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Lars Olav Bøe 
saksofoner

Truls Gran
 orgel/keyboard

Våle kirke 26. oktober, 
kl.19.00

Billetter a kr. 100,- 
ved inngang

Velkommen!
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Tekst og foto: Per Astrup Andreassen

Ragnhild Christophersen (48) har 
overtatt arbeidet etter tidligere sog-
neprest, Sølvi Lewin. Etter en liten 
overlappingsperiode har hun nå gått 
inn som vikarprest med ansvar for 
Ramnes og Undrumsdal. Ragnhild 
har røttene sine fra Vågsbygd på Sør-
landet.

Startet som kateket
Det ble to år som kateket i Skien før 
hun flyttet til Horten og fortsatte der 
de neste 21 årene, med konfirmant-
arbeid som hovedfokus. Så ble hun 
ordinert som prest i 2015. 
-Jeg trives med å jobbe i kirken, sier 
hun, men hadde lyst på andre utfor-
dringer. Da ble ikke veien så lang til 
prestestudier og cand. theol. Mye av 
studiene som kateket ble godkjent, 
men det ble likevel 2,5 års heltids-
studier på TF på universitetet i Oslo. 
Dette ble kombinert med nesten full 
stilling som kateket i Horten.

Det må ha vært en tøff periode?
-Ja, det var det, men stillevognen på 

Trives i samtaler
Hun har vært prest i to år, 
men har jobbet i Den nor-
ske kirke siden 1992. Nå 
er Ragnhild Christopher-
sen i god gang som vikarp-
rest i Re.

toget til og fra Oslo var nok rednin-
gen. Det var også spennende å være 
student i voksen alder. Som prest sier 
Ragnhild at hun trives veldig godt i 
samtaler og hjemmebesøk. 
-Det er spennende med alle livshis-
toriene jeg får del i, så jeg er heldig. 
Ragnhild startet sin prestekarriere 
som prostiprest i Nord-Jarlsberg pro-
sti med base i Horten. Hun har derfor 
hatt tjeneste i 22 av de 23 kirkene i 
prostiet før hun startet i Re, den enes-
te som mangler er Fon kirke. –Jeg 
håper jeg snart får komme dit, legger 
hun til.

Tatt godt imot
Hva trives du best med som prest?
-Samtalene, møte med mennesker, 
feire gudstjeneste og jobbe sammen 
med andre for å løse oppgaver, svarer 
Ragnhild.
-Jeg har blitt tatt godt i mot i Re, sta-
ben er hyggelig og det ble fin overlap-
ping med Sølvi Lewin, sier hun. Det 
er jo litt forskjell på innlandskommu-
nen Re og Horten. Jeg ser blant an-
net at det er flere småveier her, men 
foreløpig har jeg ikke kjørt meg vill, 
takket være GPS, legger hun til med 
et smil.
Ragnhild Christophersen skal forelø-
pig være i vikariat som prest her i Re 
fram til sommeren, da skal hun følge 
konfirmantkullet fram til konfirma-
sjon.
Ragnhild er glad i strikking og le-
sing, favorittforfatter er Vera Henrik-
sen. Så er hun veldig glad i hytta si 
på Borøya i Tvedestrand, stedet der 
faren kommer fra, med sjøliv og alt 
som hører til.

Ragnhild Christophersen.

 

 

 

Hallo-venner 

Arr. Menighetene i Re 

Vi satser på «snille»  
kostymer, og aktiviteter i hallen.   
Ta gjerne med venner! Det selges drikke og noe å bite i 
underveis, gotteri tjener man på aktivitetene. 
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Jesus lærte folket om Gud. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Ziyue Chen

Åtte ting med hjul er gjemt i rutenettet under. 
Navnene står bortover og nedover.

– Pappa, er det sant 
at tante Magda synger 

for de innsatte i fengselet 
hver søndag?

– Ja, gutten min. Det er 
en del av straffen.

Det lille tusenbeinet 
hadde falt og slått hull på 
alle bukseknærne sine.

Men moren satte bare på 
en tusenlapp.

Vær ikke bekymret! 
sier Jesus.

Finn navn på 8 ting med hjul!Fargelegg!

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 
side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 
side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

K V I T T I B O B B

O M R U L L A T O R

S K Y B O A R D R M

K A L L I F N U G O

O M P A P A E L G P

M O S K I K V A L E

S K A T E B O A R D

I S K D A I G O M P

S Y K K E L N U B I

O R U L L E S T O L

T A T A T R U D E L
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Trosopplæring i Re

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.

Vi møtes i gymsalen og har en samling hvor vi får høre litt 
om kveldens program, her starter vi med en lek og hører en 
fortelling fra Bibelen eller en person vi har noe å lære av. 

Deretter er det aktivitet i grupper. Du velger selv hvilken 
gruppe du ønsker å være på denne fredagen og her er stor 

Superfredag

Det er fredag kveld og en SUPER gjeng er klare for Superfredag.

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

Sted: Brårsenteret Barneavdelingen på biblioteket.
Velkommen!

aktivitet. Mange velger gymsalsaktivitet, noen velger en 
formingsaktivitet eller playstation. Ei veldig viktig gruppe 
er kjøkkengruppa – for disse bidrar til kveldens andre stor-
samling- kveldens matbord.

Det er en super ledergjeng som sørger for at alle får en 
superfredag sammen! Vi er mange, men har plass til deg 
som går på 5., 6. og 7.trinn! Møt opp på Røråstoppen skole 
følgende fredager: i høst: 13.10, 27.10, 10.11 og 24.11.

På Røråstoppen skole møtes en stor 
gjeng gutter og jenter på fredagskvel-
dene! 
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Tekst: Diakon Ole A. Hafell
Foto; Per Astrup Andreassen

Hver tirsdag kl. 11:00 er det andakt 
på Helsehuset. Drøyt 40 finner veien, 
enten utenfra eller fra avdelingene 
på huset. Mange av dem på huset er 
avhengig av at familie eller andre 
frivillige kommer og henter dem på 
avdelingene. Nå trenger vi flere fri-
villige til denne tjenesten. Kan du 
være en av dem?

Trillehjelp i to år 
Leif Skjeggestad har vært trillehjelp 
i to år. Han syns det er fint å hjelpe 

Trillehjelp på helsehuset
Mange kommer til andak-
tene på Re helsehus på tirs-
dager, noen har imidlertid 
behov for hjelp fra andre 
for å komme fram, frivillig  
hjelp etterlyses.

Leif Skjeggestad har vært på avde-
lingen og tatt med sin gamle kjen-
ning Eivind Dyrdal.

gamle kjente og hyggelig når han blir 
kjent med nye. Det er alltid koselig å 
komme på helsehuset, sier han. Når 
han ikke kan komme prøver han å få 
noen andre til å ta tjenesten for ham. 
For å være trillehjelp trenger du tid 
og en evne til å inngi trygghet. Du 
kan få navneliste og avdeling/rom på 
dem du skal hente, vel vitende om 
at dagsformen kan gjøre at de ikke 
ønsker å være med ned likevel. Opp-
møte minst en halvtime før, altså ca. 
kl. 10:30. 

Trillehjelpgjengen har et minimum av 
administrasjon, men du kan kontakte 
Else Marie Himberg, tlf. 954 40 073, 
for mer informasjon og påmelding. 
Du må være tydelig på om du ønsk er 
å binde deg til å være med hver uke, 
annenhver uke eller selvvalgt fre-
kvens. Fint om du kan ha et års per-
spektiv på tjenesten. 

Konfirmantjubilanter i Våle og Ramnes
Søndag 27. august var 50-årskonfirmantene i Ramnes og Våle og Undrumsdal invitert til gudstjeneste i Ramnes og 
Våle kirke. Etterpå var til sammen 31 jubilanter samlet til hyggelig samvær på Stange Gjestegård hvor de kunne gjen-
oppfriske gamle minner. 

Konfirmanter fra Våle:
Foran fra venstre: Jorunn Smith (født Åsen), Gunvor 
Osnes, Eva Ring (Gjelstad); Ingrid Osnes Noren, Irene 
Gran Kirkevold, Robert Solberg, Anne Marie Skinnes 
og Johnny Krokeborg. Andre rekke: Arnfinn Skåre, Paul 
Reggestad, Eivind Veim, Kåre Monsen, Knut Bu, Hans 
Einar Rustan, Berit Lærum Holm og Odd Einar Høyland. 
Foto: Håkon Westby

Konfirmanter Fra Ramnes:
Foran fra venstre: Åse Rasmussen (Født Gjersøe), Marit 
Bue Kompalla, Ingjerd Nyhus Larsen, Torun Dahl Pe-
dersen, Ragnhild Solheim (Larsen), Laila Foss og Sverre 
Lyngås. Andre rekke: Marit Ødegard Lilleås, Eva Myr-
trøen Nielsen, Fridtjof Stange, Thor Ole Johnsen, Rag-
nar Bøhle, Arvid Skuggedal, Einar Venås og Liv Marit 
Sømme (Kyllo). Foto: Håkon Westby
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Tekst og foto: Per Astrup Andreassen

Konfirmantene deltok på en pilegrimsvandring der det på 
planlagte stopp var satt opp forskjellige temaer, blant an-
net vann og menneskerettigheter. Med bevisstheten om at 
slaveri fremdeles eksisterer er det opprettet en internasjo-
nal aksjon: Walk for freedom: gå for frihet. Konfirman-
tene markerte med sort tape for munnen at man ønsker 
å gi sin stemme for slavene, som ikke selv har mulighet 
til å heve stemmen mot slaveri. I dag lever millioner av 
mennesker i slaveri. Dette er den raskest voksende krimi-
naliteten i verden.

Ung messe
Etter vandringen var det Ung messe. Der deltok Våle kir-
kekor sammen med Caroline Lie og sørget for flott sang 
sammen med de drøyt 60 konfirmantene. På en av pos-

Konfirmanter for frihet!
Konfirmantene i Re satt i høst fokus på 
arbeid mot menneskehandel. Med tape-
de munner markerte konfirmantene at de 
ville være en stemme for de stemmeløse.

Konfirmantene med sort tape for munnen til støtte for 
slavene, som ikke får bruke stemmen mot slaveriet.

tene på vandringen tidligere på kvelden skulle gruppene 
sørge for å ta med seg vann. Dette vannet ble så helt opp i 
dåpsfatet i kirken, og skulle da benyttes i forbindelse med 
dåpspåminnelsen i gudstjenesten. Irene Solberg talte om 
dåpen (se «Til ettertanke» s. 9). Til sammen 68 konfir-
manter har valgt kirkelig konfirmasjon i Re i 2018.

Snart ferdig!
Nytt tak, nykalkede vegger og store 
trær felt. 

Det er status for Fon kirke når arbeidene snart er ferdig 
og stillaser om kort tid nede. Arbeidene skulle vært ferdig 
tidligere i høst, men omfattende råteskader er årsaken til 
at det tar lengre tid. Det er også felt tre store trær, som 
har sperret for innsyn til kirken og som har vært en sik-
kerhetsrisiko med tanke på at de var råtne og uthulet i 
midten. Trær så nærme kirken har også ført til misfarging 
og gode betingelser for alger og svertesopp på bygningen. 
De representerer i tillegg en risiko i forhold til lynned-
slag og brannsmitte, og kan være til hinder for eventuell 
brannslukking. Derfor anbefalte Riksantikvaren felling 
og det kan bli flere.

Julesalgsmesse
Røråstoppen skole 25.11 kl. 13-17

Til inntekt for hjelpearbeid 
i Moldova. 

Julevandring utendørs med gløgg og pepperkaker 
ved bålpanne.

Åpen kafe: kaker, pølser, saft og kaffe. 
Sukkerspinn og popcornmaskiner.
Aktiviteter for barna inne og ute. 

Salgsboder med flotte julegaver. Loddsalg.
Hjelp mennesker i Moldova ved å bidra med baking 

og varer til salgsboder.
Levering: Røråstoppen skole, gymsalen fred. 24.11 

kl.18-20:30, eller lørd. kl. 10-12. 



 

 

 

 

www.re-torvet.no
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING

ALT PÅ 
ETT STED

trenger, her kan du handle med 
lavere skuldre i ditt eget tempo. 

Vi har over 600 gratis 
 

parkeringsplasser

Utvalg som i byen 
– service som på 

landet!

• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• Princess Interiør 
• Restauranten 
• Suser i sivet

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 
• Power Revetal

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Sunkost
• Meny  

• Skoringen 
• Vita 

    
• Boots Apotek
• Chic Frisør 

• C-Optikk 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  
• Helt Perfekt
• Mix

• Varemagasinet HOVS
• Yes vi leker!
• Traktøren
• Dinas Hus
• Fotohjørnet
 

 
 • Ka�e & no’

NY BUTIKK
billigskjerm.no
Verksted for mobiltelefoner 

og datamaskiner!

 



9

Dåp og dåpskjoler
Gud har skapt oss alle i 
sitt bilde og vi er elsket 
før vi er født. I dåpen øn-
skes vi velkommen inn i 
Kirken, i fellesskapet, 
Guds menighet på jord.

Til ettertanke

Tekst av Irene Solberg, 
menighetspedagog

I september gjennomførte vi en 
dåpskjoleutstilling her i Re som 
mange hadde stor glede av.  I litt 
over en uke var det full fokus på dåp 
og dåpskjoler. Når vi så den impo-
nerende utstillingen av dåpskjoler 
som var utstilt i Våle kirke ble vi litt 
ydmyke overfor den betydningen då-
pen har hatt og har i vårt samfunn. 
Dåpen representerer en GOD tradi-
sjon hvor vi i begynnelsen av barnas 
liv, ønsker å gi våre barn det beste vi 
vet om- Guds velsignelse over deres 
liv. 

I vår kirke, tror vi at Gud har skapt 
oss alle i sitt bilde og at vi er høyt 
elsket, allerede før vi er født inn i 
denne verden. Hver enkelt er unik og 
er eslet til noe stort i denne verden. 

Hvorfor dåp? 
Hvorfor skal vi da døpe når vi tror at 
hvert enkelt barn – hvert individ er 

guds barn fra fødselen av? Dåpen er 
et velkommen inn i Kirken, i felles-
skapet, Guds menighet her på jord, 
men først og fremst er dåpen en gave 
fra Gud. Dåpen er en gaveoverrek-
kelse- vi får del i den beste gaven vi 
kan få – NÅDEN - vi får del i Jesu 
død og oppstandelse. 

Hva skjer?
I dåpen bruker vi vann. Presten hel-
ler vann tre ganger over hodet på 
barnet. I gamle dager dykket de hele 
kroppen under, i dåpsvannet. 
Slik som vi bruker vann til å vaske 
oss rene, på hender og kropp, slik 
vasker Gud oss rene i dåpen. Vi kan 

si at dåpen er Guds store vaskemas-
kin og vi kommer ut hvite – fargen 
for renhet, han har vasket oss hvite 
for gale ting eller synd som det også 
heter. Dermed er Guds kommuni-
kasjonsvei med menneskene åpen - 
dersom vi ønsker å motta nådegaven 
fra Gud. 

Dåpskjolene er hvite og de har en 
lengde som skulle tilsi at de nesten 
er voksenstørrelse. Vi skal kunne 
vokse i Gud og det er Den Hellige 
Ånd som skaper troen i oss.
Noen blir døpt når de er konfirmant 
eller voksne. Det er ikke noen alders-
grense for når man kan døpes. Gud 
sier det samme til alle fra 0-100: Du 
er mitt barn og jeg elsker deg. 

Pass til Guds rike
Jeg er innehaver av et norsk pass. Et 
pass et bevis på et statsborgerskap, 
jeg har et hjemland og  mange rettig-
heter. Når jeg ble født ble jeg auto-
matisk statsborger i Norge og kunne 
få mitt eget pass. Hvis jeg er i et an-
net land, kan alle lese ut av passet 
mitt hvor jeg tilhører og jeg har rett 
til å komme inn i Norge når jeg vil 
hjem. Jeg har rett på mitt land.
Når du blir døpt, blir du automatisk 
statsborger i Guds rike og da får du 
også et slags pass. Du ble tegnet med 
Det Hellige Korsets tegn. Dette pas-
set gir deg den fantastiske rettighe-
ten at du tilhører Guds rike og har 
rett til å komme til himmelen.

«Alle som tok i mot ham, gav han 
rett til å blir Guds barn, de som tror 
på hans navn». 

Det er godt å vite: Gud elsker deg! 
Du hører til – ta imot den vakreste 
og mest verdifulle gaven du kan få: 
Guds nåde. Gaven som gjelder her i 
livet – fra livets begynnelse til livets 
slutt- og inn i evigheten!

Irene Solberg.

Dåpskjoleutstilling.
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DØPTE

FON KIRKE
27.08 Oliver Goodwin Solberg 
 – Døpt i Nøtterøy kirke
03.09 Vilde Holtung Skau
03.09 Maren Håkestad Hvidsten

RAMNES KIRKE
27.08 Daniel Øren
03.09 Lilja Freitag Jensen 
 – Døpt i Nøtterøy kirke
10.09 Anna Dorthea Sogn Hauknes
10.09 Celine Langedrag-Brodin
10.09 Mads Melvold Svendsen
17.09 Jonas Christian Svensøy 
 – Døpt i Slagen kirke
24.09 Thea Lindtveit Løvåsvåg 
 – Døpt i Slagen kirke
24.09 Mathilde Nordseter 
 – Døpt i Søndre Slagen kirke

UNDRUMSDAL KIRKE
17.09 Emeline Louise Heen
24.09 Benjamin Ramsli Kjellstadli 
 – Døpt i Borre kirke

VÅLE KIRKE
24.09 Odin Berget Kjenner
08.10 Thea Løvli Damgaard

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Kirkelige handlinger
VIGDE

UNDRUMSDAL KIRKE
30.09 Helene Fjellvang og 
 Ole Hans Styrmo Fjellvang

VÅLE
16.09 Thale Johansen Skatvedt og 
 Ole Kristian Jonsrud
23.09 Barbro Sorina Fernstrøm og 
 Andreas Løver

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
27.09 Anne-Lise Andvik

UNDRUMSDAL KIRKE
01.09 Margreta Engstrøm

VIVESTAD KIRKE
08.09 Steinar Langeland

VÅLE KIRKE
07.09 Karen Marie Lie
14.09 Arne Duestad
20.09 Åsmund Stokland
27.09 Agnes Huseby
06.10 Anne Olava Håkestad

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
 

Salmekveld 
Bjerkely Kirke i Undrumsdal.
Torsdag 26. oktober kl. 19.00

Medvirkende:
Ramnes og Våle orkesterforening
Popupkoret fra Undrumsdal Kirke

Oda Jonetta Joberg
Andakt ved Tom Erik Horn
Allsang, kaffe og kaker.

Arr.: DELK og Undrumsdal 
Menighetsråd
Velkommen!
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Gudstjenester
29.10 Røråstoppen skole kl. 11:00.
29.10 Vivestad kirke kl. 11:00.
05.11 Ramnes kirke kl. 11:00.
05.11 Våle kirke kl. 17:00.
05.11 Undrumsdal kirke kl. 18:00.
12.11 Fon kirke kl. 11:00.
12.11 Røråstoppen skole kl. 11:00.
19.11 Ramnes kirke kl. 11:00.
19.11 Våle kirke kl. 19:00.
26.11 Horten kirke kl. 11:00. 
 Felles visitasgudstjeneste. Kirke-
 kaffe og biskopens visitasforedrag 
 i Horten Sjømilitære samfunn. 
03.12 Ramnes kirke kl. 11:00.
03.12 Vålekirke kl. 11:00.
03.12 Undrumsdal kirke kl. 16:00.
03.12 Vivestad kirke, adventskonsert 
 kl. 17:00. 

Offermål se: www.re.kirken.no

Arrangementer
26.10 Salmesving på galleriet ved Lars Olav 

Bøe og Truls Gran. Billetter kr. 100,- 
Våle kirke kl. 19:00

31.10 Hallo-venner i Vålehallen kl. 18:00.
09.-12.11 Våle misjonssamband arrangerer mø-

teuke på Våle menighetshus. Taler 
Terje Bjørntvedt. Kl. 19:00. Søndag kl. 
18:00.

16.11 Damer i kirken i Ramnes kirke kl. 
19:30.

23.11 Inspirasjonskveld ved biskop Per Arne 
Dahl. Musikalske innslag. Våle sam-
funnshus kl. 19:30

25.11 Superlørdag/julesalgsmesse ved Reve-
tal menighet og Superfredag på Rørås-
toppen skole.

03.12 Adventskonsert i Vivestad kirke kl. 
17:00.

Sangkvelder
Alle datoer er onsdager kl. 18:30 – 20:00
Ta med kr. 30,- til kveldsmat
01.11 og 06.12

Fon misjonssamband
09.-12.11 Felles møteuke på Våle menig-
 hetshus.
19.11 Møte hos Astrid og Kåre 
 Solberg kl. 19:00.
03.12 Møte hos Vigdis Lønmo 
 kl. 19:00.

Våle Normisjon
Møter på Våle menighetshus kl. 19:00
16.11 Sangmøte med Lindhjem-
 brødrene
26.11 Søndagskaffe på Våle menig-
 hetshus kl. 17:00. Familien Horn 
 forteller fra Moldova.
14.12 Adventsmøte.

Våle misjonssamband
09.-12.11 Våle misjonssamband 
 arrangerer møteuke på Våle
 menighetshus. Taler Terje 
 Bjørntvedt. Møtene begynner  
 kl. 19:00, søndag kl. 18:00.
07.12 Adventsmøte på 
 Våle menighetshus kl. 19:00.

Ramnes diakonat
15.11 kl. 17:00 på Re helsehus. 
 Randi Anne Skårdal forteller 
 fra Nepal

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

Det skjer i Re

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
29.10 og 12.11

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
03.11 Vanlig klubbkveld
17.11 Klubbkveld for hele familien.
01.12 Vanlig klubbkveld

Superfredag
Røråstoppen skole kl. 18:30 - 20:45
For 5. - 7. klassinger
27.10, 10.11 og 24.11

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

Inspirasjonssamling
og bispevisitas

Torsdag 23. november er det bispevisitas i Re. Biskop Per Arne Dahl skal i den 
anledning holde et inspirasjonsforedrag på Våle Samfunnshus kl. 19:30. Her del-
tar Våle kirkekor, kantor Truls Gran med nytt kor: « 3+1» og Lars Olav Bøe på 
saksofon. Velkommen! 

Tidligere på dagen har han møtt staben og menighetsrådene. Bispevisitasen fore-
går i Nord-Jarlsberg prosti i perioden 14.-26. november. Søndag 26. november in-
viteres det til felles visitasgudstjeneste i Horten kirke. Deretter blir det kirkekaffe 
og biskopens visitasforedrag i Horten Sjømilitære samfunn.


