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Kirkeverge:
Per Astrup Andreassen 
486 00 380
per.astrup@re.kirken.no

Sekretær:
Fredhild Janette Einang
fredhild.einang@re.kirken.no

Sogneprest:
Sølvi Kristin Lewin 
solvi.lewin@re.kirken.no

Sogneprest:
Jon-Geir Dittmann
jon.dittmann@re.kirken.no

Menighetsprest:
Nadine Vaagen
nadine.vaagen@re.kirken.no

Underv. leder:
Randi Anne Skårdal 
913 13 385
randi.skardal@re.kirken.no

Diakon:
Ole Hafell 
934 01 955
ole.hafell@re.kirken.no
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Undrumsdal menighet: Hans Olav Askjem • 478 00 538 • sg-askjem@hotmail.com
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Bli med
på leir
Det er fremdelses ikke for seint å 
melde seg på leirer i juli og august  

Strand (Sandefjord)
Sportyfestivalen 10-13 år 4.-8. juli
Se: Acta.as/vebu (Normisjon) 

Solåsen  (Tjølling) 
Watergames   5.-7. trinn 11.-13. aug.
Se: nlm.no  

Knattholmen (Sandefjord) 
Tria  11-13 år  7.-11. august
Ten-leir  14 -16 år   7.-11. aug.
Se: Kfuk-kfum.no 
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En av kveldene denne uken blir viet 
det å arrangere et dåpsselskap. I den 
forbindelse er den kjente kakeblog-
geren Manuella Kjeilen invitert til å 
gi tips om hvordan man lage kaker til 
dåpsselskapet. Manuela Kjeilen står 
bak bloggen passionforbaking.com 
og har skrevet flere fristende bake-
bøker. Så denne kvelden bør du ikke 
gå glipp av, torsdag 21.9 kl. 19:00.

Dåp eller ikke dåp?
Den kjente foredragsholderen Hen-
rik Syse kommer for å kåsere om 
hvorfor noen velger dåp, mens andre 
ikke. Med sin evne til å formidle med 
både humor og vel gjennomtenkte fi-
losofiske betraktninger blir dette et 
kåseri som garantert blir underhol-
dende. Det skjer på Restauranten på 
Revetal onsdag 20.9.

Dåpskjoleutstilling
Vi har nå fått inn flere kjoler, og takk 
til dere som har kjoler vi får låne til 
utstillingen! Men vi kan trenge flere, 
og vi oppfordrer herved til å levere 
inn dåpskjoler av alle slag til Ellen 

Spennende uke
16. til 24. september blir en innholdsrik og spennende 
uke med fokus på dåp. Gjennom hele uken vil det være 
foredrag, kåseri og tips om hvordan bake til dåpsselska-
pet. 

Gjerpe Hansen. Ta kontakt med hen-
ne på tlf. 90736920 eller ehgjerpe@
online.no for nærmere avtale.
Vår kantor Bjørn Vidar Ulvedalen 
ønsker seg digitale bilder fra dåps-
handlingen tilsendt til bruk i en bil-
ledkavalkade. Send bilder med dåps-
motiv til bjornvidar@online.no. Henrik Syse.

Manuela Kjeilen.

Lørdag 16.9 kl. 15:00 Åpning av utstillingen i Våle kirke ved ordfører Thorvald 
Hillestad. Musikalsk innslag. Hilsen ved prost Harald Bryne.
Mandag 18.9 kl. 19:00 Dåpskjolens historie og symbolikk. Foredrag ved 
1. konservator  Lise Talleraas fra Slottsfjellmuseet. Våle kirke.
Tirsdag 19.9 kl.11.30 Fagdag for prester, kateketer og trosopplærere. 1.amanuensis 
Kristi Graf Kallevåg: Dåp i en ny tid. Våle kirke.
Tirsdag 19.9 kl.18:00 Ung Messe med fokus på dåpen. For konfirmanter og annen 
ungdom. Våle kirke.
Onsdag 20.9 kl. 19:00 Døpe eller ikke døpe? Hvorfor velger noen dåp for sine barn og 
andre ikke? Kåseri ved filosof Henrik Syse på Restauranten på Revetal.
Torsdag 21.9 kl. 19:00 Å arrangere dåpsselskap. Kakeblogger Manuella Kjeilen på 
skolekjøkkenet Kirkevoll skole. Musikalsk avslutning i Våle kirke ved Ragnhild og 
Arild Pettersen.
Fredag 22.9 Besøk av skoleklasser og barnehager i Våle kirke. Hele dagen
Søndag 24.9 kl. 11:00 Festgudstjeneste i Våle kirke for hele Re med dåp. Domprost 
Kjetil Haga, prost Harald Bryne sammen med menighetens prester. Våle kirkekor 
medvirker. Markering av reformasjonsjubileet.

Program for uken

Jon-Geir Dittmann og Ellen Gjerpe Hansen ønsker flere dåpskjoler til utstil-
lingen.
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Trosopplæring i Re

Josef tyder faraos drømmer

1) Hva drømte farao om kuene?
2) Hva drømte farao om kornaksene?
3) Hva var det Gud ville si til farao gjennom drømmen, 

hva skulle skje i Egypt de neste årene?
4) Hvorfor spiste de magre, stygge kuene opp de fete 

kuene, og hvorfor kunne det ikke merkes på dem?
5) Hva sa Josef at Farao måtte gjøre nå?
6) Hvem tror du farao satte til å styre over Egypt? 1) De syv fete og fine kuene som kom opp fra elven ble spist 

opp av syv magre og stygge kuer.
2)  Han så sju kornaks som vokste på ett strå, fulle og gode. 

Etter dem skjøt det opp sju andre aks, tørre, tynne og 
svidd av østavinden. De tynne aksene slukte de sju gode.

3) Det skulle først komme sju år med overflod i hele Egypt, 
deretter sju år med hungersnød. 

4) Sulten i Egypt skulle bli så hard at ingen kunne minnes 
overfloden som hadde vært.

5) Han måtte se seg ut en klok mann til å styre over Egypt. 
Mat fra de syv gode årene skulle tas vare på til de syv 
årene med hungersnød, så de ikke skulle sulte.

6) Les 1 Mos 41,37-42.

Quiz

Svar på Quiz:

Etter dem kom det opp sju andre kuer, tynne, magre og 
stygge. Så stygge kuer har jeg aldri sett i hele Egypt. Og 
de magre, stygge kuene åt opp de første sju, de fete kuene. 
Men da de hadde satt dem til livs, kunne det ikke merkes 
på dem; de var like stygge som før. 

Drømmer fra Gud
Da våknet jeg. I drømmen så jeg også sju kornaks som 
vokste på ett strå, fulle og gode. Etter dem skjøt det opp sju 
andre aks, tørre, tynne og svidd av østavinden. De tynne 
aksene slukte de sju gode. Dette fortalte jeg til spåmen-
nene, men ingen kunne forklare det for meg.» Da sa Josef 
til farao: «Farao har hatt en og samme drøm. Gud har latt 
farao få vite hva han vil gjøre. De sju gode kuene er sju år, 
og de sju gode aksene er sju år. Det er en og samme drøm. 
De sju magre og stygge kuene som kommer opp etter dem, 
er sju år. Og de sju kornaksene, tynne og svidd av østavin-
den, er sju år med hungersnød. Se, det skal komme sju år 
med overflod i hele Egypt. Etter dem skal det komme sju 
år med hungersnød, så all overfloden blir glemt i Egypt. In-
gen skal minnes overfloden i landet, for sulten som følger, 
skal bli hard. 

Egypt skal overleve
Nå må farao se seg ut en vis og forstandig mann og sette 
ham over Egypt. Farao må gripe inn. Han må peke ut til-
synsmenn over landet. De skal samle all maten fra de gode 
årene som kommer, og lagre tresket korn under faraos be-
skyttelse i byene og ta vare på det. Maten skal være forråd 
for landet i de sju årene med hungersnød som kommer over 
Egypt. Da skal ikke landet gå til grunne av sult.»

Så sa farao til Josef: «Se, i drømmen sto 
jeg ved elvebredden. Fra elven kom det 
opp sju kuer, fete og fine, og de begyn-
te å beite i sivet. 
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En bibelutfordring må vel være på plass 
i reformasjonsåret? Vi gir en utfordring 
som kan brukes uansett hva slags for-
hold familien din måtte ha til bibelles-
ning fra før - her trengs ingen forkunn-
skaper eller andre ferdigheter! 

Sommeren er en fin tid for familien å gjøre ting sammen. 
Hva med å prøve noe nytt sammen? 
Vi utfordrer familier i Re til å bruke tid sammen, med en 
Bibel eller Nye Testamentet i juli måned. Startskuddet går 
1. juli, og tida løper til og med 31. juli!
Hvis man ikke har en bibel eller NT, kan det kjøpes i bok-
handel, eller kanskje på Coop, hvis de fortsatt har igjen. 
Eller en kan finne tekster på bibel.no  Dere kan også bruke 
en barnebibel om dere ønsker det. De har gjerne mange 
fine bilder en kan se på sammen også som en del lesningen. 

Oppskrift
En kan lese den teksten en ønsker, men vi anbefaler gjerne 
Markus-evangeliet i Nye Testamentet. En trenger ikke lese 
i rekkefølge, en kan plukke ut de historiene eller delene en 
har lyst på. Det er opptil fem ting man kan gjøre – opp-
skrift - som går inn i kategorien (som en kan medregne 
tida til): 
a) Lese bibelteksten
b) snakke sammen om bibelteksten
c) snakke sammen om emner en ønsker å be for
d) bønn 
e) lære/synge kristne sanger 

Tokamp i bibel
Det blir to forskjellige klasser, men det er også mulig å 
delta i begge klassene. Om det blir utpekt vinner i de for-
skjellige klassene, eller en generell vinner, vil være avhen-
gig av antall deltagere. Men vi håper på mange deltagere, 
så vi kan få mange vinnere!  Se registreringsskjema under.

De ulike klassene er: 
Lengde (minutter): Legg sammen antall minutter dere 
tilsammen bruker på dette i løpet av juli måned - vi vil ha 
den totale summen. 
Mengde (antall datoer): Hvem har klart å ha en bibel-
stund flest ganger i løpet av måneden?

Alle hjelpemidler er tillat - f.eks. besteforeldre, internett, 
morgenandakten NRK. Men det er også helt greit å ikke 
bruke noen hjelpemidler. Sjekk også nettsiden: re.kirken.no

Dato (mengde)

Minutter (lengde)

Dato (mengde)

Minutter (lengde)

Skjema for familiebibellesning

???Familiens
sommer-konkurranse
Vinn kino-billetter til hele familien!

Skjema sendes innen 15. august til Re Menighetsblad, PB 123, 3164 Revetal eller på mail:  post@re.kirken.no



Konfirmanter i Re 2017

Konfirmanter i Ramnes

1.rekke: Emilie Sanna, Saga Celine Henriksen, Nora Ling 
Arnesen, June Brustad Pettersen, Vivian Fadum
2. rekke: Daniel Høstmark Kroknes , Sigve Funderud Gun-
leiksrud , Kristianne Erikstein Roheim, sokneprest Sølvi 
Kristin Lewin, Alexander Brudvik, Mathias Orerød Tor-
heim

Konfirmanter i Undrumsdal

Fra venstre. Dibora Tekle, sogne-
prest Sølvi Kristn Lewin og Sara An-
dersen.

3.rekke: Tuva Kjærås Kristiansen, Synnøve Lagarhus, Kaja 
Sørensen, Didrik Skovlund Teien, Live Lehmbecker Vest-
land , Helle Schjølberg Tronrud, Gabriel Sletthagen, Torjus 
Finnerud, Regine Bøhle
4.rekke: Mats Fredrik Levorsen Gundersen, Magnus Bærø-
tangen Revaa, Lars Trygve Bjune, Sander Thomas, Brian 
Lie Hallingrød, Marcus Larsen, Sondre Huseklepp Rustan

Foto: Fotografmester Jostein Marvik. Tlf. 33 39 65 26/950 98 840
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Konfirmanter i Fon

Bak fra venstre: Marie Gjersøe, Ida Kristine Gunnerød, Jenny Sofie Mofoss-
bakke, Kristian Hjelmtvedt Borge, Ole Erik Holtung, Martinius Hage Gun-
nerød, Markus Hvam Bettum. Foran fra venstre: Mia Hvam, sogneprest Jon-
Geir Dittmann, undervisningsleder Randi Anne Skårdal, Anine Holtung.

Konfirmanter i Våle

1. rekke fra venstre: Sofie Connolly, Nora Avdal, Tuva Nicoline Søby, Marie Uttian Brundtland.
2. rekke fra venstre: William Næs, Emil Olsen Vian, sogneprest Jon-Geir Dittmann, undervisningsleder Randi Anne 
Skårdal, Matilde Kjær Seeberg, Anders Baggerød Heierstad.
3. rekke fra venstre: Gabrielle Omalay Wilberg, Anne Sofie Kalager, Eirunn Valeria Jacobsen, Mathilde Bu Skjegge-
stad, Anna Marthine Lyngås Sundby, Margrete Hansen-Linja, Henriette Solberg.
4. rekke fra venstre: Ole Edvard Torp, Erlend Enerhaugen, Fredrik Askestrand, Liam Uttian Nilsson, Endre Gusfre Ims, 
Helene Ulland Brown, Julie Solberg Wessel. 

Påmelding til konfirmasjon 2018 
er nå åpen. Gå inn på re.kirken.
no og meld deg på. 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.

Påmelding 
2018
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Bunadskirken
I mai og juni er det mye 
bunader å se. I våre byg-
der i Re er det mange 
bunader å se på 17. mai, 
og når vi har konfirma-
sjoner i kirkene våre er 
bunadsfaktoren høy. 

Til ettertanke

Av Jon-Geir Dittmann, sogneprest 
i Re

Mange av jentene får også bunad i 
gave til konfirmasjonen og har de 
på for første gang på denne spesielle 
dagen. Også ved barnedåp pynter 
mange seg med det fineste de har, og 
for mange er det bunad. Bunader er 
jo fargerike og vakre, og jeg synes 
det er flott å se hvordan bunadstra-
disjonen holdes ved like og videre-
føres til den oppvoksende genera-
sjonen. At folk pynter seg til høytid 
viser at det som skjer i kirken er noe 
stort og fint. Likevel lurer jeg på om 
noen føler seg litt utenfor i kirken 
når de ikke kan kle seg i bunad, el-
ler når de ikke har råd til en kostbar 
fest til konfirmasjon, bryllup eller 
barnedåp. 

Er kirken for alle?
Jeg spør: Er det noen som holder seg 
borte fra de kirkelige handlingene 
fordi den «pakka» som tradisjonelt 
hører til, ikke funker for dem? Kir-
ken er for alle slags mennesker, og 
Jesus gikk jo først og fremst til dem 
som falt utenfor det gode lag i sam-
funnet. Vi som har ansvar i kirken 

må spørre oss selv: Er kirken vir-
kelig åpen for alle, eller stenger vi, 
uten å ville det, folk ute ved å ha 
uskrevne regler om antrekk og fest-
ligheter?

Kan gjøres enkelt
Dåp, konfirmasjon og bryllup må 
ikke nødvendigvis skje i rammen 
av kostbare antrekk og stivpyntede 
selskapsbord. Det går fint an å gjøre 
det hele ganske enkelt! Jeg har lagt 
merke til hvordan kravene til et vel-
lykket bryllup bare har blitt større og 
større med tiden. Det er ikke måte 
på hvor flott og gjennomtenkt alt 
skal være ned til den minste detalj. 
Men til bryllup holder det med to 
forlovere i tillegg til brudeparet, og 
det må ikke skje i kirkerommet hvis 
det føles for stort. Vi har andre mu-

ligheter, og det må heller ikke være 
på en lørdag.  Selv om barnedåp nor-
malt finner sted i gudstjenesten, kan 
det også skje i en egen samling kun 
for familien. Her er det nok med to 
faddere.

Enklere å velge dåp
Til høsten, 16.-24.september arran-
gerer vi en dåpskjoleutstilling i Våle 
kirke. En av hensiktene med utstil-
lingen og det tilhørende kulturpro-
grammet er å gjøre det enklere for 
unge foreldre å velge dåp for barnet 
sitt. Mange er slitne etter barnefød-
selen og de opplever det som et ork 
å måtte planlegge en stor fest i til-
legg til selve dåpsseremonien.  De 
skal slippe å føle at de ikke strekker 
til selv om de ikke får til bunader 
og stort selskap. Det gjør heller ikke 
noe om barnet har vokst forbi den 
vanlige barnedåpsalderen. Vi døper 
barn og voksne i alle aldre, og vi er 
behjelpelige med å låne ut en dåps-
kjole hvis man trenger en. 

Ta kontakt med en av oss prestene 
hvis du trenger å drøfte slike spørs-
mål rundt barnedåp, eller vielse og 
konfirmasjon for den saks skyld. Vi 
tar gjerne en samtale om dette uten 
at dere forplikter dere på noen måte, 
og kommer også hjem til dere hvis 
dere ønsker det. Kort sagt: Vær vel-
kommen til å bruke kirken – med 
eller uten bunad på! Jon-Geir Ditt-
mann, e-post: Jon.dittmann@kirken.
re.no.

Jon-Geir Dittmann.

Nytt tak
Arbeidene med omlegging av tak på Fon kirke er i 
gang. Det skal utbedres omfattende råteskader og leg-
ges nytt undertak og nye tegltakstein. Omfanget av 
råteskadereparasjoner er avgjørende for når arbeidene 
er ferdig.
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DØPTE

RAMNES KIRKE
14.05 Kristian Gran
28.05 Elise Sörhede Ringdal

REVETAL MENIGHET
07.05 Julie Sandnes
07.05 Pernille Beckstrøm-Pedersen

UNDRUMSDAL KIRKE
04.06 Johannes Lindberg Thollefsen

VÅLE KIRKE
14.05 Henriette Holmen Thorvildsen
14.05 Tor Iver Langrud Ånestad

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Kirkelige handlinger
VIGDE

RAMNES
20.05 Monica Kolstad og Jan Østby

VÅLE
20.05 Ragnhild Lindhjem og 
 Nils Morten Djupvik Hammer
27.05 Stine Alice Hagen og Ørjan 
 Ljustvedt

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES
31.05 Per Nordby
02.06 Kari Ingvarda Kirkevold

VIVESTAD
09.06 Mads Ektvedt

VÅLE
10.05 Hilde Anita Lia Voss
24.05 Bjarne Hov
06.06 Hildur Margrete Klevjer

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
 

Folkemusikk
i kirken

25. juni arrangerer Vestfold-
festspillene konsert i Ramnes 
kirke med to av landets frem-
ste folkemusikere, Berit Op-

heim og Benedicte Maurseth. 
De har sammen skrevet folke-
musikkverket Tidekverv; ar-

rangert i samarbeid med sine 
medmusikere Rolf Lislevand og 

Håkon Mørch Stene. Verket 
er komponert ut fra folkemu-
sikkens tradisjonelle stil, med 
tilsnitt av barokkimpulser og 

improvisasjon; om sommersol- 
og vintersolverv, vårjevn- og 

høstjevndøgn.
Ramnes kirke. 

Søndag 25. juni kl. 18.00. 

Billetter kr. 280,-

Pressefoto, Tidekverv, farge. Av Paal 
Audestad.
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Gudstjenester
18.06 Fon kirke kl. 12:00. Vandring på 

prestestien til Fon kirke. Buss fra 
Fon kirke kl. 09:00. Vi går fra 
Vivestad kirke kl. 09:30. Ta med 
litt mat og drikke til turen. Guds-
tjeneste med dåp og nattverd ved 
sogneprest Jon-Geir Dittmann og 
kantor Truls Gran. Servering av 
rømmegrøt etter gudstjenesten.

25.06 Våle kirke kl. 11:00. Gudstjeneste 
med dåp og nattverd ved sogne-
prest Jon-Geir Dittmann og kantor 
Truls Gran.

02.07 Vivestad kirke kl. 11:00. Gurs-
tjeneste med dåp og nattverd ved 
sogneprest Jon-Geir Dittmann og 
kantor Truls Gran.

09.07 Ramnes kirke kl. 11:00. Guds-
tjeneste med dåp og nattverd ved 
sogneprest Jon-Geir Dittmann og 
kantor Truls Gran.

16.07 Undrumsdal kirke kl. 11:00. Guds-
tjeneste med nattverd ved prest 
Nils Øyvind Kjøl og kantor Bjørn 
Vidar Ulvedalen.

23.07 Våle kirke kl. 11:00. Gudstjeneste 
med nattverd ved sogneprest Sølvi 
Lewin og Kantor Bjørn Vidar Ul-
vedalen.

29.07 Våle prestegård kl. 18:00.  Olsoks-
gudstjeneste ute på gardstunet ved 
sogneprest Sølvi Lewin og kantor 
Bjørn Vidar Ulvedalen. Hvis dårlig 
vær blir gudstjenesten inne. Etter-
på blir det salg av rømmegrøt ved 
Våle historielag.

30.07 Fon kirke kl. 11:00. Gudstjeneste 
med nattverd ved sogneprest Sølvi 
Lewin og kantor Bjørn Vidar Ulve-
dalen.

06.08 Ramnes kirke kl.11:00. Gudstje-
neste med nattverd ved sogneprest 
Sølvi Lewin og kantor Bjørn Vidar 
Ulvedalen.

13.08 Våle kirke kl. 11:00. Gudstjeneste 
med nattverd ved sogneprest Sølvi 
Lewin og kantor Bjørn Vidar Ulve-
dalen.

20.08 Røråstoppen skole kl. 11:00. Guds-
tjeneste med kirkelunsj etterpå.

27.08 Våle kirke kl. 11:00.
27.08 Ramnes kirke kl. 11:00.
03.09 Våle prestegård kl. 11:00.
03.09 Fon kirke kl. 11:00.
10.09 Ramnes kirke kl. 11:00.
10.09 Våle kirke kl. 19:00.
17.09 Røråstoppen skole kl. 11:00.
17.09 Vivestad kirke kl. 11:00.
17.09 Undrumsdal kirke kl. 11:00.
24.09 Våle kirke kl. 11:00. 

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
Sommerferie

Fon misjonssamband
23.06 St. Hans-samling i Fon hos Marit 
 og Harald Solberg er avlyst
27.08 Møte hos Astrid M. og Kåre 
 Solberg kl. 19:00.

Våle Normisjon
Møter på Våle menighetshus kl. 19:00
20.08 Samlingsfest for hele familien kl. 
18:00.  Tale v/Nils Øyvind Kjøl
15.09 Møte. Taler Lillian Kallasten

Våle misjonssamband
20.08 Samlingsfest på Våle menighets-
 hus kl. 18:00. Tale v/Nils Øyvind 
 Kjøl.
07.09 Misjonsmøte på Våle menighets-
 hus kl. 19:00.

Ramnes diakonat
20.09 kl. 17:00 på Re helsehus.

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

Det skjer i Re

Barokkmusikkens høydepunkt
J. S. Bachs (1685-1750) Toccata & Fuge er sannsynligvis verdens 
mest kjente orgelstykke; blant annet brukt som innledning i ani-

masjonserien «Det var en gang et menneske». Hør dette mektige 
verket runge utover Vestfold. Spilles samtidig i 12 kirker onsdag 28. 
juni kl. 12:00. I Ramnes kirke spiller kantor Truls Gran denne dagen 

onsdagen. Fri entré

Arrangementer
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.

28.06 Orgelhalvtime i Ramnes kirke kl. 
12:00.

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
20.08 og 17.09

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
08.09

Superfredag
Røråstoppen skole kl. 18:30 - 20:45
For 5. - 7. klassinger
25.08, 15.09 og 29.09

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


