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RE KIRKEKONTOR
Revetalgata 10, 3174 Revetal

17. mai 
i kirkene

Gudstjenesten er for mange en del av 
17. mai-tradisjonen.

I Re har tar vi i bruk fire av våre kir-
ker til gudstjenester på 17. mai.

Selv om 17. mai-arrangementene er 
blitt sentralisert med et stort tog fra 
Revetal opprettholder likevel Den 
norske kirke i Re gudstjenestetradi-
sjonen. Vi oppfordrer deg til å bruke 
gudstjenestene og møte opp:

Kl. 09:00 Undrumsdal kirke
Kl. 09:00 Våle kirke
Kl. 09:30 Ramnes kirke
Kl. 12:30 Fon kirke

I tillegg blir det andakt på 
Re helsehus kl. 10:15

Velkommen!
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-Det skal bli morsomt å kunne drive 
med det jeg er mest glad i - formid-
ling av budskapet og å være i kontakt 
med mennesker, sier Irene Solberg. 
Hun kommer fra lærerjobb på Eke-
berg skole i Holmestrand og starter 
som menighetspedagog i Re i august.

Fant drømmehuset
Irene er fra Holmestrand og er godt 
kjent i Re blant annet etter å ha hatt 
menighetspraksis i Våle i forbindel-
se med studier, seinere som kateket 
i gamle Ramnes kommune der hun 
ble kjent med menighetene i Ram-
nes, Fon og Vivestad. Etter ti år på 
Tyristrand i Ringerike flyttet hun og 
mannen, Jens Ivar Aasen, tilbake til 
Holmestrand. – For et år siden fant 
vi drømmehuset på Hengsrudkollen, 
sier Irene. Så nå har de adresse Våle.

Tilbake til Re
Når Irene Solberg overtar 
etter Hilde Heitmann som 
trosopplærer i Re er hun 
tilbake på gamle trakter. 
Tidlig i yrkeskarrieren var 
hun nemlig kateket i gam-
le Ramnes kommune.

Aktiv i kirkelig arbeid
Irene har vært aktiv innen kirkelig 
arbeid for barn- og unge der hun har 
bodd. Også etter at hun flyttet tilbake 
til kommunen har hun også tatt på 
seg oppgaver i menighetene. Blant 
annet var hun med som leder i for-
bindelse med årets Tårnagenthelg, 
som samlet omkring 50 barn. Hun er 

Irene Solberg skal jobbe med trosopplæring i Re fra 1. august.

opptatt av å være ute blant folk og ser 
fram til å samarbeide med de frivil-
lige. – De frivillige er veldig viktig 
for det menighetsbyggende arbeid, 
sier Irene, som ser fram til å starte 
i jobben.

Ledige stillinger
Re kirkelige fellesråd har ledig to faste stillinger som kirketjener i Re, begge er på 5 %. Den som blir ansatt skal 
være kirketjener ved gudstjenester og vielser. Den ene stillingen er  hovedsakelig annenhver søndag i Våle kirke, 
den andre er en veksling mellom Fon, Undrumsdal og Vivestad kirke.

Søknadsfrist er 1. juni. 
Søknaden sendes på e-post: per.astrup@re.kirken eller Re kirkelige fellesråd, Postboks 123, 3164 Revetal. 

Les mer om stillingene på www.re.kirken.no. 

For mer informasjon kontakt kirkeverge Per Astrup Andreassen, tlf. 486 00 380
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Trosopplæring i Re

Den blinde Bartimeus

1. Hva var det som var galt med Bartimeus?
2. Hvorfor tror du Bartimeus ville møte Jesus?
3. Hva synes folk om at han satt og ropte på Jesus?
4. Synes Jesus det var dumt at Bartimeus ropte på han?
5. Hvorfor ga Jesus Bartimeus synet tilbake?

1. Han var blind.
2. Han hadde hørt at det var noe spesielt med Jesus, han 

kunne bl.a. gjøre folk friske.
3. De var strenge og hysjet på han. De synes ikke han skulle 

forstyrre Jesus. 
4. Nei, han ville treffe Bartimeus.
5. Fordi Bartimeus trodde på Jesus.

Quiz

Svar på Quiz:

Jesus var på vei ut av byen Jeriko, sammen med disiplene 
og en stor folkemengde. Ved veien satt en blind mann og 
tigget. Han het Bartimeus. Da Bartimeus hørte at det var 
Jesus som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, 
ha barmhjertighet med meg!» Mange snakket strengt til 
ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du 
Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Da stanset Je-
sus og sa: «Be ham komme hit!» De ropte på den blinde 
og sa til ham: «Kom, Jesus vil treffe deg!» Mannen kastet 
kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. «Hva vil du jeg 
skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rab-
buni, la meg få synet igjen!» Da sa Jesus til ham: «Gå du! 
Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte 
Jesus på veien.

På sommerleir i år?
Mer informasjon om sommerleirer finner du:

KFUK-KFUM:  www.knattholmen.no
Normisjon:     www.acta.as/vebu
Misjonssambandet: www.nlm.no/nlm/leir/informasjon 
Misjonsselskapet:   www.nmsu.no/ost/leir 
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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.

Hvis du går i 4. eller 5. klasse kan du bli 
med på Kirkens Ferieklubb som i år blir 
onsdag 21. - fredag 23. juni, hver dag 
fra kl. 8:30 – 15:00.

Ferieklubben i år blir litt annerledes med tre dager, med 
base i Våle alle dagene. Hver morgen begynner vi på Våle 
menighetshus med frokost. I løpet av dagen vil det bli 
mye forskjellig: vi skal bli bedre kjent med hverandre og 
Bibelen gjennom aktiviteter og fortellinger. Vi skal leke 
sammen, synge sammen, bake sammen, lære sammen, gå 
tur sammen... 

Så vi håper du vil bli med! Det er begrenset antall plasser, 
så det er ikke lurt å vente for lenge med påmelding. Pris 
samlet for alle dagene er kr 200,-. 

Påmelding på nettsiden www.re.kirken.no

Kirkens Ferieklubb

På ferieklubben lærer man også om kirkelige seremonier.

Konfirmant 2018
Påmelding til konfirmasjon i Re 2018 åpner i juni. I løpet av mai vil du få tilsendt 
informasjon om kirkelig konfirmasjon. Et variert opplegg møter de som skal stå 
til konfirmasjon i kirkene i Re. Det blir et år til refleksjon over temaer som har 
med livet, Jesus og kirke å gjøre. Konfirmasjonsdatoene for 2018 er 6. mai i Vivestad, 26. og 27. mai i Ramnes, 27. 
mai i Fon og 3. juni i Våle og Undrumsdal. Informasjon og påmelding kommer på www.re.kirken.no.
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I løpet av fasteaksjonen før påske ble 
det satt ny rekord: vi passerte 100 tusen! 
Takk for ditt bidrag! Det sikrer omkring 
500 mennesker rent vann.

Tekst Randi Anne Skårdal

Takket være giverglede og utholdende konfirmanter ble 
det også i år rekord på innsamlinga som gikk i uken før 
påske. Bøssebærerne samlet inn kr. 94 777,- så ble det 
også gitt via SMS og Vips slik at endelig resultat ble kr. 
103 832,-  og det gir et snitt på kr. 11,3 per innbygger, 
som gjør oss til nr. to i Vestfold! Men det beste av alt: Det 
sikrer omkring 500 mennesker rent vann! 

Vann gir liv
Vann gir liv, til planter, dyr og mennesker. Men vann kan 
også ta liv, om det er urent og forurenset. Det er derfor 
Kirkens Nødhjelp jobber hvert år, hver uke og hver dag 
for å gjøre rent vann tilgjengelig for flere.
På innsamlingsdagene var det til dels kaldt vær og lange 
roder, men konfirmantene tok oppgaven alvorlig og vi 

Stadig nye høyder!

Kristian Borge, Lars Trygve Bjune, Ole Erik Holtung, Sigve 
Gunleiksrudvar med som bøssebærere. Foto PAA.

fikk dekket det meste av rodene på disse dagene. Nytt i 
år var muligheten for å bruke Vipps, og det var den noen 
som benyttet også. Dette er medregnet i beløpet. Det er 
fremdeles mulig å gi på Vipps nr. 2426 og SMS tlf. 2426.

I juni blir Fon kirke kledd med stillaser. Da 
er det klart for utskifting av taket og utbe-
dring av råteskader i lofts bjelker.

Tirsdag over påske ble det satt opp sperringer rundt Fon 
kirke. Dette er gjort etter en ny risikovurdering av råte-
skader på taket. Lekter som holder takstein på plass er 
flere steder så råtne at det er lite feste for takstein. Inntil 
omlegging av tak er 
gjort må sperringen 
opprettholdes. Det-
te medfører at noen 
graver ikke kan 
stelles fordi de lig-
ger innenfor sper-
ringene. Arbeidene 
med omlegging av 
taket starter etter 
planen i juni. 

Nytt tak på
Fon kirke

Dåpskjoler
etterlyses!
Siden vi informerte om 
dåpskjoleutstillingen i 
forrige nummer av me-
nighetsbladet, har vi fått 
noen henvendelser om 
dåpskjoler. Men vi tren-
ger mange flere for at det 
skal bli en fin og variert 
utstilling!

Derfor oppfordrer vi igjen 
til å kikke i skuffer og 
skap om det ikke skulle 
finnes en dåpskjole som 
vi kan stille ut i septem-
ber. Alt er av interesse. 

Ta kontakt med Ellen Gjerpe Hansen på tlf. 907 36 920, 
så kan dere gjøre en avtale videre.
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Buss fra Røråstoppen barneskole til Bakstevold kl. 
10.40. 
Gratis kaffe og saft. Salg av pølser, popcorn og suk-
kerspinn. Isbar. 
Åresalg, leker og konkurranser med premier. 
Hagefestvaluta kjøpes på stedet, kontant eller med 
VIPPS. 
NB! Ikke værforbehold. Vi har partytelt og hagestue. 
Ta med varme klær hvis det er kaldt. 
 

Etter åtte år som trosopplærer i Re slutter 
Hilde Heitmann. Hilde har vært en pioner 
innen trosopplæring. Samtidig slutter Ka-
roline Lie, som har vært en viktig ressurs 
innen trosopplæringsarbeidet.

Tekst og foto Per Astrup Andreassen

Re, var sammen med menighetene i Nord-Jarlsberg pro-
sti, tidlig ute med å starte trosopplæringsarbeidet etter 
den nye reformen. Hilde Heitmann har dermed vært en 
som har gått foran og jobbet fram planer og tiltak og etter 
hvert vært med å videreutvikle trosopplæringsarbeidet i 
Re.

Oppfinner av Tidslinjen
I tillegg til å starte, og være med å drive mange av akti-
vitetene, har Hilde også bidratt til å utarbeide gode verk-
tøy som benyttes i formidlingen av budskapet. «Den store 
fortellingen» eller «Tidslinjen» var Hildes ide, og har blitt 
utviklet sammen med Bibelselskapet og Verbum forlag. I 
dag er dette et verktøy som kan brukes i hele landet og 
som mange setter stor pris på.

En meget stor takk til Hilde Heitmann for hennes innsats 
i Re og for hennes engasjement og glød for trosopplærin-

Stor takk!

Hilde Heitmann og Karoline Lie.

Hagefest og gudstjeneste søndag 21. mai hos familien Neergård 
i Holtungveien 867 kl. 11.00. Hagefest fra kl. 12.00. 

KAKEKONKURRANSE: Både voksne og barn opp-
fordres til å ta med en kake. En kakejury kårer vin-
nerkaker i følgende kategorier: beste kake bakt av et 
barn, beste kake bakt av en voksen og vakrest pyntede 
kake. Premier til vinnerne. Kakene selges stykkevis 
etter konkurransen.
 
Alt overskudd fra hagefesten går til NMS arbeid i 
Mali.

gen. Lykke til i din nye jobb som trosopplærer i Sandar 
menighet i Sandefjord!

De to siste årene fikk Hilde og resten av staben en meget 
god forsterkning i arbeidet da Ramnes KFUK/KFUM til-
bød å lønne Karoline Lie i 50 % stilling og styrke arbei-
det blant barn og unge. Karoline har vært en engasjert og 
iderik ressursperson og betydd mye for barn og unge og 
for staben på kirkekontoret. Takk for fenomenal innsats! 
Takk til «kuffen»!
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Nasjonaldag med kirkelige røtter
Mai er her igjen med 
sine mange festdager. 
Våren er her. Det spi-
rer og gror og grønnes. 
Mai er så ungdommelig 
og frisk. 

Til ettertanke

Ved Sølvi K. Lewin, sogneprest

Russen har sine festligheter og kir-
kene våre fylles av høytidelige kon-
firmanter som får en bekreftelse på 
dåpsnåden.

«Gud signe vårt dyre fedreland og 
lat det som hagen bløma!»

Mai er også vår nasjonaldag. Gjen-
nom lange tider har kirken vært en 
naturlig del av vår 17. maifeiring. 
Skolene startet ofte dagen med å 
møte opp på gudstjeneste før toget 
gikk ut mot barneskolene.

Gudstjenestene som 
samlingspunkt
Vi i Re har lagt om store deler av vår 
17.maifeiring. Det har skjedd en sen-
tralisering med mye og flott opplegg 
på Revetal. Det er godt å samles som 
et stort RE og et stor VI, men mye 

går tapt om vi kutter forbindelsen til 
det vi har vært og det vi har gjort 
tidligere.

Derfor er det heldigvis gudstjeneste 
i 4 av våre 5 kirker og flere steder 
legges det ned krans og det holdes 
tale for å minnes dem som mistet 
sitt liv i kampen for vårt land un-
der andre verdenskrig. Dette er lagt 
til begynnelsen av dagen, og er en 
fin og riktig start av feiringen. Der 
kommer vi i kontakt med vår histo-
rie, våre røtter og våre verdier.

Kirken som identitets-
skaper
Hvem er vi som land? Hva er viktig 
for oss? Hva er vi uten vår historie, 
våre røtter og våre verdier? Det er 
viktig at også de som vokser opp får 
et forhold til sine lokalkirker og lo-
kalhistorier. Det er med på å skape 
identitet som stolt Re-innbygger.

Gudstjenestene er korte og poeng-
terte. Vi tar oss tid til å synge gjen-
nom de viktige nasjonalsangene, det 
er en kort tale og vi ber for vårt land 
og vår konge.  

Gud signe vårt dyre fedreland og lat 
det som hagen bløma!

Lat lysa din fred fra fjell til strand 
og vetter for vårsol røma!

Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma!

Vår nye 17. mai feiring er ennå i 
støpeskjeen. Vi gjør viktige valg for 
framtiden om hvordan vi ønsker at 
feiringen av vår nasjonaldag skal 
være. Det kan være lurt å ta med seg 
vår historie, våre røtter og våre ver-
dier. Start gjerne dagen i en av våre 
kirker!

Sølvi K. Lewin.

Kl.18:00 på nasjonaldagen samles vi til fest på Våle Menighetshus 
i regi av Våle Normisjon, Våle Misjonssamband og Våle menighet.

Program for festen som ledes av Nils Øyvind Kjøl:
• Tale for dagen av Morten Askjer
• Arne Nøkland gir oss et ”skråblikk” på 17. maitogets
 tilblivelse og historie
• Sang og musikk ved kantor Bjørn Vidar Ulvedalen
• Allsang
• Bevertning med pølser og kaker
• Grilling av pølser og uteaktiviteter for barna

Kr. 70 for voksne. Gratis for barna. Velkommen til fest!

17. mai-fest på
Våle Menighetshus

Sommer-
konsert

8. juni i Undrumsdal Kirke 
kl. 18.00

Kom og syng sommeren inn med 
Ramnes og Våle Orkesterforening

Truls Gran. Pop up-koret
Allsang, og andre musikalske 

opplevelser

Arr. Undrumsdal Menighetsråd
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DØPTE

RAMNES KIRKE
02.04 Matheo Wilhelmsen Randsby
09.04 Teo Bøe-Lofthus 
 – døpt i Tønsberg domkirke
15.04 Saga Celine Henriksen 
 – døpt i Tønsberg domkirke
30.04 Milea Patrick Vermlid 
 – døpt i Sem kirke

VÅLE KIRKE
13.03 Jesper Johansen-Holm
02.04 Madelen Thanen Bugge
02.04 Josephine Zachariassen-Strange
16.04 Elianna Erdal-Vike 
 – døpt i Oppstryn kirke
30.04 Max Hagen Ljustvedt

Kirkelige handlinger
VIGDE

RAMNES
22.04 Rikke Thronstad og 
 Kjetil Andre Jensen

DØDE (Dato for seremoni)

FON
11.04 Arnhild Hvitsten

RAMNES
05.04 Ågot Julie Holtung

VIVESTAD
30.03 Leif Kristiansen

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
 

VÅLE
15.03 Ragnar Larsen
24.03 Per Aage Hansen
27.04 Thore Eivind Halvorsen

Ramnes kirke

Lørdag 27. mai
Kl. 10.30  
Brian Lie Hallingrød
Emilie Sanna
Kristianne Erikstein Roheim
Magnus Bærøtangen Revaa
Mathias Orerød Torheim
Nora Ling Arnesen
Regine Bøhle

Kl. 12.30
Didrik Skovlund Teien
Helle Schjølberg Tronrud
Kaja Sørensen
Live Lehmbecker Vestland 
Mats Fredrik Levorsen Gundersen
Sondre Huseklepp Rustan
Synnøve Lagarhus
Torjus Finnerud
Tuva Kjærås Kristiansen
 
Søndag 28. mai
Kl. 11.00
Alexander Brudvik
Daniel Høstmark Kroknes 
Gabriel Sletthagen
June Brustad Pettersen
Lars Trygve Bjune
Marcus Larsen
Saga Celine Henriksen

Konfirmasjon i Re 2017
Sander Thomas
Sigve Funderud Gunleiksrud 
Vivian Fadum

Fon kirke

Søndag 28. mai
Kl. 10:30   
Kristian Hjelmtvedt Borge           
Marie Gjersøe
Martinius Hage Gunnerød          
Jenny Sofie Mofossbakke

Kl. 12:30   
Markus Hvam Bettum
Ida Kristine Gunnerød
Anine Holtung
Ole Erik Holtung
Mia Hvam

Undrumsdal kirke

Søndag 4. juni
Kl. 11.00
Dibora Tekle
Sara Andersen

Våle kirke

Søndag 4. juni
Kl. 10.30
Fredrik Askestrand
Helene Ulland Brown
Elise Ferrandi  
Erlend Enerhaugen
Anders Baggerød Heierstad
Eirunn Valeria Jacobsen
Anne Sofie Kalager
William Næs
Henriette Solberg
Ole Edvard Torp

Kl. 12.30    
Nora Avdal
Christian Bergstrøm   
Marie Uttian Brundtland
Sofie Connolly     
Sindre Horn
Endre Gusfre Ims
Margrete Hansen-Linja
Liam Uttian Nilsson
Matilde Kjær Seeberg
Mathilde Bu Skjeggestad
Anna Marthine Lyngås Sundby
Tuva Nicoline Søby
Emil Olsen Vian
Julie Solberg Wessel
Gabrielle Jane Omalay Wilberg
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Gudstjenester
09.05 Våle kirke kl. 18:00. 
 Samtalegudstjeneste.
14.05 Ramnes kirke kl. 11:00.
14.05 Våle kirke kl. 11:00.
17.05 Våle kirke kl. 09:00.
17.05 Ramnes kirke kl. 09:30.
17.05 Re helsehus kl. 10.15.
17.05 Fon kirke kl. 12:30.
21.05 Revetal menighet arrangerer
 gudstjeneste hos familien Neergård 
 i Holtungveien 867. Hagefest etter 
 gudstjenesten. Kl. 11:00.
21.05 Undrumsdal kirke kl. 11:00.
25.05 Øyfjell kl. 11:00. I Fon kirke ved 
 dårlig vær. 
27.05 Ramnes kirke kl. 10:30.
 Konfirmasjonsgudstjeneste.
27.05 Ramnes kirke kl. 12:30.
 Konfirmasjonsgudstjeneste.
28.05 Fon kirke kl. 10:30.
 Konfirmasjonsgudstjeneste.
28.05 Ramnes kirke kl. 11:00.
 Konfirmasjonsgudstjeneste.
28.05 Fon kirke kl. 12:30.
 Konfirmasjonsgudstjeneste.
04.06 Våle kirke kl. 10:30.
 Konfirmasjonsgudstjeneste.
04.06 Undrumsdal kirke kl. 11:00.
 Konfirmasjonsgudstjeneste.
04.06 Våle kirke kl. 12:30. 
 Konfirmasjonsgudstjeneste.
11.06 Bygdetunet Brår kl. 11:00.
18.06 Fon kirke kl. 12:00. Vandring på 
 prestestien. Buss fra Fon kirke 
 kl. 09:00.

Arrangementer
11.05 Damer i kirken kl. 19:30 i Ramnes kirke.
17.05 17. mai-fest på Re helsehus kl. 18:00.
17.05 17. mai-fest på Våle menighetshus kl. 

18:00. Tale ved Morten Askjer. Sang 
og musikk. Bevertning.

21.05 Revetal menighet har gudstjeneste hos 
familien Neergård i Holtungveien 867, 
kl. 11:00. Hagefest etter gudstjenesten. 
Se egen annonse.

08.06 Vi synger sommeren inn i Undrums-
dal kirke kl. 18:00. Pop up-koret i sam-
arbeid med Truls Gran sørger for all-
sang og andre musikalske opplevelser.

18.06 Vandring på prestestien fra Vivestad 
kirke til Fon kirke. Buss fra Fon kirke 
til Vivestad kirke kl. 09:00. Start på 
vandringen kl. 09:30 fra Vivestad kir-
ke. Gudstjeneste i Fon kirke kl. 12:00.

Våle Normisjon
Møter på Våle menighetshus kl. 19:00
17.05 Fest på Menighetshuset 
 kl. 18:00. Taler: Morten Askjer
15.06 Tur til Nøkland og Frellumstad.
 Pizzalaging og skogstur kl. 18:00.

Våle misjonssamband
01..06 Menighetshuset kl. 19:00.

Ramnes diakonat
17.05 kl. 18:00 17. mai-fest på
 Re helsehus.

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
21.05

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
19.05 og 02.06

Superfredag
Røråstoppen skole kl. 18:30 - 20:45
For 5. - 7. klassinger
19.05 Sommeravslutning.

Tween sing
Onsdag på Røråstoppen skole 
kl. 18:00 -19:30. For 4. – 7. klassinger

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

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

Sangkvelder
Alle datoer er onsdager kl. 18:30 – 20:00
Ta med kr. 30,- til kveldsmat
10.05 og 14.06


