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Orgelskolen 
15 år

Wienerkonsert

Våle kirke
Onsdag 27.9. kl. 18.30

Musikk og wienerpølser til alle
Hjertelig velkommen!

Kollekt
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Tekst og foto: Per Astrup Andreassen

Ellen Gjerpe Hansen er ansvarlig 
for dåpskjoleutstillingen. Hun er me-
get fornøyd med responsen. Hun har 
hatt kontakt med mange som synes 
det er flott å kunne vise fram deres 
dåpskjole på utstillingen. Med over 
40 dåpskjoler bidrar utstillingen til å 
vise til vår historie og tradisjon, sier 
hun. Ellen synes det er trist at færre 
velger dåp og håper at fokuset på dåp 
denne uken kan gjøre noe med det. 
Hun er opptatt av at dåp er med på 
å sette livet inn i en sammenheng og 
markere en tilhørighet samtidig som 
det skaper en identitet. 

Dåpskjoleutstilling
Over 40 dåpskjoler, mange av dem brukt gjennom flere 
generasjoner, vises fram som et vitnesbyrd om den krist-
ne tro og tradisjon i forbindelse med dåpskjoleutstillin-
gen i Våle kirke i september.

– For meg er dette en fin og verdifull 
ballast, selv om man ikke legger mer 
i det enn selve tradisjonen, sier Ellen 
Gjerpe Hansen.

Dåpskjole for generasjo-
ner
Torunn Frøland har med seg to kjoler 
til utstillingen. Den ene brukt i hen-
nes familie, Fevang-familien, i over 
hundre år. I den ble hennes far og 
hans søsken døpt, siden har både barn 
og oldebarn blitt døpt. Planene er at 
den skal brukes videre av kommende 
slekter. Første gang den ble brukt var 
i 1913.

Torunn Frøland (t.v) og Ellen Gjerpe Hansen med noen av dåpskjolene som skal stilles ut i Våle kirke fra 16. september.

Torunn har også med seg dåpskjolen 
som hennes manns slekt har benyt-
tet til dåp. I den ble Kåre Frøland og 
hans søsken døpt. I tre generasjoner 
har barn blitt båret fram til dåp i den-
ne kjolen. At dåpstallene er på nedad-
gående synes hun er trist, men forstår 
at folk velger å ikke døpe så lenge de 
ikke har noen tanker om dåp.

Åpnes av ordføreren
Dåpskjoleutstillingen i Våle kirke er 
en del av en uke der det settes fokus 
på dåp. Lørdag 16. september blir det 
åpning av utstillingen kl. 15:00 i Våle 
kirke med ordfører Thorvald Hil-
lestad og harpespill ved Runi Wold 
Kristiansen. I løpet av uken blir det 
flere arrangement med fokus på dåp 
og praktiske tips om dåpsselskap.
Se side 7 for fullstendig program for 
uken.



4

Trosopplæring i Re

Moses og tornebusken

1. Hva heter fjellet der Moses så den flammende torne-
busken?

2. Hva måtte Moses gjøre da han kom fram til torne-
busken?

3. Hvorfor skjulte Moses ansiktet?
4. Hva skulle Moses svare hvis israelittene spurte om 

hva navnet var på han som hadde sendt ham?

1. Horeb
2. Ta av seg skoene
3. Han var redd for å se Gud
4. Jeg er den jeg er

Quiz

Svar på Quiz:

Han så, og se! – busken sto i flammer, men den ble ikke 
fortært av ilden. Og Moses sa: «Jeg vil gå bort og se dette 
mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» 
Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til 
ham fra tornebusken: «Moses, Moses!» Han svarte: «Her 
er jeg.» Og Gud sa: «Kom ikke nærmere! Ta skoene av 
føttene! For stedet du står på, er hellig grunn.» Så sa han: 
«Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs 
Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se 
Gud. 

Ut av Egypt
Herren sa: «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt og har hørt 
skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres 
smerte. Jeg har steget ned for å fri dem ut av hendene på 
egypterne og føre dem opp fra dette landet og inn i et godt 
og vidstrakt land, inn i et land som flyter av melk og hon-
ning, stedet hvor kanaaneerne og hetittene, amorittene og 
perisittene, hevittene og jebusittene bor. For nå har skriket 
fra israelittene nådd meg, og jeg har også sett hvor hardt 
egypterne undertrykker dem. Gå nå! Jeg sender deg til fa-
rao. Du skal føre mitt folk, israelittene, ut av Egypt.»

Jeg vil være med deg!
Moses sa til Gud: «Hvem er jeg? Kan jeg gå til farao og 
føre israelittene ut av Egypt?»Han svarte: «Jeg vil være 
med deg! Dette skal du ha til tegn på at det er jeg som har 
sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal dere 
tjene Gud på dette fjellet.» Da sa Moses til Gud: «Sett at 
jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har 
sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? 
Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses: «Jeg er 
den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg 
er har sendt meg til dere.» Og Gud fortsatte: «Du skal si til 
israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks 
Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette er mitt 
navn til evig tid, dette skal jeg kalles fra slekt til slekt.»

Moses gjette småfeet til svigerfaren 
Jetro, presten i Midjan. En gang han 
drev feet over til den andre siden av 
ørkenen, kom han til Guds fjell, Horeb. 
Da viste Herrens engel seg for ham i en 
flammende ild som slo opp fra en torne-
busk. 
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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

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.

-Da er jeg godt i gang som menighetspe-
dagog i Re! Jeg har blitt veldig godt tatt 
i mot på menighetskontoret, sier Irene 
Solberg, som startet 1. august med tros-
opplæring for barn og unge.

Det har så langt vært veldig hyggelig å treffe mennesker 
med ulike roller i menighetene. Jeg satser på at jeg i løpet 
av høsten får vært og hilst på de ulike menighetene, på en 
gudstjeneste og ellers ulike arrangement.

Oppgaver for alle
Det jeg i første omgang er i gang med er 4-årsbok, Lys-
våken –helger, babysang og ledertrening. Det er jo ellers en 
høst hvor det skjer mye spennende. Først og fremst Dåps-
kjoleutstillingen med mange møtepunkt. Senere i høst er 
det jo også bispevisitas for oss her i prostiet. Det er flott å 
høre til i kirken – her er oppgaver for alle – vi er helt av-
hengig av hverandre! DU bidrar ved å gå til gudstjeneste, 
koke kaffe, være leder i barneklubb, be for menigheten – vi 
har ulike roller, men trenger hverandre.  Når det gjelder det 

Hei!

Irene Solberg.

å tilhøre en menighet er dette to sider av samme sak – du 
trenger menigheten og menigheten trenger deg.

Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere her i Re!

God hilsen Irene

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

Sted: Brårsenteret Barneavdelingen på biblioteket.
Velkommen!



6

Arbeidene med utbedring av råteskader og omlegging av 
tak på Fon kirke er i god gang. Deler av området rundt 
kirken ble sperret av i våres på grunn av fare for at tak-
stein skulle rase. Da arbeidene ble startet, og man fikk sett 
hva som lå under taket og bak murverk ble det konstatert 
at det var på høy tid å få utbedret skadene. Råteskadene 
var av en slik karakter at en ny vinter med kraftig snøfall 
kunne i verste fall ført til fare for at taket kunne falle 
sammen.
Bevilgningen på 3,3 millioner kroner skal også benyt-
tes til å utbedre råteskader i tårnet i Vivestad kirke og 
på loftet i Ramnes kirke. I begge kirkene er det satt opp 

Kirkevedlikehold
Kommunestyret i Re bevilget i siste møte 
før sommeren 3,3 millioner kroner til ut-
bedring av råteskader på Fon, Ramnes 
og Vivestad kirker.

Arbeidene i gang med utskifting av tak på Fon kirke.

midlertidig avstivninger. Det er også søkt kommunestyret 
om ny bevilgning neste år til å legge om hele taket på 
Ramnes kirke.

Familien blir boende i 
Valleåsen og det forteller 
litt om hvor godt vi har 
hatt det her. Fra første dag 
ble familien godt tatt imot!
Nå avsluttes dette kapitte-
let og jeg ser meg tilbake 
i takknemlighet. På gode 
møter med enkeltmen-
nesker, gudstjenester med 
fullt hus, konfirmasjonsti-
mer og mye annet. Det er 
litt vemodig å slutte her fordi jeg har hatt det så fint og 
opplevd det veldig meningsfullt å være prest her! Det er 
mitt litt fromme ønske at jeg kanskje har satt noen gode 
spor etter meg. Spor som har vært med på peke på Jesus, 
vise at det fins en plass for deg i kirken, i troen. Takk for 
meg og takk for at jeg ha blitt så godt tatt imot!

Takk for meg
Etter litt over 12 år som sokneprest i Ram-
nes og Undrumsdal har jeg tenkt å slutte. 
Jeg skal begynne i jobb som prost i Lar-
vik 25. september. 

Takk for 
samarbeidet

I tillegg til prestetjenesten med gudstjenester, begravel-
ser, vielser, dåp og konfirmasjonsarbeid har Sølvi sittet 
som medlem i Re kirkelige fellesråd, som har det admi-
nistrative ansvaret for driften av kirkens arbeid i Re med 
personalansvar, vedlikehold av kirker og kirkegårder og 
utadrettet virksomhet.
Sølvi har i løpet av tiden hun har arbeidet i Re også i 
en periode vært prestenes representant i Tunsberg bispe-
dømmeråd og dermed også vært med å fattet beslutninger 
i Kirkemøtet og Kirkerådet, som er Dnks overordnede 
organ.
Menighetene og staben i Re ønsker Sølvi lykke til som 
prost i Larvik!

Jeg gleder meg på Sølvis vegne, men 
det er trist at vi mister en så god kolle-
ga og prest, sier kirkeverge Per Astrup 
Andreassen. Han legger til at det har 
vært en glede å samarbeide med Sølvi 
siden hun startet i Re i 2005.

Avskjedsgudstjeneste Våle kirke 24.9 kl. 11:00
Kirkekaffe på Våle samfunnshus. Velkommen!



7

X

X

Våle kirke 16.-24. september 2017
Dåpskjoleutstilling

Lørdag 16.9 kl 15 i Våle kirke: 
Åpning av utstillingen ved ordfører Thorvald Hillestad. 
Harpist Runi Wold Kristiansen. Hilsen ved prost Harald Bryne. 

Runi Wold

Lise Talleraas

Mandag 18.9 kl 19 i Våle kirke: 
«Dåpskjolens historie og symbolikk». Foredrag ved 
1.konservator Lise Talleraas, Slottsfjellmuseet. Fremvisning 
av spesielle dåpsdrakter. Sang/gitar ved Debora Mørken 
og John W. Bøe Haugeland. Debora Mørken 

og John W. Bøe Haugeland. 

Tirsdag 19.9 kl.12 i Våle menighetshus: 
Fagdag for kirkelig ansatte. 1.amanuensis 
Kristin Graf Kallevåg: «Dåp i en ny tid». 
Avslutning i våle kirke. Åpent for interesserte.

Tirsdag 19.9 kl.19 i Våle kirke: 
Ung Messe med fokus på dåpen. 

Henrik Syse

Onsdag 20.9 kl.19 i Restauranten på Revetal.
 «Døpe eller ikke døpe? Hvorfor velger noen 
dåp for sine barn og andre ikke?» Kåseri ved 
fi losof Henrik Syse. Samtale. Enkel servering.

Kristin Graf Kallevåg

Torsdag 21.9 kl 19 Kirkevoll skole, 
skolekjøkkenet. 
«Å arrangere dåpsselskap». 
Få inspirasjon og gode tips til kakepyntingen av 
Passionforbaking-bloggeren Manuela Kjeilen. 
Musikalsk avslutning i kirken ved 
Ragnhild Bredvei Pettersen  og Arild Pettersen.
Påmelding via vår hjemmeside: www.re.kirken.no.
Pris: Kr. 100,- per pers.

Ragnhild Bredvei Pettersen 
og Arild Pettersen

Manuela Kjeilen

Fredag 22.9 
Hele dagen: Utstillingen får besøk 
av skoleklasser og grupper fra barnehagene.

Utstillingen vil være åpen i forbindelse med de ulike arrangementene. 
Fri entré bortsett fra på Torsdags kvelden. 

Søndag 24.9 kl 11 i Våle kirke: 
Festgudstjeneste for hele Re med dåp. 
Domprist Kjetil Haga, prost Harald Bryne og menighetens prester.
Våle kirkekor. Markering av reformasjonsjubileet. 
Kirkekaff e på Våle menighetshus.Våle kirkekor
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Kampen
Jeg er absolutt takk-
nemlig for at vi lever i et 
fredelig land - men sam-
tidig er bibelen klar på 
at vi alle også lever i en 
krigssone, fordi verden 
er mer enn det vi ser 
med våre 5 sanser. Det 
er hele tiden, overalt en 
kamp mellom det gode 
og det onde. 

Til ettertanke

Av Randi Anne Skårdal, 
undervisningsleder

Og er vi ærlige, er det ikke vanske-
lig å se det - men det er slitsomt å 
forholde seg til, så vi ønsker egentlig 
ikke å bli minnet på det. Vi ser det 
rundt oss, og den kampen er også i 
oss. Den onde prøver alt han kan for 
å ødelegge. Jesus oppsummerte det 
slik: «Tyven kommer bare for å stje-
le, drepe og ødelegge» (Joh. 10,10) 
For den onde er det et poeng å øde-
legge alt han kan - og han er ikke 
fair på noen måte. Sånn sett er ordet 
«tyv» en god beskrivelse - han prø-
ver å infiltrere, snike seg inn usett, 
lure seg inn ved at «det er ikke så 
ille/nøye». Kan han få oss til å gi an-
dre skylda, det være seg andre men-
nesker eller Gud, er han enda mer 
fornøyd. 
Å være menneske er mangslungent. 
Vi er skapt så fantastisk! Tenk på 
hva vi kan!  Vi er Guds mesterverk! 
Vi er ikke guder, men Gud elsker oss 
så høyt, at han kaller oss sine sønner 
og døtre!

Guds kjærlighet. Men det gjør også 
at djevelen som er ute etter å ram-
me Gud, og vet at Gud er så stor og 
mektig at han har ingen mulighet di-
rekte mot Gud, i stedet går han etter 
det han vet Gud elsker mest. Og det 
er - oss. - Men hvis Gud er så stor, 
hvorfor stopper han da ikke bare den 
onde, så han ikke kan ramme oss? 
Ikke så lett å svare så kort - men to 
ting jeg vil nevne: Det ene er at det 
ikke er så enkelt som «bare å stop-

pe», fordi vi er skapt til kjærlighet, 
og vi har en fri vilje. Kjærlighet kan 
ikke tvinges. Her er masse mer å si - 
men dessverre ikke plass til å utdype 
mer om det nå! 
Det andre er et tidsperspektiv som vi 
kan ha vanskelig å forstå her og nå. 
For tida har jeg mange gravide rundt 
meg. Ingen av dem gleder seg til selve 
fødselen. Men de gleder seg allikevel 
- til resten av livet med dette barnet. 
En kristen ungdom som var døende 
av kreft ble spurt: «Er du ikke sint 
på Gud som lar deg dø nå?» Han 
svarte: «Nei, for Gud har en evighet 
til å gjøre det godt igjen.» Dette per-
spektivet kjente også Paulus: «.. det 
vi må lide i den tid som nå er, ikke 
kan regnes for noe mot den herlighet 
som en gang skal åpenbares og bli 
vår» (Rom 8,18).  Jo mer vi får sma-
ke av Guds kjærlighet, jo mer erfarer 
vi sannheten i det. Og gode nyheter: 
Vi kan allerede her og nå få av Guds 
kjærlighet, glede og fred! Men det er 
en kamp rundt det, for den onde vil 
aldeles ikke at vi skal det! 

Bønn. Å erfare Guds kjærlighet er 
noe av hovedpoenget med å være 
kristen. Men ofte går vi gjennom 
dagene uten så mye av det. Hva kan 
vi gjøre for at det skal være annerle-
des? Hva er noe av måtene å få del i 
dette på: F.eks. når andre legger hen-

dene på meg og ber for meg i Jesu 
navn. Dessverre bruker vi dette alt 
for lite i våre sammenhenger, og det 
ligger ofte langt inn for oss å spørre 
noen om det. Vi kan la oss stanse av 
både blyghet på området, at vi synes 
vi ikke «kan det» av ulike grunner. 
Gjett hvem som mater våre tanker 
med alle de grunnene? Vi burde jo 
skjønne at det ikke er oss det kom-
mer an på, men Far, og det Han vil 
bruke våre bønner til! Han har alltid 
gledet seg over å bruke ufullkomne 
og svake mennesker! Her kan vi prø-
ves på sann ydmykhet - er jeg villig 
til å gå utenfor min egen komfort-
sone og be om forbønn? Er jeg villig 
til å be for andre, selv om jeg føler 
at jeg ikke er «god nok»? Ser vi at 
dette også er en del av kampen, blir 
det kanskje lettere. 

Tilbedelse og lovsang. En av de 
sterkeste måtene jeg oftest merker 
Guds kjærlighet, er i tilbedelse/lov-
sang. Når jeg fokuserer på Ham og i 
ord eller sang forteller Han om hvor 
fantastisk Han er, da er det ofte at 
Han møter meg på dypet. Det tok 
meg en del år før jeg oppdaget tilbe-
delsen, og det var ikke lett i begyn-
nelsen! Det hjelper meg å bruke Sal-
menes bok, gjerne lese høyt for meg 
selv og den åndelige verden rundt 
meg. Eller noen (bibelske) sannhe-
ter som: Jesus, du er Guds Lam - 
Kongenes Konge - Majestet - Veien 
- Sannheten - vår styrke - vår seier - 
vår glede - det levende håp - verdens 
lys - oppstandelsen og livet - din er 
æren og makten, kongeverdigheten 
og kraften! La det bli ord som styr-
ker deg, gjerne mange ganger om 
dagen! Skriv ned og ha med i lomma 
(eller på mobilen)!

At vi bruker tid på å søke Gud, be-
tyr ikke at vi drar oss unna verden 
- tvert i mot: Jo mer vi lever i Hans 
kjærlighet, jo mer har vi å dele, og 
jo sterkere blir trangen til å dele den 
med andre. Bli velsignet, for å kunne 
velsigne andre!  

Randi Anne Skårdal.
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DØPTE

FON KIRKE
18.06 Maria Ellie Derder-Pedersen

RAMNES KIRKE
11.06 Amalie Langedrag
11.06 Emilian August Bakke
11.06 Pernille Skullerud Kirkevold
18.06 Sofie Hassan-Thorsnes 
 – døpt i Nøtterøy kirke

VIVESTAD KIRKE
02.07 Henry Bjørnevoll

VÅLE KIRKE
11.06 Patrick Haffalden Haugen 
 – døpt i Løvøykapellet
25.06 Leander Milomir Jacobsen-Rasic
13.08 Nikolai Gavel-Solberg
13.08 Nora Erichsen

VIGDE

FON
17.06 Karianne Solberg og Stian Kjærås
24.06 Veronica Bøe-Jensen og 
 Kristoffer Jensen

RAMNES
16.06 Berit Møller og Kjell Erik Kjexrud
17.06 Jeanette Flæthe og Vigleik Eide

UNDRUMSDAL
08.07 Helene Luhr og Gunnar Hovland

VIVESTAD
01.07 Mari Kristine Langved og 
 Jonny Nyman
08.07 Kristin Haugan og 
 Tommy Heggenes

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Kirkelige handlinger
VÅLE
10.06 Stine Skoli-Ommedal og 
 Bjørn Tore Ommedal
01.07 Elise Backe og Sigurd Myhre
08.07 Camilla Rustan og Kurt Fredrik 
 Johan Schweder
05.08 Mona Randsby og Cato Ingerø 
 Wilhelmsen

DØDE (Dato for seremoni)

FON KIRKE
16.06 Ole Lislebø

RAMNES KIRKE
05.07 Arvid Magnar Gjersøe
07.07 Gerd Elsa Andersen
14.07 Irene Bergan
21.07 Even Andreas Øvald
16.08 Frank Herman Weisten

VIVESTAD KIRKE
02.08 Torgun Synnøve Maurtvedt

VÅLE KIRKE
14.06 Borghild Marie Wike
12.07 Berit Borge
08.08 Stian Nikolai Landmark
18.08 Ingrid Duestad

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
 

Fellesmøte 

Søndag 22. oktober kl. 19.00.
Sted: Bjerkely kirke/

menighetssenter 

Besøk av fengselsprest 
Jens Fredrik Brenne.

Tema: Til helhet
Sang og musikk. Enkel kveldsmat.

Arr: NLM, DELK, Normisjon.
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Gudstjenester
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. 
01.10 Røråstoppen skole kl. 11:00.
01.10 Vivestad kirke kl. 07.00. 
08.10 Ramnes kirke kl. 18:00.
08.10 Våle kirke kl. 11:00.
15.10 Fon kirke kl. 11:00
15.10 Undrumsdal kirke kl. 11:00
22.10 Våle kirke kl11:00.
22.10 Ramnes kirke kl. 11:00.
29.10 Røråstoppen skole kl. 11:00.
29.10 Vivestad kirke kl. 11:00.

Offermål se: www.re.kirken.no

Arrangementer
07.09 Damer i kirken kl. 19:30.
 Ramnes kirke
27.09 Wienerkonsert. Orgelskolen 15 år.
 Våle kirke kl. 18:30
18.10 Konsert med Våle kirkekor, Roger 

Bergan og Frank Wedde. Våle kirke 
kl. 19:00

22.10 Fellesmøte på Bjerkely menighetssen-
ter kl. 19:00. Besøk av fengselsprest 
Jan Fredrik Brenne. Tema: Til helhet. 
Sang og musikk. Enkel kveldsmat

Sangkvelder
Alle datoer er onsdager kl. 18:30 – 20:00
Ta med kr. 30,- til kveldsmat
06.09 og 11.10

Fon misjonssamband
24.09 Møte hos Ragnhild Fjeld 
 kl. 19:00.

Våle Normisjon
Møter på Våle menighetshus kl. 19:00
15.09 Møte. Taler Lillian Kallasten
19.10 Jubileumsmøte 150 år!
 Gjenbruksbasar m.m.

Våle misjonssamband
07.09 Misjonsmøte på Våle menighets-
 hus kl. 19:00.
12.10 Misjonsmøte på Våle menighets-
 hus kl. 19:00.
22.10 Fellesmøte på Bjerkely 
 menighetssenter 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

Konsert med Våle kirkekor
Våle kirke 18.10 kl. 19:00

Hør Roger Bergan og Frank Wedde sammen med Våle kirkekor
Billett kr. 100,-

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
17.09, 01.10 og 29.10

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 
barnehage
4 år – 1. klasse og 2. – 7.klasse
08.09, 22.09 og 20.10

Superfredag
Røråstoppen skole kl. 18:30 - 20:45
For 5. - 7. klassinger
15.09, 29.09, 13.10 og 27.10

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


