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RE KIRKEKONTOR
Revetalgata 10, 3174 Revetal Søndag kl. 14.00 – 18.00

Alle sogn: 
Revetalhallen, Kåpeveien 24

Mandag kl. 09.00 – 21.00
Våle sogn:
Revetal stemmekrets:
Revetalhallen, Kåpeveien 24
Våle stemmekrets:
Våle Samfunnshus, Skaugveien 4

Ramnes sogn:
Revetal stemmekrets:
Revetalhallen, Kåpeveien 24
Ramnes stemmekrets:
Ramnes skole, Tuftegata 8

Undrumsdal sogn:
Dalheim kjellerstuen, Kåpeveien 24

Fon sogn:
Gymsalen Fon, Eketuftveien 3
Vivestad sogn:
Sagatun underetasjen, 
Vivestadlinna 528

Valglokaler
kirkevalg
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Valget gjennomføres samtidig med kommune- og fylkes-
tingsvalget den 8. og 9. september. Søndag 8.9 er det mulig 
å avgi stemme på Revetal ungdomsskole, Revetalhallen fra 
kl. 14. – 18.00 for alle fem sogn. Mandag 9. sept. er valg-
lokalene åpne fra 9.00 – 21.00 også ute i det enkelte sogn. 

Mandag er stemmelokalene på Dalheim i Undrumsdal, 
Ramnes skole, gymsalen i Fon, Våle Samfunnshus og Sa-
gatun i Vivestad åpne for deg som skal avgi stemme til din 
lokale menighet.
Tilhører du Revetal stemmekrets kan du også stemme på 
Revetal mandag enten du skal avgi stemme til Ramnes el-
ler Våle sogn. Tilhører du Våle sogn og bor på Revetal står 

Ragnhild Nøkland og Svein Terje Kvestad i aksjon som stemmemottakere. 

det riktignok at du må til Våle Samfunnshus på valgkortet, 
dette er feil, du kan stemme i Revetalhallen. Samtidig med 
menighetsrådsvalget kan du også stemme til bispedømme-
rådsvalget.

Forhåndsstemmegiving
Siste dager for forhåndsstemming er onsdag og torsdag 4. 
og 5.9. For å forhåndsstemme må du henvende deg til kir-
kekontoret i Revetalgata 10 kl. 14. – 17.00. 

Mangler kandidater
Ramnes og Undrumsdal har greid å stille tilstrekkelig an-
tall kandidater til nominasjonskomiteens liste. For de tre 
andre sognene er det ikke nok kandidater til å dekke 6 faste 
plasser og 5 vara. Det er nå opp til velgerne ved at det er 
mulig å føre opp inntil 3 andre valgbare personer i sognet. 
Dersom du har forslag om kandidater er det en fordel om 
vedkommende er spurt på forhånd. 

Det er en liste til hver av de fem me-
nighetsrådene i Re: Våle, Ramnes, Un-
drumsdal, Fon og Vivestad. I tillegg er 
det tre lister til bispedømmerådsvalget.

Kirkevalget,
din stemme teller!
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Ved valg til våre fem menighetsråd er det bare én kandidat-
liste. Ved valg til Tunsberg bispedømmeråd og Kirkemøtet 
er det tre lister: Nominasjonskomiteens liste, Bønnelista og 
Åpen folkekirke. Alle som er medlem i Dnk og som fyller 
15 år i 2019 kan stemme.

Hvordan stemme?
Du kan stemmer på kandidater til menig-
hetsrådet og til bispedømmerådet/Kirke-
møtet. Kandidatene velges for en periode 
på fire år. 

Du kan endre på stemmeseddelen ved å sette kryss for inn-
til tre kandidater, disse får da en tilleggsstemme. Du kan 
også føre opp inntil tre nye kandidater på listen, disse må 
være valgbare. Det vil si fyller 18 år i 2019 og medlem i 
Dnk. Dersom vedkommende er over 65 år, eller har sittet 
i det forrige rådet kan vedkommende få fritak. Så det kan 
være en fordel å sjekke om den du ønsker skal sitte i rådet 
er villig til det før du fører opp nye navn.

Til bispedømmerådsvalget er det i tillegg mulig å overføre 
inntil tre navn fra en liste til en av de andre listene. 

Endring på stemme-
seddelen

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. 
Rådet har stor innflytelse på oppgavene i kirken. Dette 
kan gjelde formen på gudstjenestene, arbeid blant barn og 
unge, kirkens omsorgstjeneste og musikklivet.

Hva gjør menighets-
rådet?

Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i kir-
ken. Rådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for prester og 
enkelte andre ansatte i kirken. Medlemmene i bispedøm-
merådene utgjør samlet Kirkemøtet som er Den norske 
kirkes øverste representative organ.

Hva gjør bispedøm-
merådet?

Du kan lese kandidatpresentasjonen ved å gå inn på «Kir-
kevalg 2019» på internett. Her er et kort utdrag.

Bønnelista
Bønnelista vil videreføre den bibelske tro og tradisjon som 
Den norske kirke har vært tuftet på siden reformasjonen. 

Valg av bispedømmeråd
Ved årets bispedømmerådsvalg (grønne 
stemmesedler) er det tre lister: Bønnelista, 
Nominasjonskomiteens liste og Åpen fol-
kekirke. 

Alle avgjørelser i kirken må være i tråd med Bibel og be-
kjennelse - kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være 
en del av Guds synlige kirke på jord. Vi ønsker en fornyet 
kirke med medlemmer som har Jesus som Herre og som 
søker Gud i bønn og tilbedelse. Vi ønsker en ledelse som 
er ledet av Guds hellige Ånd og som oppmuntrer alle til å 
tjene Gud på forskjellig vis. Vi ønsker selvstyre i de lokale 
menighetene, hvor medlemmene i menighetsrådene blir 
kurset i hva det vil si å være en disippel, drive menighets-
planting og bygge menighet. Bli kjent med kandidatene på 
www.bonnelista.no
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Nominasjonskomiteens liste, Fon
1. HARALD SOLBERG, f. 1950, Fon
2. BERTA GUNNERØD, f. 1977, Fon
3. ANNE GRAN BORE, f. 1967, Fon
4. EIR HOLM, f. 1957, Fon
5. IRENE LØNN HVIDSTEN, f. 1954, Fon
6. RAGNHILD ELISE FJELD, f. 1950, Fon
7. MARIA LOUISE ESPOLIN HOMB, f. 1977, Fon
8. GRO SOLBERG DAHL, f. 1966, Fon
9. SISSEL FRELLUMSTAD, f. 1966, Fon

 Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste, Våle
1. SVEIN TERJE KVESTAD, f. 1951, Våle
2. ELSIE BENEDICTHE LYNGÅS, f. 1971, Våle
3. THORVALD HILLESTAD, f. 1951, Våle
4. VALBORG LID ENNE, f. 1948, Våle
5. NILS ØYVIND KJØL, f. 1947, Våle
6. JAN OVE ERSTAD, f. 1962, Våle
7. ASTRID GJERSØE, f. 1948, Våle
8. BJØRG DALSETH, f. 1946, Våle
9. RUNA ØSTMANN GABRIELSEN, f. 1955, Våle

 Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste, 
Vivestad
1. AMBJØRG MARIE AKERHOLT, f. 1957, Vivestad
2. TOR-ARNE BRATTELI, f. 1970, Vivestad
3. SOLVEIG HAUGAN JONSEN, f. 1957, Vivestad
4. INGER JOHANNE GRELLAND, f. 1939, Vivestad
5. LARS SØLVERSEN, f. 1966, Vivestad
6. KARI FREY STOKKE, f. 1953, Vivestad

Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste, 
Undrumsdal
1. BERIT THERESE BRUSERUD, f. 1978, Undrumsdal
2. GEIR OVE NILSSEN, f. 1967, Undrumsdal
3. INGEBORG HØSTMARK KROKNES, f. 1962, 

Undrumsdal
4. ANNE MARIE SUNDBY, f. 1948, Undrumsdal
5. ANN-KARIN JOBERG, f. 1975, Undrumsdal
6. EDEL MARIE HIIM, f. 1972, Undrumsdal
7. ANASTASI ZANNAS, f. 1971, Undrumsdal
8. MONICA KISTE BERGAN, f. 1971, Undrumsdal
9. ARNHILD HØGVOLL RUSTAN, f. 1968, 
 Undrumsdal

Det skal velges 4 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste, Ramnes
1. BENT BJUNE, f. 1961, Ramnes
2. BIRGITTE HILDRESTRAND FURUSETH, f. 1966, 

Ramnes
3. VIDAR PEDERSEN, f. 1959, Ramnes
4. LENE MERETE GJERSØE, f. 1961, Ramnes
5. MINA KAASA VOLLEN, f. 1984, Ramnes
6. ROAR VENÅS, f. 1955, Ramnes
7. MAI BRIT ANDERSEN, f. 1958, Ramnes
8. EINAR KIRKEVOLD, f. 1960, Ramnes
9. BERNHARD MARTI, f. 1971, Ramnes
10. INGRID ANDREA GRANERØD, f. 1970, Ramnes
11. SVEIN HERMAN KLAUSEN, f. 1958, Ramnes
12. INGER ELISABET EKSTRØM LE MAIRE, f. 1957, 

Ramnes

 Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer

Nominasjonskomiteens liste
Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet av en nomina-
sjonskomite sammensatt av personer foreslått av menig-
hetsråd i de 10 prostiene i Tunsberg bispedømme. Krav til 
lista har vært valgreglenes krav om minst 40% av hvert 
kjønn, 20% under 30 år og kandidater fra minst tre prostier 
i bispedømmet.

Åpen folkekirke
Åpen folkekirke vil at Den norske kirke skal videreutvi-
kles som en åpen og demokratisk folkekirke. Åpen folke-
kirke vil arbeide for en kirke som er åpen for alle, som 

fremmer menneskeverdet og som motarbeider diskrimine-
ring.  Sørge for at dåp som livsbekreftende rite er synlig 
og tilgjengelig for mennesker i alle aldre. Å sikre at delta-
kelse i alle trosopplæringstiltak skal være gratis. At prester 
i Den norske kirke fortsatt skal ha vigselsrett. Alle par som 
ønsker det skal kunne gifte seg gratis i sin lokale kirke 
og møtes med respekt. Sikre at vedtaket om vigsel for li-
kekjønnede par ikke reverseres eller gjøres vanskeligere å 
etterleve noe sted.

Du kan se kandidatpresentasjonen ved å gå inn på «kirke-
valg 2019» på internett.
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Av Ole A. Hafell, diakon, UngSorg 
Vestfold

I over 15 år har det blitt drevet sorg-
grupper for barn og ungdom i Vest-
fold. Dette er et samarbeid mellom 
Den norske kirke og Sykehuset i Vest-
fold. Målgruppen er barn og ungdom 
som har mistet foreldre eller søsken. 
Vi får kontakt med deltagerne i ho-
vedsak gjennom sykehuset og helse-
søstre. Enkelte ganger via prester og 
felles bekjente. De som blir med på 
sorggruppe tilbys hjemmebesøk og 
seks gruppesamlinger hvert semes-
ter, i Eik kirke i Tønsberg. Her får de 
fellesskap, verktøy til å uttrykke og 
håndtere vanskelige følelser og hjelp 
til å gi opplevelsen plass i sin livsfor-
telling. Den nye stillingen skal lede 
og videreutvikle dette tilbudet.

Ønsker å nå ungdom
Vi som har drevet sorggruppene har 
sett at det er vanskelig for ungdom å 
delta. Årsaken er sammensatt. Lite 
støtte på skolen til å kunne ta tapet på 

Etter nye bevilgninger fra forlik i statsbudsjettet har 
Tunsberg bispedømme gitt tilskudd til en ny fast stil-
ling som skal videreutvikle sorgarbeidet blant barn 
og ungdom i Vestfold. Satsningen kalles UngSorg 
Vestfold.

Ny satsning på barn og unge 
i sorg

alvor er et av områdene, sammen med 
fritidsaktiviteter og ønske om å være 
mest mulig «normal». Mestringsstra-
tegien blir ofte å legge lokk på van-
skelige følelser og reaksjoner. Dette 
kan fungere en periode, så fremt det 
ikke dukker opp andre kriser. Vi ser 
at vi må drive et mer utadrettet og 
oppsøkende arbeid for å kunne være 
til hjelp for disse ungdommene. Sats-
ningen på denne stillingen blir en pi-
lot på om det kan være grunnlag for å 
satse mer på sorgmestring flere steder 
i landet. En hovedstrategi er å etablere 
samarbeid med videregående skoler 
og skolehelsetjenesten. 

Forebygge selvmord
I stillingen ligger det også selvmords-
forebyggende arbeid. I samarbeid 
med bl.a UngeLEVE vil jeg jobbe 
med unge etterlatte og være med på 
foredrag om livsmestring på skoler. 
Jeg vil også kunne være en ressurs 
ved akutte situasjoner på skoler og 
lokalsamfunn. Stillingen har en kir-
kelig forankring. Diakonen er kirkens 

Diakon Ole A. Hafell skal arbeide 
med å hjelpe ungdom i forbindelse 
med prosjektet UngSorg Vestfold.

utadrettede omsorgsarbeider. Jeg vil i 
løpet av høsten prøve å være innom 
kirkestaber og fagsamlinger for å 
gjøre satsningen kjent. Det kan være 
aktuelt å delta i begravelser og min-
nemarkeringer, i samarbeid med lokal 
prest og kirkestab. Jeg kan også være 
en ressurs i forhold undervisning om 
sorg og livsmestring for barn og ung-
dom, og i vanskelige situasjoner i bar-
ne-, ungdoms- og konfirmantarbeid. 

Ta gjerne kontakt! Tlf. 934 01 955. 
Epost oh422@kirken.no. www.face-
book.com/SBUVestfold 

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
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50 års virksomhet er grunn å markere!  Dette vil skje på 
Helsehuset onsdag 16. oktober.  Vi får bl.a. besøk av ord-
fører Thorvald Hillestad og fra bispedømmekontoret. Vi 
håper mange vil finne veien til Helsehuset denne ettermid-
dagen.  Mange har gjort en trofast innsats for diakonatet 
gjennom disse 50 årene. Det ville være spesielt hyggelig 
om dere hadde anledning til å delta.

Eldretreff i 50 år 
Hovedaktiviteten i diakonatet har i alle år vært eldretref-
fene.  Diakonatet har også stått  for andre arrangementer 
som juletrefester og 17.-maifester. Mange vil også huske 
sommeravslutningene i Prestegården.  Den første tiden ble 
lokalene Sverretun, Kirkeborg og Hjerpetjønn Vel benyttet 
- etter hvert bare Kirkeborg. Da Kirkeborg ble solgt i 2010 
flyttet virksomheten til Brårsenteret og de siste årene til 
Helsehuset. Eldretreffene er en god blanding av skjemt og 
alvor, andakt, foredrag, kulturelle innslag, sang og musikk.  
Det sosiale samværet og praten over en god kopp kaffe og 
bevertning er viktig. Ingen har tall på hvor mange smør-
brød som er smurt gjennom disse 50 årene. Det er ikke 
få - 50.000 kanskje?  

Erling Klausen i 50 år
Det var Jacob Bjune som hadde ideen om å få i gang et dia-
koniutvalg i Ramnes. Han var også leder de første årene. 

I høst er det 50 år siden «Diakoniutval-
get for Ramnes kirkesogn», bedre kjent 
som Ramnes diakonat - eller bare «Dia-
konatet» - hadde sitt først møte.  

Diakonatet 50 år

En av de andre som var med fra starten i 1969 var Erling 
Klausen (99). Erling er fortsatt trofast deltaker på eldretref-
fene. Han bor nå på Helsehuset, men er rett som det er å 
treffe på Revetal.  Vi tok en prat med Erling om arbeidet i 
diakonatet før og nå. Det er ikke så mye som er forandret.  
Eldretreffene var viktigst da som nå. Nå starter treffene kl. 
17, mens Erling mener at man tidligere begynte kl. 18: Folk 
måtte rekke å bli ferdig i fjøset først! Når vi spør Erling om 
hvilken del av programmet han liker best, svarer han: God 
forkynnelse og kristen sang og musikk står øverst. Men 
prat og sosialt samvær står høyt og han setter også pris på 
kulturelle innslag og god humor. En god blanding altså! 
Et godt råd til slutt fra Erling: «Det viktigste når du kom-
mer til et møte er ikke hvordan du blir ønsket velkommen, 
men å kjenne deg velkommen!» Et klokt råd og noe å 
strekke seg etter inn i de neste 50! 

Velkommen til 50-årsjubileum på Helsehuset onsdag 
16. oktober kl. 17!Eldretreff.

Erling Klausen.
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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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Livsvandring mot et hellig mål
I høst ble pilegrimsle-
den gjennom Vestfold 
knyttet til den nasjona-
le leden som går frem 
til Nidarosdomen. Til 
gravkirken for han som 
har blitt stående som 
et symbol for at Norge 
kunne kalle seg et kris-
tent land. Han som sene-
re ble kalt Hellige Olav. 

Til ettertanke

Tekst Ole A. Hafell, pilegrimsvan-
drer og diakon

Reisen mot dette målet gir anled-
ning til å tenke over hva er det som 
gjør at jeg er den jeg er i dag, og ikke 
minst, hva vil jeg med livet mitt, hva 
er jeg på vei mot?

Falle til ro
Hvert år går jeg noen etapper av 
denne pilegrimsveien. Det er en flott 
måte å oppleve landet vårt på. Det er 
en fin måte å gå av seg stress fra ar-
beid og mange forpliktelser. Det gir 
god tid til å la tankekjør få falle til 
ro, kjenne at man lytter mer til krop-
pens enkle behov for bevegelse, mat 
og hvile. Jeg merker også at det gjør 
noe med meg og vandringen at må-
let jeg går mot har en så sterk sym-
bolverdi for den kristne tro som jeg 
bekjenner meg til.

Nederlag blir til seier
Jeg har lært mer om Hellige Olav 
på denne vandringen. Innføring av 
kristenretten løftet både menneske-
verd og rettsprosesser. Likevel vil 
vi i dag ta sterk avstand fra hvordan 
han gjorde det. Hans hærtog og hans 
liv endte da også i nederlag. Det var 
nettopp da først at kristentroen kun-
ne slå rot. Gjennom denne historien 
har jeg lært mer om Gud. Guds veier 
er annerledes enn det vi tror. Vi kan 
ha våre planer og strategier for våre 

liv, vårt lokalsamfunn og det vi er 
engasjert i. Mange av planene kan 
være både fromme og gode. Det er 
kanskje likevel når strategien feiler 
at Gud kan skape liv.  Bibelen har 
mange fortellinger om dette. Tyde-
ligst ser vi dette når Jesus dør på kor-
set. Det vi vil se som det komplette 
nederlaget blir den største seieren. 

Livets himmelvei?
Jeg har derfor lært mer om meg selv 
disse årene. Jeg har hatt noen planer, 
drømmer og strategier som feilet. 
Selv om de kunne være ganske så 
fromme og gode. Jeg vil gjerne være 
flink, klok, omsorgsfull og godt likt. 
Kan dette likevel overskygge for at 
Gud kunne bli synlig? Kanskje han 
hadde andre planer? Hvor er vi på 
vei? Målet for pilegrimen er et hellig 
mål. Hellig-stedet er et bilde på him-
melen. Hvor livets himmelvei går vet 
vi ikke. Den går sannsynligvis andre 
veier enn det vi tror. Det er kanskje 
når våre egne planer feiler at vi får 
se Guds veimerker.  

Legg din vei i Herrens hånd! Stol 
på ham, så griper han inn. 

Salmenes bok 37:5

Ole A. Hafell.

 

 

 

 

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! 

Fredagskvelder ønsker vi ungdommer fra 8.-10. klasse vel-
kommen til sosiale samlinger i Flerbrukshallen på Revetal. 
Fredager fra 19.00-21.00
Vi har tilbud om ulike aktiviteter som bordtennis, musikk-
gruppe, filmkvelder, men tenker først og fremst at det blir 
et sted å henge med venner 
Gratis mat og drikke! 
Det er Menighetene i Re som er ansvarlige for tilbudet og  
kveldene blir preget av dette. Klubbkveldene blir: 13.og 27 
september 11. og 25. oktober 8. og 22. november 

Håper vi ser DEG!

Re-Tro – Ny Ungdomsklubb i Re 
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Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Kirkelige handlinger
Kirkeskyss

Profesjonell og personlig veiledning
i forbindelse med gravferden.

Vi kommer gjerne hjem for samtale.

DØPTE

FON KIRKE
16.06 Harald Stange

RAMNES KIRKE
07.07 Eléa Sommerstad Brauti
07.07 Lukas Linna Fagervold

VÅLE KIRKE
23.06 Isac Vrolijk-Moss

VIVESTAD KIRKE
30.06 Nora Helen Svendsen Stabæk
30.06 Nellie Nathalie Langved 
 Svendsen

VIELSER

RAMNES KIRKE
01.06 Maja Støa Flåten og 
 Knut Andre Frogner-Alfsen
15.06 Live Frogner Bøhle og 
 Bjørn Hele Hansen
03.08 Arlin Olsen Stensland og 
 Lars Skjeggestad

VÅLE KIRKE
01.06 Linn-Helen Hansen og 
 Øystein Styrvold
08.06 Marthe Abrahamsen og 
 Stian Bergfløtt
22.06 Morten  Løvdok og 
 Vira  Fedoryshyn
06.07 Silje Jeanette Åsen og 
 Marius Henriksen
13.07 Katinka Stange Kjølstad og 
 Simen Hunsrød Skau

BAKKE MØLLE
08.06 Josefine Kamfjord Ringdal og 
 Johan Henrik Sörhede
29.06 Ilene Aronsen Walmestad og 
 Mathias Klungerbo Valmestadrød
03.08 Marthe Berget og 
 Joakim Bakken Kjenner

FON KIRKE
22.06 Henriette Andersen Ormestad og 

Lars Kjær

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
13.06 Liv Karen Juliane Hovet
12.07 Hans Ragnar Flaatten
18.07 Inger Gjelsås
24.07 Ester Helene  Skjeggerød
14.08  Else Synnøve Nikolaisen

VÅLE KIRKE
14.06 Borhild Haugane
20.06 Kari Olsen
21.06 Astrid Helene Gunnerød
26.06 Jørn Hundsal
27.06 Sigrid Mørkassel
07.08 Per Krogsether

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

Samarbeid med Tønsberg
Re og Tønsberg kirkelige fellesråd skal slås sammen fra 1.1.2020.

De to fellesrådene er allerede i gang med samarbeid.

Det medfører blant annet at det er felles sentralbord for Re og Tønsberg.
Det vil si at for deg som ringer fra Re er det nå lettere å nå oss på telefonen.

Vår telefontid er nå mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00.

Har du spørsmål om for eksempel dåp og vielser med mer kan du 
nå oss på 33 37 47 00.
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Gudstjenester
08.09 Kl. 11.00 Undrumsdal kirke  
 Gudstjeneste
08.09 Kl. 11.00 Fon kirke 
 Gudstjeneste
10.09 Kl. 11.00 Re helsehus 
 Gudstjeneste
15.09 Kl. 11.00 Ramnes kirke  
 Gudstjeneste
15.09 Kl. 11.00 Røråstoppen skole 
 Familiegudstjeneste
22.09 Kl. 11.00 Våle kirke 
 Gudstjeneste
29.09 Kl. 07.00 Sagatun, lavoen 
 Jegerotte
29.09 Kl. 11.00 Røråstoppen skole 
 Familiegudstjeneste
06.10 Kl. 11.00 Ramnes kirke 
 Gudstjeneste
06.10 Kl. 19.00 Våle kirke 
 Gudstjeneste
13.10 Kl. 11.00 Undrumsdal kirke 
 Gudstjeneste
13.10 Kl. 11.00 Røråstoppen skole 
 Familiegudstjeneste
13.10 Kl. 11.00 Fon kirke 
 Gudstjeneste i Fon
20.10 Kl. 11.00 Ramnes kirke 
 Gudstjeneste
20.10 Kl. 11.00 Våle kirke 
 Gudstjeneste
27.10 Kl. 11.00 Røråstoppen skole 
 Familiegudstjeneste
27.10 Kl. 11.00 Vivestad kirke 
 Gudstjeneste
03.11 Kl. 11.00 Ramnes kirke 
 Gudstjeneste
03.11 Kl. 11.00 Våle kirke 
 Gudstjeneste
10.11 Kl. 11.00 Undrumsdal kirke 
 Gudstjeneste
10.11 Kl. 11.00 Røråstoppen skole 
 Familiegudstjeneste
17.11 Kl. 11.00 Ramnes kirke 
 Gudstjeneste
17.11 Kl. 11.00 Våle kirke 
 Gudstjeneste
24.11 Kl. 11.00 Røråstoppen skole 
 Familiegudstjeneste
24.11 Kl. 11.00 Fon kirke 
 Gudstjeneste
01.12 Kl. 11.00 Ramnes kirke 
 Gudstjeneste
01.12 Kl. 11.00 Våle kirke 
 Familiegudstjeneste
01.12 Kl. 16.00 Undrumsdal kirke 
 Gudstjeneste

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

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

Det skjer i Re

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 10.30 på Revetal 
bibliotek. 

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, høstferie 04.10, 18.10.

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

Fellesmøte
20. oktober kl. 19.00 på Bjerkely menighetssenter

 Besøk av Mary Ann Oshaug fra Incestsenteret.
 Tema: Om barn opplevelser - hva skal vi se etter og gjøre - hennes liv og hva 

reddet henne - voksnes reaksjoner når de merker at fortiden tar dem igjen. 
 Hva gjør vi som møter slike?
 Sang av Maria Victoria og Andreas Aarsland

Kveldsmat. Alle velkommen!
Arr: NLM, Normisjonen og DELK

Vika landhandel                  
og kafé                 

Hvitsteinveien 27                                 
Torsdag -lørdag kl. 12 - 16

vikalandhandel.no • tlf. 91176853

www.re.kirken.no

Følg Den norske kirkes arbeid på nett

Tlf. 33 37 47 00
mandag – fredag 
kl. 9.00 – 15.00

post.re@kirken.no

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

Fellesmøte 
20.10 kl. 19.00 på Bjerkely menighets-
 senter. Se egen annonse

Våle misjonssamband
05.09 Møte på Menighetshuset 
 kl. 19.00
 Taler: Øyvind Lohne.

Ramnes diakonat på Re Helsehus:
18.09  kl. 17.00: Besøk av Sissel Ber-
gan 
 m/tema: Hans Nielsen Hauge
16.10 kl. 17.00: 50-års-feiring av 
 Diakonatet! 
27.11 kl. 17.00: Adventssamling 

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

Diakonatet i Ramnes
16. oktober kl. 17.00

Besøk av Thorvald Hillestad og fra 
Tunsberg bispedømme

Velkommen!

50-årsjubileum


