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Høsttakkefest
22. september var det en fullsatt Våle 
kirke som feiret høsttakkefest. Kirken 
var pyntet med mange små kunstverk 
av spiselige ingredienser. I tillegg til 
å markere takknemligheten for alt vi 
kan dyrke og spise, var det fire barn 
som ble døpt denne dagen. Som alltid, 
når det er dåp, ble det fest i kirken. 
Både en del 6-åringer, de som har 
startet på skolen denne høsten og kon-
firmantene som ble presentert, hadde 
funnet veien til kirken denne flotte 
høstdagen! Her var alle generasjoner 
representert. Selv om det var tilrette-
lagt mest for de minste, fant alle seg 
godt til rette og bidro til en flott guds-
tjeneste.  

Det ble gjennomført en bønnevand-
ring hvor alle var med og vandret 
rundt på de ulike stasjonene i kirken. 
Her kunne man be på ulike måter og 
bruke ulike sanser for å  be og bli vel-
signet av Gud.
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For sogneprest Ragnhild Christophersen var dette hennes 
første jegerotte, og her er hennes beskrivelse av dagen. 
-Alarmen ringer på telefonen. Jeg snur meg ganske så trøtt 
og sjekker klokka. Den er 05.30!! Det er tidlig det, en søn-
dags morgen. Jeg kommer meg opp, en kjapp dusj og litt å 
spise før jeg kjører mot Vivestad. Ikke spesielt mye trafikk 
på veiene så tidlig. 

Det er mørkt, 
veldig mørkt. Og det regner. Masse! Jeg er på vei mot Je-
gerotte i lavvoen bak Sagatun. Aldri vært med på det før. 
Ikke er jeg helt sikker på hvor jeg skal heller. Men når jeg 
kommer til Vivestadlinna er det plutselig flere billys å se. 
«Alle» skal samme veien. Fra parkeringsplassen så lyser 
faklene mot oss. De viser veien opp til lavvoen. 
Det er ordentlig mørkt – og ikke minst veldig vått. 

I år var det den tiende jegerotten i Vivestad med kaffe og jegerfrokost etter gudstjenesten i lavvoen. Foto: Truls Gran.

Nytrukket kaffe
Jeg blir møtt av noen veldig hyggelige mennesker, en rek-
ker meg en kopp med deilig nytrukket kaffe. Det smaker 
godt (rakk jo ikke akkurat så mye kaffe hjemme før jeg 
dro!). I lavvoen er det fyrt opp, det er godt og varmt. Flere 
har vært oppe tidligere enn meg og gjort i stand. Kantor 
Truls kommer, litt trøtt i ansiktet han også. Et tjuetalls 
mennesker finner veien inn i lavvoen. 

Jegerfrokost
Tom Einar ringer med «kirkeklokka», vi kan starte. Klokka 
er 07. «Nå er det morgen» - synger vi om enn ikke «tåkene 
letter» akkurat. Men det lysner og dagen møter oss. Sal-
mer, tekster og andakt kretser rundt alt det flotte Skaperen 
har gitt oss og forvalte. Alt vi kan glede oss over, alt vi har. 
Som vi MÅ ta bedre vare på. Vi avslutter gudstjenesten 
med å synge «I østen stiger solen opp». Solen stiger opp, 
men ikke synlig for oss disse morgentimene. Men det er 
ikke så farlig. Ute har noen laget til nydelig jegerfrokost – 
egg og bacon. Og mer kaffe! 

Ja, det var tidlig – men du verden for en flott morgen jeg 
fikk oppleve i Vivestad! Tusen takk! 

For 10. år på rad var det jegerotte i lav-
voen bak Sagatun i Vivestad. Jegere, 
friluftsmennesker og andre interesserte 
var tidlig oppe for en helt spesiell guds-
tjeneste og jegerfrokost.

Jegerotte i Vivestad
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SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Tegninger: Trevor Keen

Noah bygde en stor båt 
med plass til familien og mange dyr. Gud 
reddet dem fra oversvømmelsen. De to bild-
ene er nesten like. Finner du de fem feilene 
på bildet under?

Hvorfor hater 
kengurumødre regnværs-

dager?
Svar: For da må barna 

leke innendørs.

– Nå kan det 
ikke bli verre! sa 

pessimisten.
– Å jo, da! sa 
optimisten.

Har du hørt om 
skipet som var på vei 
fra Hongkong til Oslo 

lastet med jojoer? 
Det sank 143 ganger 

på veien.

Vitser

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

Gi barnebladet 
Barnas til et barn 

du er glad i!
Disse oppgavene 
er hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på sondagsskolen.no 

eller 22 08 71 00.

Den stakkars gull-
fisken havner i do og 
må finne veien gjen-
nom rørene og ut til 
sjøen. Kan du 
hjelpe ham?

Hjelp gullfisken 
ut i sjøen!
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Aktivitetene  har opphold i skolens ferier.

Aktivitetstilbud Alder Dag Klokkeslett Sted

Babysang 0-1 år Tirsdager  kl. 10.30 Revetal bibliotek
Småbarnsang 1-3 år Fredager kl. 10.30 Revetal bibliotek
Miniklubben 4-6 år Fredag partallsuker kl. 18.00-19.30 Fon Barnehage
Fredagsklubben 7-12 år Fredag oddetallsuker kl. 18.00-19.30 Fon barnehage
Orgelskole 5-18 år Etter avtale med kulturskolen Etter avtale Våle kirke
Superfredag 5.-7. klasse Fredag oddetallsuker kl. 18.30-20.45 Røråstoppen
Søndagsskole (Våle m.) 2-12 år Søndager m.gudstj. og dåp kl. 11.00 Våle kirke
Sønd.skole (Revetal m.) 3-6 år Søndag i forb. med gudstj. kl. 11.00 Røråstoppen
K-klubben (Revetal m.) 2.-4. klasse Søndag i forb. med gudstj. kl. 11.00 Røråstoppen
J-klubben (Revetal m.) 5.-10. klasse Søndag i forb. med gudstj. kl. 11.00 Røråstoppen

I tillegg til dette kommer 4- og 6-års bok, Julesangverksted i Ramnes, Tårnagenthelg, Lys Våken, og Kirkens ferieklubb. Barna i den aktuelle 
aldersgruppen vil få invitasjon i posten i forkant av disse arrangementene.

Annenhver fredag er foajeen i ungdomsskolen åpen for 
ungdommer på og rundt Revetal. Først og fremst skal det 
være et hyggelig sted å være. Her kan ungdommene spille 
bordtennis, brettspill og være sammen med venner. I løpet 
av kvelden lager vi mat og prøver oss på noen felles aktivi-
teter. Mot slutten er det en samling i trappa med fokus på 
håp og tro. Her kan det også være lystenning og musikk. 
Tidsrammen er kl. 19.-21.30 på fredager i oddetallsuker. 

Det er voksne tilstede hele tiden som syns det er fint å være 
sammen med ungdom. Hvis det er noen flere voksne som 
har lyst å tilbringe en fredagskveld eller flere med hygge-

Etter flere år har det endelig dukket 
opp en ungdomsklubb på Revetal igjen. 

Ny ungdomsklubb på Revetal

lige ungdommer kan dere henvende dere til menighetspe-
dagog Irene Solberg. Kontaktinfo foran i bladet. 

Småbarnsang er et tilbud til de som har vokst ut av Baby-
sang. Det er små barn fra ca. 1-års-alder, som vil bevege 
seg, leke, spille og synge. Vi møtes hver fredag på Biblio-
teket i 2. etasje på Black-Box-rommet. Vi har et program 
som tar ca. 45 min, og inneholder bevegelses-sanger, in-
strumenter, såpebobler og baller.  Det er hyggelig å ta en 
kaffe eller lunsj  og en prat i 1. etasje hos Fru Aasland, for 
de som har anledning etterpå.
Det er ingen påmelding, dere bare møter opp!

Velkommen til små og store! 

Vi har startet opp Småbarnsang 



6

Av totalt nærmere 6000 stemmeberettigede i Re gikk 800 
til stemmeurnene ved årets kirkevalg. Resultatet viser rek-
kefølge med antall stemmer i parentes.

Våle menighetsråd:
Antall stemmer: 348, antall stemme-
berettigede: 2443, valgoppslutning: 14,2 % 

Faste medlemmer:
Thorvald Hillestad, Hengsrudveien, 
3174 Revetal, (434) 
Nils Øyvind Kjøl, Tomtveien, 3178 Våle (425)
Svein Terje Kvestad, Biboveien, 
3178 Våle (392)
Astrid Gjersøe, Skinneneveien, 3178 Våle (388)
Elsie Benedicthe Lyngås, Brekkeåsveien, 3178 Våle (378)
Runa Østmann Gabrielsen, Bruserudveien, 
3083 Holmestrand (371)

Varamedlemmer/slenger:
Valborg Lid Enne, Sørbyveien, 3178 Våle (361)
Jan Ove Erstad, Korsgårdsveien, 3089 Holmestrand (360)
Bjørg Dalseth, Holtungveien, 3083 Holmestrand (355)
Kari Aasmoe Brundtland, Skaugveien, 3178 Våle (16)

Ramnes Menighetsråd:
Antall stemmer: 216, Antall stemmeberettigede 1970, 
valgoppslutning: 11 %

Faste medlemmer:
Bent Bjune, Bjuneveien, 3174 Revetal (284)
Birgitte Hildrestrand Furuseth, Åsveien, 3175 Ramnes (270)
Bernhard Marti, Himbergveien, 3175 Ramnes (245)
Einar Kirkevold, Berganveien, 3175 Ramnes (243)
Lene Merete Gjersøe, Skjoldveien, 3174 Revetal (242)
Mina Kaasa Vollen, Berganveien, 3175 Ramnes (236)

Varamedlemmer:
Mai Brit Andersen, Bjunegrenda, 3174 Revetal (232)
Vidar Pedersen, Berganveien, 3175 Ramnes (231)
Ingrid Andrea Granerød, Skjeggestadveien, 3174 Revetal (229)
Roar Venås, Fylkingen, 3174 Revetal (228)
Svein Herman Klausen, Fossanveien, 3175 Ramnes (225)

Fon menighetsråd:
Antall stemmer: 107, Antall stemmeberettigede: 452, 
valgoppslutning: 23,7 %

Resultatet fra årets menighetsrådsvalg viser at valgoppslutningen samlet i Re var 
på 14,3 prosent. Det er en nedgang fra valget i 2015 der valgoppslutningen var 
på nærmere 18 prosent.

Resultater menighetsrådsvalg i Re

Faste medlemmer:
Harald Solberg, Hvitsteinveien, 3174 Revetal (154)
Berta Gunnerød, Sagabakken, 3174 Revetal (132)
Anne Gran Bore, Hvitsteinveien, 3174 Revetal (131)
Sissel Frellumstad, Hvitsteinveien, 3174 Revetal (118)
Maria Louise Espolin Homb, Skotvedtveien, 3174 Revetal (116)
Irene Lønn Hvidsten, Fonsveien, 3174 Revetal (114)

Varamedlemmer:
Ragnhild Elise Fjeld, Fonsveien, 3174 Revetal (114)
Eir Holm, Hvitsteinveien, 3174 Revetal (109)
Gro Solberg Dahl, Kapellanveien, 3174 Revetal (109)

Vivestad menighetsråd:
Antall stemmer: 62, Antall stemmeberettigede: 215, 
valgoppslutning: 28,8 %

Faste medlemmer:
Kari Frey Stokke, Vestbygdveien, 3175 Ramnes (73)
Ambjørg Marie Akerholt, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (70)
Tor-Arne Bratteli, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (67)
Solveig Haugan Jonsen, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (67)
Inger Johanne Grelland, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (65)
Lars Sølversen, Vivestadåsen, 3175 Ramnes (65)

Varamedlemmer/slengere:
Ann Kristin Hotvedt, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (9)
Bente Olsen Gaasland, Vivestadlinna, 3175 Ramnes (1)
Ragnhild Skar, Vestbygdveien, 3175 Ramnes (1) 

Undrumsdal menighetsråd:
Antall stemmer: 68, Antall stemme-
berettigede: 540, valgoppslutning: 12,6 %

Faste medlemmer:
Berit Therese Bruserud, Kåpeveien, 
3176 Undrumsdal (93)
Ann-Karin Joberg, Grettelia, 3176 Undrumsdal (91) 
Monica Kiste Bergan, Solbyveien, 3176 Undrumsdal (79)
Anastasi Zannas, Solbyveien, 3176 Undrumsdal (76)

Varamedlemmer:
Anne Marie Sundby, Hjortefaret, 3176 Undrumsdal (74)
Edel Marie Hiim, Grøumveien, 3176 Undrumsdal (74)
Arnhild Høgvoll Rustan, Gretteåsveien, 3176 Undrumsdal (74)
Geir Ove Nilssen, Undrumsdalveien, 3176 Undrumsdal (73)
Ingeborg Høstmark Kroknes, Gretteåsveien, 3176 Undrumsdal (71)
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De nye menighetsrådene er nå i gang med å konstituere 
seg. Blant dem er Thorvald Hillestad, som er nyvalgt med-
lem til Våle menighetsråd og Berit Therese Bruserud som 
tok gjenvalg i Undrumsdal menighetsråd. Nå skal de være 
med å lede menighetenes arbeid i nye Tønsberg kommune.

En kirke for folk flest
Thorvald Hillestad blir medlem i Våle menighetsråd, han 
sier at han nok er en «folkekirkerepresentant». -Med det 
mener jeg at jeg håper kirken kan ha en betydning for 
folk flest på en eller annen måte. Den skal bidra til å vi-
dereføre den kristne kulturarven som hele samfunnet vårt 
bygger på. De fleste av oss har kanskje ikke en personlig 
kristen tro. Likevel ønsker vi å vie oss i kirken og døpe 
barna våre der. Vi ser gjerne at de konfirmeres i kirken og 
vi ønsker en kirkelig begravelse, sier Thorvald Hillestad.

Gjøre noe for bygda
Berit Therese Bruserud tok gjenvalg og skal nå i gang 
med sin andre fireårs-periode som menighetsrådsmed-
lem. -Jeg ønsker å engasjere meg videre i menighetsrådet 
fordi jeg ser behovet for deltagelse og fordi jeg ønsker å 
gjøre noe for bygda jeg bor i. Jeg gleder meg til å sette 
sammen nytt råd og håper vi får en god start på perioden, 
sier Therese
-Når jeg ser tilbake på de fire årene jeg har bak meg ten-
ker jeg først og fremst på alle de menneskene jeg har blitt 
kjent med og fått lov til å samarbeide med, både frivillige 
og ansatte i kirken og andre rundt som bidrar, det har 
vært en stor glede. Jeg har lært mye om hvordan kirken 
fungerer med sine ansatte og råd og utvalg. Det har gått 
opp for meg hvilke flotte bygninger og kulturverdier som 
kirkene våre er. Det jeg har skjønt er at kirken er folk, og 
aller flest helt vanlige folk som meg selv, derfor passer 
alle inn og alle skal føle seg velkommen. Takk til alle 
som stemte på meg, sier Therese.

Menighetssenter på Revetal
-Kirken må også være noe for den personlig troende, sier 
Thorvald Hillestad. Den må være et sted hvor du henter 
trøst og styrke i tvil- og trosspørsmål og får mat til kris-
tenlivet ditt. Jeg vil gjerne være med på en videre utvik-
ling av kirkestrukturen i Re. Revetal har blitt et senter 
for både Re-innbyggerne og regionen vår. Private krefter 
har gjort en fantastisk jobb for å utvikle Revetal til det 
handels- og servicesenteret det har blitt. Også offentlig 
sektor har bidratt med sitt ved å legge viktige tjenester 
som helse, omsorg, skole og kultur til sentrum.

Thorvald Hillestad går fra ordførervervet i Re til å være et av medlemmene i de til 
sammen ni menighetsrådene i nye Tønsberg kommune.

Vil ha en åpen folkekirke

Berit Therese Bruserud og Thorvald Hillestad.

Kanskje er tiden moden for å tenke at Revetal også bør 
romme et menighetssenter for hele Re? Nå når kommu-
neplanen for den nye kommunen skal lages er det viktig å 
bringe dette spørsmålet på bane.

Varierte oppgaver
Berit Therese Bruserud liker de varierte oppgavene som 
et menighetsråd har. 
- Med kun en gudstjeneste i måneden i Undrumsdal synes 
jeg det er hyggelig å bidra til at alle føler seg velkomne 
om du er fast kirkegjenger, konfirmant eller dåpsfamilie.  
Vi har satset på kirkekaffe i Undrumsdal og det får vi 
mange hyggelige tilbakemeldinger på, kaffeskvetten, ka-
kestykket og en liten prat tar ikke mye tid eller krever 
masse planlegging. Ellers er arbeidet i menighetsrådet 
variert og det blir hva du gjør det til. I forrige periode var 
Therese med å starte StayUp koret i Undrumsdal. – Det 
har gitt mye glede og det kommer til å fortsette med å 
delta i gudstjenester og å arrangere sommer- og julekon-
serter. Koret øver i kirken hver onsdag fra 17.30 og bidrar 
til at kirken blir brukt litt utenom gudstjenester og begra-
velser. Jeg tror det er hyggelig å se at lyset er på når man 
kjører forbi, sier Therese.
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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! 



9

Lyset du treng finst!
Fire enkle ord satt 
sammen av dikteren 
Helge Torvund. Fire 
enkle ord med et 
klart og sterkt bud-
skap til oss. 

Til ettertanke

Tekst sogneprest Ragnhild 
Christophersen

Lyset du treng finst!
 
Det er Allehelgenstid. En tid og 
dag for å minnes de som har gått 
foran oss og som vi ikke lenger 
har iblant oss. Minnes de vi har 
vært så glad i, de som har vært 
våre forbilder, våre medvandrere. 
Mange sitter i sorg etter å ha mis-
tet. Døden kom så altfor brått, den 
var så vond. Så inderlig en skulle 
ønske at det var annerledes. Sav-

net som er så stort. Hånda som 
ikke lenger rekkes ut, den gode 
klemmen, de gode samtalene. 
Stolen som står tom. 

Lyset du treng finst! 

Jesus kalte seg selv for verdens 
lys. «Den som følger meg, skal 
ikke vandre i mørket, men ha li-
vets lys» står det i Johannes 8,12. 
Jesus kom til oss, Lyset kom og 
tok bolig i blant oss. Han er det 
sanne lys, verdens lys. Mørket 
kan ikke overvinne dette lyset. 

Selv når alt ser som mørkest ut 
i livene våre, vil Jesus være der. 
Han vet om alt vi strever med. 
Han vet om vår sorg og vårt savn. 
«Kom til meg alle dere som stre-
ver og bærer tunge byrder, og jeg 
vil gi dere hvile», sier han. Jesus 
har gitt oss håpet om at en dag 
skal alt bare være godt. En dag 
skal Lyset for alltid seire over 
mørket. 
Savner du lys i livet ditt? 

Lyset du treng finst!

Ragnhild Christophersen.
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Søndag 3. november er Allehelgensdag. Dette er en dag hvor vi minnes 
våre døde og besøker deres graver. Hvert år blir pårørende og familier til 
dem som har gått bort det siste året spesielt invitert til gudstjenestene våre 
denne søndagen som finner sted i Ramnes og Våle kirke, begge steder 
kl.11.00. Vi legger opp til tekstlesning og musikk som handler om lengsel 
og savn, men også om trøst og håp. Vi vil lese opp navnene på alle dem 
vi har mistet siden forrige Allehelgen, og tenne et lys for hver enkelt. Selv 
om det har gått mer enn et år siden en kjent og kjær døde, vil mange lenge 
etterpå finne det naturlig å gå i kirken på denne spesielle dagen. 

Til gudstjenesten i Våle inviteres også dem som er gravlagt eller bisatt 
fra Vivestad og Fon, mens de fra Undrumsdal inviteres til Ramnes kirke. 
I Ramnes forretter Ragnhild Christophersen og Truls Gran spiller orgel, 
mens i Våle er deltar Jon-Geir Dittmann og Eldrid Folkeson. 

Allehelgen 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

RAMNES KIRKE
25.08 Elise Engen Berven
25.08 Magnus Tollefsen Thorkildsen
15.09 Anna Sophie Wedel-Jarlsberg
15.09 Sofie Slettingdalen-Enger
06.10 Leah Frydenberg

VÅLE KIRKE
10.08 Emil Matheo Dahlgren
25.08 Sofie Myre Brekke
25.08 Marte Sofie Haugelien
25.08 Ingrid Holmen Thorvildsen
22.09 Ebba Andersen-Øvergaard
22.09 Maxmillian Olsen
22.09 Maja Horn Haslestad
22.09 Caspian Skogheim Vivestad

UNDRUMSDAL KIRKE
08.09 Isak Eia Thollefsen

VIELSER

RAMNES KIRKE
07.09 Malin Jeanette Gran og
 Petter Heum

FON KIRKE
10.08 Jakob Fagerström og 
 Bjørn Øyvind Bue
17.08 Henriette Vivestad og Fredrik Stai
08.09 Marit Bue og Anders Bastøe

VÅLE KIRKE
10.08 Renate Mathisen og 
 Henrik Dahlgren
31.08 Guro Rustan og Sondre Grønbech

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
23.08 Anne Margrethe Skjeggerød
30.08 Grethe Irene Engelstad
06.09 Inger Elisabet Gladhaug Sandnes
25.09 Åse Holten
 
VIVESTAD KIRKE
28.08 Bjarne Myhre

VÅLE KIRKE
30.08 Johannes Brundtland
11.09 Minnie Øye

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

Møtehelg på
Våle menighetshus

7.-10 november er det møtehelg på Våle 
menighetshus med Terje Bjørntvedt. 
Tema er «Midt liv sammen med Jesus». 
Terje er 76 år, og sier han er godt innkjørt  
som pensjonist. -Samtidig blir det stadig 
sagt at Gud pensjonerer ingen, sier han. 
-Derfor våget jeg å si ja til komme som 
taler på fellesmøter i Våle, sier Terje. 
Han har vært engasjert som forkynner 
i forskjellige kristne sammenhenger. De 
siste 12 årene før han pensjonerte seg 
var han pastor i Sandnes.

-Det som er mitt ønske og min bønn for 
møtene i Våle er at jeg gjennom forkyn-
nelsen kan være med å gjøre JESUS 
synlig. Sammen med han er det fremtid 
og håp også i en tid som vår. Terje Bjørntvedt.
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Gudstjenester
22.10 kl. 11.00 Re helsehus  
   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

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. 

Småbarnsang
Fredager 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
01.11, 15.11, 29.11 og 13.12

Superfredag
For 5. – 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45 
25.10, 08.11, 22.11

Det skjer i Re

Ungdomsklubben Re-Tro
Kl.19.00-21.30 på Revetal ungdomsskole
25.10, 08.11, 22.11

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

Våle misjonssamband
7.-10.11 Møtehelg sammen med Fon og 
 Botne/ Hillestad. Alle møter på  
 Våle menighetshus. 
 Tema: Midt i livet, sammen med 
 Jesus. Taler: Terje Bjørntvedt
5.12  Møte på Våle menighetshus 
 kl. 19.00. Taler: Astrid Anderson
9.1.20 Årsmøte på menighetshuset 
 kl. 19.00. Taler: Jostein Holm

Vika landhandel                  
og kafé                 

Hvitsteinveien 27                                 
Torsdag - lørdag kl. 12 - 16

vikalandhandel.no • tlf. 911 76 853

Fon Misjonssamband
27.10 Møte hos Ragnhild Fjeld 
 kl.19.00
17.11 Møte hos Vigdis Lønmo 
 kl.19.00
08.12 Møte hos Marit og Harald 
 Solberg kl.19.00

Våle Normisjon
Møter på Våle Menighetshus kl.19.00.
19.11 Merk dagen.Vi får besøk av 
 seniorkonsulent i Normisjon
 Svein Granerud. 
 Tema: Normisjons visjon.
12.12 Møte. Taler: Jostein Holm. 
 Tema: Hans Nilsen Hauge.

Ramnes diakonat på Re Helsehus:
27.11 kl. 17.00  Adventssamling 

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

Astrid Skaaren-Fystro har gitt to 
trykk i teknikken; etsning. Dette for 
å støtte kroneinnsamlingen til hvite 
kirkestekstiler som sluttføres denne 
høsten. Motivene er fra gamle Våle 

skole, med tittel 1. skoledag. Det 
andre er et prøvetrykk med tittel 

Akebrettføre. Det er kommet inn bud 
på 900,- på prøvetrykket og 1800,- på 

Våle skole. Flere bud ønskes. Hen-
vendelse; post.re@kirken.no.

Se trykkene på vår nettside: 
re.kirken.no

Flotte trykk
til salgs

Frivillighetsfest
Torsdag 14. november kl.18 inviterer Våle menighetsråd til fest for frivillige på 

Våle menighetshus. I tillegg til å gjøre krus på alle som gjør en innsats for menig-
heten blir det fokus på Nepal og menighetens misjonsprosjekt som er sjelesorgsen-
teret Betesda. Misjonær Mirjam Bergh forteller om arbeidet med Betesda, og de 

som deltok på Nepalturen i våres vil vise lysbilder og fortelle om sine inntrykk. Det 
blir servert en varmrett som heter Dal-Bat basert på kylling, ris og grønnsaker og 

som må sies å være Nepals nasjonalrett, og etterpå blir det kaffe og kaker. 

Alle som har eller har hatt en eller flere oppgaver i menigheten er spesielt invitert, 
men festen er åpen for alle. På grunn av serveringen trenger vi påmelding, helst på 

epost til arnfrid.lyngved@hotmail.com. Evt. SMS til tlf. 92042151, 
innen mandag 4. november. 


