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Seksåringer 
velkommen!

Fyller du 6 år i år og skal begynne 
på skolen til høsten? Da skjer det 
noe spennende for deg søndag 26. 
mars i Revetal menighet! Møt opp på 
gudstjeneste på Røråstoppen skole 
kl.11.00, denne gudstjenesten er spe-
sielt for deg! Du skal få høre spen-
nende fortellinger og få en helt egen 
bok. Etter gudstjenesten vil vi feire 
at dere er så store at dere skal begyn-
ne på skolen, så da blir det svele-fest! 
Ta med familien og kom, vi gleder 
oss til å møte deg!

Fra seks-års boka.
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Å gjøre noe for andre er viktig for 
oss som kirke, og den 2.-4. april 
skal vi bidra til at flere får rent drik-
kevann i Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon. Alle husstander i Re skal 
få besøk av bøssebærere med bøsse 
fra Kirkens Nødhjelp. Sammen med 
konfirmanter og andre frivillige står 
Randi Anne Skårdal og Ole A. Ha-
fell i spissen for årets Fasteaksjon. I 
fjor ble det samlet inn i overkant av 
93 tusen kroner i Re, i år håper de 
på å samle inn nærmere 100 tusen 
kroner.

Syk av vannet
– Jeg har ofte blitt syk av det skitne 
vannet vi hadde her i landsbyen. Jeg 
måtte holde meg hjemme fra skolen 
fordi jeg hadde vondt i magen, og jeg 
har fått urinveisinfeksjon på grunn 
av vannet. Men nå er det mye bedre, 
forteller 13 år gamle Richard Wil-
son. 
– Vannet smaker mye bedre, og 
klærne er mye renere enn før, sier 

Bli en brønnbygger!
Ingenting er viktigere enn 
rent vann. For vann gir 
ikke bare liv - vann kan 
også ta liv. 

han. Før kunne Wilson bruke mange 
timer på å hente vann til familien. 
Køen ved brønnen kunne være lang. 
Han er en av mange innbyggere i 
Ikonda i Tanzania som har fått en 
ny brønn. Beboerne i landsbyen har 
jobbet frivillig for å få bygd brønnen. 
De har fått hjelp fra Kirkens Nød-
hjelps partnerorganisasjon i Tanza-
nia og det er penger fra TV-aksjonen 

Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier 13 år gamle 
Richard Wilson fra Tanzania.

i 2014 som gjorde det mulig å gjen-
nomføre prosjektet. Nå er vannet 
mye renere, og det gamle vannet blir 
bare benyttet til å lage mursteiner og 
vanne åkrene.

Rent vann til alle
Norge og alle andre medlemsland i 
FN har satt seg som mål å skaffe rent 
og trygt drikkevann til alle innen 
2030. Men det er en lang vei fram 
siden det fremdeles er millioner av 
mennesker som ikke har tilgang til 
rent drikkevann. Du kan bli med på å 
gjøre denne veien kortere ved å bidra 
med penger eller som frivillig under 
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2017, 
der vi samler inn penger slik at enda 
flere kan få rent vann, slik som Wil-
son. 

Bli en brønnbygger du også, og støtt 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon!

Randi Anne Skårdal og Ole Hafell forbereder årets fasteaksjon.
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Trosopplæring i Re

Det siste måltidet

1) Hvordan skulle disiplene finne ut hvor de skulle 
holde påskemåltid?

2) Hva sa Jesus til disiplene mens de spiste, som gjorde 
at de ble lei seg?

3) Hva sa Jesus at brødet var?
4) Hva sa Jesus at vinen var?
5) Hva skulle skje når de drakk Jesu blod?
6) Hva kalles det måltidet Jesus spiste med disiplene?

1) De skulle følge etter en mann med en vannkrukke til et 
hus. Eieren av huset skulle vise dem et rom.

2) Jesus sa at en av dem skulle forråde ham.
3) Brødet var Jesu kropp
4) Vinen var Jesu blod.
5) Når man drakk Jesu blod, skulle syndene bli tilgitt.
6) Nattverd

Quiz

Svar på Quiz:

På den første dagen i de usyrede brøds høytid (jødenes 
påske), da påskelammet ble slaktet, spurte disiplene ham: 
«Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand så du kan holde 
påskemåltid?» Da sendte han to av disiplene sine av sted 
og sa til dem: «Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer 
en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham, og der han går 
inn, skal dere si til eieren av huset: ‘Mesteren spør: Hvor 
er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene 
mine?’ Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort 
ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for 
oss.» Disiplene gikk da av sted og kom inn i byen. De fant 
det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påske-
måltidet.

Da det ble kveld, kom Jesus dit med disiplene. Mens de 
spiste, sa han: «En av dere skal forråde meg – en som spi-
ser sammen med meg.» Da ble de lei seg, og den ene etter 
den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg?» Han svarte: 
«Det er en av dere tolv.» 

Mens de spiste, tok han et brød. Han ba en takkebønn, 
så delte han ut brødet til disiplene og sa: «Dette er min 
kropp.» Så tok han et beger. Igjen ba han takkebønnen, han 
sendte begeret rundt, og alle drakk av det. «Dette er mitt 
blod» sa han, «drikk det, så blir syndene deres tilgitt. Jeg 
sier dere: Jeg skal ikke drikke av dette igjen før jeg kom-
mer til min Fars rike.»

Godhetsdagen i Re - lørdag 6. mai, fra kl. 10
Godhetsdagen vil gi gratis hjelp til mennesker som trenger 
en håndsrekning.

Følgende tjenester tilbys:
1. Hagearbeid
2. Enkle vedlikeholdsoppdrag
3. Rengjøring (vindu, husvask innvendig)
4. Rydding og kjøring av søppel
5. Datahjelp (av fagfolk)
6. Gratis bilvask i vaskehallen (kl. 10-14)

Ønsker du hjelp? Kontakt 
Morten Askjer (Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn): 
tlf. 917 37 207
Karin Gamst (menigheten Oasen): tlf. 905 23 643
Nadine Vaagen (Den norske kirke): tlf. 467 90 422
Godhet spres også gjennom vafler, kaffe og saft. Følg med 
om du skal i butikken…

Info og påmelding: www.re.kirken.no
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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 partallsuker 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 partallsuker 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.

I januar dro 60 konfirman-
ter fra Re på helgeleir. 
Sammen med ni ungdoms-
ledere og åtte voksne fikk 
de brynet seg på noen av 
livets store spørsmål: Fins 
Gud, hører Gud når vi ber 
og vil Gud noe godt med 
livene våre?

Av Ole Amund Hafell, diakon

Gjennom aktiviteter og undervisning, 
lek og alvor, sang og prat lå disse 
spørsmålene under. De kom frem til 
overflaten når vi skulle formulere 
bønner til gudstjenesten, når konfir-
mantene formulerte egne spørsmål til 

Konfirmantleir

Babysang
Tid: Hver tirsdag kl.10.00 (ikke skoleferier)

Sted: Brårsenteret Barneavdelingen på biblioteket.

Velkommen!

«Nikodemus-kro», i gruppesamtaler 
med ungdomslederne og under lys-
tenning på kveldsavslutningene. 

På gudstjenesten fikk vi høre en sterk 
fortelling om at livet ikke alltid er 
strømlinjeformet og forutsigbart selv 
om en tror at Gud har en plan. Likevel 
er troen en kraft som bærer også gjen-
nom vanskelige tider. 
Sangene vi lærte på leiren skal frem-
føres på den felles samtalegudstjenes-
ten som skal være i Våle kirke tirsdag 
9. mai. Velkommen til alle som vil 
oppleve glad musikk, livsnær formid-
ling og flotte konfirmanter!

Takk for en flott leir! Eirunn Jacobsen og Ole Erik 
Holtung i aksjon.
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Menighetsrådet ønsker å styrke sangen i gudstjenestene 
i Våle kirke. Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen oppfordrer 
derfor til å bli med på en forsangergruppe:

Hver gang vi møtes så synger vi 
sammen i kirken vår. God sang gjør 
godt for fellesskapet og for den en-
kelte. For å utvikle sangen under 
gudstjenestene våre videre ønsker jeg 
å knytte til meg personer som kan stå 
på en forsangerliste. I utgangspunktet 
bør du kunne være med på minimum 
fire gudstjenester i halvåret for at det 
skal ha en verdi. Det er en fordel at 
du er trygg på egen stemme. Noen 
stemmeprøve vil det ikke være, med 
mindre du selv ønsker det. Alle som 
har lyst har lov.

Forsangergruppe i Våle kirke

Forskning forteller at det å synge har 
en følelsesmessig verdi i seg selv for 
den enkelte, både alene og i felles-
skap. En forsangergruppe sikrer at 
vi kan lære oss nye salmer samtidig 
som vi ivaretar de gamle gode. Alle 
vil få opplæring og lydfiler tilsendt, 
slik at vi møtes bare tidlig den sam-
me dag det er gudstjeneste. Liten 
overraskelse til alle som melder seg. 
Ta kontakt med Bjørn Vidar Ulve-
dalen (bildet) på tlf. 46764676, eller 
mail: vulveda@online.no

Bjørn Vidar Ulvedalen.

Våle kirkekor gleder seg til vårkonsert i Våle kirke den 26. mars. Det blir vårlige, glade 
toner med korets egne krefter. 

Det blir solosanger og duetter, trekk-
spill, orgel og piano. Av solister har 
vi Marit Vagstad, Merethe Sortland, 
Marianne Søraa og Randi Gunhild-
stad. Mange av gutta på Bastøy er 
også flinke til å synge, og noen so-
lostemmer derfra får vi også høre. 
Vi gleder oss veldig over Marianne 
Søraa, som skal akkompagnere noen 
av korets vårsanger på trekkspill! I 
tillegg til å synge alt i koret, spiller 
hun piano og orgel. I tillegg er hun 
Hortens nyeste organisttilskudd. Vel-
kommen til en sprudlende vårkonsert!

Vårkonsert Våle kirke

Våle kirkekor har konsert i Våle kirke 26. mars kl. 17:00.

 

Onsdag 22. mars kl. 19.00 blir det mye 
allsang og flere solistinnslag i Ramnes 
kirke når kantor Truls Gran og menig-
hetsrådet inviterer til salmekveld. 

Vi får besøk av Eli Helland, som synger egne sanger. 
Hun vil også fremføre sin favorittsalme. Vårt lokale 
Tween-sing kor deltar sammen med Karoline Lie. I 
tillegg får vi sang fra et forsangerkor og elever fra 
ungdomsskolen. Gratis inngang, velkommen!

Salmekveld i Ramnes kirke
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I september blir det utstilling av dåpskjoler i Våle kirke 
(16.-24.9). Vi trenger å få inn dåpskjoler som vi kan 
stille ut. 

Lån ut din dåpskjole!

Tekst Jon-Geir Dittmann
Foto Hilde Heitmann

Selv om det er litt ekstra stas med 
gamle dåpskjoler, så er vi interessert i 
alle slags kjoler; store og små, nye og 
gamle, enkle og forseggjorte. Kanskje 
har du en vi kan låne? Vi vet at noen 
dåpskjoler er sydd for mange år siden og 
blir brukt i generasjon etter generasjon, 
gang etter gang. Slike kjoler vil vi selv-
sagt gjerne stille ut, men vi er interes-
sert i alle slags dåpskjoler for å lage en 
fin bredde i utstillingen, forteller Ellen 
Gjerpe Hansen, som er med i arrange-
mentskomiteen.

Lån ut dåpskjolen!
Får komiteen inn veldig mange dåpskjo-
ler og ikke alle får plass i utstillingen, 
vil vi uansett fotografere alle og vise 
disse fram på en prosjektor i kirken. Det 
vi ønsker nå er at dere som kan tenke 
dere å låne bort dåpskjole, og dåpslue 
hvis det hører med, kontakter Ellen på 
tlf. 90736920, evt. på e-post ehgjerpe@
online.no. Legg gjerne ved et bilde av 
kjolen. Så kontakter Ellen deg og av-
taler om overlevering av kjolen etc. En 
rekke arrangementer er planlagt i den 
aktuelle uka. Mer om det kommer i 
neste nummer av bladet og på nettsiden 
www.re.kirken.no.

I april og mai blir det dugnad i Ramnes. 
Fjorårets vellykkede dugnad følges opp.
Det blir blant annet arbei-
det med å fortsette maling 
av gjerdet rundt kirkegård. 
Det skal også ryddes utenfor 
gjerdet. Det trengs frivillige 
til alt mulig, fra steking av 
vafler til ledelse av en ar-
beidskveld. Vi trenger gjerne 
en traktor med henger. Har 
du tid og lyst bli med, se 
Ramnes menighet på Facebook!

Dugnad i Ramnes Opplev Nepal 
og Bhutan

Reiseleder: Jostein Holm

18. - 31. oktober 2017
kr 28.000,- med full pensjon

Påmelding til:
Himalaya Reiseklubb, Borgeveien 10, 3178 Våle

Kontakt:
Jostein Holm, Tlf.: 930 47 697, jost-ho@online.no

Se for øvrig Facebook eller www.himalayareiseklubb.no

I samarbeid med:
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Påske uten betaling! 
Den som er brukbart 
oppdratt har lært å be-
tale for seg. Det sitter i 
kroppen vår, og vi har 
det ikke godt inne i oss 
hvis vi ikke klarer å gjø-
re opp for oss. 

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 Per Arne Dahl, biskop 
i Tunsberg

Påskens budskap er derfor uvant og 
overraskende, slik det var det for 
Jesu disipler rett før påskedagene 
i Jerusalem: «Menneskesønnen er 
ikke kommet for å la seg tjene, men 
for selv å tjene og gi sitt liv som lø-
sepenge for mange».(Matt 20,28)

Skyldig
Å være menneske er å være skyl-
dig. Og Jesus vurderer det vi skyl-
der som så betydelig at vi ikke er i 
stand til å gjøre opp for oss. Det som 
ikke var mulig for mennesket, det 
gjorde Gud. Redningen er at Jesus 
selv gir livet som en løsepenge. Han 
tar det oppgjøret vi selv ikke var i 
stand til, på våre vegne, slik Bjørn 
Eidsvåg skriver det i påskesalmen 
«En tåre renner fra ikonet»: «Jeg ser 
hva du har gjort, og legger kronen 
bort. Straffen lå på deg, nåden bærer 
meg». 

Dette initiativet fra Guds side hadde 
en pris som den tyske presten Die-
trich Bonhoeffer beskrev slik: «Det 
som er kostbart for Gud må aldri 
bli billig for oss. Billig nåde er den 
nåde vi gir oss selv. Kostbar nåde, 
derimot, handler om at prisen er be-
talt for oss. Nåden er kostbar fordi 
den kostet Kristus livet, og den er 
nåde fordi Gud gir oss livet.» 

Alt er betalt
August Strindberg kjempet med det-
te mysterium i sitt skuespill PÅSKE. 
Han strevde lenge med å akseptere 
den kristne tanken om det Gud gjor-
de ved å la Jesus sone for mennes-
kehetens skyld på korset. I sitt pa-
sjonsspill legger han derfor følgende 
setning i munnen på hovedpersonen 
Elis: «Forstår du dette, at Forsone-
ren har sonet for våre synder, og li-
kevel fortsetter vi å betale?». 

Her butter det i mot for mange. Vi 
skal være så selvhjulpne at tanken 

om en stedfortreder oppleves uvir-
kelig. Det er nesten for godt til å 
være sant, tenker vi. Eller er det for 
provoserende og uutholdelig? Det 
er kanskje derfor vi for sikkerhets 
skyld fortsetter å betale, lenge etter 
at gjeldsbrevet er slettet inntil vi i 
påsken hører om han som gav sitt liv 
som løsepenge for mange, også for 
deg.

Nåden bærer
En mann strevde med å tro dette. 
Han tilbragte en påske på Modum 
Bad, og gikk ofte til Olavskirken. 
Foran i kirken er det en tavle der 
salmenumrene blir satt opp, både de 
før og etter prekenen. Under lang-
fredagsgudstjenesten ble han aldeles 
hektet på ordene før og etter, og lurte 
på om det kunne skje noe i hans liv. 
Ville budskapet i denne gudstjenes-
ten gjøre en forskjell? Salmen etter 
prekenen var nr. 362, og på et eller 
annet merkelig vis gjorde den en av-
gjørende forskjell i hans liv der og 
da: «Jeg ser hva du har gjort, og leg-
ger kronen bort. Straffen lå på deg, 
nåden bærer meg». Påske uten beta-
ling. YES!

Per Arne Dahl. Foto: Ulf Aanonsen.

Vipps til menighetene
Gi din gave via Vipps. Gaver 
som blir gitt på Vipps i forbin-
delse 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 82768
Våle menighet, nr. 72422
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DØPTE

FON KIRKE
12.02 Amanda Hatrem

RAMNES KIRKE
05.06 Nora Kaldager Hermansen
05.06 Annabell Lykke Lyon Nicolaysen

UNDRUMSDAL KIRKE
12.02 Markus Jensen-Søndenå 
 – døpt i Borre kirke

Kirkelige handlinger

VÅLE KIRKE
22.01 Vårin Silbodal
05.02 Fredrik Westbye
05.02 Lyder Andreas Wold-Hansen

Palmesøndag 9. april
Kl.11.00: Barnas Påskedag på Røråstoppen skole. Gudstje-
nesten ledes av Nadine Vaagen og kantor Truls Gran. Kir-
kelunsj etter gudstjenesten. 

Skjærtorsdag 13. april
Kl. 11.00: Re Helsehus. Nattverdgudstjeneste. Sokneprest 
Sølvi Lewin og kantor Bjørn Vidar Ulvedalen.
Kl. 18:00 Ramnes kirke Kveldsgudstjeneste med nattverd. 
Sokneprest Sølvi Lewin og kantor Truls Gran. 

Langfredag 14. april
Kl. 10:30: Fon kirke. Musikkmeditasjon
Kl. 11:00: Fon kirke. Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Sølvi 
Lewin. Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen.
Kl.19.00: Våle menighetshus. Langfredagsmøte. Våle mis-
jonssamband.

1.påskedag 16. april
Kl. 9:00: Vivestad kirke Påskeotte. Sokneprest Jon-Geir 
Dittmann og kantor Bjørn Vidar Ulvedalen. Påskefrokost 
på Sagatun kl.10.
Kl. 11:00: Ramnes kirke. Høytidsgudstjeneste med dåp og 
nattverd. Vi møtes ute på kirkegården kl. 10:45 og synger 
«Påskemorgen slukker sorgen!». Sokneprest Sølvi Lewin 
og kantor Truls Gran. 
Kl.11:00: Våle kirke Høytidsgudstjeneste med dåp og natt-
verd. Sokneprest Jon-Geir Dittmann. Kantor Bjørn Vidar 
Ulvedalen. Avslutning ute på kirkegården.

2. påskedag, 17. april
Kl. 11:00: Undrumsdal kirke. Høytidsgudstjeneste med 
nattverd. Sokneprest Sølvi Lewin og kantor Truls Gran. 

Påskens
gudstjenester i Re

DØDE (Dato for seremoni)

FON
01.03 Inger Olsen

RAMNES
03.02 Gerd Elna Jahre
23.02 Wenche Lie
23.02 Jonas Øren Ektvedt

VÅLE
08.02 Anne Helene Lund
22.02 Karin Martine Skalmeraas
03.03 Ingrid Marie Jonstang

Langfredag 14.april 
Kl. 16.30: Økumenisk KORSVANDRING gjennom Tøns-
berg by.
Vandring fra St. Olav katolske kirke (Botnegata) til Dom-
kirken. Vi stanser på 7 sentrale steder i byen for skriftles-
ning, sang og bønn. Varer 1 time. 

Påskeaften 15.april. 
Kl. 22.00: Påskenattsmesse i Domkirken, Tønsberg
Påskenattsmessen fremstiller vandringen mot påskemorgen 
og var i gammel tid kirkens største og viktigste gudstjenes-
te. Innledes i et mørklagt kirkerom, og levende lys tent på 
påskelyset sprer seg utover i rommet. Eget påskenattskor. 
Nattverd. Avsluttende salmevandring i Domkirken med le-
vende lys til messen avsluttes utenfor kirken.

Andre påskearrangementer 
i distriktet som vi gjerne anbefaler:



11

Gudstjenester
26.03 Røråstoppen skole kl. 11:00.
26.03 Vivestad kirke kl. 11:00.  
 Offer: Kirkens SOS.
02.04 Ramnes kirke kl. 11:00.
02.04 Våle kirke kl. 11:00. 
 Offer: Våle menighet.
09.04 Røråstoppen skole kl. 11:00.
13.04 Ramnes kirke kl. 18:00.
14.04 Fon kirke kl. 11:00.
16.04 Vivestad kirke kl. 09.00.
16.04 Ramnes kirke kl. 11:00. 
 Offer: Kirkens Bymisjon.
16.04 Våle kirke kl. 11:00.
 Offer: HimalPartner.
17.04 Undrumsdal kirke kl. 11:00.
23.04 Røråstoppen skole kl. 11:00.
30.04 Ramnes kirke kl. 11:00.
30.04 Våle kirke kl. 11:00. 
 Offer: Våle menighet.
07.05  Røråstoppen skole kl. 11:00.
07.05 Vivestad kirke kl. 11:00.
09.05 Våle kirke kl. 18:00.

Arrangementer
22.03 Salmekveld i Ramnes kirke kl. 19:00
26.3  kl. 17:00 Vårkonsert med Våle kirke-

kor
02.04 Våle kirke etter gudstjenesten. Års-

møte.

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
26.03, 09.04 og 23.04 og 07.05

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
24.03, 07.04, 21.04 og 05.05

Ramnes diakonat
Møter på Re helsehus kl. 17:00
05.04 Påsken i ord og toner med
 «Rø-Li».

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

Superfredag
Røråstoppen skole kl. 18:30 - 20:45
For 5. - 7. klassinger
24.03, 21.04 og 05.05

Tween sing
Onsdag på Røråstoppen skole 
kl. 18:00 -19:30
For 4. – 7. klassinger
22.03, 05.04, 19.04, og 03.05

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

Sangkvelder
Alle datoer er onsdager kl. 18:30 – 20:00
Ta med kr. 30,- til kveldsmat
19.04 og 10.05

Våle Normisjon
Møter på Våle menighetshus kl. 19:00
20.04 Taler: Sølve Næss Holm. 
 Tema Bangladesh
17.05 Fest på Menighetshuset kl. 18:00.
 Taler: Morten Askjer

Våle misjonssamband
26.03 110-års jubileum på menighets-
 huset kl. 17:00. Taler: Hjalmar 
 Bøe.
06.04 Menighetshuset kl. 19:00. 
 Taler: Åse Karlsen.
14.04 Menighetshuset kl. 19:00. Taler: 
 Curt Wesatmann.
04.05 Menighetshuset kl. 19:00. Taler: 
 Ingrid Næss

Ung messe
Tirsdag 28. februar var det Ung 
Messe i Ramnes kirke igjen. 
Det er fint med en annerledes guds-
tjeneste, med musikk både til et-
tertanke og som det svinger av når 
kirkemusiker Truls Gran bruker 
det konfirmantene har lært fra Oslo 
Soul Children. Ellers var prekenen 
denne gang en dialog av en som 
skulle be sin aftenbønn, men så 
drev Gud og avbrøt hele tiden! Etter 
det var det fint med bønnevandring, 
der mange tente lys og fikk dåpspå-
minnelse. 

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
 


