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Julens
gudstjenester

i Re
24.12 13.30 Vivestad kirke
  Familiegudstjeneste
24.12 14.00 Ramnes kirke
  Familiegudstjeneste
24.12 14.00 Undrumsdal kirke 
  Familiegudstjeneste
24.12 15.30 Våle kirke
  Familiegudstjeneste
24.12 16.00 Ramnes kirke 
  Familiegudstjeneste
25.12 11.00 Ramnes kirke 
  Høytidsgudstjeneste
25.12 11.00 Våle kirke 
  Høytidsgudstjeneste
26.12 11.00 Fon kirke 
  Høytidsgudstjeneste

Se også side 11 for julens konserter 
i kirkene i Re.
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Tekst: Ragnhild Christophersen, sogneprest

Adventstiden står for tur. Det er mye som skjer rundt om-
kring de nærmeste ukene av hyggelige ting, så også i Re. 
I Ramnes håper vi at adventstiden i år kan bli en tid hvor 
det blir litt ekstra varmt og fint! Noen har nemlig sagt ja 
til å «åpne» døra si – og invitere deg inn på en kopp kaffe, 
litt å bite i og ikke minst en god prat.

Du er invitert! 
Kanskje er det litt uvant å bare ringe på ei dør uten å ha fått 
en tydelig invitasjon som er stilet til nettopp deg? Mange 
av oss er ikke så flinke til det – til tross for at de fleste sy-
nes det er så hyggelig at folk kommer på besøk i vår stue.
Så derfor – herved er oppfordringen gitt! Ring på ei eller 
flere av dørene som står oppført på lista under på en eller 
flere av de aktuelle datoene. Du er hjertelig velkommen! 

Åse Marie Holm og Ragnhild Christophersen ønsker velkommen til adventskalender.

Det er jo ikke så hyggelig å ordne i stand til besøk – og så 
oppleve at ingen kom? 
Derfor – Velkommen inn! Vær sammen! Ta gjerne med 
deg en eller flere og ring på døra!
(og det er helt lov å ringe på selv om du bor utenfor Ram-
nes sogn)

Åpne dører
Her er lista over datoene og dørene som er klare til å ta 
imot besøk, mellom kl.19 og 21:
03. desember:  Synnøve og Tore Finnerud, 
  Heianveien 227, 3175 Ramnes
10. desember:  Reidun og Lars Bjune, Bjunegrenda 4, 
  3174 Revetal
12. desember:  Åse Marie og Borger Holm, 
  Bjuneveien 271, 3174 Revetal
14. desember: (lørdag – klokken 14-16)  Mina Kaasa Vollen,
  Berganveien 17, 3175 Ramnes
17. desember: Birgitte og Carsten Furuseth, Åsveien 12, 
  3175 Ramnes
19. desember:  Mona R. og Ragnar Kirkevold, 
  Heianveien 284, 3175 Ramnes

Ramnes menighet har forberedt en noe 
spesiell adventskalender der menighe-
tens folk noen dager i advent åpner 
sine dører.

Velkommen inn!
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SIDE

Fargelegg!
Jesus ble født i en stall i Betlehem.

Tegninger: Francesca De Luca

– Kan jeg få hund til jul, pappa?
– Nei, i år blir det ribbe, som vanlig!

– Hvorfor sitter du i fengsel?
– Jeg startet julehandelen litt for tidlig.

– Man kommer vel ikke i fengsel for det?  
– Hvis man starter før butikkene 

åpner, så …

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.

Finn fem feil! En engel viste seg for Josef i 
en drøm. Den fortalte Josef at barnet i magen til 
Maria var Guds sønn.

Finner du 
veien fra 
trestammen 
og helt opp 
til stjernen 
i toppen av 
juletreet?

Finn veien til stjernen!
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Babysang
Tid: Hver tirsdag kl.11.00 på Revetal bibliotek (ikke skoleferier)

Neste gang 21.1 kl. 10.30
Kontakt Irene Solberg, tlf. 988 27 235

Velkommen!

Tekst Irene Solberg, foto Stian Ormestad, ReAvisa

Siden midten av oktober har det vært et tilbud til de litt 
større barna, de som har vokst ut av Babysang.  Tilbudet 
sprang ut av en etterspørsel. Hva med de barna som heller 
vil løpe rundt, bør ikke de også få synge og leke?  

Kom om det passer!
Det har blitt en fin gjeng som møtes hver fredag. Dette er 
også et Drop-in tilbud, hvor man kommer når det passer. 
Noen tar faktisk en fridag fra barnehagen og kommer en 
tur, mens andre fremdeles har barna hjemme etter at de 
har fylt 1 år. Det er også barn på 3-4 år som kommer og er 
med. Vi er fra 6 -12 barn og så kommer de voksne i tillegg. 
Det er en fin størrelse på gruppa, slik at alle får utfolde seg. 

Kvalitetstid med barna
Tilbudet går ut på sang, lek og sosial trening. Vi har det gøy 
med ulike typer baller, såpebobler og rytmeinstrumenter, 
og synger gode tradisjonelle sanger, noen som vi kjenner 
igjen fra flere generasjoner tilbake, mens andre er av litt 
nyere dato. Vi kjører et program slik at barna skal kjenne 
igjen og være med på sangene og lekene, men det er på et 
uformelt plan. 

På fredag formiddag inntar små løpen-
de føtter Black-Box-rommet på Revetal 
Bibliotek. 

Småbarnsang på Revetal

Vi tenker at det er kvalitetstid med barna, sier mødrene, det 
er flest av dem, men både fedre og besteforeldre er velkom-
men og møter når det passer. Mange tar seg også litt formid-
dagsmat sammen nede på den hyggelige kafeen i 1.etasje. I 
tillegg kan en jo benytte seg av bibliotekets gode tilbud med 
lesekroker og lekesteder. Vi er heldige som har fått et så flott 
bibliotek og vi setter pris på det ved å bruke det.

Neste småbarnsang 24.01 kl. 10.30
Deretter hver fredag.

SIDE
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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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Med menighetens eget kor: StayUp-
koret inviteres det til nok en konsert på 
Lucia-dagen. Fredag 13. desember i 
Undrumsdal kirke kl.19.00 kommer 
Alf Marius Kjærås og Stian Hogsrød 
og spiller gitar, Våle og Ramnes or-
kesterforening deltar. Hilde Hogsnes 
er sangsolist og selvsagt er Stay-up 
koret med!  Sogneprest Ragnhild 
Christophersen og kantor Truls Gran 
binder det sammen med ord og toner. 

Luciakonsert, Undrumsdal

Vi ønsker at de som vokser opp skal 
få et forhold til sin lokale kirke. Vi 
tenker at vi kan komme til Ramnes 
kirke for å bli bedre kjent med kirken 
vår, få mulighet til å gå omkring og 
bruke de ulike sansene. 

Vi blir kjent med bygningen, litt av 
kirkens historie og vi ser på kirkekun-
sten og interiøret. Vi blir også kjent 

Det har etter hvert blitt en tradisjon at vi i januar/
februar inviterer til Januar-klubb i Ramnes kirke. 

Januarklubben i Ramnes kirke

med det som skjer i kirken!  Vi tar 
en tur opp på orgelgalleriet og er vi 
heldig, får vi både en minikonsert og 
får prøve litt selv! Vi deltar også på en 
gudstjeneste.

Det er jenter og gutter fra 3.-7. klasse 
som blir invitert. Det er flere av kir-
kens ansatte som er med på dette, og 
også noen frivillige.

Det er mulig å melde seg på allerede 
nå til Irene Solberg: is543@kirken.no

Velkommen til en hyggelig førjuls-
konsert i Undrumsdal kirke!

Søndag 15. desember kl. 18.00 er 
det julekonsert med Vå-Ra koret 
med flere i Ramnes kirke. Våra-
koret med Inga Kjærås som dirigent 
deltar sammen med sangsolister Line 
Knudsen, Malin E. Holt, Hilde Hogs-
nes. Sogneprest Ragnhild Christop-
hersen og kantor Truls Gran binder 
det sammen med ord og toner.

Vi synger jula inn, Ramnes Det blir julekonsert med Våle kir-
kekor i Våle kirke den 22.12 kl 
17.00. Korets solister deltar, og vi er 
så heldige å få med Kristian Heian 
som studerer på musikkhøyskolen i 
Oslo. Konserten inneholder noen faste 
sanger, som julemotett og deilig er jor-
den, og det blir muligheter for å synge 
med. Konserten er gratis som alltid. 
Med kollekt ved utgangen. Vi gleder 
oss, og ønsker alle hjertelig velkom-
men.

Vi synger 
jula inn, Våle

Advent og jul er tid for gode tradisjoner. Ca. 1 uke før jul inviterer gjerne Mini- og Fre-
dagsklubben i Fon familiene sine – men også bygda for øvrig – først til «reise i tid og 
sted». Vi kommer til varmere strøk, med sauer på Betlehemsmarken og en stall. Etterpå 
er det fakkeltog fra kirka til barnehagen der det er gløgg og pepperkaker og juletresan-
ger. I år er det fredag 20. des. kl. 18.00. Bli med på julestemning både ute og inne!  

Hyggelig førjulstradisjon i Fon
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Tekst Tom Erik Horn

Det startet med gudstjeneste, der vi hadde fokus på teksten 
om de to personene som kom inn i en forsamling, den ene 
rik, og den andre fattig. De ble mottatt veldig forskjellig, 
den rike ble godt tatt imot, mens den fattige ikke ble det. 
Dette ble fint dramatisert av ungdommer i menigheten. Et-
terpå delte Erik Tom sine ulike misforståelser av teksten 
og tilværelsen ellers. Konklusjonen var at vi ikke skal gjø-
re forskjell på folk, og vi kan vise godhet til folk rundt oss, 
naboen, en kollega, en venn eller folk i Moldova. 

Hjelp til dagsenter i Moldova
Det er det julemessa handler om, å gjøre noe for andre. 
Og det gjør vi gjennom salg av ulike ting og tang, café, og 
ikke minst åresalg med mange flotte premier. Det kom inn 
drøyt kr. 17 800,- og pengene sendes til et dagsenter for 
barn i landsbyen Crocmaz i Moldova. Hit kommer barn 
fra spesielt fattige familier. De får varm mat, leksehjelp, 
aktiviteter og ikke minst bli kjent med Jesus. Jeg har selv 
vært og besøkt lignende dagsenter, og fått se hva det be-
tyr for disse barna. De kommer ofte fra hjem der de ikke 
har råd til f.eks. skoleutstyr og varme vinterklær. Dette får 
de også hjelp til på dagsenteret. Det er de lokale kirkene 

I år var Revetal menighet tidlig ute med julesalgsmesse. Denne gangen ble det en 
mini-julemesse søndag 10. november, det ble bra og morsomt!

Tidlig julemesse

Julemesse i Revetal menighet, arkivfoto.

som driver dette arbeidet, med støtte fra Operasjon Mo-
bilisering. Takket være dette, får flere barn en helt annen 
oppvekst enn om de ikke hadde fått komme til dagsenteret 
hver dag. Dette kan være morgendagens politikere, lærere, 
politimenn e.l. i et land som sårt trenger folk med integri-
tet, og som ikke gir etter for korrupsjon og juks. Takk til 
dere som kom og bidro på ulike måter! 

I begynnelsen av adventstida er skolestarterne fra mange 
barnehager i Re samt elever på 1. trinn på samtlige sko-
ler i kommunen med på vandring fram til krybben i byen 
Betlehem. De aller fleste skjer i våre gamle kirker. Keiser 
Augustus forklarer og forteller, og underveis blir både de 
hellige tre konger og sjefsengel Gabriel med. De får hjelp 
av små engler og gjetere – av de ungene som har lyst å ha 
en rolle. På denne måten får vi, både små og store, sammen 
både gjøre og høre og synge julefortellingen!

Julevandringer
i kirkene våre
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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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Endelig hjemme
Det er krevende å være 
på flyttefot. Å skulle 
bryte opp fra det kjente 
og vante, bla gjennom 
boligannonser og gå på 
visninger, og hele tiden 
lure på om man vil trives 
på det nye stedet. Vil 
barna finne venner, og 
vil vi etter hvert kunne 
føle oss hjemme?

Til ettertanke

Julehilsen fra biskop i Tunsberg, 
Jan Otto Myrseth

Mange kjenner seg hjemløse, selv 
om huset man bor i er aldri så vel-
innredet og påkostet. Det kan handle 
om brutte relasjoner eller en følelse 
av utenforskap i egen familie eller 
vennekrets, eller en lengsel etter fel-
lesskap og tilhørighet. 

Juleevangeliet forteller om en bo-
ligsøkende Gud, en Gud som søker 
fellesskap. I den totusenårige beret-
ningen fra Lukasevangeliet hører vi 
at det «var ikke husrom for dem», og 
derfor ble Guds Sønn født i en stall 
og svøpt og lagt i en krybbe. Og i 
Juledagens evangelium står det at 
«han kom til sitt eget, og hans egne 
tok ikke imot ham». Han fikk en mi-
serabel mottakelse. 

Men det er slik Gud gjør sin entré i 
verden. Han gjør det enkleste rom til 
et hellig sted. Denne fortellingen har 
gitt håp og trøst til mange hjemløse 
og tent lys i mørket for millioner av 
redde og ensomme mennesker under 
ulike himmelstrøk. 

Det var ikke i kongens palass vis-
mennene fant det nyfødte barnet. 

Gud var ikke å finne der det kanskje 
var mest nærliggende å lete. Han 
kommer til oss som en uventet gjest. 
I den greske teksten til Johannese-
vangeliet står det at Ordet «slo opp 
sitt telt» hos oss. 

Om det var denne julen han ble født, 
måtte vi kanskje lete etter ham i en 
av de mange flyktningeleirene. I et 
telt blant de mange millionene som 
leter etter en bolig i eget land, el-
ler blant de mange som fortvilet har 
lagt ut på en farefull ferd mot en ny 
framtid. 

Både hos Lukas og Johannes er det 
himmelens og jordens skaper det 
fortelles om. Gjeterne opplevde at 
himmelens herlighet lyste om dem, 
og englene forkynte en stor glede for 
hele folket. En frelser var født, og 
tegnet var et barn som var svøpt og 
lå i en krybbe. I en verden fylt av hat 

og krig og angst og nød, blir Gud en 
av oss. Han søker fellesskap med oss 
mennesker akkurat slik vi har det. 
Med mennesker i uro og på flukt vil 
Gud dele telt. 

Han leter ikke etter pent møblerte 
hjem, for selv de luneste hjem kan 
mangle hjertevarme. Også velfylte 
boliger kan være preget av tomhet. 
Men Gud ser vår nød og kjenner vår 
lengsel. Ingen adresse er for dårlig 
eller for fin for Jesus. 

Selv i de enkleste hjem er det plass 
nok for Gud. Han vil være til stede 
med lys og varme. Der han finner 
hjerterom, tar han bolig. Juleevange-
liet handler om å tro og ta imot. Når 
Gud får bo i våre hjerter, da er vår 
lengsel endelig hjemme. Da har vår 
tro funnet sin skatt. 

Jan Otto Myrseth. Foto: Tunsberg bispedømme.
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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
20.10 Jakob Mathiesen Stenbro
20.10 Nikonline Levorsen Gundersen
20.10 Stian André Rui
20.10 Adam Flåteteigen
17.11 Eveline Lønn Gundersen

UNDRUMSDAL KIRKE
10.11 Ada Sandviken Fjell-Jensen
10.11 Albert Ugland Ramde

VIVESTAD KIRKE
20.10 Oscar Vinatoru Lunde

VÅLE KIRKE
20.10 Ludvik Erichsen
17.11 Edvald Thuve Ivarsson
17.11 Amalie Fretheim
17.11 Jenny Isabell Hansen

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

VIELSER

RAMNES KIRKE
12.10 Heidi Kristine Bjerke og 
 Dag Eric Amundgård

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
01.11 Ragna Margrete Flåteteigen

Tjenesten er gratis. Bruk den!

Fon menighet. Henvendelse til:
Harald Solberg tlf. 415 59 471

Ramnes menighet. Henvendelse til:
Bent Bjune tlf. 975 52 449

Undrumsdal menighet. Henvendelse til:
Berit Therese Bruserud  tlf. 902 70 877

Vivestad menighet. Henvendelse til:
Solveig Haugan Jonsen tlf. 907 22 711

Høstfest i Fon
Midt i november, en mørk høstkveld, lyser det i 
underetasjen i Fon Barnehage! 
Inn «drøsser» barn, foreldre og besteforeldre, for her møtes både Miniklubben 
og Fon Barneklubb til familiehøstfest! Vanligvis er det bare barna som samles 
til aktivitet, mat, utlodning og samling annenhver fredag, men i kveld er voksne 
også invitert.

Marit Louise Solberg ønsket velkommen og vi sang litt sammen, før det ble en 
Bibelhistorie. Det ble satt fram mat til et felles matbord, og her kunne du finne 
all verdens godsaker! Det var pizza og pizzasnurrer til de som ikke hadde rukket 
middagen, og kaker i alle smaker og fasonger til de som tok ettermiddagskaffen! 
Ja, her var til og med en smak av julebaksten kommet på bordet.  

Det er alltid gøy når barn og voksne leker sammen og etter en god lekeøkt, ble 
det loddtrekning og fine gevinster til de heldige! En hyggelig kveld for flere ge-
nerasjoner, med all ære til trofaste ledere som står på år ut og år inn! Barneklub-
bene i Fon har blitt en institusjon, som Fons-folket vet å verdsette! 
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Gudstjenester
08.12 11.00 Vivestad kirke
  Gudstjeneste
15.12 11.00 Våle kirke, Gudstjeneste
15.12 18.00 Ramnes kirke 
  Kveldsgudstjeneste
22.12 17.00 Våle kirke, Konsert
24.12 13.30 Vivestad kirke 
  Familiegudstjeneste
24.12 14.00 Ramnes kirke 
  Familiegudstjeneste
24.12 14.00 Undrumsdal kirke 
  Familiegudstjeneste
24.12 15.30 Våle kirke
  Familiegudstjeneste
24.12 16.00 Ramnes kirke  
  Gudstjeneste
25.12 11.00 Ramnes kirke  
  Høytidsgudstjeneste
25.12 11.00 Våle kirke 
  Høytidsgudstjeneste
26.12 11.00 Fon kirke
  Høytidsgudstjeneste
01.01 11.00 Våle kirke. Gudstjeneste
05.01 11.00 Undrumsdal kirke 
  Gudstjeneste
12.01 11.00 Ramnes kirke 
  Gudstjeneste
19.01 11.00 Våle kirke, Gudstjeneste
19.01 11.00 Vivestad kirke 
  Gudstjeneste
26.01 11.00 Røråstoppen skole 
  Familiegudstjeneste
26.01 11.00 Fon kirke, Gudstjeneste
02.02 11.00 Våle kirke, Gudstjeneste
02.02 11.00 Undrumsdal kirke 
  Gudstjeneste 
09.02 11.00 Revetal, middelalderteltet 
  Familiegudstjeneste
16.02 11.00 Ramnes kirke 
  Gudstjeneste 
16.02 11.00 Vivestad kirke 
  Gudstjeneste
16.02 19.00 Våle kirke 
  Kveldsgudstjeneste

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

Det skjer i Re

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

Re helsehus, andakter
22.12 Andakt med nattverd. 
For øvrig 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
24.1., 7.2, 21.2.

Superfredag
For 5. – 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45 
10.1.,17.1.,31.1.,14.2.,28.2.

Ungdomsklubben Re-Tro
Kl.19.00-21.30 på Revetal ungdomsskole
10.1.,31.1.,14.2.,28.2.

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 Vika landhandel                  

og kafé                 

Hvitsteinveien 27                                 
Torsdag - lørdag kl. 12 - 16

vikalandhandel.no • tlf. 911 76 853

Våle misjonssamband
05.12 Møte på Våle menighetshus 
 kl. 19.00
 Taler: Astrid Anderson
09.01 Årsmøte på menighetshuset 
 kl. 19.00. Taler: Jostein Holm

Fon Misjonssamband
08.12 Møte hos Marit og Harald 
 Solberg kl.19.00
19.01 Møte hos Astrid og Kåre 
 Solberg kl. 19.00
01.03 Møte hos Reidun Håkestad 
 Enne kl 19.00

Våle Normisjon
12.12 Møte. Taler: Jostein Holm. 
 Tema: Hans Nilsen Hauge.
03.01 Juletrefest for små og store på 
 Våle Menighetshus kl. 18.00.
 Sang av Våle kirkekor. Andakt 
 ved Stina Nergård. 
 Utlodning. God servering. 
 Alle velkommen!
16.01 Årsmøte kl.19.00.

Ramnes diakonat på Re Helsehus
22.1, 19.2, 18.3, 22.4 kl. 17.00 

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

Julekonserter i kirkene i Re
09.12 Kulturskolens julekonsert kl. 19.00, Ramnes kirke
10.12 Kulturskolens julekonsert kl. 19.00, Våle kirke
13.12 Undrumsdal kirke klokken kl. 19.00. Luciakonsert
22.12 Vi synger julen inn m. Våle kirkekor kl. 17.00, Våle kirke
15.12 Vi synger julen inn m. Vå-Ra koret m. fl. kl. 18.00, Ramnes kirke
16.12 Blågjengens julekonsert kl. 19.00, Ramnes kirke
18.12 Gla’gjengens julekonsert kl. 18.00, Våle kirke
20.12 Vi synger julen kl. 18.00, Fon kirke


