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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!

TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.
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Re Helsehus: 
- Dette kan Re 
være stolt av! 
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Årets idrettsnavn
i Re-kandidater
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En gang i livet -
bør du unne deg et ekte kvalitetskjøkken!

  

Huseby er ikke som andre kjøkkenprodusenter...

Skreddersydde løsninger. Finerte skrog. Ubegrensede 
fargemuligheter. Unike overflateteknikker.
Og en garanti ingen kan måle seg med!             

HUSEBY KJØKKENSENTER VÅLE
Gjeldstadveien 38B
3178  Våle
Tlf 33 06 12 40www.huseby.no

Infomøte mandag 24/11
Nye regler for arbeidsgivere 

om opplysningsplikt lønn mm.
Se annonse side 8

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

For karene som har jobba på Huseby-fabrikken i en mannsalder har det vært både opp- og nedturer, men: 
- Stoltheten for Huseby er den samme!

En gang var de over 200 på fabrikken, nå er de under 40 igjen. Mer og mer blir produsert i lavkostland og 
datamaskinene tar over. De holder Bjørn Hansen (68) seg langt unna.

Bjørn gjør det på gamlemåten og viser stolt fram gamle redskaper med formler og tall - akkurat som han 
har gjort det gjennom 50 år på fabrikken i Våle.

- Fortsatt stolte av Huseby
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nyhetsformidler for Re og 
omegn på papir og nett.

Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no. 
3.000 lesere hver uke.
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Andebu og Hof i tillegg 
ved utvalgte utgivelser.
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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
Epost: Synne@ReAvisa.no

Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilans seniormedarbeider

Epost: Hakon@ReAvisa.no
Telefon: 930 89 577

Journalister i ReAvisa:

Video, bilder og nyheter fra Re  www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og 
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. 

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

2 ReAvisa november 2014

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ReAvisa ble invitert med på 
en rundtur i Re Helsehus sist 
uke. 16.000 kvadratmeter med 
moderne eldreomsorg, med 72 
institusjonsplasser og 44 om-
sorgsplasser. Mette Halvorsen, 
kommunalsjef i Re kommune, 
leder an med kart over byg-
get. Hovedverneombud i Re 
kommune Anita Sjøgren som 
til daglig jobber på Vestjordet, 
Britt Aasmyr fra sjukehjemmet 
i Våle og Ragnhild K. Ringdal 
fra Krakken er også med. Re 
kommune overtar bygget 14. 
november, og søndag 30. no-
vember kan alle interesserte få 
komme og ta en kikk med åpen 
dag på Re Helsehus.

- En ny møteplass i Re
Det første som møter deg i 
hovedinngangen er en lys og 
trivelig kafeteria. 
- Vi håper at folk har lyst til å 
komme hit og ta en kaffekopp. 
Dette blir hjertet i bygget, en 
møteplass i bygda. Her trengs 
det ingen klarering - det er bare 
å komme innom for alle og 
enhver, forteller kommunalsjef 
Halvorsen. Til høyre for hoved-
inngangen blir det seniorsenter.

Re Helsehus: - Dette 
kan vi i Re være stolt av! 

Videre innover gangen er det to 
dagsentre, ett for demente som 
også vil kunne gi avlasting for 
pårørende. Her er det en dør ut 
til en sansehage med bålpanne, 
frukttrær, med mer. Noen 
demente er “vandrere” som 
uteområdet er tilrettelagt for, 
uten fare for å havne på veien 
nedenfor. Det er satt opp gjerde 
som skal få en stor hekk foran 
seg, så alt blir grønt og fint. Det 
andre dagsenteret er ment for 
dem som trenger opptrening, 
både etter uhell og som fore-
byggende tiltak. Begge dagsen-
terne vil kunne utsette behovet 
for institusjonsplass, forteller 
Halvorsen. 
- De fleste vil jo bo hjemme så 
lenge som mulig.
Det blir også frisør, fotpleie, 
fysioterapi, tannpleie, med mer 
på bygget. Noen tjenester betalt 
av kommunen, andre drives 
av frivillige organisasjoner i 
bygda - som det tidligere er 
gjort på Krakken og i Våle. 
Alle avdelingene samles på 
Revetal, også hjemmetjenesten, 
sentral-kjøkken, vaskeri og 
administrasjon. Brår legekontor 
flyttes til bygget og får navnet 

Re legegruppe. Det gir et bredt 
tverrfaglig fagmiljø. 
- Vi ansatte står sterkere når vi 
samles her, også til det bedre for 
de som bor her og trenger hjelp. 
Det er en stor faglig fordel å 
samle kompetansen, mener 
Sjøgren. Det blir også en fordel 
ved sykdom og fravær. I dag har 
det vist seg tungvint å rullere 
mellom avdelingene på forskjel-
lige adresser. Halvorsen ser for 
seg mindre tungvint rullering på 
ansatte ved sjukdom og fravær.

- Et skreddersydd tilbud
Det blir dobbelt så mange 
dementplasser sammenliknet 
med dagens tilbud. Det betyr at 
mange som har hatt “feil” tilbud 
i dag kan flyttes fra sjukehjems-
plass til dementavdeling. Og 
da er det en stor fordel med alt 
på ett sted: Behovet endrer seg 
og kanskje skal noen flyttes fra 
en avdeling til en annen. I dag 
innebærer det å bytte adresse, 
men på helsehuset vil det bli 
lettere siden alle tilbudene er 
samla under ett tak. 
- Alle rom er like, både om-
sorgsplasser og institusjons-
plasser. Sånn sett er det fleksibi-

litet i forhold til endrede behov 
på bygget - kanskje vi i framtida 
trenger enda flere dementplasser 
og da kan vi enkelt omdisponere 
bygget, forklarer kommunalsjef 
Halvorsen. Badene er spesielt 
tilrettelagt for pleietrengende 
som skal kunne klare seg sjøl 
så langt det lar seg gjøre. Det er 
det mange som setter stor pris 
på, spesielt i intime situasjoner i 
dusjen eller på toalettet.
- I dag er det noen som trenger 
hjelp til forflytting på bad og 
toalett, og de kan klare seg sjøl 
i større grad på de nye badene, 
forteller Sjøgren. - De som 
fortsatt har behov for hjelp vil 
selvfølgelig få det. De fleste av 
oss vil jo være selvhjulpne så 
lenge som mulig. Og da er dette 
helt geniale bad: Mange solide 
håndtak å holde seg fast i langs 
vegger, vask og toalett, mulighet 
til å heve og senke både vask og 
toalett, forteller Sjøgren. 
- Her er alt tenkt på, mener 
Halvorsen.
- Dette blir en helt annen ar-
beidshverdag, rett og slett. Jeg 
gleder meg helt sjukt til å 
begynne å jobbe her, sier 
Sjøgren. 

REVETAL: - Dette blir en helt annen arbeidshverdag, rett og slett. Jeg gleder meg helt sjukt til å begynne 
å jobbe her, sier hovedverneombud Anita Sjøgren. I forrige uke fikk ReAvisa bli med på en rundtur i Re 
Helsehus. Alt er i rute, kan kommunalsjef Mette Halvorsen fortelle - både økonomi og framdriftsplan. 

“Vi håper at folk har lyst til å komme hit og ta en 
kaffekopp i kafeteriaen. Det blir hjertet i bygget, 
en ny møteplass i bygda. 
Mette Halvorsen, kommunalsjef i Re kommune

Re Helsehus:
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ReAvisa.no - 10.222 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. Åpen kirke etter dødsfall
2. Sjekk alle bildene fra Re-mila
3. Rektors tordentale til “tafatte foreldre”
4. Politiet stoppa låvefest i Vivestad
5. Trafikkulykke i Kilekrysset

ReAvisa november 2014

Mest lest så langt i år:
1. Åpen kirke etter dødsfall
2. Leteaksjon etter savnet kvinne i Undrumsdal
3. Sjekk alle bildene fra Re-mila
4. Naboene samles i sorgen etter dødsbrann
5. Revårock til Rockerfeller

Torvparken – Revetal

Kort om reaksjoner
på saken på ReAvisa.no:
Legger merke til at de i artikkelen hele tiden sier at "kommu-
nens behov" er sånn og så. Er det ikke innbyggerenes behov 
som burte gjelde? Det som blir laget på Revetal er jo mer 
likt midlertidige kollektiv for unge enn noe som passer for 
dem som skal ha det bra på sine eldre dager og som trenger 
privatliv.

Synne Filberthine Madsen

Bare det ser pent ut, og er på Revetal, så er det vel ikke så 
nøye å høre på hva de eldre selv mener??

Roger Skinnes

Få alt på Revetal. Ingen lokalt barnetog. De eldre må jo for 
all del ikke få noen koselig alderdom, stue hele gjengen inn 
på et bygg. Det er Re kommune sin filosofi. Skam.

Pål Jensen

For å få plass og økonomi har de vel vært nødt til å gjøre 
det slik. Vi får flere og flere eldre. Syns det er viktiger at de 
eldre blir tatt godt vare på og får den pleien og omsorgen de 
trenger, enn om de får tre rom og kjøkken.

Lena A. Sanner Borge

Syns det er fælt at de eldre som har vært med på å bygge opp 
landet skal betale skjorta for å leve godt resten av livet. Bor 
selv på Revetal (er opprinnelig fra Holmestrand) og trives 
kjempegodt her og vil rett og slett bli gammel her selv. Og 
håper inderlig ikke at det blir kommunesammenslåing med 
Holmestrand.

Jan Erik Sanden

Har vært så heldig å få være inne i det nye bygget og jeg må 
si at de eldre i Re er heldige. Ja, noe blir mindre mens annet 
blir større. Tenker at vi bør gi det en sjanse før vi dømmer.

Anne Lise Lauritzen

Kilde:
Kommentarfeltet på 

ReAvisa.no og Facebook.com/ReAvisa

Re Helsehus: - Dette 
kan vi i Re være stolt av! 

FAKSIMILE: I ReAvisa oktober 2014 fortalte beboere på 
Våletun at de gruer seg til å flytte til Revetal, fra omsorgs-
bolig til det som nå kalles omsorgsplass i Re Helsehus på 
bare halvparten av størrelsen - for en mye dyrere penge.

Faksimile:
ReAvisa oktober 2014

- Noen får mindre rom, andre får større 
rom - men tilbudet blir uansett bedre

STORT OG FLOTT BYGG: Med kartet i hendene viser virksomhetsleder Mette Halvorsen vei. 
Videre ser vi hovedvernombud Anita Sjøgren, Vestjordet, Ragnhild K. Ringdal fra Krakken og 
Britt Aasmyr fra sjukehjemmet i Våle. Det blir et stort og flott bygg, men de ansatte vil helst 
fokusere på tjenestene - som blir bedre med et nytt og moderne Re Helsehus.

Foto: Stian Ormestad

REVETAL: Per i dag er det 
mange forskjellige tilbud i Re 
kommune. - Nå kan vi være 
stolte av at alle får et like godt 
utgangspunkt på Re Helsehus. 
Mange har nok hatt det fint 
sånn det har vært, men ikke 
alle har hatt det like fint, det er 
ingen stor hemmelighet. Det er 
endelig slutt på trekkfulle rom 
og råtne dusjer, sier hoved-
verneombud Anita Sjøgren til 
ReAvisa under rundturen i Re 
Helsehus. - Ja, noen får min-
dre rom her, og det gjelder de 
som har bodd i store leiligheter 
tidligere, mens andre har bodd 
på små kott, forteller Halvorsen. 
Ragnhild K. Ringdal har sin 
første tur inn på Re Helsehus. 
Hun forteller at de nye rom-
mene på Revetal er større enn 
det flere har på Krakken i dag. 
De forteller at de er skuffa over 
den negative fokusen på Re 
Helsehus i ReAvisa oktober 
2014. Da fortalte beboere på 
Våletun at de gruer seg til å 
flytte til Revetal, til halve plas-

sen til en mye dyrere penge.
- Det er jo litt stusselig at det 
er første fokus, mener Sjøgren. 
Hun mener det ikke er stør-
relsen det kommer an på, men 
hva man fyller bygget med. 
- Jeg vet ikke om så mange 
eldre som utnytter behovet for 
tre rom og kjøkken når de først 
er hjelpetrengende og tatt inn i 
helsetjenesten. Jeg håper jo in-
derlig at de blir fornøyd når de 
først har flytta og ser hvor fint 
vi får det her, både for ansatte 
og beboere - og pårørende. 
Noen får mindre rom, andre får 
større - men tilbudet blir uansett 
mye bedre for alle her i det nye 
bygget.
- Re Helsehus er et stort løft for 
Re kommune og vil gi en rekke 
fordeler. Blant annet vil det 
nye helsehuset gi flere plasser, 
mer fleksible løsninger, samt 
muligheter for mer rasjonell og 
effektiv drift i lokaler tilpasset 
dagens pleiebehov, oppsummer-
er Trond Wifstad, rådmann i Re 
kommune, i en pressemelding.

Alarmen funka 
ikke ved minst 
to branntilløp på 
sjukehjemmet
VÅLE: - Skal beboere og 
ansatte leve i livsfare fram til 
flytting, spør en anonym tipser 
på telefon til ReAvisa. 
Jarle Steinnes, seniorbrann-
ingeniør i Vestfold Interkom-
munale Brannvesen (VIB), 
avdekket hele fire branntilløp i 
år under inspeksjon sist onsdag 
i oktober 2014, etter at ReAvisa 
hadde spurt og gravd. I minst 
to av tilfellene har alarm og 
varslingssystem svikta. Fire til-
feller, hvorav to alvorlige, som 
er mer enn nok til å spre utryg-
ghet. Det vedgår både brann-
vesen og kommuneledelse. 
- Feilene kunne vært fatale, 
forteller Steinnes, - men med 
dyktige ansatte og en 
ledelse som har tatt tak i 
problemene og retter opp 
feilene fortløpende, har alle 
gjort jobben sin, mener han. 
Les mer om saken på 
nettavisa ReAvisa.no.

Se video på Facebook.com/ReAvisa



HUSK julenummer av ReAvisa!
Annonsefrist 26. november: Annonse@ReAvisa.no
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Dette er kandidatene 
til Årets idrettsnavn i Re 2014

Pål Alexander Kirkevold (23), fotball
 
Ramnes-gutten ble Årets spiller i 1.divisjon. Toppscorer gjennom 
årets sesong, opprykk med Sandefjord til Tippeligaen. Starta sin 
karriere på guttelaget til Ramnes IF.

ÅRETS IDRETTSNAVN I RE 2014

Årets idretts-
navn-juryen: 
Ida Johre, leder for idrett 
i Re kommune, Marga-
reth Horn, folkevalgt og 
hovedutvalgsleder med 
ansvar for idrett, Svein 
Olsen, årets Ridder av 
Re og Synne Eggum 
Myrvang, ReAvisa. 
Vinneren vinner heder 
og ære, og vil bli presen-
tert i den neste ReAvisa.

Erling Schjetne (47), Re-mila
Re-mila ble en folkefest og mange håper den er kommet for å bli. 
Gøy for både store og små. Initiativet kom fra Ramnes-mannen 
Erling Schjetne i våres, og målet var 500 deltakere. Det ble 700!

Veronica Danielsen (19), drill
Aktiv i Horten drill og Ramnes og Røråstoppen skolekorps. I fjor 
tok hun tre av tre mulige gull på midtnorsk mesterskap. Tok også 
gull i årets Bâton d'or i Frankrike, og ble Norgesmester i tropp. Er 
også dommer og drillinstruktør - et positivt forbilde.

Stian A. Sanne Mikkelsen (18), drifting 

Masse trening og innsats ligger bak Stians satsing i en sport som 
ikke engang har en arena i Vestfold. Mange gode resultater, med i 
Norgeseliten i en sport som er stor i utlandet, spesielt i USA og 
Japan.

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

Tlf 488 69 444
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*dame-, herre- og barne-klipp
* farging
*striping

*oppsetting
* permanent

*napping og farging av bryn
*hull i ørene*hull i ørene

* med mer

Husk å bestille jule-
klippen i god tid!

Ring tlf 915 62 464, eller
se ledigtime.no/salongcamilla

Grevlingstien 21, Revetal 3
salongcamilla.no

Timebestilling: Tlf 915 62 464 
Nettbestilling:ledigtime.no/salongcamilla

xComfort - Trådløs hverdagsluksus
Justér varmen opp med ett fingertrykk, og dim ned lyset i stua, kjøkkenet eller hele huset like enkelt. Skru av 
huset når du går ut, og skru på hytta i det du setter kursen til fjells fredag ettermidag. Det er hverdagsluksus! 
xComfort er et fleksiblet styringssystem som lar deg styre lys, varme og alt annet som går på strøm, fra 
smartphone eller nettbrett der du er eller er på vei til.
 

                                                                            www.xcomfort.no

Besøk gjerne vårt idesenter i Skaugveien 2 i Våle for en hyggelig prat!
Vi kan vise fram løsninger innen belysning, varme, design. Ta kontakt hvis du ønsker hjelp til og belysningen 
i ny og gammel bolig, vi kan lysdesign og hjelper deg med gode løsninger. Vi leverer komplette løsninger med 
lyd i enkeltrom til hele boliger - vi hører gjerne fra deg!

Vi kan lys og vil hjelpe deg med gode løsninger 
både inne og ute. Lite lys på kjøkken eller i stue? 
Vi kommer med forslag på løsninger som ser bra 
ut og gir godt lys - samtidig som det kan dimmes.

- Alt installasjon hjelper 
  med lys i ei mørk årstid

Torjus Sleen (17), sykling
Fon-gutten stilte for Norge i sykkel-VM. I tillegg til å holde høy 
klasse i forhold til alderen, er han også en sympatisk kar som er et 
stort forbilde for yngre sykelister. Starta sin karriere i Re SK.

Si din mening på ReAvisa.no
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MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Tidenes tommeste tribune 
i seriefinalen på hjemmebane
BERGSÅSEN: Fjorårets 500 tilskuere ble til 25 i årets seriefi-
nale. Kollapsen i Re FK er tydelig både på og utenfor banen.  Nå 
bærer det ned til 4. divisjon - igjen. Årets seriefinale er en stor 
kontrast til fjorårets opprykksrus. De få oppmøtte - som så ut til 
å bli enda færre i pausa - fikk servert seks baklengsmål og så å si 
null action framover. Men det har vært verre: Hele 13 baklengs 
ble notert i to av årets kamper. 2014-sesongen ble en sesong der 
det meste gikk på tverke. Som forrige gang Re FK rykka opp til 
3. divisjon med suksesstreneren Hein Irgens Henriksen, forsvant 
den samme treneren fra jobben. Med en soleklar jumboplass 
på tabellen, uten en eneste seier på hjemmebane i løpet av hele 
sesongen, har hjemmepublikummet hatt lite å juble for. Det har 
lenge vært klart at Re rykker ned, og klubbledelsen sa allerede 
på sensommeren at målet nå er å bygge et lag om kan etablere 
seg i toppen av 4. divisjon. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ReAvisa skrev om Pål Alex-
ander Kirkevold da han var 
hjemom i høstferien for å kaste 
glans over premieutdeling på 
Ramnes IFs fotballskole. Les 
mer om det i ReAvisa okto-
ber 2014. "Mål-Pål" starta sin 
fotballkarriere som guttespiller 
i Ramnes IF, før han som 17-
åring forlot Re og Ivrig. Han 

RAMNES/SANDEFJORD: Pål Alexander Kirkevold fra Ramnes er både topp-
scorer og årets spiller i 1. divisjon. 

har vært innom Ham-Kam, 
Mjøndalen og nå Sandefjord 
som rykker opp fra 1. divisjon. 
Ramnes-gutten har scora 19 mål 
og ble både toppscorer og årets 
spiller, melder NRK Vestfold. 
Nå skal 23-åringen for første 
gang spille på øverste nivå i 
norsk fotball.
- Kirkevold er en sterk og 

robust målscorer. Han er ung 
og har hatt en flott utvikling i 
Mjøndalen og i Sandefjord i år, 
sier toppfotballsjef Nils Johan 
Semb til NTB. 
- Han har vært en stor bidrag-
syter til opprykket i år, og det 
blir spennende å følge ham i 
Tippeligaen neste år. En verdig 
vinner.

"Mål-Pål" fra Ramnes er kåra til årets spiller

TILBAKE TIL GAMLE TRAKTER: Ramnes-gutten Pål Alexander Kirkevold (23) var hjemom 
i høstferien for å kaste glans over premieutdeling på Ramnes IFs fotballskole. Her sammen med 
Alfred Ringdal, Ramnes IF-ildsjel gjennom mange år.  

Arkivfoto: Håkon Westby

RAMNESHALLEN: Tabelltoppen Gjerpen fikk reise 
hjem fra Ramneshallen med halen mellom beina 
etter toppoppgjøret siste onsdag i oktober.

Toppoppgjøret gikk 
Ramnes-jentenes vei

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Ramnes-jentene satte stan-
darden for sesongens andre 
hjemmekamp i første omgang, 
og gikk til pause med 15-13-
ledelse over Gjerpen 2, som 
topper tabellen. I andre omgang 
drar de like godt i fra med enda 
tre mål. Ramnes spiller rått, 
og er raske hjem i forsvar for å 
låse ned Gjerpen-spillerne. Ti 
minutter ut i omgangen skal det 
likevel bli spennende. Målene 
renner inn begge veier, og etter 
ti spilte minutter er stillinga 
21-19. Gjerpen-trenerne raser, 
og får gult kort. Tone Hjelmt-
vedt frimerkes, og Pernille Gran 
skyter og bommer. Det blir til et 
innkast til Ramnes, og Pernille 
skyter nok en gang, denne 
gangen en fulltreffer. Gjerpen 
snuser Ramnes-jentene i ryg-
gen, og ligger bare et mål bak 

en god stund ut i omgangen. Nå 
tar hjemmelaget seg sammen 
for alvor, og det var aldri tvil: 
Denne kvelden var duket for 
å slå tabelltoppen ned i støv-
lene. Kampen ender i stående 
applaus, og Pernille setter siste 
spiker i kista: 30-26. Nes-
ten samtlige har tegnet seg på 
scoringslista i løpet av kampen. 
Tone Hjelmtvedt blir banens 
beste, og Kurt Schjølberg får en 
blomst og hyggelige ord fordi 
han alltid stiller opp som både 
speaker og vaktmester når det 
trengs. Gjerpen ligger fortsatt 
på førsteplass på tabellen, med 
en kamp mer en Ramnes, som 
ligger på tredjeplass bak Pors. 
Neste hjemmekamp er 20. no-
vember mot Pors i Ramneshal-
len – nok et toppoppgjør denne 
høstsesongen.

Sport i Re:

Vil du prøve å 
spille rugby?
BERGSÅSEN: 
Lørdag 15. november 
kan alle som vil få 
prøve rugby på Meny 
Arena i Bergsåsen. 
- Du velger sjøl om 
du ønsker å spille 
med taklinger eller 
tag-rugby, forteller 
Elisabeth Berentzen, 
generalsekretær i 
Norges Rugbyforbund 
i en pressemelding til 
ReAvisa.
- Tilbudet er gratis, 
informeres det. Se flere bilder på ReAvisa.no
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TILBAKE I RAMNES-
DRAKT: Pernille Gran 
kom tilbake til Ramnes 
denne sesongen. Her setter 
hun inn ett av mange mål i 
kampen mot Gjerpen 2.

Foto: 
Stian Ormestad

Tobias Gran er 
Norgesmester 
med Rosenborg
TRONDHEIM: Rosenborgs 
G16 lag var knusende overlegne 
i NM-finalen mot Mjøndalen.
De vant 5-0 og tok sitt andre
gull på rad - i år med Tobias 
Gran fra Ramnes på laget.
Tobias gikk over fra Re FK 
til Rosenborg i sommer. I 
fjor prøvespilte han både for 
Liverpool og andre storklubber. 
Tobias ble også kåret til Årets 
Idrettsnavn i Re i fjor.

Gran VVS Revetal Bispeveien 1045, 3174 Revetal
Tlf 40 00 33 20
Epost revetal@comfort.as 
Nett www.granvvs.no 

Man-fre 07.30-16.00
Lør 10.00-14.00

 

Vi har catering - også alt av julemat!

Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19

Se flere bilder på ReAvisa.no
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* Opplæring tilpasset hver enkelt elev
* Solid erfaring med foreldresamarbeid
* Faglig oppdaterte lærere og læringsmidler
* Lav strykprosent = billigere førerkort

  Kontakt oss på sandetra@online.no 
  sms 90865213 / telefon 33770010

Lokalopplæring - kontakt
Ulf på telefon 905 87 574

Jeanette er blant 
landets beste med børse

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

- Dette har vært den beste 
sesongen min, er Jeanette fra 
Fon klar på. Da hun skjønte at 
det virkelig løsna i vår, bestemte 
hun seg for å satse skikkelig i 
sesongen som sto på trappene.

Ble skyting ved en tilfeldighet
– Det blir jo veldig fristende å 
satse når det går bra, forteller 
Jeanette. Med seg på laget har 
hun foreldrene, der pappa Bjørn 
Duestad er med på de aller 
fleste stevnene, og om det ikke 
passer er mamma Ellen Hegg 
med. 
– For øyeblikket er det ingen 
på min alder som skyter i Re, 
så jeg er med på Sem skytterlag 
og trener der. Der er det en del 
medlemmer, og så har jeg jo fått 
en krets etter hvert. 

50 skytterstevner på en sesong
Jeanettes første møte med skyt-
tersporten var likevel i gym-

salen i Fon for seks år siden. 
– Jeg var egentlig på poeng-
langrenn, men så var det noen 
som trente i gymsalen, og jeg 
ble spurt om jeg ville prøve, 
forteller hun.
Hele 50 stevner er overstått, 
fra mai til midt i september. 
I landsskytterstevnet, skyt-
ternes Norgesmesterskap, kom 
Jeanette på fjerdeplass totalt i 
sin klasse, baneskyting for eldre 
rekrutt. Da skyter hun med både 
gutter og jenter.
– Det er det absolutt gøyeste 
som har skjedd denne sesongen. 
Det var 450 stykker med i min 
klasse, og det er et veldig høyt 
nivå.
For å komme videre fra inn-
ledende runde, må man få 250 
av 250 poeng, som tilsvarer 25 
av totalt 35 skudd i tiern. Det 
er altså mulig å få totalt 350 
poeng. 
– Første gangen man får 350 
poeng i konkurranse, er det 
veldig gjevt, forteller Jeanette. 
I år har hun skutt for full pott i 
hele 20 av de 50 stevnene hun 
har deltatt på.

Travle helger 
med skyting og hest
Ved siden av skyting og skole 
har Jeanette to hester. En hun 
har konkurrert med i år, for det 
meste sprang, og en ung-
hest som er konkurranseklar til 
våren. 
– Helgene blir ganske fulle, hvis 

det er både skytterstevne og 
konkurranse med hesten, men 
jeg har alltid vært en hestejente, 
forklarer hun. – Og så er det 
med hest jeg trener mest, der er 
jeg jo hver dag. Skyting trener 
jeg på en til to ganger i uka, 
og så kommer stevne i tillegg. 
Men jeg har sett på stevnene 
som den beste treninga i år når 
det kommer til skyting, forteller 
Jeanette. Fra nyttår går 15-
åringen fra å være eldre rekrutt 
til å bli junior, og skytinga skjer 
knestående istedenfor liggende. 
Treninga er allerede i gang. 

Satser også til neste år
– Jeg skal også prøve meg for 
Norges landskytterforbund 
(NSF). Til nå har jeg vært med 
i Det frivillige skyttervesen 
(DSF), og de to forbundene er 
som to forskjellige verdener. 
Både konkurranser, våpen og 
flere ting er forskjellig. Men 
NSF følger den internasjonale 
standarden, og det hadde vært 
gøy å konkurrere internasjon-
alt, forteller Jeanette. Hun går 
nå vanlig studieforberedende 
program på Re videregående, 
og har valgt å ikke gå toppidrett 
ved siden av. 
– Jeg har bestemt meg for å 
bli veterinær, så jeg ønsker å 
fokusere på skolen. Men fram 
til studietiden begynner har jeg 
jo noen år på meg der jeg kan 
ha det gøy med både skyting 
- og hest.

RAMNES/FON: Jeanette Hegg Duestad (15) er treffsikker, og er den fjerde beste 
i landet etter endt sesong med børse og blink.

“Jeg var egentlig på poenglangrenn, men så var det 
noen som trente skyting i gymsalen og jeg ble spurt om 

jeg ville prøve. Så tilfeldig var det at jeg starta med dette.”
Jeanette Hegg Duestad (15)

SKYTTERTALENT FRA RE: – Første gangen man får full 
pott med 350 poeng i konkurranse er det veldig gjevt, forteller 
Jeanette Hegg Duestad (15). I år har hun skutt for full pott i 
hele 20 av de 50 stevnene hun har deltatt på. Fonsjenta er 
treffsikker, og hun er den fjerde beste i landet etter endt 
2014-sesong med børse og blink.

Foto: 
Privat og 

Synne Eggum Myrvang

Infomøte for arbeidsgivere
i Gamleveien 1 på Revetal 

* A-ordningen

* Skattefrie og skattepliktige ytelser. 
Eks: diett, overtidsmat, kjøring, OTP

* Kaffeprat om arbeidsgiverspørsmål

Mandag 24/11 eller mandag 15/12 kl 1900
Begrenset antall - påmelding innen kl 1200
Pris:  kr 500,- / våre kunder gratis 

Velkommen!

Sport i Re:
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IL Ivrig turna seg inn til bronsemedalje
NØTTERØY/VÅLE: Forrige helg deltok Ivrig turn sitt juniorlag i kretmester-
skap i trampett. Der hoppet de seg til en 3. plass i kretsen. Mesterskapet var i 
Wilhelmsenhallen på Nøtterøy. Foran fra venstre: Espen Hov, Victoria Smid-
srød og Pernille Holm. Bak fra venstre: Even Knapstad, Marlene Sekkenes, 
Sara Lian og André Trollsås. 

Foto: Privat

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!
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Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

Dagpendler Helle Beate Sætern 
åpner møte med en sterk apell. 
Flere i salen forteller om ut-
fordringer som følge av at Net-
tbuss Ekspress dropper Revetal 
og Bispeveien på veien til Oslo.
En fraskilt pappa forteller med 
klump i halsen om utfordringer 
i samværet med barna nå som 
Re mister kollektivtilbudet til 
Oslo. De eldre som ikke lenger 
kjører bil vil også savne bussen 
til hovedstaden.

- Omlegging eller nedlegging
Harald Fleisje i Nettbuss 
Ekspress forklarer at dette er 
den beste løsningen når det står 
mellom to alternativ: 
Omlegging eller nedlegging. 
- Vi har et tap på 2,4 millioner 
kroner til nå i år, og tallet vil 
være 4 millioner innen året er 
omme. Derfor var lenge det 
eneste alternativet å legge ned, 
men heldigvis - vi slipper det. 
Desverre betinger fortsatt drift 
noen omlegginger, som igjen 
desverre går ut over dere, sier 
Fleisje. Nå skal bussen få færre 

seter, mer komfort og kjøre 
E18, så å si side om side med 
jernbanen. Nettbuss håper på 
"matebuss" til Kopstad, så be-
holder de Re-pendlerne. 
Det skjer neppe, skal vi tolke 
stemningen i salen. Den var 
til tider amper. Istedenfor ble 
en løsning med matebuss til 
Kronlia og Grenlandsekspres-
sen til og fra Oslo derifra lansert 
som et privat alternativ. Det er 
kanskje et greit alternativ for 
pendlerne, men ikke for alle 
de andre som bruker bussen: 
Studenter, barn og eldre.

- Kan Re kommune bli mer 
attraktiv som stoppested?
Dagpendler Odd Gjerpe 
mener det er en god grunn til 
underskuddet på rute 8. - En 
reduksjon hvert eneste år, sier 
Nettbuss. Reduksjon etter hver 
eneste endring dere har gjort, 
sier jeg! 
En i salen peker på at ned-
gangen starta i 2011 - og hva 
skjedde da? 
- Jo, parkeringsplassen for oss 

pendlere ble mindre. Nå har vi 
et lite frimerke å parkere på her 
på Revetal. 
- Horten og Tønsberg har skjønt 
det: Bussparkering. Kan det 
etableres noe liknende langs 
Bispeveien sånn at Re kan gjøre 
seg mer attraktiv for buss-
selskapene?
Øyvind Jonassen foreslår høy-
ere pris, samtidig som det kuttes 
i tilbudet: 
- Ta vekk lite lønnsomme 
avganger midt på dagen for 
eksempel - vil det da bli mer 
drivverdig?

- Villig til å betale mer
Gjerpe viste fram et privat alter-
nativ der pendlerne går sammen 
om skyss til Kronlia morgen og 
ettermiddag. Ikke Kopstad og 
Nettbuss.
- Det blir dyrt, men vi er villig 
til å betale den ekstra kost-
naden. Disse pengene kunne vi 
like gjerne brukt på prisstigning 
på bussbilletten deres - men 
dere har ikke spurt oss engang! 
Derfor sier jeg at dere driter i 

oss!
- Har Re kommune råd til å 
miste dette tilbudet, ble det 
spurt fra salen. Bussen til Oslo 
gjør at ungdommen blir i kom-
munen og unge etablerer seg 
her. Revetal er et knutepunkt 
- hit kommer folk fra hele Indre 
Vestfold for å ta bussen.
- Det er ingen tvil om betyd-
ningen denne bussen har hatt 
for utviklingen av Revetal og 
Re. Nå er vi plutselig tilbake 
til en helt annen tidsregning, 
innrømmer ordfører Thorvald 
Hillestad.

- Kan ikke love noe som helst
Re kommune kan legge tilrette 
med bedre parkering, raskere 
ankomst ved at bussene slipper 
å kjøre rundkjøring-rally på 
Revetal, og bidra med blanke 
kroner inn i et spleiselag med 
fylkeskommunen til shuttle-
busser.  
- Men jeg kan ikke stå å love 
noe her og nå, jeg må ta med 
meg dette tilbake til kom-
munestyret, sier ordføreren. 

Hovedutvalgsleder i Fylkes-
kommunen Kåre Pettersen 
kan heller ikke love noe, men 
håper at fylkeskommune og 
kommune kan få til noe sam-
men. 

- Fortsatt et lite håp
Dagens tilbud forsvinner fra 
nyttår, så det er ikke mer enn 
tida og veien. Ivar Sørby 
appellerer til busselskapets 
samfunnsansvar. 
- Gi Nettbuss en sjanse til å 
tenke seg om. 
- Dette virker som en forhasta 
beslutning - både utifra det 
som er presentert her i kveld 
og hvordan det er blitt svart 
på spørsmål og innspill. Det 
viser seg en stor betalings-
vilje her som neppe er blitt 
sjekka ut før dere bestemte 
dere for å legge om ruta, 
mener Sørby.
Det er et lite håp om at buss-
selskapet revurderer beslut-
ningen, mener ordføreren 
avslutningsvis: 
- Det ville stått respekt av det.

- Har Re råd til å miste 
Timeekspressen til Oslo?

REVETAL: - Det er ingen tvil om betydningen denne bussen har hatt for utviklingen av Revetal og Re. Nå er vi plutselig tilbake til en 
helt annen tidsregning, innrømmer ordfører Thorvald Hillestad, som inviterte til åpent bussmøte.

Kollektivtilbud i Re:

ORDFØREREN 
MÅTTE DEMPE 
SALEN: Til tider 
amper stemning 
på bussmøte på 
Revetal onsdag 
29. oktober 2014, 
såpass at ord-
fører Thorvald 
Hillestad måtte 
ta grep. Se video 
på ReAvisas 
Facebook-side. 

Foto: 
Synne Eggum 

Myrvang
Se video på Facebook.com/ReAvisa
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Politiet i Vestfold avholdt hit-
tegodsauksjon hos Bilbjørn på 
Knutstad i Undrumsdal i okto-
ber. Flere hundre hadde møtt 
opp for å gjøre et godt kjøp.

- Hvorfor har vi ikke reist på 
hittegodsauksjon tidligere?
Blant dem Kristian Husum (13) 
som med store øyer fulgte med 
på den ene sykkelen etter den 
andre som kom under hamme-
ren. Etter en time kom tilslaget 
på 450 kroner for en så å si 
strøken, hvit cross-sykkel.
- Dette er den fjerde eller femte 
sykkelen min, forteller Kristian. 
Han mener det ikke går an å 
være 13 år uten sykkel. Det 
har vært en liten krise i heimen 
etter at den forrige sykkelen ble 
stjålet på trening. Pappa Hans 
Jørgen Husum forteller om et 
stort forbruk på sykler, så det å 

reise på hittegodsauksjon er fin 
måte å holde kostnadene nede 
på. - Det er første gang jeg er på 
noe sånt som dette. Jeg skjønner 
ikke hvorfor vi ikke har gjort 
det tidligere!

Bitt av hittegodsbasillen
Far og sønn sammen med 
kamerat Isak Steinnes (13) er 
strålende fornøyd med kjøpet. 
Her skal det bare små juster-
inger til, et bagasjebrett og ett 
par skjermer, så er Kristian klar 
for å sykle til skole, kamerater 
og trening igjen.
- Det er til og med luft i 
dekkene, sier gutta stolt.
- Er dere blitt bitt av basillen og 
kommer til å reise på auksjoner 
hele tida framover?
- Jeg har to unger til, så vi 
trenger flere sykler. Så så jeg 
noen båter der borte, det ble 

jo fristende å kjøpe gummibåt 
også, sier pappa Hans Jørgen 
og ler. - Nei, vi får finne veien 
hjem igjen nå, sier Stokke-fam-
ilien som mener det bare var en 
kort svipp til Re og Undrums-
dal.

Det blir flere hittegodsauk-
sjoner på Knutstad framover
Hittegodsauksjonen på Bilbjørn 
erstatter tidligere hittegodsauk-
sjoner i Tønsberg og Horten, 
informerer politiet i Vestfold.
Det er Namsfogden i Tønsberg 
som gjennomfører hittegods-
auksjonen på vegne av politiet i 
Re, Horten, Holmestrand, Hof, 
Lardal, Andebu, Tønsberg, 
Nøtterøy, Tjøme og Stokke.
Salgsgjenstandene var hundre-
vis av sykler, småbåter og joller, 
påhengsmotorer og gress-
klippere.

KNUTSTAD: Hittegodsauksjonen på Bilbjørn på Knutstad erstatter tidligere 
hittegodsauksjoner i Tønsberg og Horten, informerer politiet i Vestfold. Dermed 
er muligheten stor for flere gode kupp framover på kommende auksjoner i Re.

Politiets hittegodsauksjoner
blir lagt til Undrumsdal framover

FORNØYD 13-ÅRING: Kristian Husum (13) fikk etter en time 
tilslaget på 450 kroner for en så å si strøken, hvit cross-sykkel.

SKAL BORT: Salgsgjenstandene er hundrevis av sykler, 
småbåter og joller, påhengsmotorer og gressklippere.

Foto: 
Stian Ormestad

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Lov og orden i Re:
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* Trafikkalt grunnkurs
* Personbil
* Personbil m/ automat
* Personbil m/ henger
* Moped
* Lett MC
** Tung MC

Trafikkulykke 
i Kilekrysset
KILEKRYSSET: To biler smalt 
sammen i Kilekrysset, der Kile-
veien kommer inn på Fossanveien i 
Ramnes.- Begge førerne er bevisste, 
meldte politiet i Vestfold på Twitter 
rett før klokka 13 tirsdag 28. okto-
ber 2014. Veien var stengt fra alle 
retninger på stedet, men en times 
tid etter ulykken meldte politiet at 
veien var åpnet for fri ferdsel igjen. 
De to involverte var kvinner, en i 
30-årene og en i 70-årene, begge 
ble kjørt til sjukehus i Tønsberg. 
Sak opprettes, melder politiet.

Foto:
Stian Ormestad

Sovna fra pizzaen,
full brannalarm
FON: - Uttrykning til Kapel-
lanveien i Fon, var meldinga 
på Twitter klokka 01.30 natt til 
lørdag 1. november 2014. - I 
natt vekket vi en kar i seks-
mannsbolig i Re. Han hadde 
slokna med pizza i ovnen, og 
våknet ikke av røykvarsleren 
som ulte. Den var tilkoblet 
vaktselskap, som varslet oss og 
vi rykket ut, skriver Vestfold 
Interkommunale Brannvesen 
(VIB) på sin Facebook-side. 
Brannmannskapene fikk berget 
pizzaen ut på trappa, og ingen 
kom til skade.

Livskvalitet for alle
- hele året

SKJEGGESTADÅSEN 
Store solrike tomter uten byggeklausul med nærhet 

til Revetal sentrum.

Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt boligområde 
med flott utsikt over et rolig kulturlandskap. 

Her legges det stor vekt på å bevare nærheten til naturen med mange 
grønne lunger i boligområdet. Rett utenfor døren finner du et stort 
turterreng og gode skiløyper for mosjon og rekreasjon i en hektisk 
hverdag eller for en hyggelig søndagstur med familien. Det er kort vei 
til Revetal sentrum med skoler og sentrumsfunksjoner som kjøpesenter, 
vinmonopol, apotek, bank og post.

Her har du muligheten til fritt å velge husleverandør til tomten eller om 
du ønsker å engasjere arkitekt til drømmehuset.

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:
Anne Handegaard
Telefon: 902 89 750
anne.handegaard@dnbeiendom.no

Trond Holsvik
Telefon: 918 85 195
trond.holsvik@dnbeiendom.no

Send Skjeggestadåsen 
til 09999

Telefon: 48 06 44 44

www.skjeggestadaasen.no

To menn pågrepet 
etter vei-vold
UNDRUMSDAL: En halv-
time før midnatt lørdag 8. 
november 2014 vandret to 
menn midt i veien mørket i 
Undrumsdal. De ble rådet til 
å gå ut av veien, men omtan-
ken ble ikke belønnet med 
en takk. - To menn i 20-åra 
pågrepet for uprovosert vold 
mot bilpassasjer som ba dem 
gå ut av veibanen, melder 
politiet i Vestfold. 
- Det er ikke snakk om alvor-
lige skader. Begge mennene 
ble satt i arrest etter 
voldsepisoden.

Siste nytt fra Re finner du på ReAvisa.no
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33 06 26 33

 

- 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
GJELDER T.O.M FREDAG 16 MAI.

PARFYMERI & VESKEBUTIKK

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET
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TEMA: HUSEBY-ANSATT I 50 ÅR

Huseby var gjennom flere tiår en viktig hjørnesteinsbedrift der mange familier i Re 
har fått en eller flere lønnslipper fra, og "alle" kjenner noen som har jobba der. 

Fra å ha vært over 200 arbeidsfolk på fabrikken i Våle, er de under 40 igjen.
 Det har vært både opp- og nedturer, men: - Stoltheten for Huseby er den samme.

En gang var de over 200 her
- nå er de under 40 igjen
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Bjørn Hansen (68) fra Revetal 
er den som har jobba lengst 
på Huseby av de som jobber 
her nå. I sommer ble det gjort 
stor stas på Bjørn etter 50 år på 
fabrikken - og flere kommer et-
ter i 2016; Magnar Vagstad, Ivar 
Nordby og Asbjørn Ormestad.

- Det sitter i veggene her
Bjørn starta hos Huseby som 
18-åring, ti år før det ble kjøk-
kenproduksjon her. I starten 
lagde han TV-kabinetter for 
Tandberg. Så ble det en god 
periode med møbelproduksjon. 
Huseby vokste, og de var i front 
av utviklingen. Alle var stolte 
av å jobbe der. Våle-bedriften 
ble viden kjent.
- Det er tida før kjøkkenproduk-
sjonen mesteparten av Huseby 
er tufta på, bygningsmessig. 
Det meste er vel bygd på 1960-

VÅLE: Arbeidskameratene gjennom snart 50 år viser fram bilder som vitner om en stolt industrihistorie, fra da Huseby var en viktig            hjørnesteinsbedrift med over 200 fabrikk-ansatte.

tallet, forteller Bjørn med ekko 
fra gamle mursteinsvegger. 
Mange av de gamle bygningene 
er fortsatt i bruk, som spisesalen 
som en gang rommet hundrevis 
av arbeidsfolk.
ReAvisa ble tatt i mot på trappa 
inn til den gamle administras-
jonsbygningen. Intervjuet tar vi 
i den store spisesalen. De fleste 
stolene er stablet på bordene. 
Det er ikke bruk for all plas-
sen lenger. Men bygningene 
framstår som i god stand, og de 
rommer en viktig lokalhistorie.
En gang var det over 200 folk 
i arbeid her, de aller fleste fra 
Våle og Ramnes. En maur-
tue med folk som produserte 
kvalitet. En viktig hjørnesteins-
bedrift der mange familier i Re 
har fått en eller flere lønnslip-
per fra, og "alle" kjenner noen 
som har jobba der. En bedrift 

som fortsatt er i drift tross flere 
konkurser og stadig omstilling 
til nye markeder. Det å omstille 
seg har vært helt nødvendig, her 
har det vært produksjon av mye 
forskjellig opp gjennom åra.
Kjøkkenproduksjonen fyller 40 
år i år. Sjøl om eierne har vært 
mange, består navnet. Et navn 
som fortsatt klinger av kvalitet: 
Huseby.
- Det sitter i veggene her. Å få 
lov til å jobbe på Huseby har 
vært flott. Det er et arbeidsmiljø 
som er helt unikt, det tror jeg 
virkelig - ikke for å skryte, 
altså. Men hvis du ser opp 
gjennom åra, så har det vært lite 
gjennomtrekk her.
Bjørn forklarer det ved at det 
ikke er noe strengt hierarki på 
Huseby.
- Vi går godt overens alle sam-
men, og det har aldri vært de 

store avstandene til toppen. 
Vi har en god tone på tvers av 
stilling og stand. Det er viktig, 
veit du.

En epoke går mot slutten
- Og det skriver seg fra Huseby-
tida, det vil si da Kåre Huseby 
var sjefen. Det var aldri noen 
ovenfra-og-ned-holdning. Vi 
lærte ikke bare faget, men vi 
lærte å bli folk også. Kåre sørga 
for at vi respekterte hveran-
dre, oppførte oss og passa på 
hverandre, så vi ble rett og slett 
et stort fellesskap, sier Bjørn og 
forteller om store sommerfester, 
juletrefester, skikonkurranser, 
med mer. De ansatte hadde med 
koner og barn. Alle fikk premie.
Kåre klarte å skape et godt 
samhold. Huseby som bed-
rift var tidlig ute med sosiale 
tilstelninger og sørget for gode 

Minner fra en mannsalder på Huseby

innretninger for alle ansatte. 
Bassenget ligger fortsatt inntakt 
på plenen utenfor administras-
jonsbygningen. Det er lenge 
mellom badefestene nå til dags. 
Huseby var tidlig ute med fem 
ukers ferie. Ofte var de i forkant 
av utviklingen, også på 
personalpolitikken.
-  Det har alltid vært røddige 
arbeidsforhold her, skryter 
Bjørn.
- Det henger fortsatt i. Det 
ligger i kulturen her, det veit 
du. Arven fra Kåre Huseby. 
Så har vel vi som har blitt her 
i alle disse åra vært flinke til å 
videreføre den.
Bjørn har gjort det meste på 
fabrikken, men han har jobba 
mest som maskinsnekker. Nå er 
han her tre dager i uka, sjøl om 
han som 68-åring kunne vært 
pensjonist på heltid. Det er ikke 

Arbeidsplasser i Re:

“Det var aldri noen ovenfra-og-ned-holdning. Vi lærte ikke bare faget, men vi 
lærte å bli folk også. Kåre Huseby sørga for at vi respekterte hverandre, 
oppførte oss og passa på hverandre, så vi ble rett og slett et stort fellesskap”
Bjørn Hansen, Huseby-ansatt i 50 år
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VÅLE: Arbeidskameratene gjennom snart 50 år viser fram bilder som vitner om en stolt industrihistorie, fra da Huseby var en viktig            hjørnesteinsbedrift med over 200 fabrikk-ansatte.

Minner fra en mannsalder på Huseby

et tema.
- Jeg liker å jobbe med tre. Det 
er fortsatt mye som lages her 
på fabrikken, så vi kan fortsatt 
bruke kreativiteten og erfaringa 
vår.
Men det er en epoke som går 
mot slutten, enten man liker det 
eller ikke. Mer og mer pro-
duseres i lavkostland, det vil 
si Litauen. Datamaskinene 
tar over. De holder Bjørn seg 
langt unna. Han gjør det på 
gamlemåten, og viser stolt fram 
gamle redskaper med formler 
og tall. 

Har litt Huseby-
historie hjemme på Revetal
Nå er de under 40 fabrikk-
arbeidere igjen i Våle. En del 
av bygningsmassen er leid ut 
til andre bedrifter, men Huseby 
råder fortsatt over mye sjøl. En 

gang var det behov for all plas-
sen, sånn er det langt ifra lenger. 
Men den gode lukta i fabrik-
ken er den samme, og det gode 
humøret har heller ikke forsvun-
net i løpet av åra som har gått.
Bjørn mimrer sammen med 
arbeidskameratene til tidligere 
tider. De har bilder på veggene 
og avisutklipp på oppslagstav-
lene. På mange måter er det et 
museum i bygninger og arbeids-
folk som taler sin stolte historie.
- Det er klart vi gjør oss noen 
tanker. Det har vært både 
oppturer og nedturer. Det var en 
smell rett i fleisen da Huseby 
gikk dundrende konkurs i 1988.
- Det var stort å få tilbud om å 
bli med videre, da mange måtte 
gå. Men, så treffer du på de som 
ikke var like heldig, venner og 
bekjente, sier Bjørn og tenker 
seg om. 

- Det var en tung prossess.
Etter 50 år har han likevel 
bare fint å si om Huseby. Det 
var aldri noen tvil om hva han 
skulle bli når han ble stor: 
Jobbe på Huseby. Han er glad 
det ble sånn. Bjørn tok to år på 
yrkesskole i Sandefjord med 
Huseby som mål. I voksen 
alder, for 12 år siden, tok han 
Mesterbrev.
- Jeg håper jo at Huseby består. 
Det er en stor stolthet for 
Huseby: Kvalitet, sier Bjørn. 
Av alle nye eiere siden 1986-
konkursen var Block Watne den 
tøffeste. Siden 2003 har Huseby 
vært eid av den norske møbel-
produsenten Svenheim. De er 
blant oppkjøperne med lengst 
eierskap. Det blir satt pris på 
blant gutta på gølvet.
- Det virker som om de har 
langsiktige planer for Huseby, 

sier de fornøyd. - Det virker 
som om de er fornøyd 
med oss også. De har så 
seint som i høst presentert 
nye spennende planer for 
framtida.
Sjøl tar Bjørn ett år av 
gangen, men sier han vil 
fortsette så lenge helsa 
holder og Huseby vil ha 
ham. Uansett har han en del 
av den stolte bedriftshisto-
rien fastmontert hjemme i 
eget hus på Revetal:
- Det ble produsert tre 
prøvekjøkken på Huseby 
før kjøkkenproduksjonen 
starta for alvor 40 år siden. 
Det ene av de tre prøvekjøk-
kene står hjemme hos meg. 
De ansatte fikk tilbud om å 
kjøpe, og jeg slo til. Så det 
har jeg beholdt, sier Bjørn 
stolt.

MANGE MINNER: På bildet øverst til venstre ser vi arbeidskam-
eratene motta hver sin oppmerksomhet i forbindelse med et jubil-
eum for 24 år siden. Ivar Nordby første fra venstre, Bjørn Hansen 
nummer to fra venstre, Asbjørn Ormestad nest ytterst til høyre 
og Magnar Vagstad lengst til høyre. På bildet til høyre ser vi de 
samme fire, tatt i fabrikken forrige uke. Fra venstre Norby, Vagstad, 
Hansen og Ormestad. På bildet rett til venstre ser vi gutta en gang 
på 1970-tallet, der de har snekra sammen en bar til festligheter på 
spisesalen

Foto: 
Stian Ormestad

Kort om 
historien til 
Huseby AS
*  Det er snart 70 år siden 
tremøbelfabrikken A. 
Huseby & Sønn ble etablert 
i Våle. 

* Der ble det produsert 
tremøbler, så radio- og 
TV-kabinetter for Tandberg 
radiofabrikk, etter hvert 
spisestuer og skapmøbler  
i samarbeid med Ekornes 
Fabrikker. 

* I 1974 kom det første 
Huseby-kjøkkenet på 
markedet - og kjøkken-
produksjonen feirer 40 år 
i år.

* Huseby er en av Norges 
største kjøkkenprodusenter. 
På 20.000 kvadratmer pro-
duseres kvalitetskjøkken av 
dyktige medarbeidere med 
kjærlighet til faget.

* En gang i tida henta over 
200 ansatte lønninga si på 
Huseby. “Alle” i Re kjenner 
noen som jobba på Huseby.

* I dag er de under 40 igjen 
på fabrikken, i tillegg til 
noen ansatte i administras-
jonen. I tillegg kommer 
Huseby kjøkkensenter i V
åle - Norges største 
kjøkkensenter.

* En del av produksjonen 
er flytta til lavkostland som 
Litauen, men fortsatt gjøres 
mye av jobben i Våle.

* Lange håndverkstradis-
joner, dyktige håndverkere 
og en fleksibel maskinpark 
setter oss i stand til å im-
øtekomme de fleste indivi-
duelle ønsker, heter det på 
nettsida Huseby.no.

Kilde: 
www.Huseby.no
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Bakgrunnen for Venstre-
lederens besøk forklarer lokal-
lagslederen i Re Venstre Elin 
Berg Schmidt:
- Om i underkant av ett år er 
det lokalvalg. Året i forkant av 
lokalvalg er aktive år i lokal-
lagene: Man skal finne kandi-
dater til listene, ha nominasjon-
møte og utarbeide program.
Alle de politiske partiene søker 
etter engasjerte innbyggere som 
kan tenke seg å være med på 
den dugnaden som politisk ar-
beid i lokalmiljøet er. Det trengs 
til enhver tid nye, friske pust, 
andre vinklinger, tankeganger 
og erfaringer. 

Rekrutterer til lokalvalget
- Det viser seg ikke å være 
så lett for de fleste partiene å 
rekruttere innbyggere til dette 
nødvendige samfunnsarbeidet 
– enda så interessant det er, for-
teller Berg Schmidt. Derfor har 
alle partiene i Re gått sammen 
om tverrpolitiske stands. 
Budskapet har vært: Engasjer 
deg, vær med og delta i lokal-
demokratiet. 
- Til vår tverrpolitiske glede 
kom det to damer bort til stand-
en sist vi sto, og proklamerte 
nærmest på stående fot at de 
var interesserte i å engasjere 
seg – å få til noe. De hadde 
flyttet hit fra Bærum, og kjøpt 
et lite småbruk i enden av 
Askjerdalen. De ønsket også å 
se på muligheten til å få montert 
solfangeranlegg på eiendom-
men. Klart jeg tenkte at her har 
vi noen potensielle Venstre-
kandidater, sier Berg Schmidt.
Hun fikk komme på besøk og 
snakke med dem om Venstres 
ståsted i politikken, og Re 
Venstre-lederen fikk inntrykk av 
at det ga gjenklang. 

- Jeg spurte forsiktig om de 
hadde noe imot å få besøk 
av Trine Skei Grande, og det 
syntes de hørtes veldig artig ut! 
Så sånn ble det.
  
Vil være sjølforsynt
Skei Grande fikk høre at 
Anita Egenæs og Kristin Hjelle 
ønsket å gjøre seg mest mulig 
sjølforsynt med frukt, bær og 
grønnsaker og installere solfan-
gere. De var opptatt av at det i 
dag var altfor mye unødvendig 
emballasje på varene. Noe Skei 
Grande var enig i. Hun fortalte 
at det var Venstre som i sin tid 
foreslo søppelsortering i Oslo 
– noe som det ikke lenger stilles 
spørsmål om. Skei Grande 
forteller at det er viktig å styrke 
lokallaga rundt om i landet. 
Hennes besøk var et ledd i 
dette. Det ble prioritert før siste 
valg, noe som resulterte i Ven-
stres beste valg på 40 år.
- Vi ønsker en grønn politikk, 
sier hun og takker for at damene  
engasjerer seg på akkurat det.
- Vi vil foreslå å gi skattefradrag 
for de som tar miljøvennlige 
valg.

Nesten som et museum
Vertskapet for besøket var 
tydelig på bølgelengde med 
Venstre-lederen og det hørtes 
ut som om Venstre i Re snart 
har to nye medlemmer. Vertska-
pet serverte kaffe til gjestene i 
låven som var innredet nesten 
som et museum. Her var gamle 
redskaper og hestekjøretøy 
tatt vare på. Ellers la ReAvisas 
utsendte merke til at Venstre-
lederen hadde usedvanlig godt 
kattetekke. Har hun like god 
kontakt med velgerne så ser det 
lyst ut for nok et brakvalg.

ØVRE BAKKE: Anita Egenæs og Kristin Hjelle på 
Øvre Bakke i Askjerdalen fikk besøk av Venstre-
leder Trine Skei Grande tidligere i høst.

VENSTRE-BESØK: Anita 
Egenæs og Kristin Hjelle 
på Øvre Bakke fikk beøk av 
venstreleder Trine Skei Grande 
tidligere høst. Elin Berg 
Schmidt, leder i Re Venstre, var 
initiativtaker til besøket. Eddy 
Robertsen, nestleder i Vestfold 
Venstre, var også med til Re. 

Foto: 
Håkon Westby

Venstreleder Trine Skei 
Grande på gårdsbesøk i Re

Nei til EU tjuvstarta 
stafetten i Re
REVETAL: Nei til EU reiser 
landet rundt med sitt budskap 
om ja til folkestyre - nei til EU 
og EØS. I høst var turen kom-
met til Vestfold, der organisas-
jonens leder Heming Olaussen 
og fylkesleder Anna Marie Frost 
sto stå på stands og formidla 
budskapet om demokrati og 
sjølråderett til innbyggere 
og ordførere i en rekke kom-
muner. At de tjuvstartet med 
ordfører Thorvald Hillestad 
i Re var kanskje naturlig, da 
begge nei-lederne også bor i 
kommunen. Hillestad lovte å 
formidle hilsenen fra Nei til EU 
til formannskapet.

Foto: Privat

Harald Solberg klatrer 
i gradene i Rederiforbundet
REVETAL/OSLO: Fra 1. januar 2015 tilsettes Harald Sol-
berg (38) som ny viseadministrerende direktør, melder Red-
eriforbundet på sine nettsider. Reingen har de siste tre årene 
vært direktør for forbundets avdeling for næringspolitikk 
og kommunikasjon. Han har tidligere vært administrerende 
direktør i Dagsavisen, viseadministrerende direktør i Men-
tor Medier, statssekretær i Finansdepartementet og politisk 
rådgiver ved Statsministerens kontor og i Stortinget for KrF. 
Harald Solberg representerer også KrF gjennom Felleslisten 
H/KrF i kommunestyret i Re.

Foto: 
Pressemelding

Politikk i Re:

UNDRUMSDAL: Undrumsdal 
Bondelag og Borre Bondelag 
slås sammen, melder de to 
bondelagene i en felles presse-
melding. - Årsmøtene fulgte 
innstillingen fra sine respektive 
styrer og enstemmig vedtok 
sammenslåing. Rigmor Freberg 
ble valgt til historiens første 
leder i Borre og Undrumsdal 

Bondelag. 
Resultatet ble enstemmig for en 
sammenslåing med Borre. Det 
samme ble resultatet i Borre 
- enstemmig for sammenslåing 
med Undrumsdal. 
Styrene hadde innstilt på at det 
nye laget skulle hete Borre og 
Undrumsdal Bondelag, noe det 
nye årsmøtet støttet. 

Bondelagene i Borre og Undrumsdal 
har slått seg sammen
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LOKALPOLITIKK I RE: 
- Miljøpartiet De Grønne Re 
savner en bredere debatt om 
kommunestruktur enn ja eller 
nei til Hof og Holmestrand, 
skriver Lene Bergan på vegne 
av partiet: - Hvilke alternativer 
finnes, og hvilke konsekvenser 
får det for vår kommune?
Dagens kommunestruktur gir 
oss noen utfordringer MDG 
Re gjerne vil peke på. Flere 
kommuner deler nå ansvaret 
for tiltak og tilbud enkelte 
steder. Eksempler på dette 
kan være Langøya, Vivestad 
og Mulvika. I en demokratisk 
beslutningsprosess gir det noen 
utfordringer som må løses, blant 
annet viktige miljømessige 
tiltak vedrørende transport og 
utslipp. 
Den andre store utfordringen 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Miljøpartiet De Grønne i Re ble 
stiftet på møte 6. oktober 2014 
på Holt gård i Undrumsdal. 
Sju interesserte fra Re møtte, 
pluss en representant fra partiet 
sentralt.

- Revac-saken er en 
miljøsak folk er opptatt av
Kaare Vennerød fra Vivestad, 
talsperson for fylkespartiet og 
initiativtaker til lokallaget i Re, 
mente erfaringene fra Revac-
forurensingen er noe partiet må 
ta tak i.
- Revac-saken er en sak folk 
virkelig er opptatt av. Jeg setter 
spørsmålstegn ved det som kan 
se ut som en alvorlig systems-
vikt? Mye kan nok skyldes 
"egenkontroll" som prinsipp, 
mener Vennerød. 
- Det er flott å stole på folk, 
men i praksis ser vi at det ikke 
funker. Derfor er det viktig å 
styrke forvaltningen - også i Re. 
Bare gjennom ekstern kontroll 
kan vi vite at miljøbedrifter 
oppfører seg som de skal. Et 
sted må penga hentes fra - og 
det må bli gjennom noe så 
upopulært som økte skatter. 
Ja, det er kanskje upopulært, 
men det må til, sier Vennerød.

Venstre-utbryter 
er med på å stifte MDG Re
Venstre-utbryteren Ulf Lund 

Halvorsen er kanskje partiets 
mest profilerte i Re. Han meldte 
seg over i MDG og var med på 
å stifte lokallaget i Re.
- Miljømålene er stort sett de 
samme for MDG som Venstre, 
men MDG har helt klart mer 
radikale løsninger for å komme 
dit enn det Venstre har, mener 
Lund Halvorsen. Men et miljø-
parti må mene noe om alt annet 
i lokalpolitikken også. Progra-
marbeidet og rekruttering av 
kandidater som skal stå på lista 
til kommunevalget 2015 er i 
gang, forteller talspersonene for 
lokallaget Lene Bergan og Mi-
chael Aa Hansen. Initiativtaker 
Kaare Vennerød hadde håpet at 
flere kom på stiftelsesmøtet, 
- men jeg er fornøyd med at vi 
er i gang, sier han til ReAvisa. 

Stiller i lokalvalget 2015
Styret ble i tillegg til de nevnte 
også bestående av Ulf Lund 
Halvorsen og Anne Mar-
grete Aarseth. Stiftelsesmøtet 
stiller seg bak følgende politiske 
erklæring: “MDG Re setter 
livskvalitet og økologi foran 
økonomi. Livskraftige lokal-
samfunn, i hovedsak basert på 
lokale ressurser, er en forutset-
ning for å nå målet. MDG Re 
har som mål å utarbeide et 
program og stille med liste til 
kommunevalget i 2015".

HOLT GÅRD: Initiativtaker Kaare Vennerød hadde 
håpet at flere kom på stiftelsesmøtet, - men jeg er 
fornøyd med at vi er i gang, sier han til ReAvisa.

Stiftet lokallaget Miljø-
partiet De Grønne i Re

er utstrakt bruk av interkom-
munale løsninger for å tilby 
innbyggerne de tjenestene de 
har krav på. Den reelle makten 
over de kommunale oppgavene 
flyttes sakte men sikkert fra 
de folkevalgte til interkom-
munale organer. Dette er en 
endring MDG Re er sterkt imot. 
Folkestyre med beslutninger 
som tas nærmest mulig innbyg-
gerne er en fanesak for MDG. 
Økologi og livskvalitet skal 
settes foran økonomi.
Debatten må løftes til et nivå 
hvor vi kan diskutere struktur, 
ikke sammenslåing. Hvordan 
skal den enkelte kommune 
settes i stand til å levere gode 
robuste tjenester til sine innbyg-
gere? MDG Re tror ikke løsnin-
gen er like enkel som et ja eller 
nei til Holmestrand og Hof.

MDG Re om framtidig kommunestruktur

STILLER LISTE I LOKAL-
VALGET 2015: Miljøpartiet De 
Grønne i Re ble stiftet på møte 
6. oktober 2014 på Holt gård i 
Undrumsdal. Sju interesserte fra 
Re møtte, pluss en representant 
fra partiet sentralt. Nå jobber 
de for å stille liste i lokalvalget 
2015.

Foto: 
Stian Ormestad

Folkeviljen skal 
måles og veies

Ragnar Holtan fra Fon 
skal lede Omega Engineering
SEM/FON: Det Tønsberg-baserte selskapet Omega Engineer-
ing har fått ny daglig leder: Ragnar Holtan (30) fra Fon. Han 
har en bachelor i ingeniørfag innen maritim elektroautomas-
jon fra Høgskolen i Vestfold, der han uteksaminerte i 2009, 
samme år som han ble ansatt i Omega konsernet. Omega En-
gineering ble etablert i 1985 av en gruppe ingeniører. Helt fra 
starten har hovedaktivitetene til selskapet vært ingeniøropp-
gaver rettet mot offshoreindustrien. Bedriften har i dag hoved-
kontor på Sem. Selskapet har jobba både med norske og inter-
nasjonale prosjekter. - Jeg er stolt av tillitten styret viser og vil 
bruke den eksisterende kompetanse sammen med nytenking 
for videre å utvikle Omega Engineering i riktig retning, sier 
Ragnar Holtan i en pressemelding. - Omega Engineering har 
klare mål for vekst i årene fremover. I dagens arbeidsmarked 
ser vi en noe enklere tilgang til gode ingeniører, og benytter 
dette for å ruste Omega til videre vekst. Ved bruk av lokale 
underleverandører ønsker vi å bidra til sterk bransjevekst i 
Vestfold. Vi er avhengige av et bredt leverandørnettverk i våre 
prosjekter, både for utstyrsleveranser og konsulenttjenester.

Foto: 
Pressemelding

LOKALPOLITIKK I RE: 
I perioden 3. - 14. november 
blir 600 reinger over 16 år spurt 
over telefon, og sluttrapporten 
er klar 20. november 2014. 
Spørsmålene går på ja eller nei 
til kommunesammenslåing, 
tilhørighet til egen Re kommune 
og tilhørighet til nabokommu-
ner. Hvis ja til sammenslåing 
- hvem bør det være? Svarene 
skal gi svar på om det er behov 
for flere utredninger - mot 
Horten eller Tønsberg. Fore-
løpig er det bare ett alternativ 
som utredes: 3K med Re, Hof 
og Holmestrand. 
Re deles opp i fire himmel-
retninger - Vivestad i vest, 
Undrumsdal i øst, Fon og Våle 
i nord, Ramnes og Revetal i sør. 
Dermed vil resultatene kunne si 
noe om tilhørighet i de forskjel-
lige delene av Re.
- Det er viktig at folk deltar i 
denne undersøkelsen, forteller 
Trond Wifstad, rådmann i Re. 
- Så får du en telefon, oppfor-
drer vi sterkt til at du svarer på 
spørsmålene. Politisk behan-
dling av undersøkelsen skjer 
i administrasjonsutvalget 4. 
desember og i kommunestyret 
18. desember 2014.
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Frivillighet i Re:

RE: I fjor var det 12 skoleklasser og en barnehagegruppe i Re som deltok i 
”omvendt julekalender”. Nå er håpet at enda flere blir med i år.

Nytt år med “omvendt julekalender”

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

- De som var med i fjor syntes 
det var gøy, så Bernhard håper 
de og enda flere vil bli med i år.  
Innbydelser til å bli med på 
opplegget er sendt ut 1. novem-
ber, forteller Marti. 

Gi istedenfor å få
- Dette innebærer at i stedet 
for å få, så kan barne gi noe. 
Ved å gi av ukepengene eller 
ta småjobber hjemme eller for 
naboer og familie så kan barna 
i løpet av adventstiden hjelpe 
andre barn som trenger det. 
Hver dag kan de åpne en luke i 
advendtskalenderen som er lagt 
ut på SOS-barnebyers hjem-
meside. Hver dag får klassen 
en historie fra SOS-barnebyer 
rundt om i verden og lærer 
hvordan andre barn har det. 
Første dagen får barna med seg 
en konvolutt med hjem som 
de legger pengene de tjener i, 

og siste skoledagen før jul tar 
de den med og leverer den til 
læreren som sender pengene til 
SOS-barnebyer.  

Barneby på Gazastripen
- Hvis lærerne vil ha besøk av 
meg, så kommer jeg gjerne, 
sier Marti. I fjor deltok 50.000 
elever i “omvendt julekalender” 
i hele landet, noe som ga hele 
2,6 millioner kroner til SOS-
barnebyer. I år skal halvparten 
av de innsamlede pengene gå til 
barnebyen på Gazastripen. Der 
har allerede 14 nye foreldreløse 
barn fått hjelp i en barneby.  
- Den fungerer tross alle ødeleg-
gelsene og barn og voksne 
rundt barnebyen får hjelp der, 
forteller Marti. SOS-barnebyer 
i Vestfold har bygd et ”Vest-
foldhus” i en barneby i Tanza-
nia. Etter samme prinsipp som 
ellers i verden; solid, enkelt 

og funksjonelt. Det skal dekke 
basisbehovene og være vedlike-
holdsfritt i 30 år.

Godt synlig i lokalmiljøet
I flere år har Bernhard hatt et 
innslag på middelalderdagene i 
februar. Det er mange barn som 
har prøvd seg som riddere med 
lanse på hesten som Bernhard 
har skjøvet bortover mens barna 
har forsøkt å treffe skjoldet. Et 
innslag som har gitt velkomne 
bidrag til barnebyene. I tillegg 
har Vestfold-avdelingen fått til 
en avtale med Slottsfjellfestiva-
len som har gitt 300.000 kroner 
i kassa i tre år. SOS-barnebyer 
ble spurt om å drifte en Grønt 
og friskt-bod, så utviklet det seg 
og i år stilte vi med 50 frivillige 
hver av de tre dagene. Mange 
er ungdom fra Re, og innsatsen 
de gjør der blir lagt veldig godt 
merke til!

Kort om 
SOS barnebyer:
* SOS barnebyer startet 
av Østerrikeren Hermann 
Gmeiner i 1949.

* Den første barnebyen åp-
net i Imst i Østerrike i 1950.

* I dag er det barnebyer i 
134 land, totalt 534 barneby-
er.

* SOS barnebyer har 
120.000 fadderbarn, og over 
100.000 faddere

* En barneby har 10 familie-
hus, 1 SOS-mamma i hvert 
hus, cirka 10 barn i hvert 
hus, vann - det bores etter 
vann hvis de må, helsestas-
jon i nærheten, adminstras-
jonshus og skole i nærheten 
eller ny på utsiden, pluss 
barnehage.
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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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Standene vil stå på Re-torvet 
5. og 12. desember, og i tillegg 
har butikken i 2. etasje «I vin-
den» vært positive til å hjelpe til 
med å ta imot gaver utover våre 
tider på stand, forteller Geir 
Varholm, leder i Re Røde Kors. 
Siste dagen for innlevering av 
gaver er onsdag 17. desember. 
- Dette er viktig, for at etaten 

Re Røde Kors tar i mot  
julegaver til dem som trenger det mest
REVETAL: - Nå er det fjerde året på rad vi har julegaveinnsamling, og 
tradisjonen tro har vi en stand på Re-torvet for å ta i mot gavene i desember.

for barn og unge i kommunen 
skal ha tid til å distribuere gav-
ene til mottakerne som trenger 
dem mest, forteller han. 
- Vi tar imot gaver til alle barn 
og unge, fra småbarnstadiet til 
ungdom i skolealder. Vi tar imot 
nytt og pent brukt, alt må være 
rent, ordentlig og helt. Gavene 
må også merkes med kjønn og 

alder. 
Varholm benytter anledningen 
til å takke alle julegavegivere 
fra de foregående åra. 
- Dette er noe som kommer godt 
med for barn til familier som 
har behov for det.

Arkivfoto: 
Pressemelding

LOKAL ILDSJEL:
Bernhard Marti fra Valleåsen 
snakker gjerne om “Omvendt 
julekalender” for skolene i 
Re.

Foto: Privat
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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

Knallpriser Simplicity snøfresere.

- få 20% rabatt på alle lagerførte 
  Yanmar-fresere! Ellers godt utvalg av andre merke.

TID FOR SERVICE?
Ta kontakt med Anders og Aleksander 

på vårt autoriserte serviceverksted.

kr 7.000,-
ved kjøp av snøfres

før 1. desember!

- Vi har knallpriser på 

Simplicity snøfres

Spar opptil

Re Kalenderen i 
salg for ellevte år
REVETAL: Re Kalenderen 
er snart i salg igjen. For 
ellevte gang gir Re Lions ut 
kalenderen med motiver fra 
gamle og nyere postkort og 
bilder. 
Lions takker sponsorene 
som dekker trykkingen av 
kalenderen, slik at alt som 
kommer inn kan gå til gode 
formål. 
Deler av fjorårets overskudd 
gikk til drakter til unge 
idrettsutøvere og Ramnes 
menighetsråd fikk et tilskudd 
til nye salmebøker. Det ble 
også betalt inn til Lions 
katastrofefond, da det var 
nok av steder i verden som 
trenger hjelp. 
- Re Lions håper årets kalen-
der blir godt mottatt. De som 
ikke får besøk av selgere kan 
kjøpe den i banken, på Ser-
vicetorget eller på Revetal 
Gamle stasjon, forteller 
Hans Stokke i Re Lions.
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Laila Jønland lanserer sin 
andre bok om NisseTruls
REVETAL: - Dette er bok nummer to i serien om den lille 
nissen som har funnet seg en menneskevenn, forteller Laila 
Jønland som har lagt boklanseringen til Revetal Gamle Stas-
jon lørdag 29. november 2014. Laila har bodd på Nøtterøy 
i 20 år, men kommer opprinnelig fra Våle. Hun jobba som 
hjelpepleier på Krakken i Fon fram til hun pensjonerte seg, 
og var vikar fram til hun fylte 70. Høsten 2012 debuterte 
hun som forfatter med historien om NisseTruls, nå kommer 
oppfølgeren. En historie som ble til for å roe de utålmodige 
barna i baksetet, på en bilreise til Nord-Norge for 43 år 
siden. Kunstmaler og illustratør Kari-Mette Astrup fra Lar-
vik har levendegjort historien med treffende og morsomme 
illustrasjoner. Etter at den første boken kom i 2012, har 
NisseTruls og Tor blitt enda bedre venner. Men fremdeles er 
det mange utfordringer i det å være en liten nisse i en stor, 
stor verden. Og når snøen kommer, blir det nesten umulig å 
være en liten og nysgjerrig nissegutt. Ikke kan man være ute, 
og inne i nissetreet er det mørkt og trist, siden snøen dekker 
alle åpningene. Heldigvis får nissene hjelp av menneskeven-
nene sine, slik at de to vennene fremdeles kan være sammen. 
Men det er mye å passe seg for. En dag finner de et lite rådyr 
som har gått igjennom isen, men hvordan kan en liten nisse 
redde et stort rådyr ut av isråken? Og hva er egentlig dette 
med julefeiring, og hvorfor er Nissefar så hemmelighets-
full og Nisse-mor så redd? Hva er det egentlig som er så 
skummelt med den gamle setra? Svarene får du nok i boka 
NisseTruls på reisefot.

Foto: Pressemelding

JULEMØTE I RE HØRSELSLAG 

Brårsenteret onsdag 3. desember kl 18.00.
Julemiddag, underholdning og utlodning.
Påmelding innen 25. november til 
Anne-Marie Skjelbred på t
lf.330 62 726 / 992 53 483.
Møteavgift kr 150,- pr person. 
Ta gjerne med ledsager.

Velkommen!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Etter overtakelsen fra Re 
kommune høsten 2013 er det 
investert over en million kroner 
i ombygging på Brår. Her vil 
tre ansatte og 16 deltakere være 
til daglig. Deltakerne vil rullere 
på et tidsbestemt engasjement. 
Brukerne blir henvist fra NAV 
for arbeidsavklaring. De kan 
sy, snekre, male, stå i butikken, 
drive med data, eller komme 
med egne ideer for bruk av 
huset. - Tenk så kjedelig det 
ville vært hvis alle var like, hvis 
alle var helt A4, talte ordfører 
Thorvald Hillestad. - Heldigvis 
er det ikke sånn. Vi har alle 

forskjellige behov i livet, også 
i arbeidslivet. Derfor trenger vi 
en arena som dette, der Asvo gir 
et tilbud som er gull verd. De 
mulighetene som folk får her, 
tror jeg mange blir sjeleglad for, 
talte ordføreren - før snora ble 
klippet 1. november 2014.
Køen gikk inn døra og rundt 
hele løypa gjennom gamle og 
flotte møbler, leker, plater og 
mye annet. Også i kassa ble det 
kø. Glagjengen spilte, og det 
var kake og kaffe. 
- Dette blir en ny møteplass i 
Re - vi holder kaffen, fortalte 
daglig leder Glenn Ellefsen til 

“Olgars” på Brår er i gang etter høytidelig åpning
- i går feira Asvo Revetal 25-årsjubileum med Sputnik
BRÅR: 25-årsjubilanten Asvo Revetal skal drive bruktbutikken på Brår “Ol-
gars”, i den røde låven langs veien som tidligere var Ramnes miljøstasjon. I går 
var det jubileumsfest med sjølvaste Sputnik på besøk.

ReAvisa i oktober. Som kunde i 
Olgars bruktbutikk kan du han-
dle både nye og brukte ting. Det 
vil bli produsert noen møbler på 
huset, og du kan også sette bort 
oppussingsoppdrag til "Olgars". 
Brukbare gamle møbler, leker, 
instrumenter, servise, kopper og
glass, med mer kan leveres in-
nenfor åpningstidene mandag til 
torsdag. I gårkveld, tirsdag 11. 
november, ble 25 år med Asvo 
Revetal markert med sjølvaste 
Sputnik på Re-besøk. Les mer 
og se bilder fra jubileums-
konserten på nettavisa 
ReAvisa.no.

KULTURSKOLEN I RE: 
- Søknadsfrist for hovedoppta-
ket er 1. juni, men vi tar i mot 
søknader gjennom hele året, 
og tar inn elever fortløpende 
der hvor vi har ledig kapasitet, 
forteller kulturskolekonsulent 
Wenche Helgesen. - Der det 
ikke er ledig plass settes eleven 
på venteliste. Akkurat nå har 
vi ledige plasser på fiolin og 
cello. Det er også ledige plasser 
på Visuell kunst på Kirkevoll 
skole. Drama og teater tar inn 
elever, avhengig av alder i for-
hold til gruppene. I tillegg har 
vi ledig på sang i Holmestrand, 
fra 10 år og oppover. Alle tilbud 
er åpne for elever fra alle tre 
kommuner. Nord-Jarlsberg kul-
turskole er kulturskolen for Re, 
Hof og Holmestrand med cirka 
400 elever og tilbud i 17 ulike 
instrumenter i tillegg til sang, 

teater, band og visuell kunst. 
- Vi har tre baser og disse 
er på Våle Samfunnshus, 
Gjøklep ungdomsskole og 
Hof kultur-senter. I tillegg 
undervises det på ulike skoler 
og i andre lokaler. Vi samar-
beider med skolekorpsene i 
kommunene.   
Våre elever deltar hvert 
semester på en rekke ulike 
arrangementer som huskon-
serter, julekonserter og ”Åpen 
dag”. Hvert semester besøker 
vi også institusjoner og deltar 
ved Holmestrand kulturfesti-
val. Drama og teater elevene 
setter opp forestilinger og 
elevene ved Visuell kunst 
har utstillinger. Som elev i 
kulturskolen er man med i 
et skapende og inspirerende 
fellesskap med andre barn og 
unge og får venner for livet!

Kulturskolen melder om ledige plasser Satser på ny inn-
samlingsrekord 
i Prosjekt Peru
BERGSÅSEN: For tiende året på 
rad deltar Re videregående skole 
i Prosjekt Peru. I fjor samlet 
elevene på vi inn 254.000 kr til 
aksjonen, og i år håper vi på en 
ny rekord. Alle elevene vil ha/
kommer til å ha aksjonsdag den 
18. november. Denne dagen 
vil de jobbe for å tjene 400 kr 
hver. Vi håper næringslivet er 
positive dersom noen kommer og 
ønsker jobb. Prosjektet har til nå 
resultert i at 30 tidligere gatebarn 
har fått et sted å bo, og 200 barn 
har en skole å gå til. Ved å jobbe 
en dag hvert år, får prosjektet 
altså inn nok ressurser til å kunne 
drive et barnehjem og en skole 
i Peru. Dette er et spennende 
prosjekt hvor barn og ungdom 
i Peru får muligheten til å få en 
familie og å kunne gå på skole.

Kultur i Re:

Se video på Facebook.com/ReAvisa
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Åpent: tirsdag, torsdag og fredag 10-16 
Langdag onsdager 10-18. Lørdag 10-15. Søndager i advent 12-16 

www.akglass.no 

Glasshytta i Vivestad 
 

Glassblåser Anne Ka Munkejord:”Jeg designer  
vinglass for dagens bruk og hendene mine 

fører tradisjonshåndverket videre”. 

 

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

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

Bispeveien 946, 3174 Revetal
Mobtlf: 93849712

Epost: maryonssystue@gmail.com

presenterer 

Våle samfunnshus  
søndag 23. november kl. 17.00 

Billettpris kr. 150  
www.storbandetfokus.no 

 
. 

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Elin Prøysen og ekteman-
nen Egil Johansson trakk hele 
170 tilhørere til Fon. - Det er 
rekord på turneen, forteller Elin 
Prøysen. Den gamle rekorden 
ble satt i Andebu med 110. De 
frammøtte koste seg og sang 
med på både tekst og refreng. 
Elin Prøysen har gjennomgått 
gamle arkiver og samlet 
gamle Prøysen-viser og dikt. 
- Vi trodde det var rundt 500, 
fortalte Elin. Men vi fant 700. 
Det har blitt til et fembindsverk 

Prøysen-kveld med turnerekord i Fon

med visene i kronologisk rek-
kefølge med omtaler og noter. 
Noen sanger har flere melodier, 
og da er alle tatt med, forteller 
hun til ReAvisa. Verket i 4 
bind ble lansert tirsdagen etter 
konserten i Fon, etter flere års 
arbeid. Elin og Egil åpnet med 
” Rosenbloms trio” og fortsatte 
med ”Tango for to”. Så fort-
satte kjente viser som ”Øn-
skekonserten”, ”Visa hennes 
Staslin”, ”Lillebrors vise”, 
”Husmannspolka” og ”Du skal 

få en dag i mårå”, alt mens 
publikum sang med. Visene 
ble fremført med innlevelse og 
humør og folk storkoste seg. 
Det gjorde også Aslaug Gjelsås 
(101), som hilste på Elin før 
konserten. - Dette var moro, sa 
hun til ReAvisa etterpå. Også 
Elin var storfornøyd: - I dag ble 
det mye allsang for folk sang så 
godt med! Etter konserten var 
det bevertning og loddsalg.
Teater Ibsen organiserer turneen 
som starta i august.

VONHEIM: Første søndag i november var det så å si fullt på Vonheim i Fon. 
Sanitetsforeningene i Våle, Hjerpetjønn og Fon inviterte til ”Prøysenkveld”.

PRØYSEN-KVELD I FON: - I dag ble det mye allsang for folk sang så godt med, forteller en 
fornøyd Elin Prøysen til ReAvisa.

Foto: Håkon Westby

Julemarkedet i Vivestad 
Helga 29 - 30. november 2014 
Begge dager klokka 11-16

- Masse flott håndverk, julebakst, honning, sylte, 
  bakerovnsbrød, dekorasjoner mm
- Kafeteria med bl.a. julemiddag
- Utlodning
- Bokmarked

Alt overskudd til Bygdehuset Sagatun

NisseTruls på reisefot 
Boklansering lørdag 29. november 2014
klokka 12.00 på Revetal gamle stasjon

Re-forfatteren Laila Jønland gir ut sin andre bok i 
barnebokserien om NisseTruls.

Alle velkommen - små og store!
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Humortruppen Sønner av mødre 
med Harald Bjerkesti Løken fra 
Undrumsdal, Tommy Anderson 
fra Stokke og Andre Klausen 
fra Høyjord er klar for sitt tredje 
julebordshow på Revetal, med 
premiere til helga fredag 
14. november 2014. 
Deretter blir det forestillinger 
hver fredag og lørdag fram til 
og med 13. desember.

Alle gode ting er tre
De var fire i fjor, men blir tre i 
år. Atle Sogn på tangenter har 
ramla av lasset. 
- Atle ville ikke væ’me i år. Vi 
er ikke så dritsure egentlig, bare 
litt. Uten Atle måtte vi gå litt 
hightech, så all lyd og musikk 
er spesialdesignet og produsert 
i Sandefjord. Ellef Andre Bøen 
fra Høyjord er teknikker og får 
alt til å funke i praksis. Men alt 
vi gjør er live, altså. Vi står ikke 
der og mimer. Det blir veldig 
trøkk, lover Harald. Men det 
blir lite jul over julebordshowet. 
- Jul? Ja, det blir litt, som i fjor.  
Men mest av alt er vel julebord 
ment som en pause fra julestria, 
sånn sett bør det vel være minst 
mulig jul på julebord.

- Humor er den røde tråden
- Det blir et show med kjærlig-
het i fokus. Det blir et bryllup 
til og med!
Ellers har gutta lite spikra da 
ReAvisa svinger innom hos 

Andre i Høyjord, der gutta 
øver. Eller? - Jeg svinga innom 
Skøyer’n på veien. Vi kan a’ 
laga litt ut av detta? Engle-
vinger og no’ artige klær, viser 
Tommy fram. - Jeg vil vel si at 
humoren er den røde tråden. Det 
skal vi prøve å få til hele veien, 
sier Andre. Det har de fått til 
de tidligere åra, og billettsalget 
i år viser at folk liker det de 
får servert. To helger er utsolgt 
allerede, ellers er det solgt bra 
med billetter på de andre fore-
stillingene også. 

- Kukken er med i år igjen
- Nei, fra spøk til alvor: Manus 
ferdig skrevet, men det er 
sjelden det blir som det er 
skrevet første gang. Det aller 
morsomste kommer i prosess, 
så vi er nok ikke helt i mål enda 
- men nesten, forteller Harald.
Det blir gjensyn med noen 
kjente figurer, men alt som skal 
framføres er nyskrevet mate-
riale så det blir også noen nye 
bekjentskaper på scenen. 
- Kukken (den pakistanske 
gla’muslimske kokken fra 
Stokke, red anm.) hjelper til på 
kjøkkenet igjen, forteller Tom-
my. - Kukken er fornøyd med 
dealen han fikk til med Roger 
på Restauranten. Det blir ikke 
svin i år, han fikk lov å lage 
ribbe - så de møtes på halvveien 
der. - Men jai konne tatt bacon 
da, for det er javelig digg!

HØYJORD/REVETAL: - Jul? Ja, det blir litt av 
det, som i fjor. Men mest av alt er vel julebord ment 
som en pause fra julestria, sånn sett bør det vel være 
minst mulig jul på julebord.

ALLE GODE TING ER TRE: Humortruppen Sønner av 
mødre med Harald Bjerkesti Løken fra Undrumsdal, Tommy 
Anderson fra Stokke og Andre Klausen fra Høyjord er klar 
for sitt tredje julebordshow på Revetal.

Foto: 
Pressemelding

Klare for julebord-
premiere på Revetal

RAMNES/VÅLE/UNDRUMS-
DAL/FON/VIVESTAD: 
"Kirkekonserter for store og 
små" fra mandag 20. til søndag 
26. oktober 2014 byr på store 
kulturopplevelser i kirkene i Re, 
med alt fra stjerner som Jørn 
Hoel, lokale sangtalent som 
Charlotte Sofie Eliassen, og 
skolekor og lokale hobbymusik-
ere. - Denne uka er en flott måte 
å synliggjøre kirkebygga i kom-
munen vår, sier orgelskolens 
Bjørn Vidar Ulvedalen. Hans 
elever fikk også vist seg fram. 
Mandag sang Våle kirkekor 
sammen med Jørn Hoel i 
Ramnes kirke. Tirsdag spilte 

Ramnes trekkspillforening opp 
i Våle kirke. Onsdag var det 
barnas dag i Undrumsdal kirke 
med Solerød-koret. Torsdag 
plukket lokale musikere fram 
salmer fra den nye salmeboka 
som svinger. Med band i ryggen 
kunne det gamle GospelkoREt 
og solist Charlotte trykke til. 
Kantor Truls Gran forteller at 
det lokale bandet er stablet på 
beina for anledningen: 
- Deler av oss traff hverandre på 
Åpen Scene på Revetal.
Det ble allsang i kirken, og 
folk fikk bladd og sett litt i den 
nye salmeboka. Nå skal noen 
reinger bli enda bedre kjent med 

den: - Salmeboka minutt for 
minutt er NRK sitt nye "sakte-
tv-prosjekt". Der vil hele den 
nye salmeboka bli sunget, over 
900 salmer. NRK har utfordret 
norske kor til å stille opp i 
Trondheim for å synge live, for-
teller Gran. - Våle kirkekor skal 
være med, de skal synge cirka 
10 salmer. Alt skjer live, og vis-
es første helga i advent. Fredag 
var det konsert i Vivestad kirke, 
og søndag be uka avsluttet med 
"oktoberblues" i Våle kirke. Se 
flere bilder på ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad

Ei hel uke med flotte kirkekonserter i Re

REVETAL/TØNSBERG: 
I fjor ble førjulsshowet en 
suksess. Fem fullsatte show var 
fasitten etter fjorårets juleblues.
- Mange nye låter er på plass 
for i år og vi har et helt nytt 
sceneshow. Men mange av 
de gode, gamle låtene fra den 
første Blues Brothers-filmen er 

selvfølgelig med videre, som 
Gimme Some Loving,  Ev-
erybody Needs Somebody og 
Shake Your Tailfeather. Men det 
blir også andre låter innenfor 
rock- og soul-sjangeren, for-
teller Bjørnar Mikkelsen i Blues 
Buddies. Årests show har fått 
navnet «Back In Black». 

- De svarte dressene er nyrenset 
og vi er klare til å gi alt. Vi skal 
også flørte litt med AC/DC-riff 
og andre kjente gitarlåter, lover 
Mikkelsen, alias Jake Blues.
Se flere bilder fra fjorårets show 
i fotogalleriet på ReAvisa.no.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad

Blues Buddies er “Back In Black” på Klubben

Kultur i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se video på Facebook.com/ReAvisa
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ReAvisa.no 

- siste nytt 
fra Re

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Revetal
OlgarsLitt nytt, mest brukt

Retro Bruktbutikk

Olgar Dahlsvei 1.      Tlf 488 95 911

Levering av møbler: Man-Tors 10-14

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Astrid Søyland leste Edvard 
Hoems prolog. Hans Brattestå 
talte om mirakelåret 1814 med 
særlig vekt på ”Mossekonven-
sjonen” og 4. november-
Grunnloven.

- Gjorde en formidabel jobb
- Norge ble i januar i Kiel-
traktaten gitt av stormaktene til 
Sverige. I stedet ble vi i 1814 
en selvstendig nasjon – fri og 
udelelig – med en løs union 
med Sverige og med felles 
konge, sa Brattestå. På slut-
ten av Kielforhandlingene ble 
Norge overført til svenskekon-
gen og ikke til Sverige. Men 
Norge ville ikke godta at landet 
kunne gis bort. Vel kunne 
danskekongen gi avkall på 
Norge, men da måtte vi kunne 
velge vår konge selv: Nå lå det 
i folkets hender. Etter at Norge 
hadde vedtatt Grunnloven 17. 
mai og valgt Cristian Fredrik til 
Konge gikk Karl Johan til krig. 
Den ble kort og det ble ført 
fredsforhandlinger i Moss.
I Moss ble Mossekonvensjonen 
framforhandlet mellom den 
norske regjering og den svenske 
kongen. Der ble det enighet om 
at Grunnloven skulle legges til 

grunn og at Stortinget skulle ut-
nevne Kongen. Men betingelsen 
var at Christian Fredrik måtte 
abdisere. Det første overordent-
lige storting ble åpnet i Kristi-
ania 8. oktober i 1814. Christian 
Fredrik sa fra seg tronen og dro 
tilbake til Danmark. De vedtok 
å utsette kongevalget til etter at 
arbeidet med å justere Grunn-
loven var ferdig. De forandret 
bare det som var nødvendig for 
unionen. Alle forslag fra den 
svenske delegasjonen ble avvist 
og 4. november ble den ferdige 
Grunnloven vedtatt og Kong 
Karl Johan utnevnt til norsk 
konge. Brattestå understreket at 
de norske forhandlerne og lov-
makerne gjorde en formidabel 
jobb som la grunnlaget for det 
Norge vi har fått.

Ramnes-elever 
viste fram viktige datoer
Et tablå fremført av elever fra 
Ramnes skole understreket 
Brattestås foredrag. Plakater 
og skuespill fremhevet fire 
viktige datoer: 14. januar med 
Kieltraktaten, 17. mai med 
grunnloven, 14. august med 
Mossekonvensejonen og 4. no-
vember med revidert grunnlov.  

De fikk også klart fram hvor 
dyktig stortingsforhandlingene 
ble ført. Arrangørene Ram-
nes Menighetsråd og Ramnes 
Historielag kan si seg føyd med 
en fin og verdig markering av 
Grunnlovsjubileet. 

Avsluttet med tre klokkeslag
Kvelden ble avsluttet med 
versjonen av ”Fader vår” slik 
som det var i 1814 og ”Gud 
signe vårt dyre fedreland”. Truls 
Gran spilte orgel og Tor Lid 
Wåle trompet på ”Kronings-
mars” av Ludvig Mathias Lin-
deman.  Alle de medvirkende 
fikk blomster som takk. Deretter 
var det kaffe og kaker. Arrange-
mentet ble avslutta 20.14 med 
tre klokkeslag.

Flott grunnlovsmarkering i Ramnes kirke
RAMNES: Det var folksomt i Ramnes kirke under Grunnlovsmarkeringen 
tirsdag 4. november. Arrangementet startet klokka 18.14 med fanfare og VåRa-
koret som kom inn i prosesjon med ”Det går et festtog gjennom landet.

GRUNNLOVSMARKERING: Hans Brattestå talte, VåRa-
koret sang og Ramnes-elever framførte et tablå.

Foto: 
Håkon Westby
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Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

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

Tråkker til med “skodag” på Ramnes skole
RAMNES: 6. klassingen August Horn blir båret på kongestol av kameratene. 
Tøflene hans var blant de tøffeste fottøyene på “skodag” på Ramnes skole. 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Elevrådet arrangerte “skodag” 
på Ramnes skole siste fredag i 
oktober 2014. 

Vanskelig å velge vinnerne
- Det er en konkurranse der en 
jury skal kåre skoene som er 
morsomste, mest fargerike, 
kuleste og så videre, får 
ReAvisa fortalt. Tidligere 
har Ramnes skole hatt hatte-
dag, hårdag, matpakkedag 
og dyredag over samme lest. 
Klassene plukka først ut sine 
beste bidrag, før juryen ved 

elevrådstyret valgte ut de ende-
lige vinnerne: 
2. klassingen Sara Christiansen 
med flott pynta sølvsko, 
6. klassingen  August Horn med 
hundetøfler, og blant lærerne 
vant rektor Kjellaug Lien med 
egenpimpa tresko. Alle elevene 
hadde med seg mange rare, 
flotte og fine sko. Noen hadde 
funnet gamle sko på loft og 
kott, noen hadde pynta opp sine 
vanlige sko, mens andre hadde 
laget helt nye sko. 
- Elevrådet hadde en vanskelig 

oppgave med å velge vin-
nerne, forteller Elin Knotten 
på vegne av styret. 
- Alle sammen hadde fine sko! 

Bakeverk på beina
Rektor mente Elevrådet 
fortjener en stor applaus, som 
kommer opp med gode ideer 
for morsomme temadager 
der hele skolen er med. Til 
og med studentene i praksis 
på Ramnes skole var med 
i konkurransen - alle med 
bakeverk på beina.

MANGE SKO-VARIANTER: “Skodag” på Ramnes skole 
med mange variasjoner av fottøy.

Foto: 
Stian Ormestad

Skolene i Re:

Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no

Musikkvelden ble arrangert for 
andre gang i høst, til manges 
store glede. Thor-Morten Han-
sen er musikklærer på Røråstop-
pen skole, og pådriver for å la 
de unge vise seg fram. Patricia 
Knight ved Revetal Gamle Stas-
jon stiller gjerne huset og den 
nye scenen til disposisjon. 

Unge talenter fylte Revetal gamle stasjon

Hansen sjøl har dratt med seg 
både elever, tidligere elever og 
kjente for å sy sammen det om-
kring to timer lange showet.
Flere kvelder har gått med 
for å øve inn sanger sammen 
med blant annet Even Rustan 
Holmøy (15) og Magnus Lynne 
(15) på henholdsvis trommer 

og bass/gitar. Foreldre, 
slekt, venner og musik-
kglade møtte opp for å 
se både kjente og ukjente 
opptre i mange forskjellige 
varianter. Alt fra ballader 
til reagge, rock og country 
lød fra scenen - og dans i 
tillegg.

REVETAL: Ikke en eneste plass var å oppdrive da en rekke unge 
talenter fra Re opptrådde på Revetal gamle stasjon sist fredag. 

MANGE FLOTTE INNSLAG: Revetal gamle stasjon var 
fullsatt med 150 mennesker fredag 7. november 2014.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang
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Sunn matglede på Høyjord skole
HØYJORD: Vivestad bygdekvinnelag har holdt kurs i sunn matglede for elevene 
på Høyjord skole. - Vi fikk låne skolekjøkkenet, og det var bra for vi ble til sammen 
21 kokker med store og små. Menyen var bakte rotgrønnsaker og med krydrede 
elgkjøttboller og tilslørte bondepiker til dessert. Det ble snakka om viktigheten av å 
lage og få tak på god norsk og kortreist mat, og selvfølgelig snakka vi om matglede. 
Det å lage mat sammen med familien eller andre, for deretter å nyte den skal være et 
høydepunkt på dagen. Ungene måtte lese oppskriften nøye og så finne fram det de 
skulle bruke av grønnsaker og ingrediensene til rettene som skulle lages. Rema 1000 
som var greie og sponsa frukt og grønnsaker. Besteforeldre med barnebarn og andre 
barn koste seg med å lage mat sammen, forteller Wenche Mathisen i en epost til 
ReAvisa. På bildet ser vi Christian Skau Ektvedt, Amalie, Ola og Theis Fredriksen, 
Oliver Due Akerholt, Thea til Olaug, Nils og Sonja S. Smidsrød, Magrethe Rui Mari 
og Sebastian Walumrød, Marthe Sofie Walumrød. 

Foto: Privat.

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
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Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Hassan Rashid Hussein (44) 
snakker varmt til ReAvisa om 
Re på Ny i Norge og Re-møte 
på biblioteket. 

Hvor mange skal vi ta i mot?
Samtidig er det kommune-
styremøte på Revetal. Før møtet 
gikk uavhengig representant Ulf 
Lund Halvorsen ut og mente 
Re må ta i mot 25 flyktninger i 
2015, slik det forventes av oss 
fra statlig hold.
Flertallet av de folkevalgte 
lander på et antall på 15 flykt-
ninger til Re i 2015. Det er langt 
færre enn det som forventes av 
oss. Mindretallet ville ta i mot 
20. Et enda mindre mindretall 
ville ta i mot 25.
Samtidig som politikerne 
diskuterer tall forteller Hassan 
om reisen fra Somalia til Norge 
i 2012 - fra et land med borger-
krig i over 20 år. 
- Re er et veldig bra sted, og 
et lite sted. Men skal man lære 
norsk, og lære kultur, er det 
viktig å ikke bare være sam-
men med de som er fra sin egen 
kultur, mener han, og tenker 
spesielt på mange som søker 
sammen til sine egne i storby-
ene. Det har han liten tro på i 
forhold til integrering.
Familien med kone og tre barn 
er i Eritrea, og skal snart få 
komme til Norge. Det blir stort. 
- Vi har fått gjenforening, så nå 
håper jeg de kommer før jul! 
Likevel er Hassan frustrert. 
- Jeg har en bachelorgrad som 

- Re er et godt sted å være flyktning
BRÅR: Hassan Rashid Hussein (44) trives godt som flyktning i Re. Lensmann 
Lars Reiersen forteller om få eller ingen utenlandske navn knytta til kriminalitet 
i kommunen, og kommunen sliter ikke med å skaffe boliger.  

dataingeniør fra Somalia, men 
skal jeg ta videreutdanning her, 
må jeg starte nesten helt på nytt. 
Jeg får ikke engang ta stud-
iekompetanse, forklarer han. 
Håpet er likevel å komme inn 
på høgskole fra høsten 2015.
Nå tar Hassan videregående 
norskkurs to dager i uka på 
voksenopplæring i Tønsberg, 
og er blitt veldig god. Han er 
tilkallingsvikar på Andebu 
sykehjem, har lappen og er friv-
illig i Røde kors. Snart skal han 
begynne med besøkstjeneste, 
også i Røde kors.
- Jeg søkte i Andebu for å lære 
enda mer norsk, og for å lære 
mer om arbeidsmiljøet, som er 
helt forskjellig fra Somalia. 
På sikt er det likevel data og IT 
han ønsker å drive med.

Vanskelig å få godkjent
utdannelsen i Norge
Flere spørsmål om dette temaet 
fra salen stilles til Re kom-
munes flyktningkonsulent Inger 
Nordlie. 
- Mange av flyktningene kom-
mer som en kjemperessurs, der 
det er mange med høy utdan-
nelse. Hvorfor er det så vanske-
lig å få overført denne så den 
tilsvarer en norsk grad?
- Et godt spørsmål, mener 
Nordlie, som er veldig enig med 
mange av spørsmålsstillerne i at 
dette er dumt. 
Det er ikke de lokale flykt-
ningskontorene som tar seg av 
oppgaver som dette, men språk 

dukker ofte opp som en hin-
dring, på tross av at mange har 
gått i gjennom flere norskkurs.
- Men i Re er det ingen ut-
fordring å skaffe boliger til 
flyktningene, kan hun bekrefte 
med et smil. Det er en av flytkn-
ingkontorets oppgaver sammen 
med teknisk etat, samt blant 
annet integrering de to-tre første 
årene i Norge.
- Å skaffe arbeid derimot, er 
vanskeligere. Både geografien 
og størrelsen på kommunen 
begrenser antall arbeidsplasser 
noe, særlig når mange ikke har 
sertifikat, peker Nordlie på. 

Lensmann har ikke registrert 
kriminelle flyktninger i Re
Samtidig som det diskuteres 
opp og ned i kommunestyret om 
hvor mange flyktninger kom-
munen skal ta inn, er det ikke 
dette som er tema for kvelden 
på biblioteket. Der virker det 
mindre problematisk å ta i mot, 
fra alle hold. Fra dem som vet 
hvor skoen trykker.
Lensmann Lars Reiersen var 
også tilstede, og får ett spørsmål 
i løpet av kvelden. Hvordan er 
det med kriminalitet og flykt-
ninger i Re?
- Nei, begynner han. - Her er 
det få eller ingen utenlandske 
navn på lista, kan han fortelle.
- Flott, mener John Pedersen. 
- Da har alle et motargument 
hver gang noen påstår at flykt-
ninger er kriminelle!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Det handler om respekt for de 
vi faktisk tar i mot. Det står null 
respekt av å bare vedta et tall, 
mener Morten Stordalen (Frp). 
Re kommune har i en årrekke 
tatt i mot 10 flyktninger. I fjor 
ble tallet hevet til 15 etter en 
politisk debatt. For 2015 år er 
forslaget fra rådmannen 15, 
SV og Felleslista Krf / Høyre 
foreslår 20. Uavhengig repre-
sentant Ulf Lund Halvorsen 
mener 25 - samme antall som 
IMDI (Integrerings- og Mang-
folddirektoratet) mener vi bør ta 
i mot. Han får støtte fra Heming 
Olaussen (SV) i kommunestyret 
4. november 2014.

- Hvor tar vi pengene fra?
- Stopper Norges gode human-
itære rykte virkelig ved kom-
munegrensa, spør Olaussen. 
Odd Gjerpe (Krf) tegner bildet 
av cruiseskipet MS Re som 
seiler rundt i verdenshavet. 
- Her har vi har det utrolig godt! 
Så er det spørsmål om hvor mye 
vi kan dele med andre. 
- Det tøffer gamle holker rundt 
oss i havsnød, de er mange og 
noen har kanskje litt skum-
mel bagasje. Men, skal vi ikke 
hjelpe dem, spør Gjerpe.
Margareth Horn (Sp) mener 
det er vanskelig å gå i mot 
argumenter for å ta i mot flere 
flyktninger. - Likevel støtter jeg 
rådmannens instilling om 15, 
det er tross alt økt antall fra 10 
til 15 denne perioden. 
- Dessuten ser vi at kommunens 
estimerte statlige tilskudd er 
lavere enn de reelle utgiftene 
for kommunene. Hvor tar vi de 
pengene fra, spør Horn.

- Hvis man vil, får man til
Einar Borgmann (Ap) mener 
det er en vurdering av oppgaver, 
kapasitet og økonomi. 
- Jeg vil ikke kommentere varmt 

eller kaldt - eller internasjonal 
politikk. Vi kan være så idealis-
tiske vi bare vil, men her må vi 
som politikere være realistiske 
i forhold til de utfordringer vi 
møter her hjemme i Re.
Lund Halvorsen svarer: 
- Borgmann mener vi ikke har 
evne? Det er heller snakk om 
vilje - en politisk vilje til å sette 
oss i stand til oppgaven, mener 
Lund Halvorsen. 
- Hvis man vil, så får man til, 
mener Olaussen.
Morten Stordalen (Frp) mener 
det er viktigst med en god og 
vellykka integrering. Så får 
antallet komme i andre rekke.
- Jeg har ikke forståelse for 
klaging over hvor kald Re 
kommune er. Her har vi faktisk 
økt antallet med femti prosent, 
det er ikke spesielt kaldt. Re 
kommune har alltid tatt i mot 
- alltid. Det er ikke alle kommu-
ner som gjør.
Stordalen mener det handler om 
respekt for de som faktisk kom-
mer. - Det er snakk om tett opp-
følging og da må vi selvfølgelig 
ha kapasitet til det. 

-Hadde ikke venta mer av Frp
Flertallet med Sp, Ap og Frp går 
for inntil 15 flyktninger i 2015, 
mens forslaget om 20 faller med 
8 stemmer fra SV, Krf, Høyre 
og uavhengige Lund Halvorsen. 
Forslaget om inntil 25 faller 
med bare to stemmer fra SV og 
uavhengige Lund Halvorsen 
sjøl. - Det er skuffende å se at 
Arbeiderpartiet fører en mer 
restrektiv flyktningepolitikk 
enn Høyre i Re, oppsummerer 
Olaussen og Lund Halvorsen. 
- Frp hadde vi ikke venta mer 
av.
- Det handler om respekt for de 
vi faktisk tar i mot. Det står null 
respekt av å bare vedta et tall, 
mener Stordalen (Frp).

Interessant debatt om hvor mange 
flyktninger Re kommune vil ta i mot
LOKALPOLITIKK I RE: Re kommune nekter 
fortsatt å ta i mot så mange flyktninger som staten 
forventer av oss i åra framover. - Det er bedre å ta 
skikkelig vare på de som kommer, mener flertallet.

VIL IKKE HJELPE FLERE: - Vi kan være så idealistiske vi 
bare vil, men her må vi som politikere være realistiske i for-
hold til de utfordringer vi møter her hjemme i Re, mener Einar 
Borgmann på vegne av Re Arbeiderparti.

Foto: Stian Ormestad

EN FLYKTNING FORTELLER OM SINE ERFARINGER I RE: Hassan Rashid Hussein (44) 
trives godt som flyktning i Re. Sanrt kommer resten av familien etter.

Foto: Synne Eggum Myrvang

Ny i Re:

Les mer på ReAvisa.no
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NATUR I RE

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.

NATUR I RE: Finnes det elvemusling i Re? Ja, det 
gjør faktisk det. 

Av Hallvard Holtung
hholtung@gmail.com

Ramneselva har tydeligvis god 
nok vannkvalitet til at det enda 
finnes en liten restpopulasjon i 
kommunen vår. Før fantes det 
visst elvemusling flere steder i 
Storelva/Aulielva, men i dag er 
vannkvaliteten alt for dårlig til 
at man kan ha håp om å finne 
arten der. Muslinger er sære 
dyr som dør ut i elver som er 
grumsete, sure eller for næring-
srike. Avrenning i jordbruks-
elver har ikke bare utryddet 
elvemusling fra vår Storelva, 
men også i svært mange andre 
norske vassdrag. I andre deler 
av Europa er det enda verre, og 
den norske bestanden antas å ut-
gjøre omtrent halvparten av be-
standen i Europa, noe som gjør 
den til en såkalt ansvarsart for 

Norge. Alle elvemuslinger har 
vært larve en gang, og store del-
er av larvestadiet tilbringer den 
festet til gjellene på laks eller 
ørret. Etter sin rotløse ungdom-
stid som varer i underkant av et 
år, slår den seg ned på elvebun-
nen der den kan leve de neste 
250 årene. Elvemusling må ha 
elver med god vannkvalitet, 
og gjerne grus eller sandbunn. 
Elvemusling bidrar dessuten til 
å gjøre elva ytterligere rein ved 
at den filtrerer vann gjennom 
gjellene. En musling kan alene 
rense 50 liter vann om dagen. 
Muslingenes skjell er mørke 
og opp til 15 cm lange, de kan 
ofte sees fra land der de sitter i 
klynger på elvebunnen. Noen 
få elvemuslinger danner perler, 

og fiske etter muslingene for å 
få fatt i perler, eller perlemoret 
på innsida av skallet har mye av 
skylda for at muslingene nå er 
en truet og freda art.      

Foto: 
Wikipedia

Elvemuslinger i Re

* Kampanjen varer ut november.2014

Interiørmaling

Scala er norskprodusert kvalitetsmaling 
fra Gjøco. Vi har også alt du trenger for 

å gjøre jobben skikkelig.

TA 3
BETAL
FOR 2

Få den billigste gratis*

Kvalitetsverktøy 
fra              

- 15 %

Natur i Re:
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Kanskje det ikke var så lurt med så høye mål i Re FK?

Stort og smått fra Re:

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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Konrad: 992 47 514 Steinar: 907 25 519

Klemmetsby-Firing

Slekters gang:
Døpte: 

Våle kirke
Håkon Jonstang Abramsen
Anton Skoli Lindhagen
Martina Bøe-Kopstad
Oliver Lehre Hjartholm
Oda Johanne Farstad
Liv Rambøl Hillestad
Carsten Levi Wold-Hansen
Ramnes kirke
Simen Sperre Ødegård
Sara Svenke Miland
Adele Jensen Lian
Undrumsdal kirke
Mie Bjerkesti Løken
Melvin Grytnes Thornquist
Gabriella Batista Grytnes
Fon kirke
Alvilde Transeth Auen

Døde

Våle kirke
26.09 Randi Hustuft Samuelsen
01.10 Henry Haga
08.10 Karl Johan Brekke
15.10 Karla Dorthea Langås
31.10 Mayfrid Holm
Ramnes kirke
10.09 Gerda Marie Heian
17.10 Malfrid Hallingrød
24.10 Annelise Anthonisen
Fon kirke
19.09 Arne Modalen Kristoffersen

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

RAMNES: - Vi har fått beskjed 
om at en elev som gikk på Re-
vetal ungdomsskole fram til jan-
uar i år døde i dag tidlig, skriver 
Re kommune på sine nettsider 
mandag 3. november 2014.
- Dødsfallet skjedde i 
Stavanger, under tragiske 

- Takk til alle som kom til kirken og viste sin omtanke
omstendigheter. Mange elever 
på Revetal ungdomsskole er 
berørt, men også andre venner 
og bekjente. Kirken i Re ved 
sogneprest Sølvi Lewin åpnet 
Ramnes kirke samme kveld. 
Der var alle velkomne til å 
komme for å tenne lys og bare 

være sammen.
- Takk til alle som kom til 
kirken i kveld og viste sin 
omtanke, skriver Lewin på 
ReAvisas Facebook-side.

Arkivfoto:
Stian Ormestad

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Revetal tlf 976 02 220 
Nøtterøy tlf 918 27 730               www.beautyzone.info
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

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

Idrettsbygget Bergsåsen idrettspark
- møterom/festsal m/stort kjøkken, kjølerom
Kontakt Ramnes IF for utleie: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

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

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

FRA ARKIVET: ReAvisa kunne i november 2009 fortelle at Re lå på klagetoppen i Indre Vestfold 
Politidistrikt: - Dette gjør folk engstelig, fortalte den tidas lensmann på Revetal Hans Petter Gulliksen. 
Flere fortalte til ReAvisa at de velger å droppe kveldsturen i frykt for å bli involvert i ei ulykke. I løpet 
av kort tid har flere mistet lappen på grunn av råkjøring langs veien. Politiet vil prioritere kampen mot 
uvettig og farlig kjøring videre framover. På Statoil-stasjonen frykta Lene Kjønnerød en brann: - Det 
er bare flaks at ikke en bil har sladdet borti en bensinpumpe! Betjeningen må stadig vekk ut og minne 
dem på at røyking ikke hører hjemme på en bensinstasjon, rister Kjønnerød oppgitt på hodet, men 
legger til; - Det er ålreite gutter. Jeg er blitt kjent med en del av dem og har ingenting i mot dem. De er 
hjertelig velkommen, sålenge de overholder regler og tenker over hva de gjør. - Det er ikke et eneste 
tilbud til disse ungdommene i Re. At de henger på Statoil og råkjører både her og andre steder er vel 
like mye et problem for samfunnet som for ungdommene selv, mente hun.

Faksimile: 
ReAvisa, november 2009

ReAvisa for 5 år siden: 
Grisekjøring på Revetal var et stort problem

RE: Re Rotary overleverte 
tidligere i november 120 
refleksvester til Kommunal-
direktør Unni Bu og ordfører 
Thorvald Hillestad. Refleks-
vestene skal deles ut videre til 
alle 4. klassingene i Re og er en 
videreføring av et program for 
å bidra til sikring av skolebarn 
som starta opp i 2013, forteller 
president i Re Rotary, Leif B. 
Olsen. - I fjor fikk alle 4. til 

7. klasingene, til sammen 500 
barn, hver sin refleksivest. 
Nå sørger vi for at alle nye 4. 
klassinger også får refleksvest.
Re Rotary har en del små 
prosjekter i lokalsamfunnet. 
Dette prosjektet setter fokus på 
å sikre skolebarna slik at de blir 
sett i høstmørket. Dette er en 
påminnelse om at barna er ver-
difulle og må tas godt vare på i 
alle henseende. Re Rotary håper 

at alle barn og unge i Re selv 
skal oppleve at de blir verdsatt 
og er vår framtid. Kanskje vi 
kan si det på denne måten: «Vi 
ser dere og dere blir sett».
Skolene i Re vil følge opp 
utdelingen og utlyse en 
konkurranse der den beste klas-
sen til å bruke refleksvester vil 
bli kåret. Re Rotary vil premiere 
den beste klassen med en liten 
overraskelse.

Re Rotary følger opp «sikker skolevei» 
med utdeling av 120 refleksvester til skolebarn i Re

GIR EN SYNLIG GAVE:
Fra venstre initiativtaker 
Dag Cederstolpe, kom-
munaldirektør Unni Bu, 
ordfører Thorvald Hillestad 
og president i Re Rotary Leif 
B Olsen. Re Rotary er en 
ti år gammel klubb med 35 
medlemmer som represen-
terer forskjellige yrker.

Foto: 
Privat 

Husk juleavisa!

Annonsefrist
26. november 2014

Utgivelse
3. desember 2014

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444Tlf 488 69 444
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På god vei til å fylle Rockefeller

Vi har julegavene alle trenger!

Anne Merete, Martine og Linn Cherie ligger i 

hardtrening etter kurs med Fred Hamelten!

TLF: 33 06 00 15

W W W . R E H A A R S T U D I O . N O

Husk at du kan bestille 
time på nett eller i vår app! 

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Med Revårockefeller blir festi-
valen på kubeitet i Fon flytta til 
Oslos rockescene nummer en. 
Billettene i salg for fullt. 
– Noen har allerede sikra 

FON/OSLO: Å booke en av landets råeste rockescener til en kveld med lokale Re-band er kanskje galskap? 
Nei, det er det ikke, mener Revårock-festivalsjef Snorre Langeland: - Billettene går unna allerede. 

seg billetter, og mange har 
trykka deltar på Facebook, kan 
festivalsjef Snorre Langeland 
bekrefte. Det lover godt for 
Revårockefeller lørdag 28. 

februar 2015. – En billett må 
jo være den ultimate julegave, 
eller kanskje Revårockefeller er 
et perfekt forsinka julebord? 
Mange reinger har et trofast for-

hold til Revårocken hver siste 
helg i juli. Publikumsrekorden 
er over 1.000 mennesker på 
kubeitet. – Jeg er ikke bekymra 
for at de samme folka ikke 

skal ta turen inn til Oslo og 
Rockefeller, forteller Snorre. 
De lokale banda har allerede 
begynt å planlegge, og lover sitt 
tøffeste repertoar. 

Husk juleavisa!

Annonsefrist
26. november 2014

Utgivelse
3. desember 2014

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444Tlf 488 69 444

KLAR: Festivalsjef er klar 
for hovedstaden i februar. 

Arkivfoto: 
Synne Eggum Myrvang

Sist, men ikke minst:


