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RE KIRKEKONTOR
Revetalgata 10, 3174 Revetal

Orgelhalvtime
i Ramnes kirke

Det blir orgelhalvtime
Lørdag 4. februar kl.12

Lørdag 4. mars kl.12
Lørdag 1. april kl.12

Velkommen!

Takk!
For gaver til barne- og ungdomsar-
beidet ved bruk av giro i menighets-
bladet. Det kom inn kr. 15 620.
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Tekst Ole A. Hafell

I flere år har vi prøvd å få til dette, 
sier kultursjef Ida Johre. Hun er glad 
for at kirken nå vil prøve dette. Selv 
om det blir en moderne gudstjeneste 
er kirken en helt naturlig del av mid-
delalderhistorien til Re. Da slagene 
på Re sto i 1163 og 1177 var de tre 
middelalderkirkene våre enten under 
oppføring eller sto ferdig bygd. Det 
er derfor naturlig at kirken er en del 
av festivalen. 

Samarbeid med kirken
Det har vært et ønske å kunne bruke 
middelalderkirkene mer aktivt under 
middelalderdagene. Kulturkonsu-
lent Siv Kristiansen forteller at opp 

Gudstjeneste i storteltet
Søndag 12. februar flyt-
ter Revetal og Undrumsdal 
menigheter gudstjeneste-
ne sine til storteltet på Re 
middelalderdager.

gjennom de ti årene har vi hatt noen 
kirkekonserter og at noen av gudstje-
nestene har hatt et middelalderpreg. 
Dette har imidlertid ikke blitt fast 
innarbeidet. Håpet er at et enda tet-
tere samarbeid kan gi noen flere mu-
ligheter. På gudstjenesten 12. februar 

Det blir gudstjeneste i storteltet i forbindelse med årets Re middelalderdager.

medvirker prest i Revetal menighet 
Nadine Vaagen, sogneprest Sølvi 
Lewin, kantor Truls Gran og diakon 
Ole Hafell. Kanskje vi får høre noen 
toner fra middelalderen?

Vipps til menighetene
Ønsket du å gi en gave til menigheten, men hadde ikke kontanter i siste 
gudstjeneste? Da kan du gi med bruk av Vipps på mobiltelefon. Søk opp 
navnet på din menighet på Vipps, eller bruk menighetens Vipps-nummer. 
Du får da opp kirkelogoen med menighetens navn, og kan taste inn ønsket 
beløp. Gaver som blir gitt på Vipps i forbindelse med gudstjenesten går til 
dagens offerformål. Gaver gitt andre dager går til menighetens arbeid.

Fon menighet   nr. 81718
Revetal menighet   nr. 12223
Ramnes menighet   nr. 73774
Undrumsdal menighet   nr. 78582
Vivestad menighet   nr. 82768
Våle menighet   nr. 72422
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Trosopplæring i Re

Herren kaller Samuel

1 Hvorfor ga Hanna barnet sitt til Gud
 i Tempelet?
2 Hva gjorde Samuel i Tempelet?
3 Hvor sov Samuel?
4 Hvorfor våknet Samuel om natten? 
 Hvem var det som snakket til ham?
5 Hvordan ble Samuel en profet?

1  Da hun ba Gud om å få en sønn, lovte hun å gi ham til-
bake til Gud.

2 Han hjalp presten Eli med det som skulle gjøres i Tempe-
let.

3 Han sov i Tempelet ved paktkisten.
4 Han våknet av at Gud snakket til han.
5 Samuel fortalt videre hva Gud hadde sagt. Det er å være 

en profet.Quiz

Svar på Quiz:

Hanna fikk ingen barn. En dag gikk hun 
til Tempelet og ba til Gud: «La meg få en 
sønn. Da vil jeg gi ham tilbake til Herren 
så han kan tjene i Tempelet.» 

Før året var omme, ble hun med barn og fødte en sønn. 
Hun kalte ham Samuel; «for jeg har bedt Herren om ham», 
sa hun.
Da Samuel var tre år, tok hun ham med opp til Tempelet. 
Hun førte ham fram for presten Eli og sa: «Denne gutten 
ba jeg om. Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans 
levetid. Han skal tilhøre Herren.» Så dro hun.

Samuel ble igjen i Tempelet. Han hjalp Eli med alt som 
skulle gjøres. Allerede som gutt bar han presteklær av lin. 
Hvert år laget moren en liten kappe til ham, som hun tok 
med seg når hun besøkte ham. 

Tal, Herre, din tjener hører!
Årene gikk. Hver natt sov Samuel i tempelet og passet på 
paktkisten. En natt våknet Samuel av at Gud ropte på ham. 
Han svarte: «Her er jeg», og løp inn til Eli og sa: «Her er 
jeg; du ropte på meg.» Men Eli sa: «Nei, jeg ropte ikke på 
deg. Gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg. Da ropte 
Herren en gang til: «Samuel!» Og Samuel sto opp og gikk 
inn til Eli. «Her er jeg», sa han; «du ropte på meg.» Men Eli 
svarte: «Nei, jeg ropte ikke, min sønn. Gå tilbake og legg 
deg!» Så ropte Herren en tredje gang på Samuel. Han sto 
opp og gikk inn til Eli. «Her er jeg», sa han; «du ropte på 
meg.» Da forsto Eli at det var Herren som ropte på gutten, 

og han sa til Samuel: «Gå og legg deg! Og roper han på deg 
igjen, skal du svare: Tal, Herre, din tjener hører!» Så gikk 
Samuel og la seg på plassen sin.

Da kom Herren, stilte seg foran ham og ropte som før: 
«Samuel, Samuel!» Og Samuel svarte: «Tal, din tjener hø-
rer!» Gud talte til Samuel og ba ham å fortelle videre hva 
Gud hadde sagt. Det gjorde Samuel. Slik ble han Guds pro-
fet.
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Aktivitetstilbud Alder Dag Klokkeslett Sted

Babysang 0-1 år Tirsdager  kl.10.00 Brårsenteret
Miniklubben 4-6 år Fredag partallsuker kl.18.00-19.30 Fon Barnehage
Fredagsklubben 7-12 år Fredag partallsuker kl.18.00-19.30 Fon barnehage
Orgelskole 5-18 år Etter avtale med kantor 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 oddetallsuker kl.11.00 Røråstoppen
K-klubben (Revetal m.) 2.-4.klasse Søndag oddetallsuker kl.11.00 Røråstoppen
J-klubben (Revetal m.) 5.-10.klasse Søndag oddetallsuker kl.11.00 Røråstoppen
Tween-sing 10 - 13 år Onsdager oddetallsuker kl. 18.00-19.30 Røråstoppen

I tillegg til dette kommer 4- og 6års 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.

Aktivitetene  har opphold i skolens ferier.

Lørdag og søndag 18. og 19. mars invi-
teres alle 2. og 3. klassinger i Re til Tårn-
agenthelg i Våle kirke.
Som tårnagent får du en egen agentkode, og du får være 
med å løse oppdrag og mysterier! Sammen skal vi utforske 
kirken, Bibelen, tårnet og kirkeklokkene. Alt vi finner ut i 
løpet av helgen, skal vi vise fram og fortelle om på en helt 
spesiell gudstjeneste på søndagen! 

Klokkeslett for helgen:
• Lørdag møtes i kirken kl. 11:00 og er sammen
 til kl. 16.00. 
• Søndag treffes vi igjen kl. 9:30 og er ferdig etter 
 kirkekaffen, ca. kl. 13:00.
 
Englevakter
Det er fullt mulig å ha med en voksen, dersom det oppleves 
tryggest. Det kommer til å være med en gruppe foreldre 
som skal være Englevakter, og her er det plass til flere! En 
Englevakt er en som er med og følger agentene opp i kir-
ketårnet, hjelper til med maten o.l. Meld på en Englevakt 
samtidig med agenten, dersom det er aktuelt.

Tårnagent 2017!

Påmelding: Siste frist for påmelding er tirsdag 14.mars! 
Påmelding skjer på mail til trosopplærer Hilde Heitmann: 
hilde.heitmann@re.kirken.no.

Følg med på invitasjon som kommer i posten!

Håper vi ses – velkommen!

Tårnagenthelgen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid 
med Søndagskolen.
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En ny kirkeordning tar form i vår lutherske kirke.  Den 
norske kirke vil imidlertid framstå lokalt på samme måte 
som før. Av den grunn kan vi si: «Samme kirke – ny ord-
ning.»

Av Harald Bryne, prost i Nord-
Jarlsberg prosti

2017 er et merkeår i Den norske 
kirkes historie. Det er 500 år siden 
Martin Luther formulerte sine 95 te-
ser mot avlatshandelen. Tesene førte 
til en reformasjon både av kirke og 
samfunnsliv. Reformasjonsjubileet 
vil bli markert i alle landets menig-
heter i løpet av 2017. 
Gjennom gudstjenester, utstillinger, 
forestillinger, foredrag og samtaler 
vil reformasjonen bli belyst fra ulike 
perspektiver. Jeg har forventninger 
til at de ulike markeringer i løpet av 
jubileumsåret vil fornye vår selvfor-
ståelse som luthersk kirke, vår be-
tydning som folkekirke i våre lokal-
samfunn og vårt store oppdrag - å 
forkynne evangeliet om Guds nåde i 
Jesus Kristus.

Største endring 
1. januar skjedde den største orga-
nisatoriske endringen i Den norske 
kirke siden reformasjonen. Før ble 

Endring og fornyelse

vår kirke ofte omtalt på folkemunne 
som «statskirken». Det kan vi ikke 
lenger si. Storting og regjerning har 
i samarbeid med Kirkemøtet gjen-
nomført en forvaltningsreform som 
innebærer et tydelig skille mellom 
kirke og stat. Fra 1. januar er Den 
norske kirke et eget trossamfunn. 
Staten vil fra nå av overføre penger 
over statsbudsjettet til Kirkemøtet 
som så sørger for lønn og driftsmid-
ler til prestetjenesten og de sentral-
kirkelige råd. Dette er samme måten 
som kommunen i dag overfører mid-
ler til fellesrådet.

Samme kirke
Den norske kirke «forbliver Norges 
folkekirke» (Grunnlovens § 16) selv 
om prester, proster og biskoper og 
ansatte i kirkerådet og i bispedøm-
merådene ikke lenger er ansatt i 
staten, men i De norske kirke. Den 
norske kirke vil framstå lokalt på 
samme møte som før. Av den grunn 
kan vi si: «Samme kirke – ny ord-
ning.»

Harald Bryne.

Det er soknet som er grunnenheten 
i Den norske kirke. Det er i lokal-
menighetene at kirken lever sitt liv, 
og det er i samspillet mellom me-
nighetsrådene, folket på stedet og 
kirkens ansatte at kirkelivet fornyes. 
Det er mitt håp at den forandring og 
selvstendiggjøring av Den norske 
kirke som nå har funnet sted vil føre 
til en økt bevissthet på vårt ansvar 
for det lokale menighetslivet, og det 
er min bønn at reformasjonsjubileet 
vil fornye vår forståelse av at det er 
ved troen alene vi daglig omsluttes 
av Guds nåde og kjærlighet. 

Det er stor og viktig overgang å slutte i barnehagen og 
begynne på skolen. Denne overgangen har kirken i man-
ge år vært med på å markere: Vi ønsker å heie fram de 
nye skolebarn.

Tekst Nadine Vaagen

Nytt i år er at alle seks menighetene 
i Re inviterer til et felles arrange-
ment 26. mars kl. 11:00. Det invi-
teres da vi til felles gudstjeneste på 
Røråstoppen skole. Alle som fyller 
seks år i år vil da få med seg seks-

Heia seksåringer!

I seks-års boka kan du lese om Er-
lend, Stian og Tuva i deres hemme-
lige tre.

års-boka. Dette blir en festdag for de 
nye skolebarn og hele familien.
Mer informasjon kommer etterhvert 
på hjemmesiden til kirken i Re. I til-
legg kommer det invitasjon i posten. 
Vi gleder oss til å se mange seks-
åringer, deres familier og faddere 
denne dagen!
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Ramnes menighet startet 
på nyåret Januar-klub-
ben, begrenset til fire 
samlinger med formål å 
formidle det som skjer i 
kirken. 

I løpet av tre klubbkvelder har deltake-
re fra 1. til 7. klasse fått utforske kirken, 
blant annet fått innblikk i historien til 

Kirkeklubb i januar
den over 800 år gamle kirken og hva 
kirken brukes til i dag. 

Avslutter med 
gudstjeneste
Klubbsamlingene avsluttes med guds-
tjenesten 5. februar. Der vil deltakerne 
på Januar-klubben få anledning til å 
vise fram noe av det de har jobbet med. 
Tweens Sing deltar på gudstjenesten. 
Velkommen til Ramnes kirke 5. februar 
kl. 11:00!

Personbil, automatgear, bil med henger, moped, 
lett og tung motorsykkel,lastesikringskurs, med mer.

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

TRAFIKKSKOLE
Tlf. 413 87 372

Speidergruppa i Våle 
hadde årsmøte i januar 
med opptak av nye spei-
dere. Over 10 nye barn 
avla speiderløftet og fikk 
speiderskjerf. 

Tekst og foto Ole A. Hafell

Speidergruppa har holdt på i mange år. 
Troppsleder Inge Myhre forteller at det 
har vært ganske få som har vært med 
den siste tiden. Nå har det imidlertid 
snudd og barn og ledere gleder seg til 
et nytt semester med tropps- og patrul-
jemøter.  Det er tilbud fra 3. klasse og 
oppover. Speideren har møte på gården 
til Inge Myhre hver mandag kl. 17:30 
-19:00. Aktivitetene er bålmerke, natur-
sti, vinteraktivitet, førstehjelp, primitiv 
matlaging, kristendomskunnskap og så 
blir det hyttetur 11.-12. mars.
Ta kontakt med Troppsleder Inge Myhre, 
e-post: ingemyh@online.no 
tlf. 33 06 00 27/ 924 98 504 for mer info.

Ny vår i speideren

Inge Myhre hilser Even Horn velkommen som ny speider. Bak står Ronja Sper-
re og  Philip Aimar Thollefsen.
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Vanekristendom med fortegn +
Vi har en liten hund 
hjemme. Den har man-
ge daglige vaner som at 
hun alltid må få en god-
bit etter morgenturen, 
at hun må ligge på en 
bestemt stol når vi spi-
ser middag, og at hun 
får ligge ved fotenden 
på sofaen når jeg hviler 
middag. Hunder er jo 
vanedyr og vår er intet 
unntak.

Til ettertanke

www.re.kirken.no
Følg Den norske kirkes arbeid på nett

Tlf. 409 03 100 (tirs - tors 10-14) post@re.kirken.no

Av Jon-Geir Dittmann, sogneprest 
i Re

Men det er vi mennesker også, selv 
om vi ikke liker å innrømme det. Vi 
følger våre faste daglige ritualer og 
liker det dårlig når noen har tatt den 
plassen ved bordet jeg pleier å ha. 
Eller avisa ikke ligger i postkassa så 
vi kan lese den ved frokosten. Og på 
julaften MÅ vi spise ribbe! «Same 
procedure as every year, James!» 
sier grevinnen til hovmesteren. Jo, 
det er noe trygt ved vaner. 

Travelheten er en fiende
Vårt åndelige liv kan også være pre-
get av vaner. Eksempler på det er 
den daglige andakten, at vi synger 
bordvers før vi spiser, og at møter 
avsluttes med Fader Vår. For en del 
år tilbake var det mange som angrep 
det som litt nedsettende ble kalt for 
«vanekristendom». Skulle man være 
ordentlig kristen, ble det sagt, måt-
te man være åpen for Guds ledelse 
gjennom alle dagens timer på en 
slik måte at man skulle lytte til hva 
Gud ville, og da ble det unødvendig, 
ja feil med faste vaner. Selv om jeg 
ikke deler det synet fullt ut, tror jeg 

vi lett kan stenge Gud ute slik at vi 
ikke er åpne for hva Gud vil si oss og 
gi oss av velsignelser. Travelheten er 
en fiende i så måte, dette at vi alltid 
må ha masse å gjøre og tenker at det 
er da vi virkelig lever. Alle er vi mer 
eller mindre påvirket av haste-sam-
funnet, og vi strever med de sterke 
uuttalte kravene om å lykkes. Det er 
lett å føle nederlag. De siste årene 
har også elektroniske verktøy fått 
en stadig større del av vår oppmerk-
somhet, noe som ofte skaper større 
avstand mellom mennesker og som 
gjør at vi ikke ser hverandre.

Gud fyller stillheten
Jeg vil gjerne slå et slag for vane-
kristendom med fortegn +. Et ek-
sempel fra eget liv: Selv har jeg slitt 
med å få til et regelmessig bønne- og 
andaktsliv. Heldigvis er det ikke for 
seint å prøve å endre på noen vaner. 
De siste månedene har jeg fått hjelp 
til å lage meg en ny vane: Jeg setter 
av et kvarter hver morgen til en stil-
le meditasjonsstund. Jeg gjør ingen 

ting selv. Jeg bare sitter stille i en 
stol og prøver å finne en jevn og ro-
lig pust. Jeg lukker øynene og prøver 
å tømme tankene slik at den uende-
lige tankestrømmen etter hvert stil-
ner. Jeg ber ikke med ord. Jeg bare 
er. Er hos Gud som elsker meg slik 
jeg er, og lar han fylle stillheten. Det 
er flott, men ikke bare enkelt! Det er 
mye som avleder meg og jeg har en 
lang vei å gå, føler jeg selv. Men et-
terpå kjenner jeg meg velsignet og 
rolig før jeg tar fatt på dagens gjø-
remål. Dette har for meg blitt en god 
vane som jeg gjerne anbefaler.

Gudstjeneste -  en vane
En annen vane som jeg gjerne vil slå 
et slag for er å gå i kirken på sønda-
gen. Min far begynte å ta meg med 
på gudstjenester da jeg var 12-13 år 
og for stor for søndagsskolen. I den 
første tida fikk jeg ikke mye utav det, 
men jeg ble etter hvert glad i å gå i 
kirken. Selve rommet med glassma-
lerier og altertavle var spennende å 
utforske. Musikken og salmene ap-
pellerte til meg. Jeg ble glad i de 
faste leddene som gjentok seg og 
tankene fikk vinger å fly med. Etter 
noen år ble det slik at noe manglet 
når jeg ikke fikk vært i en kirke på 
søndagen. Sånn har jeg det fortsatt!
Jeg tror vi mer enn noen gang trenger 
pusterom og gode åndelige vaner. I 
Re er det gudstjenester hver søndag 
og helligdag i minst en av kirkene 
våre, men det er bare noen få som 
går i andre kirker når det ikke er 
gudstjeneste i egen kirke. Derfor sier 
jeg: La søndagen være helligdag og 
besøk en kirke hver søndag så sant 
du kan! Det er fem kvarters ukent-
lig investering i ditt åndelige liv som 
jeg ikke tror du vil angre på. 

Jon-Geir Dittmann.
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DØPTE

FON KIRKE
11.12 Frøya Adelina Røisgård
15.01 William Ormestad Kjær

VÅLE KIRKE
04.12 Onarheim Lund
08.01 Camilla Lien Klausen

VIGDE

VÅLE KIRKE
07.01 Hilde Beate Jansen og 
 Dag Erik Kristensen

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
 

Kirkelige handlinger

DØDE (Dato for seremoni)

FON
12.01 Bjarne Ellingsen
18.01 Leif Hansen

RAMNES
23.12 Sten Cato Nyhus
06.01 Odd Sigmund Vik
06.01 Marit Løchen
18.01 Henrik Jahre
19.01 Frida Johanna Rasmussen

UNDRUMSDAL
20.01 Aud Reidun Bekken

VIVESTAD
14.12 Kristiane Marie Lunde

VÅLE
06.12 Anne Helene Hjelmtvedt
21.12 Gro Juvet Lie
23.12 Harald Wergeland

Søndag 12.2 kl. 11:00

Gudstjeneste i middelalderparken. Undrumsdal og Revetal menighet har felles 
gudstjeneste. Prestene Nadine Vaagen og Sølvi Kristin Lewin deltar
Sammen med diakon Ole Hafell og kantor Truls Gran.
Arrangør: Revetal og Undrumsdal menigheter.

Middelaldergudstjeneste

Søndag 2. april er det årsmøte for 
Våle menighet umiddelbart etter 
gudstjenesten i Våle kirke. Hvis du 
har sak som du ønsker skal bli tatt opp 
på årsmøtet, så send saken til sveinte-
rje.kvestad@gmail.com innen tirsdag 
21.3.
Hilsen Svein Terje Kvestad (leder)

Årsmøte

Onsdag 15.februar kl.19:00 er det 
årsmøte for stiftelsen Våle menighets-
hus. Vanlige årsmøtesaker. Enkel be-
vertning.

Årsmøte

12. mars kl. 19.00. Besøk av Ranveig og Beint Saaghus. 

Tema: Å leve med tapet uten å miste håpet. 

Ranveig og Beint Saaghus mistet 2-åringen Thomas for snart 16 år siden. De 
snakker ofte sammen om sønnen og hvordan det store tapet har preget livet, sam-
livet og dem selv. De har fra første dag valgt å snakke åpent om det som skjedde 
og hva det har gjort med dem.

Denne kvelden deler ekteparet ærlig sin historie – om sjokket, sorgen, savnet – 
og ikke minst, om deres vei til at livet ble godt igjen. Musikk/sang
Arr: DELK, NML og Normisjon

Fellesmøte på Helsehuset Søndag 5.2. kl. 17:00

Fellesmøte på Bjerkely, Undrumsdal.
Familiefest med tale av Stina Aa. Ne-
ergård. Bevertning.
Arrangør: Oasen, DELK/Bjerkely og 
Den norske kirke i Re

Fellesmøte

9. februar i Ramnes kirke kl. 19.30.
I mars felles med arrangementet 
«Salmer i Re». Se neste menighets-
blad.

Damer i kirken
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Gudstjenester
29.01 Røråstoppen skole kl. 11:00. 
 Gudstjeneste
29.01 Vivestad kirke kl. 11:00. Gudstj.
05.02 Ramnes kirke kl. 11:00 
 Gudstj. Offer: Menighetsarbeidet
05.02 Våle kirke kl. 11:00. Gudstjeneste. 
 Offer: Normisjon
12.02 Fon kirke kl. 11:00. Gudstjeneste. 
12.02 Storteltet på festivalplassen til Re 
 middelalderdager kl. 11:00. Felles 
 gudstjeneste mellom Revetal 
 menighet og Undrumsdal menighet.
19.02 Ramnes kirke kl. 11:00. 
 Gudstj. Offer til Bibelselskapet
19.02 Våle kirke kl. 11:00. Offer til Norsk 
 Luthersk Misjonssamband
26.02 Røråstoppen skole kl. 11:00. 
 Gudstjeneste
26.02 Vivestad kirke kl. 11:00. Gudstj. 
28.02 Ramnes kirke kl. 18:30. Ung 
 messe. Offer til Revetal menighet
05.03 Ramnes kirke kl. 11:00. 
 Gudstj. Offer til Revetal menighet
05.03 Våle kirke kl. 11:00. Gudstjeneste. 
 Offer til Stefanusalliansen.
12.03 Fon kirke kl. 11:00. Gudstjeneste.
12.03 Røråstoppen skole kl. 11:00. 
 Gudstjeneste.
12.03 Undrumsdal kirke kl 11:00. 
 Gudstjeneste.
19.03 Våle kirke kl. 11:00. Tårnagent-
 gudstjeneste. Offer: Norskl 
 Luthersk Misjonssamband.
19.03 Ramnes kirke kl. 18:00. 
 Gudstj. Offer: Menighetsarbeidet.
26.03 Røråstoppen skole kl. 11:00.
26.03 Vivestad kirke kl. 11:00. Gudstj. 
 
Offerformål: se Kalender på 
www.re.kirken.no

Arrangementer
04.02 Ramnes kirke kl. 12:00. Orgelhalv- 

time
09.02 Ramnes kirke kl. 19:30.  Damer i 
 kirken.
15.02 Menighetshuset kl. 19:00. Årsmøte for 

menighetshuset. Vanlige årsmøtesaker.
04.03 Ramnes kirke kl. 12:00. 
 Orgelhalvtime
12.03 Re helsehus kl. 19:00. Fellesmøte. Besøk 

av Ranveig og Beint Saaghus. Tema: å 
leve med tapet uten å miste håpet.

02.04 Våle kirke etter gudstjenesten. 
 Årsmøte.

Sangkvelder
Alle datoer er onsdager kl. 18:30 – 20:00
Ta med kr. 30,- til kveldsmat
15.02 og 08.03

Våle Normisjon
Møter på Våle menighetshus kl. 19:00
16.02 Taler Nils Øyvind Kjøl. Tema: 
 Fortapelse – frelse
16.03 Taler Harald Kaasa Hammer. 
 Tema: Jeg – en glad lutheraner

Våle misjonssamband
02.02 Møte på menighetshuset 
 kl. 19:00. Tale av Trond Bjørsvik.
02.03 Møte på menighetshuset 
 kl. 19:00.
26.03 110-års jubileum på menighetshuset  
 kl. 19:00. Tale ved Hjalmar Bøe.

Fon misjonssamband
12.02 Møte hos Marit og Harald 
 Claudius kl. 19:00

HimalPartner
10.02 Kl. 19:00. Møte på Våle 
 samfunnshus sal C.

Ramnes diakonat
Møter på Re helsehus kl. 17:00
15.02 og 15.03

Tid for bønn
Hver onsdag i kapellet bak Våle kirke fra 
kl. 08:30 til 09:30.

Det skjer i Re

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Re helsehus, andakter
Andakt hver tirsdag kl. 11:00 med unntak 
av helligdager. Andakt med nattverd den 
første tirsdagen hver måned.

Babysang
Kl. 10:00 – 11:00 på Brårsenteret
Hver tirsdag med unntak av skolens ferier

Søndagsskole og K-klubb på Revetal
På Røråstoppen skole kl. 11:00
29.01, 26.02, 12.03 og 26.03

Søndagsskolen i Våle
I gudstjenestene i Våle kirke kl. 11:00, når 
det er dåp.

Miniklubben og Fredagsklubben i Fon
Kl. 18:00 – 19:30 i underetasjen Fon bar-
nehage. 4 år – 1. klasse og 2. – 7.klasse
10.02, 10.03 og 24.03

Superfredag
Røråstoppen skole kl. 18:30 - 20:45
For 5. - 7. klassinger
10.02, 10.03 og 24.03

Tween sing
Onsdag på Røråstoppen skole 
kl. 18:00 -19:30. For 4. – 7. klassinger
08.02, 08.03 og 22.03

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

Våle kirkekor
Øvelse mandager i Våle menighetshus 
kl. 18:30 – 21:00

www.faerderbegravelsesbyra.no
Andebuveien 3, 3170 Sem

Tlf. 911 94 099

Vi legger vekt på profesjonell
og personlig veiledning 

i forbindelse med gravferden

Vi kommer gjerne hjem for 
samtale.

24 t vakttelefon
dekker hele Vestfold


