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Vi synger 
julen inn
Våle kirke 17.12 kl. 17:00
Ramnes kirke 17.12 kl. 18:00
Fon kirke 20.12 kl. 18:00

Program: se side 10

Julens 
gudstjenester
Julaften:
Kl. 14:00  Vivestad kirke
Kl. 14:00  Ramnes kirke
Kl. 14:00  Undrumsdal kirke
Kl. 15:30  Våle kirke
Kl. 16:00  Ramnes kirke

1. juledag:
25.12 kl. 11:00 Ramnes kirke
25.12 kl. 12:00 Våle kirke

2. juledag:
26.12 kl. 11:00 Fon kirke
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Tekst og foto: Rune Christoffer Holm

Kirken er full av folk. Det er søndag 
og klokken er snart 11 i gymsalen på 
Røråstoppen skole. Den vanlige, kan-
skje pinlige, stillheten før en guds-
tjeneste i Den norske kirke er fravæ-
rende. På en benk helt fremst sitter 
Sunniva på 11 år. Hun får noen siste 
instruksjoner før gudstjenesten star-
ter. Tekniker og møteleder, unger og 
voksne snakker sammen. Ikke høyt, 
men akkurat nok til at du kan regne 
med at det blir skikkelig allsang. I 
dag blir det også det. 
KorX er på besøk. Et kor med over 20 
kvinner og menn gjør godt for lydbil-
det. Vanligvis er det en åpningssang 
med karaoke. I dag er det «All becau-
se of Jesus». 

For Gud er alle like
Sunniva har fått en viktig oppgave. 
Jeg må ikke glemme det jeg skal si, 
tenker hun. Snart skal hun få gi Guds 
tilgivelse gjennom at hun deler ut 
nattverd sammen med dagens gjeste-
prest Jens Ivar Aasen. Han tar ordet: 
 – For Gud er vi alle like. Jesus gjør 

Gud gjør ikke forskjell på folk
I gymsalmenigheten kan 
alle bidra. For Sunniva (11) 
ble det en utfordring.

ikke forskjell på folk. For ham er alle 
mennesker på hele jorden like mye 
verdt, og vi skal behandle hverandre 
på samme måte. Da kommer vi alle 
til kort og har behov for å be om til-
givelse.

Enkel andakt
Etter syndsbekjennelsen er det tid for 
undervisning alle kan forstå. I dag får 
flere barn komme fram og holde opp 
plakater med utklippsbilder av You-

Gudstjenestedeltakerne kan tenne lys i forbindelse med bønnevandringen.

Sunniva er med å dele ut nattverd sammen med vikarprest Jens Ivar Aasen.

tube-stjerner og andre kjendiser. Men 
er de mer verdt enn andre? Det varer 
ikke lenge før svaret kommer kontant 
fra et av barna. – Nei! 
Selve prekenen slipper barna å høre 
på, men før de går ut er det nattverd 
og mulig å tenne lys for noen du er 
glad i, og å bli bedt for. 

Nattverd
«Dette er Jesu blod» er ordene Sunniva 
ikke må glemme. Ved alteret, som 
egentlig bare er et bord med en stor 
hvit duk, står presten og Sunniva klare 
til å dele ut nattverden. Alle som kom-
mer fram får en liten oblat av presten 
før de går videre til Sunniva. Hun sier 
ordene hver gang en ny person skal 
dyppe oblaten i vinen. 
Det hele går ganske fort. Litt kult at 
det er så mange som kommer fram 
tenker hun. 
Idet alle har satt seg tilbake på plas-
sene er det preken for de voksne. For 
barna er det søndagsskole for de som 
ikke har startet på skolen, K-klubb for 
alle som går i 1.-4. klasse, og J-klubb 
for alle barna som er eldre enn det. 
Dit skal også Sunniva. Hun går ut. 
Etterpå forteller hun at hun var lettet 
over at det gikk bra med nattverden. 
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Engelen fortalte gjeterne at frelseren var født. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

Åtte personer og steder fra julefortellingen er gjemt 
i rutenettet under. Navnene står bortover og nedover. 

En mann 
søkte jobb på sirkus. 

– Hva er det du kan, da? 
spurte sirkusdirektøren.

– Jeg kan etterligne fugler?
– Det kan jo alle, vi har 

ikke bruk for deg! 
– Nei vel! sa mannen 

og fløy sin vei.

Du vet du er blitt 
voksen når du har 

sluttet å vokse i begge 
ender, og bare vokser 

på midten.

Jesus ble født i en 
stall i Betlehem.

Finn 8 navn fra julefortellingen!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

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin 

Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på 

ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

SupersetningJohannes 3,16

16 
2016

4.  – 18. desember

Et barn      er født i   Betlehem

Ekstra bibeltegneserie!

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

S N E K G O P E

J E J S A P R I

O M O L B H U V

N A S A R E T I

S R E U I R E N

O I F G E O S K

K A F U L D N E

J U L S I E U L

O L E T Y S T C

J E S U S C E O

A B I S A L R M

B E T L E H E M
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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.

Tekst og foto Rune Christoffer Holm

– I dag skal vi ikke ha andakt, sier Stina Aanderaa
Neergård. Det er tidlig i november og hun leder dagens 
J-klubb. I Revetal menighet er det som regel slik at rett 
før presten holder sin preken slipper barna ut til søndags-
skolen. Den er delt inn i tre trinn. Søndagsskolen for alle barn 
i barne-hagealder, K-klubb for alle som går i 1. til 4. klasse, og 
J-klubb er for barna som går i 5. klasse og oppover. 

Hjelper  andre barn
De tegner, leker, perler, synger, spiller fotball eller kjøre 
radiostyrt bil. I dag skal de store barna lage julepynt til 
julesalgsmessa. 
– Selv om vi ikke skal ha andakt er dette en like god guds-
tjeneste som den som fortsetter der inne i gymsalen hos de 
voksne, fortsetter Stina. 
De store barna, noen av dem tenåringer, lytter. En avklip-

Unger i hundre og Jesus til barna

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

Sted: Brårsenteret Barneavdelingen på biblioteket.
Velkommen!

pet sokk fylt med ris skal pyntes og bli til en snømann. En 
liten potte med salt skal sammen med strimler fra julepapir 
og en blomsterpinne bli til et lite juletre. 
– Pengene vi får inn når vi selger julepynten går til fat-
tige barn i Moldova. Der støtter vi et dagsenter der mange 
barn får mat og leksehjelp hver dag. Det er en like god 
gudstjeneste som noen annen, sier Stina. Velkommen til 
søndagsskolen!

Nesten hver eneste gang det er guds-
tjeneste i Revetal menighet er det en
ganske variert søndagsskole for barna.
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Tekst Synnøve Finnerud

Nå har imidlertid ildsjelene Bernhard Marti, Erik Kjær 
og Lars Bjune, sistnevnte med traktor, gjort en kjempe-
dugnadsinnsats på området nord for kirken.

Lysere og triveligere
Etter avtale med grunneier har de hugget og ryddet små-
trær fra kirkegjerdet og ned til Ramneselva slik at nord-
siden av kirkegården har blitt mye lysere og triveligere. 
Noen pene bjørker står igjen, både til pynt og ikke minst 
til drenering av den flomutsatte jorda. Kirkens tusen-

Dugnad ved Ramnes kirke
Etter en fantastisk dugnadsinnsats ved 
Ramnes kirke sommeren 2016, ble det 
dessverre ikke noen malingsdugnad i 
sommer. 

årstre, som ble plantet 17. mai 2000 i nærheten av min-
nesteinen for falne, har pga. lite lys vokst skeivt. Man vil 
nå prøve å rette opp dette treet, og håper at lys vil gjøre 
treet større og frodigere. 

Noe arbeid står igjen. I det nordøstre hjørnet av kirke-
gården står det noen grantrær som etter hvert har blitt 
for store. For å ta ned disse, trenger man maskiner og 
kyndige folk. Vi må ikke få noen arbeidsulykker! Hvis 
noen kan bidra med en innsats i trefelling, hadde det vært 
veldig fint. Kanskje kan vi også få en ny giv i malings-
dugnaden til våren. Ta en stopp og se hvor lyst og fint det 
har blitt nord for kirken!

Tusen takk til Bernhard, Erik og Lars for den store job-
ben de har gjort i høst. Flott!

Tirsdag 31. oktober, på selveste halloween-dagen myldret 
det av små og store superhelter og prinsesser i Vålehallen. 
Det var mange ulike aktiviteter og veldig god stemning! 
Som seg hør og bør vanket det godis og popcorn til alle!  
Det var også lang kø foran tombolaen, hvor vi kunne støtte 
barnearbeid i Brasil! 

Et supert tiltak og en god tradisjon for de som vil kle seg 
ut, være i aktivitet og ha det gøy sammen! 

Hallo Venn-suksess!

Søndag 15. oktober var konfirmantjubilantene innbudt 
til gudstjeneste i Fon kirke og etterfølgende kirkekaffe 
i gymsalen under Fon barnehage. Fon menighetsråd sto 
for arrangementet som samlet sju 50-årsjubilanter og en 
70-årsjubilant.  Jubilantene og øvrige gjester kunne kose 
seg med deilige snitter, kaker og kaffe. Gamle minner 
ble gjenoppfrisket og noen ble også delt med resten av 
forsamlingen.

På bildet ser vi fra venstre femtiårsjubilantene: Arvid 
Skuggedal, Ivar Lyngås, Kjell Solberg, Kirsten Fjeld, Aud 
Karine Gjelsås (Født Solberg), Jorun Rustan (Evensen), 
Finn Stange og  søttiårsjubilanten Trygve Gran. 
Foto: Håkon Westby.

Konfirmantjubilanter i Fon
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Av Rune Christoffer Holm, Leder av menighetsutvalget

På vegne av menigheten vil jeg si tusen takk for alle ga-
vene vi får. Uten disse kunne vi ikke ha eksistert. Revetal 
menighet er avhengig av et stort spleiselag. Privatpersoner 
gir både via givertjenesten og kollekt. Menighetene og de 
kirkelig ansatte i Re bidrar. Folk jobber frivillig med rig-
ging, matlaging, godhetsdager, saftstasjon på Re-mila og 
søndagsskole. Til sammen får Revetal menighet hjelpen 
vi trenger. 

Givertejenesten
Det er etablert en givertjeneste der man kan opprette au-
tomatisk trekk og gi regelmessig. Dette er menighetens 
økonomiske stamme. Pengene går til lønn, materiell, mu-
sikk og leie av lokaler. Presten vår, Nadine Vaagen, tar 

Utfordrende økonomi
Gud går aldri tom for penger sies det, 
men bankkontoen til Revetal menighet 
har sett bedre tider.

seg av gudstjenes-
tene og barnean-
dakter, og vi får 
ha søndagsskole 
i klasserommene 
på Røråstoppen 
skole. Revetal me-
nighet har satset 
på barnevennlige 
gudstjenester i 
gymsalen kombinert med søndagsskole. Og det kommer 
vi til å fortsette med!
I tillegg til givertjenesten ble det satt av penger til et fond 
da menigheten startet. Dette skulle dekke uforutsette ut-
gifter og gi forutsigbar drift i lang tid framover. Dette buf-
ferfondet har vi nå spist en del av. Dersom økonomien ikke 
endrer seg må vi nok se etter muligheter for å kutte kost-
nader. Det minner meg litt om han som hjalp presten med 
noe på gården. – Gud vil lønne deg i himmelen, sa presten. 
– Det hadde hjulpet med et lite bidrag før den tid, svarte 
mannen. Har du mulighet, bli med på givertjenesten! 

Vi ønsker å invitere barn til Ramnes kirke for å bli bedre kjent 
med kirken vår.

Tirsdag 23. januar kl. 17.30: Orgel, sang og hva gjør presten. Onsdag 31. januar kl. 17.30: 
Ramnes kirkes historie, snekkerkunst og vask med loff. Søndag 5. februar: Familiegudstje-
neste. Det er mulig å melde seg på allerede nå til: irene.solberg@re.kirken.no

Januarklubben 

Støtt menighetsarbeidet på Revetal
Revetal menighet har gudstjenester på Røråstoppen skole 
Du kan støtte arbeidet ved å bli med i 
givertjenesten. Din gave gir rett til 
skattefradrag

For mer informasjon kontakt 
Are Jacobsen tlf. 915 10 315 
e-post: are.jacobsen@gmail.com

Bispevisitas
Takk til alle som bidro og deltok på spennende dager med bispevisitas i Nord-Jarlsberg prosti! I sin inspirasjonstale på 

Våle samfunnshus sa biskop Per Arne Dahl: Vi trenger en hellig Gud. Vi trenger et hellig rom. Vi trenger et hellig folk - 
et hellig folk som følger etter Jesus. Sammen skal vi gjøre Gud trodd, tilbedt og kjent.



Vi holder søndagsåpent!
10.des. kl 14.00 til 18.00
17.des. kl. 14.00 til 18.00 (Meny og Mester Grønn til kl 20.00)

Ho,ho,ho, 

 

er det noen 
snille barn her?

Som alltid på denne tiden av året 
får vi besøk av julenissen.
Møt han i 2. etasje lørdag 

9.12 fra 11.00 - 16.00

 

 

Vi serverer
 

pepperkaker 
 

og julegløgg!
Fredag 15.12 fra  
 12.00 - 16.00.

 

Velkommen 
til en hyggelig 
julehandel 

 

hos oss!

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

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
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Ære være Gud og mennesket! 
Det er tider da kirkens 
folk har sunget «Ære 
være Gud i det høyeste» 
så kraftfullt at mennes-
kene på jorden nesten 
er blitt borte. 

Til ettertanke

Av Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg

Sånn sett er inkarnasjonens mysterium, 
at Gud ble menneske og tok bolig i 
blant oss, et nødvendig korrektiv til 
den tro som ikke tar menneskenes liv 
i verden på alvor. De siste årenes jule-
budskap har da også i stor grad blitt 
preget av at Gud i Jesus Kristus har 
fått en landingsstripe i vår virkelig-
het. Og mange av oss har gjerne sitert 
den svenske boktittelen: «Gjør som 
Gud, bli sant menneske» eller gitt vår 
tilslutning til Grundtvigs utfordrende 
ord: «Menneske først og kristen så».  
Og «Kristus kaller oss ikke fra livet, 
men til livet». 

Mangelvare
Vi har rett og slett også sunget: «Ære 
være mennesket» fordi vi har opplevd 
at denne delen av julebudskapet har 
vært en mangelvare i forkynnelsen. 
Troen må berøre menneskelivet, og 
det som skjer i kirken må gi livsmot. 
Evangeliet når ikke sitt mål før det 
berører mennesket. Men spørsmålet 
er om ikke inkarnasjonens evangelium 
er blitt vektlagt så ensidig i de siste åre-
ne at vi nærmest har tømt himmelen for 

Gud og dermed endt opp som velme-
nende humanister? 

Kristus blir æret
En av mine favorittlærere pleide å 
si: «Hvis vi gjør en delsannhet til 
helsannhet blir resultatet usannhet». 
Han var opptatt av at livets dypeste 
spørsmål er avhengig av at noe holdes 
sammen som ikke må atskilles. Him-
mel uten jord blir overåndelighet slik 
jord uten himmel blir materialisme. 
Derfor er det avgjørende orienterings-
punkt i den kristne tro både himmel 
og jord, både Gud og menneskene, 
slik at livet kan hylles og Kristus bli 
æret, som Grundtvig gjør det i sin 
salme «Hill deg frelser og forsoner»:

Du som har deg selv meg givet
la i deg meg elske livet,
så for deg kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dype sammenheng.

Jord og himmel
Og da er vi ved selve kjernen i vår 
julebetraktning. Kristus som den 
dype sammenheng mellom himmel 
og jord, slik profeten Jesaja skildrer 
det i sin hyllest til den Gud som er så 
stor at Han både er den opphøyde i 
himmelen og den nådefulle på jorden:

«I det høye og hellige bor jeg
og hos den som er knust 
og nedbøyd i ånden.
Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv
og gjøre de knustes hjerter levende».
(Jes 57,15)

Julens budskap forteller oss det som 
presist uttrykkes i salmestrofen: «Der 
Jesus er der møtes jord og himmel». 
Julens budskap advarer sånn sett like 
mye mot å tømme himmelen for Gud 
som å neglisjere Guds adresse i ver-
den. Derfor lød det på Betlehems-
marken julenatt: «Ære være Gud i 
det høyeste, og fred på jorden blant 
mennesker som har funnet nåde hos 
Gud». I tilbedelsen av Gud trer vår 
sanne menneskelighet fram og i soli-
dariteten med medmennesker bryter 
det sant guddommelige gjennom til 
et samstemt «Ære være Gud». Når 
denne lovprisning høres, taes imot og 
kvitteres kan det bli virkelig jul. 

Per Arne Dahl.

Julekonsert Våle kirke
Våle kirkekor skal ha sin tradisjonsrike julekon-
sert den 17. desember kl. 17:00 i Våle kirke. Eva 
Langeland Gjerde kommer og er solist sammen 
med koret, og vi gleder oss til nok en stem-
ningsfull konsert hvor vi forsøker å synge så 
taket løfter seg slik at vi ser rett inn i himmelen. 
Korets egne solister, både fra øya og fra land, 
vil også vise seg fram under konserten. 
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DØPTE
RAMNES KIRKE
22.10 Jennie Aurora Hundstuen-Nævra
22.10 Emma Fure
29.10 Isak Alexander Holje 
 – døpt i Høyjord stavkirke
19.11 Jonas Hunsrød Kjølstad

UNDRUMSDAL KIRKE
15.10 Leo August Hellevangsdal

VÅLE KIRKE
22.10 Sander Årøy

DØDE (Dato for seremoni)
RAMNES KIRKE
12.10 Sigrid Himberg
20.10 Dagny Jensine Lysø
27.10 Petra Bruteig
01.11 Erling Gran
10.11 Valborg Lie
16.11 Finn August Marthinsen

VIVESTAD KIRKE
17.11 Oddmund Harald Maurtvedt

VÅLE KIRKE
13.10 Sølvi Henriksen
20.10 Øyvind Røed
03.11 Per Rolf Bodin
07.11 Kristine Bjørkeli

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Kirkelige handlinger

Synger julen 
inn i Fon

Onsdag 20. desember synger vi 
jula inn i Fon kirke. Det blir 
julevandring med hyrder, 

Jesus-barn og engler som daler ned.
Miniklubben og Fredagsklubben 

deltar med sang.
Etter samlingen i kirken blir det 
fakkeltog til Fon barnehage, 

hvor det blir gang rundt juletreet 
og servering av gløgg.

Velkommen små og store!

Dåpspåmelding på nett
Det er nå mulig å melde 
på barn til dåp på våre 
nettsider.

Gå inn på www.re.kirken.no og velg 
menyen «Påmelding» i venstre spal-
te.

Du må da først registrere deg ved 
bruk av mobiltelefonnummer. Du 
vil mota en kode som gjør at du kan 
logge deg inn og velge påmelding til 
dåp. Der velger du sogn, legger inn 
dine opplysninger og nederst velges 
kirke, dato og tid for dåp. Du vil 
motta bekreftelse på e-post at regis-
treringen er gjennomført.

Verdifullt og viktig
Kirken er opptatt av at opplevelsen 
rundt barnets dåp skal være både 

meningsfull og enkel. Du velger selv 
når du ønsker å døpe barnet. Det 
vanligste er at barn døpes når de er 
tre-fire måneder gammel, men det er 
aldri for sent å bli døpt. 
- Vi ønsker å aktualisere dåpen som 
en verdifull og viktig rite som unge 
mennesker ser verdien av. I dag er 
det ingen selvfølge at man velger å 
døpe barna sine, sier sogneprest Jon-
Geir Dittmann

Å komme i gang
Har du spørsmål om dåp, ta gjerne 
kontakt med kirkekontoret. Å døpe 
barnet er å gå inn i en god og lang 
tradisjon. Vi som arbeider i kirken 
setter stor pris på dette møtet med 
barnet og med dere som foreldre. Vi 
vil gjerne bidra til at dåpsdagen blir 
både god og minnerik, og vi ønsker 
å holde kontakten med barnet etter 
hvert som det vokser til.

Kilde: www.re.kirken.no, 
www.kirken.no
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Gudstjenester
03.12 Ramnes kirke kl. 11:00. Gudstj.
03.12 Våle kirke kl. 11:00. Familieguds-
 tjeneste.
03.12 Undrumsdal kirke kl. 16:00. Gudstj.
10.12 Blomstergården kl. 11:00. Gudstj.
17.12 Våle kirke kl. 17:00. Julekonsert 
 med Våle kirkekor.
17.12 Ramnes kirke kl. 18:00. «Vi synger 
 julen inn».  
17.12 Re helsehus kl. 11:00. Nattverd-
 gudstjeneste.
24.12 Ramnes kirke kl. 14:00. Revetal 
 menighets julegudstjeneste.
24.12 Undrumsdal kirke kl. 14:00. 
 Familiegudstjeneste.
24.12 Vivestad kirke kl. 14:00. Familie -
 gudstjeneste.
24.12 Våle kirke kl. 15:30. Familiegudstj.
24.12 Ramnes kirke kl. 16:00. Familie-
 gudstjeneste.
25.12 Ramnes kirke kl. 11:00. Høytids-
 gudstjeneste.
25.12 Våle kirke kl. 12:00. Høytidsguds-
 tjeneste.
26.12 Fon kirke kl. 11:00. Høytidsguds-
 tjeneste.
31.12 Våle kirke kl. 17:00. Musikk-
 andakt.
01.01 Våle kirke kl. 11:00. Nyttårsguds-
 tjeneste.
07.01 Ramnes kirke kl. 11:00. Gudstj.
14.01 Fon kirke kl. 11:00. Misjonsguds-
 tjeneste.
14.01 Revetal menighet kl. 11:00. Gudstj.
14.01 Undrumsdal kirke kl. 11:00. Gudstj.
21.01 Våle kirke kl. 11:00. Misjonsguds-
 tjeneste.
28.01 Revetal menighet kl. 11:00. Gudstj.
28.01 Vivestad kirke kl. 11:00. Gudstj.

Offermål se: www.re.kirken.no

Arrangementer
17.12 Kl. 17:00 «Vi synger julen inn» i Våle 

kirke. Julekonsert med Våle kirkekor 
og Eva Langeland Gjerde som solist.

Sangkvelder
10. januar kl. 18:30 – 20:00
Ta med kr. 30,- til kveldsmat
Re bibliotek

Fon misjonssamband
07.01 Møte hos Reidun H. Enn 
 ek. 19:00
28.01 Møte hos Marit og Harald 
 Solberg kl. 19:00

Våle Normisjon
Møter på Våle menighetshus kl. 19:00
14.12 Adventsmøte.
05.01 Juletrefest kl. 18:00
18.01 Årsmøte

Våle misjonssamband
07.12 Adventsmøte på Våle menighets-
 hus kl. 19:00.
11.01 Årsmøte. Andakt v/Bjørn 
 Moldekleiv

Ramnes diakonat
17.01 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

17.12 Kl. 18:00 «Vi synger julen inn» i Ram-
nes kirke.

20.12 Kl. 18:00 «Vi synger julen inn» i Fon 
kirke. Adventsamling i samarbeid 
med barneklubben. Se side 10.

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
14.01 og 28.01

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
15.12 Klubbkveld med Grøtfest
20.12 «Vi synger jula inn» i Fon kirke
12.01 Klubbkveld
26.12 Klubbkveld

Superfredag
Røråstoppen skole kl. 18:30 - 20:45
For 5. - 7. klassinger
12.01 og 26.01

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

Våle kirkekor
Øvelse mandager på Våle menighetshus 
kl. 18:30 – 21:00

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

Luciakonsert
Undrumsdal Kirke 

onsdag 13. desember kl. 19:00.
Vi synger allsang sammen med Ram-
nes- og Våle Orkesteforening, Pop-Up-
koret, Truls Gran  på orgel og piano, 
Hilde Hogsnes og Oda Jonetta Joberg 
synger, og Frikk Ormestad Larsen spil-
ler xylofon.
Menighetsrådet serverer Lussekatter. 
Her er det mye å glede seg til. Sett av en 
time til å komme i god førjulsstemning. 

Hilsen Undrumsdal Menighetsråd


