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Kirkeverge:
Per Astrup Andreassen 
486 00 380
pa334@kirken.no

Sogneprest:
Jon-Geir Dittmann
900 16 943
jd483@kirken.no

Menighetsprest:
Nadine Vaagen
467 90 422
nv774@kirken.no

Sogneprest:
Ragnhild Christophersen
924 03 663
rc824@kirken.no

Underv. leder:
Randi Anne Skårdal 
913 13 385
rs534@kirken.no

Menighetspedagog:
Irene Solberg
988 27 235
is543@kirken.no
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Menighetsrådsledere:
Fon menighet: Harald Solberg• 415 59 471 • harald@hasol.no
Revetal menighet: Rune Christoffer Holm • 476 39 515 • rune@blomstergard.no
Ramnes menighet: Synnøve Finnerud  • 995 04 117 • tosfinne@online.no
Undrumsdal menighet: Therese Bruserud • 994 41 721 • theresebru@hotmail.com
Vivestad menighet: Tom Einar Hovet • 982 33 203 • tomhovet@broadpark.no
Våle menighet: Svein Terje Kvestad • 902 81 172 • sveinterje.kvestad@gmail.com

Re kirkelige fellesråd:
Leder: Wenche Weum Bue • Tlf. 917 76 853 • wewbue@icloud.no

Leie av Våle menighetshus • Tlf. 40 90 31 00
 
Re menighetsblad • 40 90 31 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319
Sats: Print Konsult, Andebu
Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret

Neste utgivelse av Re Menighetsblad: 2. september
Innleveringsfrist er 16. august

Forsidefoto: Fra pilegrimsvandringen mot Slottsfjellet. Foto: Ole A. Hafell.

Åpningstider:
Tirsdag 10.00 - 11.30

Onsdag - torsdag 10.00 – 14.00

Tlf.: 40 90 31 00 • post.re@kirken.no
Nettside: www.re.kirken.no

Diakon:
Ole Hafell 
934 01 955
oh422@kirken.no

Kantor:
Truls Gran
908 34 745
tg286@kirken.no

Kantor: (Permisjon fra 1. aug)
Bjørn Vidar Ulvedalen  
467 646 76
bu748@kirken.no

Kirkegårdsarbeider/kirketjener
Per Mørck
409 03 100
pm246@kirken.no

Kirkegårdsarbeider
Christian Bro Andreassen
40903 100
ca263@kirken.no

Miljømerket trykksak 241 749 Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak 241 749 – Print Konsult, Andebu

RE KIRKEKONTOR
Revetalgata 10, 3174 Revetal

I sommer er det kun en gudstjeneste 
hver søndag i kirkene i Re. Da besø-
ker vi hverandre og har felles guds-
tjenestefeiring på tvers av de fem 
sognene i Re. God sommer!

23.06 Våle kirke kl.11.00
30.06 Vivestad kirke kl.11.00
02.07 Re helsehus kl. 11.00
07.07 Ramnes kirke kl. 11.00
14.07 Undrumsdal kirke kl. 11.00
21.07 Våle kirke kl. 11.00
28.07 Fon kirke kl. 11.00
29.07 Våle prestegård kl. 18.00
04.08 Vivestad kirke kl. 11.00
06.08 Re helsehus kl. 11.00
11.08 Undrumsdal kirke kl. 11.00
18.08 Fon kirke kl. 11.00
18.08 Revetal menighet kl.11.00
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Tekst og foto Ole A. Hafell, diakon og pilegrimsvandrer

Ramnes kirke var utgangspunktet for den 16 km lange 
vandringen. Middelalderkirken satte oss inn i bevisstheten 
om at det var mange før som hadde gått, med sine drøm-
mer, lengsler og plager. 

Pizza og middelalderhistorier
På veien hørte vi om slagene på Re, om Eidsfossbanen og 
om supervulkanen som la grunnlag for Ramnessletta. Mot 
Sem gikk vi på den gamle traseen til Bispeveien før vi 
nådde frem til Olavskirken Sem. Sammen med pilegrims-

Pilegrimsvandring mot Slottsfjellet som mål og Sem kirke her som delmål.

pizza fikk vi servert fortellinger om Olav Haraldsson (se-
nere Hellig Olav) som hadde besøkt den første kirken på 
Sem hele seks ganger. Deretter vi gikk opp Tomsbakken 
og fulgte siste biten mot Slottsfjellet på Olavsveien, den 
nasjonale pilegrimsruta over Frodeåsen. Sola kom frem og 
vi kunne bestige Slottsfjellet akkompagnert av musikk fra 
Tønsberg middelalderfestival. 

Dragedreperen
I år falt Kristi himmelfartsdag på 30. mai. Denne dagen er 
minnedagen for Jeanne D’Arc. Hun hadde flere syner av 
erkeengelen Mikael og fikk mot til å ta opp kampen mot 
den onde okkupasjonsmakten. Mikael, som selv er kjent 
som dragedreperen, var et viktig symbol i middelalderen 
i kampen mot den onde, og det onde som både er i verden 
og inne i oss selv. Man kan vel kanskje trenge noen slike 
symboler i dag også. Det man i alle fall vet er at det å bruke 
tid sammen og snakke sammen bygger ned skillelinjer og 
bidrar til forståelse, respekt og fred. Vi ønsker at dette er 
verdier vi kan ta med oss inn i den nye storkommunen. 

På Kristi himmelfartsdag, i lett yr, var 
det utfartsdag for pilegrimer fra Re, 
Tønsberg og andre Vestfold-kommuner. 
På veien mot helligstedet Mikaelskirken 
på Slottsfjellet ble vi bedre kjent med 
både hverandre og historien som knyt-
ter oss sammen.

Forbrødringsvandring 
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www.bjerkelyskole.no/velkommen

Bjerkely skole er en kristen friskole i Re med elever fra 1. - 7. trinn!

HVA BETYR DE KRISTNE VERDIENE FOR DEG NÅR DU
SKAL VELGE SKOLE FOR DINE BARN?

Trygghet og trivsel på
kristen grunn

Tekst: Stina Nergaard

For sjette år på rad inviterte familien Neergård og Revetal 
Menighet til Hagefest for Mali på Bakstevold. Det ble en 
flott dag med bra vær og ca 170 hagefest-gjester. Våle kir-
kekor var også med.

Ordføreren var dommer
Kakekonkurranse er et fast innslag på Hagefesten og i år 
var det ekstra stas at Re-ordfører Torvald Hillestad stilte 
opp som dommer. Sammen med de to andre dommerne 
Wenche W. Bue og Nils Øyvind Kjøl fikk han en stor jobb 
med å smake på og bedømme de mange kakene i kakekon-
kurransen. Det ble så mange kaker at de ikke fikk plass på 
bordet som var satt fram.

Hagefest-rekord
Aldri har det kommet så mange mennes-
ker, aldri har det vært så mange kaker i 
kakekonkurransen, og aldri har det kom-
met inn så mye penger til Mali.

Trylleskole
Tryllekunstneren MagiCurty stilte opp gratis i år også, 
med både trylleskole og trylleshow. Alt som ble solgt og de 
tre rundene med åresalg sørget for rekordhøyt overskudd 
fra dagen. 28 685 kroner går til NMS’ sitt arbeid i Mali.

Ordfører Torvald Hillestad stilte opp som dommer.

Revetal menighet ønsker store og små velkommen til Sam-
lingsgudstjeneste på Røråstoppen skole søndag 18. august 
kl. 11.00. De nye skolebarn er spesielt invitert og får 6-års 
bok under gudstjenesten. Gudstjenesten ledes av menig-
hetsprest Nadine Vaagen og trosopplærer Irene Solberg. 
Til kirkekaffen satser vi på grilling, isbar, forskjellige kon-
kurranser og hoppeslott. 

Sett av dagen allerede nå, vi starter nem-
lig opp høsten sammen søndag 18. august!

Vi gleder oss til å samles etter en fantastisk sommer!

Samlingsgudstjenste
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Babysang
Tid: Hver tirsdag kl.11.00 på Revetal bibliotek (ikke skoleferier)

Oppstart etter ferien 27.8 kl. 11.00
Kontakt Irene Solberg, tlf. 988 27 235

Velkommen!

Interessen har vært stor og drøyt 60 trykk av Prestegårdseika er nå solgt. Det 
er imidlertid igjen noen få eks. av nummererte bilder av Prestegårdseika til 
salgs for kr. 1400,- per stykk. 

Ta kontakt med kirkekontoret på tlf. 409 03 100 hvis du vil sikre deg dette 
sjeldne kunststykket før det er for sent!

Prestegårdseika i Våle

Tekst Irene Solberg, menighets-
pedagog

Dette blir et tilbud til ungdom i 
ungdomsskolealder annenhver fre-
dag. Vi ønsker å være med å bidra 
til et positivt ungdomsmiljø på Re-
vetal! Klubben vil i noen grad bli 
brukerstyrt. Et av Re-Tros hoved-
mål er å gi et tilbud om et kristent 
ungdomsarbeid der det sosiale får 
hovedfokus. 

Holdningsskapende
Ungdomsklubben skal være hold-
ningsskapende og motvirke rus, 
rasisme og vold blant ungdom. Klubben drives av me-
nighetene i Re, og det vil prege klubbkveldene. Det vil 
bli både musikk- og bandgruppe, og fysiske aktiviteter i 
hallen. Det er også kjøpt inn en del spill og ulike ming-
leting.

Klubben skal ha samarbeid med den etablerte filmklub-
ben som også har sine samlinger på fredager. Det vil bli 
tilbud om mat og drikke. Klubbkvelden har åpningstid 
19.00-21.30.

Ny ungdomklubb i Re
Fra høsten starter vi 
opp Re-Tro, ny ungdoms-
klubb på Revetal Ung-
domsskole.

Vi ønsker å gi et tilbud til Superfredag deltakerne, som 
nå «vokser» ut av klubben og fortsatt ønsker et tilbud i 
menighetens regi. Vi satser på at dette blir et hyggelig 
treffsted.

Alle ungdommer i ungdomsskolealder er velkommen!



Konfirmanter i Re 2019

Konfirmanter i Ramnes

1. rad fra venstre: Saga Helene Frafjord-Pedersen, Tuva Terese Malin, Agathe Granerød-Markussen, Hedda Helene Avdal, 
Emma Kindblad Dahl.
2. rad fra venstre: Alexander Bøe Molund, Hedda Erikstein Roheim, Ida Rustan Holmøy, Emilie Larsen, sogneprest Ragn-
hild Christophersen, Maja Bild, Sarah Amalie Støa Kjølsrød, Eirik Nyvoll.
3. rekke fra venstre: Jakob Bærøtangen Revaa, Majken Svinsholt, Lykke Amelie Amundsen, Oline Knutsen, Tia Marie 
Bjune, Silje Myhre, Emma Celine Kisscolvin, Erik Tveiten, Emma Sandnes.
4. rekke fra venstre: Martin Brurok, Adrian Nyvoll Skulbru, Eivind Knutsen, Marius Bruserød Lillefosse, Mads Laurits 
Larsen, Sebastian Joberg Horn, Vemund Hjelle Høydal, Runar Alexander Rosenvinge Berger, Fredrik Nikolai Næss Skaug, 
Aron Tangård.

Konfirmanter i Undrumsdal

1. rad fra venstre: Kevin R Schjerven, Emma S Pettersen, 
Ragnhild Christophersen, Randi Anne Skårdal, 
Mia E Zanna.
2. rad: Rikke Bruserud, Alexander Heum, 
Sander K Eikeberg, Ingrid N Heierstad, 
Nicholas A Thoresen.

Foto: Fotografmester Jostein Marvik, Damtjernveien 74, 3175 Ramnes, Tlf. 95 09 88 40
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Konfirmanter i Fon

Konfirmanter i Våle

1. rad fra venstre: Antonea Lovise Husemoen, Maren Karoline Kristensen, sogneprest Jon-Geir Dittmann, undervis-
ningsleder Randi Anne Skårdal, Maria Unni Mahinay Coco, Maren Solberg.
2. rad: Fredrik Andre Bjune; Kristian Hansen-Ødegaard, Emma Gran Hermansen, Andrea Lehre Hjartholm, Sander 
Nakjem, Kevin Stubben.
3. rad: Andreas Grøttan, Audun Hegg, Joakim Ottesen, Matias Bringaker, Lukas Augustsson Tysse, Adrian Garder, 
Kristian Valset.

1. rad fra venstre: Maja Eline Mofossbakke, sogneprest 
Jon-Geir Dittmann, undervisningsleder Randi Anne Skår-
dal, Kaja Helene Hjelmtvedt Borge
2. rad fra venstre: Emilie Fon, Lovise Myhre Klausen, Kol-
bjørn Hage Gunnerød, Tim Sverre Mofossbakke, Aleksan-
der Johansen Jørgensen, Ida Marie Brandvold Pedersen.
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Konfirmant i Søgne hovedkirke
17.8 står en av våre konfirmanter, Henry-Christopher 
Couling-Aas, fra Re til konfirmasjon i Søgne hovedkirke.

Påmelding til konfirmasjon 2020 åpner 10. juni. Gå 
inn på www.re.kirken.no og følg anvisningen. Et vari-
ert opplegg møter de som skal stå til konfirmasjon i 
kirkene i Re. Det blir et år til refleksjon over temaer 
som har med livet, Jesus og kirke å gjøre. Konfirma-
sjonsdatoene for 2020 er Vivestad 10. mai, Fon 30. 
mai, Ramnes 30. og 31. mai, Undrumsdal 7. juni, Våle 
7. juni.

Påmelding
2020
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www.re-torvet.no
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING

ALT PÅ 
ETT STED

trenger, her kan du handle med 
lavere skuldre i ditt eget tempo. 

Vi har over 600 gratis 
 

parkeringsplasser

Utvalg som i byen 
– service som på 

landet!

• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• Princess Interiør 
• Restauranten 
• Suser i sivet

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

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

• Skoringen 
• Vita 

    
• Boots Apotek
• Chic Frisør 

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

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

 
 • Ka�etid

NY BUTIKK
bytteskjerm.no
Verksted for mobiltelefoner! 
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Dagens takkis!
I vår tid, hvor flere og 
flere tenker at sannhet 
ikke er absolutt, og alt 
blir avhengig av egne 
følelser (som kan svinge 
mye i løpet av en dag) 
er jeg SÅ takknemlig at 
jeg får bli kjent med Han 
som er den samme – fra 
evighet, i går og i dag, i 
morgen og til evig tid. 

Til ettertanke

Randi Anne Skårdal, undervisnings-
leder

Min himmelske Far, som står støtt, 
urokkelig, selv om alt annet skulle 
rokkes. Han er også urokkelig i sin 
kjærlighet til meg – og til alle an-
dre mennesker. Uansett hvordan jeg 
roter livet til. Om jeg føler det, el-
ler ikke. Uansett hva andre sier. I alt 
kaos rundt meg og i meg, kan jeg få 
løfte mitt blikk og hjerte til Far.

Jeg er så takknemlig for at jeg kan 
få bli stadig mer kjent med Han! For 
meg skjer det bl.a. gjennom lovsang 
– når tilbedelsen og lovprisningen 
løfter mitt hjerte og blikk til Ham. 
Ofte kan jeg da kjenne Hans hjerte, 
- for meg og Hans hjerte for verden. 
Jeg er så takknemlig at jeg hver dag 
kan lese min Bibel! Det er ikke selv-
sagt. Flere steder i verden er det for-
budt å eie en bibel eller det er umulig 
å få tak i en. Men jeg kan ta til meg 
av Guds evige og urokkelige visdom 
hver dag! Den visdom som skapte 

alt - Hans visdom er SÅ mye større 
enn den jeg har opparbeidet på mine 
år. Jesus sa at han var Sannheten. Da 
blir ikke sannhet noe flytende, men 
noe jeg kan få vokse i, etter hvert 
som jeg blir mer kjent med Han. 

I bibelen finner jeg skatter, og mat 
for min ånd både til hverdag og fest, 
dager som er tunge og de som går 
av seg selv. Boka «Bibelens myste-
rier» av Jonathan Cahn har mange 
spennende språklige sammenhenger 
gjennom Bibelen. De gamle språke-
ne hadde færre ord enn vi er vant til 
–  i stedet hadde det enkelte ord flere 
beslektede betydninger. Ta f.eks or-
det mage: På hebraisk er ordet for 
mage rechem, som kommer av ra-
cham som betyr inderlig kjærlighet, 
dyp barmhjertighet og miskunnhet. 

Hvordan henger disse sammen? Ten-
ker vi på et nytt liv, er magen den 
eneste virkelig beskyttelsen fosteret 
har. Magen blir et sted for ømhet, 
næring og beskyttelse. Hadde det 
ikke vært for den inderlige kjærlig-
heten magen representerer, vil vi al-
dri ha blitt født. 

Men hva har Guds kjærlighet har 
med mage å gjøre? Guds kjærlighet 
og miskunnhet er en mage! Guds ra-
cham, Hans inderlige kjærlighet og 
dype barmhjertighet som får oss til å 
bli født på ny.  I Johannes’ evangeliet 
sier Messias til den jødiske lederen 
Nikodemus at for å komme til Him-
melen, må en bli født på ny. Naturlig 
nok lurer Nikodemus: «Hvordan kan 
en bli født når en er gammel? Hvor-
dan kan han for andre gang komme 
inn i sin mors liv og bli født?» Svaret 
er: Nei, men det finnes en mage vi 
kan komme inn i, en rechem, Hans 
kjærlighets mage, som holder oss 
ømt og bevarer oss gjennom livet, 
opprettholder oss og gir oss beskyt-
telse mot det onde. Det er ved å leve 
i den kjærligheten og den miskunn-
heten vi blir i stand til å vokse og 
formes slik at vi blir det himmelens 
barn vi er kalt til å være. Guds ra-
cham er vår nye fødsels rechem. For 
enhver fødsel må ha en mage. Og vår 
nye fødsels mage er Hans kjærlighet. 
 

Randi Anne Skårdal.
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Olsokgudstjeneste på
Våle prestegård
I samarbeid med Våle historielag arrangerer Den norske 
kirke i Re som vanlig Olsokgudstjeneste 29.7 kl. 18.00
Det blir salg av rømmegrøt og vafler, saft og kaffe. 
Sogneprest Ragnhild Christoffersen leder gudstjenesten.

Velkommen til Våle prestegård!
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Kirkelige handlinger
Valglister klare

DØPTE
RAMNES KIRKE
05.05 Petter Hallås Hansen

VÅLE KIRKE
12.05 Amanda Kettilsen Kongerud
12.05 Frøya Anea Hauan Schmidt
12.05 Isabella Ulleberg Grennes

VIELSER

RAMNES KIRKE
24.05 Hugo Henriksen og Karin Irene
 Husebø
01.06 Maja Støa Flåten og Knut Andre 
 Frogner-Alfsen

VÅLE KIRKE
25.05 Christine Iren Gjone Rønningen
 og Marius Langlie Kaalsaas
01.06 Linn-Helen Hansen og Øystein 
 Styrvold

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
25.04 Finn Mikkelsen

VIVESTAD KIRKE
08.05 Liv Ektvedt

VÅLE KIRKE
26.04 Else Bråten
03.05 Vivian Hunsrød
22.05 Lorents Holm
24.05 Elida Kristine Refsland

UNDRUMSDAL KIRKE
10.05 Kjell Birger Abrahamsen
05.06 Kjell Johan Smørdal

For å se hvem som stiller til valg 
kan du gå inn på kirkens nettsider 
i Re: re.kirken.no.

Valget gjennomføres samtidig 
med kommune- og fylkestings-
valget den 8. og 9. september.
Søndag er det mulig å avgi stem-
me på Revetal ungdomsskole fra 
kl. 14. – 18.00. Mandag er valglo-
kalene åpne fra 9.00 – 21.00. Da 
også ute i de enkelte sogn.

Forhåndsstemmegiving
For å forhåndsstemme må du 
henvende deg til kirkekontoret 
i Revetalgata 10 på onsdager og 
torsdager fra 14. august - 5. sep-
tember kl. 14. – 17.00. Alle som 

www.re.kirken.no

Følg Den norske kirkes arbeid på nett

Tlf. 409 03 100 
(tirsdag 10-11.30  
- ons/tors 10-14) 

post.re@kirken.no

De fem nominasjonskomiteene fra de fem menighets-
rådene i Re har nå klar deres nominasjonslister til 
årets menighetsrådsvalg.

er stemmeberetigede til menig-
hetsrådsvalget får tilsendt valg-
kort i begynnelsen av august der 
opplysninger om valglokale og 
åpningstider står oppført. Vi an-
befaler at du tar med deg valgkor-
tet når du skal avgi stemme.

Noen slutter
Vår sekretær på kirkekontoret, 
Peggy Cecilie Wilson Andersen 
slutter i sommer. Vi takker for 
godt samarbeid og ønsker deg 
lykke til med det nye du skal i 
gang med! 

Vår diakon Ole Amund Hafell, 
har fått permisjon fra sin diakon-
stilling, men han blir fremdeles 
å se på kirkekontoret i Re. Han 
går nemlig over i en annen dia-
konstilling med fokus på ungdom 
i videregående skole. Dette er en 
stilling som da får et større geo-
grafisk område som skal dekkes, 

blant annet Re, Tønsberg og San-
defjord.

Irene Solberg og Randi Anne 
Skårdal skal midlertidig dekke 
noen av de faste oppgavene Ole 
har hatt, blant annet besøkstjenes-
te, leksehjelp og noe konfirmant-
arbeid bl.a.

Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen 
har søkt om et års permisjon for å 
jobbe som orgellærer på Oskars-
hamn Folkhøgskole i Sverige. Vi 
ønsker han lykke til i året som 
kommer!



11

Gudstjenester
23.06 Våle kirke kl.11.00. Gudstj. 
30.06 Vivestad kirke kl.11.00. Gudstj.
02.07 Re helsehus kl. 11.00. Gudstj.
07.07 Ramnes kirke kl. 11.00. Gudstj.
14.07 Undrumsdal kirke kl. 11.00. 
 Gudstj.
21.07 Våle kirke kl. 11.00. Gudstj.
28.07 Fon kirke kl. 11.00. Gudstj.
29.07 Våle prestegård kl. 18.00. Gudstj.
04.08 Vivestad kirke kl. 11.00. Gudstj.
06.08 Re helsehus kl. 11.00. Gudstj.
11.08 Undrumsdal kirke kl. 11.00. 
 Gudstj.
18.08 Fon kirke kl. 11.00. Gudstj.
18.08 Revetal menighet kl.11.00. Gudstj.
25.08 Våle kirke kl. 11.00. Gudstj.
25.08 Ramnes kirke kl. 11.00. Gudstj.
01.09 Vivestad kirke kl. 11.00. Gudstj.
01.09 Våle prestegård kl. 11.00. Gudstj.

Følg ellers med på kalenderen på 
https://www.re.kirken.no.

Søndagsskole, K-klubb og 
J-klubb på Revetal
På Røråstoppen skole kl.11.00
18.08

Re helsehus, andakter
Andakt hver tirsdag kl.11.00 med unntak 
av helligdager. Andakt med nattverd den 
første tirsdagen hver måned.

Søndagsskolen i Våle
I gudstjenestene i Våle kirke kl.11.00, når 
det er dåp.

Babysang
Tirsdager klokken 11.00 på Revetal 
Bibliotek. 

Det skjer i Re

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Miniklubben og Fredagsklubben i Fon
4 år-1.klasse og 2.-7.klasse 
Kl.18.00-19.30 i underetasjen i Fon 
barnehage
06.09, 20.09

Superfredag
For 5. – 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45 
30.08, 13.09, 27.09, 11.10

Ungdomsklubben Re-Tro
Kl.19.00-21.30 på Revetal ungdomsskole
13.09, 27.09, 11.10

Speidern i Re
For alle fra 3. klasse og oppover.
Kontakt Inge Myhre telefon 924 98 504

Våle kirkekor
Øvelse mandager på Våle menighetshus 
kl.19.00-21.00

Fon misjonsamband
23.06 St. Hans-samling hos Marit og 
Harald Solberg kl.19.00. Ta med stol. 
Grillen er varm.
25.08 Møte hos Astrid og Kåre 
 Solberg kl.19.00.

Våle Normisjon
Møter på Våle Menighetshus kl.19.00.
20.06. Tur. Start fra Våle Menighetshus 
 kl.18.00.
19.09. Møte. Taler: Nils Øyvind Kjøl.
17.10: Jubileumsfest. Festtaler: 
 Regionleder Svein Tony Gårdsø.
19.11 merk dagen. Vi får besøk av 
 senior konsulent i Normisjon 
 Svein Granerud. Tema: 
 Normisjons Visjon.

Kirkeskyss
Tjenesten er gratis. Bruk den!

Fon menighet. Henvendelse til:
Harald Solberg tlf. 415 59 471
Ramnes menighet. Henvendelse til:
Synnøve Finnerud tlf. 995 04 117
Undrumsdal menighet. Henvendelse til:
Hans Olav Askjem  tlf. 478 00 538
Vivestad menighet. Henvendelse til:
Tom Einar Hovet  tlf. 982 33 2039

Profesjonell og personlig veiledning
i forbindelse med gravferden.

Vi kommer gjerne hjem for samtale.

Vika landhandel                  
og kafé                 

Hvitsteinveien 27                                 
Torsdag -lørdag kl. 12 - 16

vikalandhandel.no • tlf. 91176853

Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl.19.00
22.08 Samling på Ryksåsen.
 Oppmøte på parkeringsplassen 
 på Skjerpe kl. 19.00
 05.09 Møte på Menighetshuset 
 kl. 19.00. Taler: Øyvind Lohne.
 
Ramnes diakonat
Helsehuset klokken 17.00.
18.09 Besøk av Sissel Bergan. 
 Tema: Hans Nilsen Hauge.
16.10 Jubileumssamling: Ramnes 
 diakonat 50 år! 
27.11 Adventsmøte

Tid for bønn
Hver onsdag i kapellet bak Våle kirke fra 
kl. 08.30-09.30


