriveien 4
      Revetal 

Spesialister 
på landbruk, 
men tilbyr 

forsikring til alle  

– bondens eget forsikringsselskap

Velkommen innom vårt forsikringskontor i Industriveien 4 på Revetal, 
samme bygg som Viken Skog holder til i! 

Kom innom forn en prat eller ring oss på tlf 33 06 00 01 for avtale.

Det kan være lønnsomt å kontakte oss!

Natur i Re:
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Slekters gang:
Døpte:
Undrumsdal kirke
21.04 Pilip Edquist
Vivestad kirke
16.03 Ina Kristine Bruun-
Borchgrevink
16.03 Eija Emilie Bruun-
Borchgrevink
Våle kirke
06.04 Sander Sørum Kal-
trud
06.04 Jacob Westbye
06.04 Malin Holtung 
Svartangen
20.04 Levi Andreas 
Brekkå

Døde:
Ramnes kirke
02.04 Svein Aas
29.04 Kristine Myrvang
29.04 Tore Lerbo Ekeberg
Undrumsdal kirke
14.03 Gunnar Johansen
Vivestad kirke
21.03 Sigmund Teien
Våle kirke
18.03 Berna Synnøve 
Blixhavn Halvorsen
25.04 Dag Terje 
Bekkesletten

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Human-etisk forbund

Desverre ble en ellers glimrende tale ødelagt 
av at han akkurat den dagen glemte å ta på seg bukse.

Flaggheising v/kommunehuset
Blågjengen spiller.

Gudstjeneste v/Jon-Geir Dittmann
Bekransning. Gla`gjengen spiller.
Tog til Krakken og videre til Fon barnehage. Tale v/Asbjørn Langeland

Gudstjeneste.
Tog til Solerød oppvekstsenter. Tale v/6. trinn og leker for barna.

Gudstjeneste i Ramnes kirke v/Sølvi K. Lewin.
Kransenedleggelse. Blågjengen spiller.
Oppstilling i Regata. 
Toget går gjennom alle fire rundkjøringene til Brår og tilbake til parken.
Alle som ønsker å gå i borgertoget er velkommen. Tale for dagen av  
elever fra Ramnes skole. Elever fra Røråstoppen skole overrekker blomster.
Blågjengen og Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller.
Arrangementer på Ramnes Skole og Revetal ungdomsskole.

Gudstjeneste v/Jon-Geir Dittmann.
Arrangement på Sagatun.

Gudstjeneste v/Jon-Geir Dittmann.
Våle skolekorps og Gla`gjengen spiller.
Bekransning og tale v/Halvard H. Skarpmoen.
Tog til sykehjemmet, tale v/7. trinn. Tog til samfunnshuset og leker for barna.

17. mai fest på Våle menighetshus. Bevertning, leker, tale for dagen 
v/sokneprest Jon-Geir Dittmann. 
17. mai fest på Brårsenteret v/Ramnes Diakonat. Grunnlovsfest. 
Tale for dagen v/Kåre Solberg.
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17.mai 

Velkommen!

Biorama Holmestrand
lørdag 3. mai 
Sofie Thon Andersen
Kristine Solheim Andresen 
Niclas Berg
Miriam Holtan Buhl
Dennis Fjeldvang
Sandra Malene 
Heggen Jacobsen
Kevin Andre Jacobsen
Karoline Jørgense
Maud Elise Gunhildstad Kildal
Magnus Kjølås
Jenny Madeleine Grødahl Lantz
Torje Ormestad Larsen
Helene Mørken
Madelen Hagen Nerli
Espen Rygh Pettersen
Elena Schistad Solerød
August Lykke Trolldalen
Maria Christina 
Onsrud de Vries
Tora Sofie Aasmyr

Vivestad kirke 
søndag 11. mai kl. 11:00
Steinar Langeland

Ramnes kirke 
lørdag 24. mai kl. 12:00  
Victoria Klemmetsen Bjune
Helene  Brekke
Henriette Islann Fremstad
Tobias Alfredsen Kjønnerød
Elisabeth Høstmark Kroknes
Christian Lewin
Katinka Müller
Sofie Rønningen
Synne Strange

Ramnes kirke 
søndag 25.mai kl. 10:30
Hans Petter Bålsrød
Kasper Hammerstad
Even Rustan Holmøy
Tia Celine Lassen
Magnus Lynne
Sivert Næss
Ingrid Ormestad
Martine Ramberg
Victoria Hole Strange
Maren Aurora Våge
  
Ramnes kirke 
søndag 25.mai kl. 12:30 
Simen Abrahamsen
Robin Bergli
Hans Kristian Bjune
Maria Bjervig  Halvorsrød
Maiken Hov
Truls Hvitsten
Sander Huseby Johnsen
Martin Haukjem Paulsen Larsen
Nickolai Lien Levorsen Rana
Adrian Reberg

Fon kirke 
søndag 25. mai kl. 11:00 
Linn Margrete Ellingsen 
Ole-Jacob Fon 
Kristoffer Figenschou Gjersøe 
Tobias Gjersøe

Våle kirke 
søndag 1. juni kl. 10:30 
Martin Yggeseth Antonsen 
Tobias Bostrøm 

Georg Enerhaugen
Trym Odin Arveschoug 
Engebretsen
Markus Andre Garder
Mathias Fon Heierstad
Kristian Klevjer
Håvard Øien Røisgård
Alf Jørgen Skinnes
Ingrid Kristine  Hansen 
Holm    
Ida Kristine Myhre   
Cecilie Sommerstad

Våle kirke 
søndag 1. juni kl. 12:30
Jonathan Avdal
Andreas Uttian Brundtland
Kristian Brundtland
Mikael Heum Fanøy
Magnus Karlsen  Thorsen
Sara Roberg Ghabeli
Amalie  Olsen Gjersøe
Elise Jonstang
Elin Johanne Kvasnes   
Silje Nåtedal
Marlin Wærstad Strøm
Linnea Lia Voss
Hanna Damil Waage
Oda Hov Waale
Charlotte  Solberg Wessel  

Undrumsdal 
søndag 1.juni kl. 11:00
Rebekka Bekkevold
Eskil Lie Henriksen
Martin Fagelund Knapstad
Emma Linneflaatten
Tony Tveisme

Konfirmanter i Re 2014:

Smått og stort fra Re:
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FRA ARKIVET: “Revetal 
ungdomsskole er 40 år! Det 
ble markert med jubileum-
skonserter på Våle 
samfunnshus søndag 
19. april 2009”, sto det 
skrevet i mai-avisa for fem 
år siden. “På scenen fikk vi 
se rundt 100 musikktalenter 
som samtlige var gamle 
eller nåværende elever ved 
Revetal ungdomsskole. For 
å innhente tidligere musik-
ktalenter fra skolen gikk 
musikklærerne Tom Hansen 
og Frank Wedde gjennom 
gamle klasselister.
- Vi så gjennom gamle klas-
selister tilbake til 1970, sier 
Hansen som i år har vært 
musikklærer ved skolen i 
23 år. Musikklærene for-
teller at de kontaktet rundt 
120 tidligere elever ved 
skolen i forbindelse med 
jubileums-konserten. - Av 
de 120 vi kontaktet, fikk 
vi rundt 15-20 avslag, sier 

ReAvisa for 5 år siden: Ungdomsskolen feira 40 år

Hansen fornøyd. Blant skolens 
nåværende elever var det fem 
som deltok på jubileumskon-
serten. Fra 8. klasse hørte vi 
Silje Strange som sang ”Song-
bird” av Eva Cassidy, Roald 
Ormestad med sangen ”Hal-
lelujah” av Leonard Cohen og 
Ragnar Evensen som sjonglerte. 
Fra 10. klasse fikk vi høre 
Martin Hvidsten på trommer og 
Anniken Kjølstad på keyboard, 
begge spiller i bandet Servo 
som fremførte en egen låt. 
Bjørn Øyvind Bue overrasket 
mange med sin flotte
sangstemme da han sang ”This
is the moment” fra ”Dr. Jekyll 
& Mr. Hyde”. - Han utmerket 
seg ikke spesielt i musikken 
på skolen, men han hadde en 
sangstemme som overrasket 
de fleste, sier Wedde tydelig 
imponert. Musikklærene er 
også enige om at innslaget fra 
Langeland-familien som spilte
Hellbillies var spesielt artig.
Hansen vil også svært gjerne

rose skolens flotte miljø.
- Det har vært et veldig stabilt 
og godt miljø mellom både 
lærere og elever i alle år.
Han mener også at musikk-
miljøet er spesielt ved skolen, 
og at det er de tidligere musik 
klærerne, Knut Høydal og 
Kjell Gunnar Sørensen, som 
sammen med rektor John 
Pedersen har lagt grunnlaget 
for dette. Av de tidligere elev-
ene var det også kjendiser 
som dukket opp på konserten. 
Henriette Myhre, Linda 
Kvam, Bente Bø, Stephan
Heidenstrøm, Blues Bud-
dies og Convoy var blant de 
mest kjente ansiktene vi fikk 
se. Re-jenta Lene Nystrøm, 
bedre kjent som Aqua-Lene 
hadde dessverre ikke anledn-
ing til å komme på grunn 
av filming i Ungarn”, kunne 
vi lese i ReAvisa for fem år 
siden.

Faksimile: 
ReAvisa, mai 2009

Flaggheising v/kommunehuset
Blågjengen spiller.

Gudstjeneste v/Jon-Geir Dittmann
Bekransning. Gla`gjengen spiller.
Tog til Krakken og videre til Fon barnehage. Tale v/Asbjørn Langeland

Gudstjeneste.
Tog til Solerød oppvekstsenter. Tale v/6. trinn og leker for barna.

Gudstjeneste i Ramnes kirke v/Sølvi K. Lewin.
Kransenedleggelse. Blågjengen spiller.
Oppstilling i Regata. 
Toget går gjennom alle fire rundkjøringene til Brår og tilbake til parken.
Alle som ønsker å gå i borgertoget er velkommen. Tale for dagen av  
elever fra Ramnes skole. Elever fra Røråstoppen skole overrekker blomster.
Blågjengen og Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller.
Arrangementer på Ramnes Skole og Revetal ungdomsskole.

Gudstjeneste v/Jon-Geir Dittmann.
Arrangement på Sagatun.

Gudstjeneste v/Jon-Geir Dittmann.
Våle skolekorps og Gla`gjengen spiller.
Bekransning og tale v/Halvard H. Skarpmoen.
Tog til sykehjemmet, tale v/7. trinn. Tog til samfunnshuset og leker for barna.

17. mai fest på Våle menighetshus. Bevertning, leker, tale for dagen 
v/sokneprest Jon-Geir Dittmann. 
17. mai fest på Brårsenteret v/Ramnes Diakonat. Grunnlovsfest. 
Tale for dagen v/Kåre Solberg.

REVETAL
08:00  

FON
10:00  
10:30  
10:45  

UNDRUMSDAL
09:30  
10:15  

RAMNES OG RØRÅSTOPPEN 
09:30  
10:10  
10:45  
11:00  

VIVESTAD
11:15
12:15

VÅLE
12:40
 
13:10
13:30

18:00

18:00

17.mai 

Velkommen!

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

Grendehuset i Kleiva
- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Kleven Velforening på tlf 95 94 61 92

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

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

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

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

Klemmetsby-Firing

Husk ReAvisas sommermagasin
Frist 11. juni, i postkassa 18. juni
Annonse@ReAvisa.no/488 69 444
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Bjuneveien 271, 3174 Revetal

Tilbudene gjelder 
til 16. mai, så langt
beholdningen rekker.

Blomstergård 
Hverdag       10-20
Lør              10-18
Søn             13-18

HER

Flott ampel  50,-

3 margeritter for kun 56,- 
(Ord. pris 28,- per stk)

(Ord. pris 69,-) 
Diascia 20 cm. Blomstrer lenge.

3 petunia for kun 30,- 
(Ord. pris 15.- per stk) 

3 for 2 

3 for 2

Sist, men ikke minst:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Tenk, mens vi bare har drevet 
skole, har andemor hatt reir ute 
i haugen, midt i skolegården på 
Re videregående skole. I dag 
var ungene klekket, og andemor 
med de ti små ungene begynte 
på den lange og farefulle ferden 

til fots ned til Ramneselva! 
Det forteller Kåre Simonsen ved 
Re VGS på sin Facebook-profil.
- Vi i ledergruppa måtte bare ta 
en pause i møtet, og vi ønsker 
andemor og alle de søte små 
lykke til på reisen. Videre 

melder naboer på veien at 
andemor og ungeflokken har 
kommet seg trygt ned til Ram-
neselva: 
- Kan melde at vi så noe utrolig 
i formiddag fra kjøkkenvinduet 
i Brårveien, - en andemor med 

ti unger gikk langs hagegjerdet, 
over veien, - ingen biler, og 
tuslet nedover jordet! Vi mistet 
dem av syne da jordet heller litt 
nedover før elva. Med andre 
ord: De er vel framme, står det 
skrevet i kommentarfeltet under 

bildet som vi har fått låne 
av Kåre Simonsen.
- Da har de jammen klart 
det! Nesten en litt symbolsk 
reise fra Re VGS og ut i 
den store verden, skriver 
Simonsen..

Andemor på tur til Ramneselva 
med sine ti små

BERGSÅSEN: Nesten en litt symbolsk reise fra Re videregående skole og ut i den store 
verden da andemor gakket ned til Ramneselva med sine ti små andeunger forrige uke.

ANDEMOR PÅ TUR MED TI SMÅ: Kåre Simonsen 
ved Re VGS tok dette bildet ut av vinduet under et 
møte i ledergruppa - som måtte  settes på pause for ett 
par minutter.

Foto: Privat

ReAvisas sommermagasin
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