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RE KIRKEKONTOR
Revetalgata 10, 3174 Revetal

Filmkveldene er åpne for alle 
ungdommer i alderen 13-20 
(åttendeklasse og oppover). Adressen 
er Holtungveien 867. De som er 
interessert kan gjerne ta kontakt på 
995 67 989. Som oftest begynner vi 
kl. 19.30 og avslutter kl. 23.00. Men 
hvis filmen er spesielt lang eller det er 
andre ting som gjør det hensiktsmessig 
kan tidene forskyves litt. Da sendes 
beskjed på SMS. Forrige semester var 
vi 10-12 ungdommer hver gang. Helt 
perfekt gruppestørrelse. Men vi tar 
gjerne imot flere.

Datoene er: 26. januar, 9. februar, 16. 
mars, 20. april, 11. mai, 15. juni
 

Filmkveld

Vika landhandel                  
og kafé                 

Hvitsteinveien 27                                 
Torsdag  kl. 12-18                                                
Fredag   kl. 12-18                                                  
Lørdag   kl. 12-16
vikalandhandel.no

tlf. 91176853
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Av Berit Therese Bruserud

Koret vårt startet som et prosjekt 
mot vårkonsert i 2016, og etter det 
har musikk blitt et satsningsområde. 
Konserten ble arrangert av 
menighetsrådet i Undrumsdal, 
som ønsket å samle musikkglade 
Undrumsdøler i kirken vår. Vi vil 
vise frem trekkspillere, pianister, 
band og solister, og det skal være en 
arena for alle. Det har blitt flere fine 
konserter hvor vi har vist frem mange 
forskjellige lokale aktører, som 
Ramnes og Våle Orkesterforening 
med klassiske stykker og opera, 
Frikk Ormestad Larsen på xylofon, 
og små og store sangere.  Vi begynte 
som Prosjektkoret, men utviklet oss 
til Popupkoret siden vi poppet opp 
når det var behov for sang i kirken. 

StayUpKoret i Undrumsdal
Det startet å hete 
Prosjektkoret, gikk over 
til Pop-up koret - poppet 
opp av og til. Nå heter 
det StayUpKoret fordi det 
ble stadig mer etterspurt. 
Etter en deilig julefeiring 
og vellykket Luciakonsert 
øver koret for fullt hver 
onsdag i Undumsdal Kirke.

StayUpKoret øver på onsdager i Undrumsdal kirke

Menighetsrådet har siden det jobbet 
videre med musikk, det ble arrangert 
Julekonsert i 2016, Sommerkonsert, 
Salmekveld og Julekonsert i 2017 og 
koret har fått være med som en del av 
dette arbeidet.

Måtte bytte navn
Ann-Karin Joberg er dirigenten vår, 

hun er selve motoren i koret. Ann-
Karin finner fine sanger, spiller piano, 
gitar, hun er også suverent flink til å 
finne andre aktører til konsertene. 
Vi er også heldige som har kantor 
Truls Gran, han er en kjemperessurs 
og støttespiller for oss, han hjelper oss 
med alt fra lydsjekk til sceneskrekk. 
Tusen takk!

Koret har etterhvert fått så mange 
oppdrag at vi har byttet navn til 
StayUpKoret. Vi synger på en del 
gudstjenester og det har blitt en veldig 
morsom hobby for oss som er med. På 
øvelsene våre er det masse latter og 
veldig koselig. 

Plass til flere
Nå øver vi mot Vårkonsert i 
samarbeid med Delk 8. mars i 
Undrumsdal kirke og vi skal være 
gjester i DELK Kirken i Horten 14. 
februar. Vi ønsker oss selvfølgelig 
flere sangglade Undrumsdølinger i 
alle former. Vi øver hver onsdag fra 
17.30-18.30 i kirken i Undrumsdal og 
følger skolens ferier. 
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Jesus trøstet disiplene og lovte å sende Den hellige ånd så de 
aldri skulle være alene. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Kari Sortland

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Den prateglade presten 
fikk et godt råd av kona si:
– En god tale har en god 

begynnelse og en god slutt. 
Og de to skal komme 

så nær hverandre 
som mulig.

– Mamma, kan jeg 
lese til jeg sovner?
– Ja, men ikke ett 

minutt lenger.

Jesus fortalte disiplene 
at han snart skulle 
dra tilbake til 
himmelen.

Prikk til prikkFargelegg!

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

1

2 3

4 5

6 7

8
9 10

11

12
13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2627

28
29

30

3132

33

34
35

36

37
3839

40



5

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 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 partallsuker kl.11.00 Røråstoppen
K-klubben (Revetal m.) 2.-4.klasse Søndag partallsuker kl.11.00 Røråstoppen
J-klubben (Revetal m.) 5.-10.klasse Søndag partallsuker 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: Irene Solberg

På Fon skole/ Fon Barnehage samles 20-30 jenter og gutter 
i ulike aldere til klubbkveld annenhver fredag. Her er full 
aktivitet i gymsalen eller morsomme leker og litt mat i 
klubbrommet. Stas er det også med utlodning eller andre 
leker. Litt sang og alltid en andakt. 

Dette er ingrediensene i Klubbene i Fon. Fornøyde jenter 
og gutter møter trofast opp og forteller med entusiasme hva 
de har vært med på til ventende foreldre. En utholdende 
ledergjeng har holdt på med dette positive tiltaket –nå 
gjennom flere generasjoner! Takk til dere trofaste og 
positive ledere.

Det er bare å møte opp i Miniklubben fra 4 år og i 
Barneklubben fra 2. klasse. Fredagskveldene i Fon er noe 
å glede seg til!

En morsom fredagskveld? 

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

Sted: Brårsenteret Barneavdelingen på biblioteket.
Velkommen!

Da er Miniklubben og Barneklubben i Fon det 
rette stedet!

Full fart på Miniklubben og Barneklubben i Fon.
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18-19. mars er det igjen fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelps prosjekter i mange land. 

I år er det særlig fokus på rent vann til enda flere mennesker. Til denne aksjonen trenger vi enda flere bøssebærere! 
Vi har mange roder og store avstander. Hvis du har tilgang til bil kan du også være sjåfør. 

Roden tar ca. to timer og det leveres ut bøsser i Ramnes og Våle kirke 18. mars – etter gudstjenestene, 
eller på ettermiddagen mandag 19. mars. Nærmere tid og sted angis i neste menighetsblad.

Bli bøssebærer! 

Det blir en gudstjeneste for hele storfamilien, med eller 
uten middelalderkostymer. Sverd, økser og andre våpen 
må legges fra seg ved inngangen. Vikarprest Ragnhild 
Christophersen og kantor Truls Gran leder gudstjenesten. 
Vafler og kaffe kan kjøpes etter gudstjenesten.

Resten av dagen er det program for store og små: 
Aktivitetskort for de minste, dramatisering av slaget i 
1163, kjepphest-skole, kjepphestløp, foredrag, markedstelt 
og god mat og drikke. 

Re middelalderdager
Som i fjor legger Revetal menighet og 
Undrumsdal menighet gudstjenestene 
sine til storteltet på Re middelalderdager 
søndag 11. februar kl.11. 

Fra Gudstjenesten på Re middelalderdager i 2017, foto 
PAA.

Og hvilke ungdommer! De var de flotteste ambassadører 
for neste generasjon; blide hyggelige, høflige og pålitelige. 
Fire ganger kom de rett fra skolen, litt slitne og litt sultne. 
Og som kjent, uten mat og drikke duger man dårlig. Derfor 
startet vi alle fire samværene med saft og litt å spise. Da 
var de klare for innsats. Det ble oppgaveløsing, spørsmål, 
samtaler og diskusjoner. Og så gode samtaler! Som 
gruppeleder lærte jeg nok like mye av disse ungdommene 
som de lærte av meg. Det er virkelig SÅ interessant å 
oppleve hvordan 14-åringer tenker og reflekterer. Det kan 
ofte gi oss voksne noe å tenke på.

Flotte konfirmanter!
I høst hadde jeg en fin opplevelse: Jeg 
hadde ni ungdommer på konfirmant-
hjemmegruppe. 

En av konfirmantgruppene i Re samlet sammen med 
undervisningsleder Randi Anne Skårdal. Foto PAA.

Tusen takk for at jeg fikk bli kjent med dere! Lykke til i 
konfirmanttiden og videre i livet! Og til foreldrene: Dere 
kan være stolte av barna deres. 

Hilsen Synnøve Finnerud
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Tekst: Kantor Bjørn Vidar Ulvedalen

I Våle satt Samuel Neergård og spilte til «Tenn lys!» og i 
Hof kirke satt Nora Haugen og gjorde det samme. På 
julaften spilte Kristoffer Bredvei Wergeland «Mitt hjerte 
alltid vanker» sammen med Paula Sophie Skaug Evensen 
på fløyte. Andreas Tretteteig prydet Tønsbergs blad i et 
desembernummer, hvor han forteller at han drømmer om en 
fremtid som profesjonell organist. 

Travel lærer
Ideen om å gi barn orgelundervisning viste seg å være en 
bærekraftig ide! De 15 årene jeg har drevet orgelskole har 
vært en travel tid. Orgelskolen har vært drevet aktivt med 
konserter og reisevirksomhet og interessen for skolen har 
hele veien vært stor. Faktisk holdt jeg mitt første foredrag 
om orgelskole før jeg egentlig hadde kommet i gang! Jeg har 
siden da vært «Norge rundt», samt flere steder i Skandinavia 
og holdt seminarer for organister og kirkemusikkskoler. Ja 
til og med i Strasbourg! Til det foredraget var jeg så spent at 
jeg kom frem en uke for tidlig….

Hva nå?
I skrivende stund har jeg 20 orgelelever. Jeg har lenge hatt en 

Orgelskolen mer aktuell
Gjennom 15 år har kantor Bjørn Vidar 
Ulvedalen lært barn i alle aldre å spille på 
dette mektige instrumentet. Her forteller 
Bjørn Vidar om erfaringene.

tanke om å gjøre mer av dette, så høsten som var så opprettet 
jeg en egen «filial» av orgelelever i Oslo, i samarbeid med 
kulturskolen og fellesrådet i Oslo. Jeg sa rett ut at det var 
for ille at landets hovedstad ikke hadde et orgeltilbud for 
barn. Det viste seg at tanken her også var overmoden, og 
de var ikke vanskelige å by opp til orgeldans! I april skal 
jeg ved to tilfeller til Sverige for å dele av ideene jeg har 
samt demonstrere det læremateriellet jeg har forfattet i disse 
årene, til sammen 7 bøker.  Les mer på www.re.kirken.no.

Bjørn Vidar Ulvedalen veileder Peder Kamfjord under 
en konsert i Våle kirke.

Tekst og foto Per Astrup Andreassen

Peggy bor i Bergsåsen sammen med mann og to barn på 5 og 
snart 3 år. Hun kommer fra jobb på fagbiblioteket på sykehuset 
i Tønsberg og er utdannet bibliotekar. 
-Jeg var veldig motivert og derfor glad for at jeg fikk jobben, 
sier Peggy, som var en av 52 søkere til jobben.
-Det er mye som passer meg fint med denne jobben, jobbe med 
administrasjon, møte mennesker og så er det meningsfullt å 
jobbe i kirken, sier hun.

Glad i friluftsliv
Peggy er opprinnelig fra Arendal, men flyttet til Nøtterøy 
da hun fant mannen i sitt liv. I 2014 ble de Reinger da de 

Ny sekretær
Peggy Cecilie Wilson Andersen startet i 
jobben som sekretær på kirkekontoret 
i Re i januar.

Peggy Cecilie Wilson Andersen startet som sekretær på 
kirkekontoret i januar.

flyttet de til Bergsåsen. Her bor de tett på naturen med flotte 
friluftsområder og kort vei til Langevann. Det blir mange 
turer ut i naturen med barna. Peggy er glad i friluftsliv og tar 
gjerne på joggeskoene og legger i vei ut på de flotte stiene i 
nærmiljøet. –Det er fantastisk å bo i Bergsåsen, med turterreng 
rett utenfor stuedøren og bare gode naboer, sier hun. Vi ønsker 
Peggy velkommen som medarbeider på kirkekontoret!
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Nyttårsforsett:

I år skal jeg begynne å røyke
De fleste nyttårsforsetter 
handler om at man skal 
få seg nye og bedre 
vaner: Trene mer, spise 
sunnere, kjøre mindre 
bil, spise mindre kjøtt, 
slutte å røyke, gå oftere 
i kirka, være mer sosial 
osv.

Til ettertanke

Av Ole Amund Hafell, diakon i Re

Ofte går det ikke så mange ukene før 
man likevel havner tilbake i gamle 
mønstre. Kanskje med en følelse 
av å ha mislykkes – igjen. Derfor 
tenkte jeg at jeg skulle snu på flisa 
i år. Kanskje starte forsiktig med 
røykeplaster, for så å gå over på lett 
menthol-røyk etter noen uker. Innen 
sommeren er jeg kanskje klar for 
rullings. Hvis jeg skulle mislykkes i 
dette prosjektet tror jeg at følelsen av 
nederlag ikke ville vært så stor. Det 
hadde kanskje vært like greit? På en 
annen side, den menneskelige natur 
har det med å venne seg til dårlige 
vaner lettere enn gode vaner. Kanskje 
jeg like gjerne skulle la være?

Gi seg selv anerkjennelse
Det er likevel noe fint med et nytt 
år. Det gir en anledning til å tenke 

over hvordan livet har vært, hvordan 
det er nå og hvordan jeg tenker meg 
at det skal være fremover. Noen ting 
ønsker vi å legge bak oss, andre ting 
vil vi videreføre og kanskje forsterke. 
En bedre innfallsvinkel enn å skulle 
starte med noe radikalt nytt er å heller 
bekrefte det som fungerte i fjor. Var 
det noe i året som har gått som jeg 
fikk til? Var det noe jeg begynte med 
som jeg kunne tenke meg å fortsette 
med? Det er bedre for selvfølelsen å 
gi seg selv anerkjennelse for noe som 
fungerer fremfor å legge enda flere 
potensielle nederlag foran seg. I møte 
med andre mennesker er det faktisk 
bedre å ha en god selvfølelse enn en 
følelse av å være mislykket. Du kan 
derfor få det bedre selv og bli et bedre 
medmenneske.

Håp for framtiden
Jeg er glad for at jeg tror på Gud. 
Budskapet om Jesus gir meg tro på at 
det er mulig å legge bak seg det som 
gikk galt i året som gikk, det gir meg 
en opplevelse av å være elsket og det 
gir meg et håp for fremtiden. Samtidig 
som han lover å hjelpe meg til å gjøre 
det gode – for meg selv og for andre 
– lover han også å hjelpe meg opp 
igjen når jeg ikke klarer det. Om jeg 
klarer å holde mine nyttårsforsetter 
eller ikke, om jeg til og med får meg 
noen nye uvaner, kan jeg tro at jeg har 
en medvandrer. Jesus går med meg. 
På en eller annen måte klarer han å 
lede meg på den veien som fører til 
den dagen da alt vondt skal bli lagt 
bak oss og alt skal bli nytt. Derfor blir 
mitt nyttårsforsett for 2018 å fortsette 
med å be pilegrimsbønnen til Birgitta 
av Vadstena:

«Herre, vis meg din vei og gi meg vilje 
til å gå den»

Menighetenes årsmøter:
Ramnes menighet:
Ramnes kirke 4. mars, 
ca. kl. 12. umiddelbart 
etter gudstjenesten. Saker 
som ønskes drøftet, 
kan meldes til Synnøve 
Finnerud, leder for 
Ramnes menighetsråd, på 
telefon 995 04 117 /
33 39 68 12 eller på e-post: 
tosfinne@online.no. 

Fon menighet:
Fon kirke umiddelbart 
etter gudstjenesten 11. 
mars, ca. kl. 12. Saker 
som ønskes drøftet, 
kan meldes til Harald 
Solberg, leder for Fon 
menighetsråd, 
tlf.: 415 59 471 eller 
e-post: harald@hasol.no.

Vivestad menighet:
Vivestad kirke 25. feb. ca. 
kl. 12, etter gudstjenesten. 
Saker som ønskes tatt opp, 
kan meldes til Tom Einar 
Hovet, leder for Vivestad 
menighetsråd, på telefon 
982 33 203, eller på e-post 
tomhovet@broadpark.no. 

Undrumsdal menighet:
Undrumsdal kirke 
søndag 11.mars, kl. 
19, umiddelbart etter 
gudstjenesten (som starter 
kl. 18). Saker som ønskes 
drøftet, kan meldes til 
Hans Olav Askjem, på 
telefon 478 00 538 eller på 
e-post: 
Flekkros@gmail.com

Våle menighet:
Våle kirke 18. mars umid-
delbart etter gudstjenesten 
som begynner kl.11.00.
Saker som ønskes drøftet 
meldes til Svein Terje 
Kvestad, leder for Våle 
menighetsråd, innen 13. 
mars. Sakene kan sendes 
på e-post til sveinterje.
kvestad@gmail.com eller 
på telefon 902 81 172.

Årsmøte Våle 
menighetshus

tirsdag 13. februar kl.19:00
er det årsmøte for Våle 

menighetshus. 
Vanlige årsmøtesaker. Enkel 

bevertning.
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DØPTE

RAMNES KIRKE
07.01 Lilly-Amine Solberg Løvvold

UNDRUMSDAL KIRKE
14.01 Kasper Mailund Olsen
14.01  Lucas André  Sjølett Nero
14.01 Tuva Flåten
 - døpt i Biri Kirke
14.01  Lisa Wiig Nordgård
14.01 Oliver Samskott

VÅLE KIRKE
03.12  Selma Salvesen Hammer 
03.12 Daniel Jonstang Juell

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
14.12  Anna Haugen
18.12 Anne-Lise Andvik
22.12  Harald Wedel-Jarlsberg

UNDRUMSDAL KIRKE
08.12 Ragnhild Marie Kverneland
20.12 Ruth Meier 

VIVESTAD KIRKE
24.11 Ella Lunde

VÅLE KIRKE
04.12 Inger Lise Solberg
06.12 Helma Kihle
03.01  Andreas Horn

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Kirkelige handlinger

Se www.re.kirken.no og klikk på påmelding i meny på venstre side. Der 
velges først kirke før opplysninger om brud og brudgom fylles inn. Nederst 
setter dere opp ønsket vigselsdato, gjerne med en alternativ dato. Gi beskjed 
om det ønskes tidspunkt kl. 12:30 eller 14:30.

Vielse i Re
Ønsker dere å vies i en av våre kirker i Re kan dere gå 
inn på vår nettside og registrere dere. Det er mulig å 
låne en CD med tips til musikk under vigselsseremonien.

Tekst: Bjørn Vidar Ulvedalen, 
kantor i Re

Innholdet blir av opphavsrettslige 
grunner ikke lagt ut på nett etc. 
Som kantorer i Re er vi behjelpelige 
med det musikalske til deres 
bryllupsseremoni. Denne CD’en, 
som begynner å bli noen år gammel, 
har gjort det enklere å velge fra et 
litt større repertoar, og visste du at 
salmer som «Navnet Jesus blekner 
aldri» har blitt en liten hit i brylluper 
etter at denne CD’en ble laget? Den er 
lett å synge og klinger friskt og fint, 
noe som er viktige kriterier for en god 
allsang. 

Flere valg er mulig slik at innholdet 
på denne CD’en må ikke forstås som 
det eneste vi spiller. Vi får mange 
ulike oppdrag og lytter til det enkelte 
brudepars ønsker. Om dere ønsker 
akkompagnement til solister dere 
ønsker i seremonien, er det viktig at 
solister stiller med skikkelige noter til 
oss. Vi har dessverre ikke mulighet til 
å gå inn på spotyfy o.l. og sitte å lytte 
oss frem til sangene. Dere finner stort 
sett det meste til salgs på internett. 

På min youtubekanal som du finner 
med å søke opp navnet mitt, finner du 

Egen vigsel-CD
I Re har vi en CD til utlån for brudepar som ønsker å 
lytte på musikken hjemme i ro og mak. 

opptak fra noen vielser. På Spotify har 
jeg en egen CD med tittelen «Norsk 
orgelromantikk». Der finner du blant 
annet bryllupsmarsjen som ble skrevet 
til Fridthjof Nansens bryllup, eller hva 
med en kongelig kroningshymne? 

Kirkeorgel er spesielt egnet til å 
fremføre alle typer musikk på. Orgel 
er som et symfoniorkester og har alt 
fra pianissimo til fortissimo: En gang 
kom en dame til meg og sa hun ønsket 
seg en sang avspilt på CD, for den var 
så spesiell. Jeg sa det var jo trist siden 
jeg jobber som musiker her. Det var 
en musikalhit og hun trodde den ikke 
egnet seg for orgel. Låta kjente jeg 
i utgangspunktet ikke, men etter at 
noter var funnet falt jeg også pladask 
for den, og jeg inviterte henne til 
galleriet for å høre min orgelversjon. 
Hun ble rørt til de grader og ønsket 
heretter alt på kirkeorgel. Godt 
bryllup!
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Gudstjenester
21.01 Våle kirke kl. 11:00. Misjonsgudstj.
21.01 Strand leirsted kl. 12:00. 
 Ungdomsgudstj.
28.01 Revetal menighet kl. 11:00. Gudstj.
28.01 Vivestad kirke kl. 11:00. Gudstj.
04.02  Våle kirke kl. 11:00. Gudstj.
04.02 Ramnes kirke kl. 11:00. 
 Familiegudstj. Januarklubben 
 deltar
11.02 Fon kirke kl. 11:00. Karnevals-
 gudstj. Utdeling av 4-årsbok
11.02  Storteltet Revetal, 
 Re Middelalderdager kl. 11:00. 
 Fellesgudstj. for Revetal og 
 Undrumsdal menigheter
18.02 Våle kirke kl. 11:00. Gudstj.
18.02  Flyttet fra Ramnes til Undrumsdal 
 kirke kl. 11:00. Gudstj.
25.02 Vivestad kirke kl. 11:00. Gudstj.
04.03 Ramnes kirke kl. 11:00. Gudstj.
04.03 Våle kirke kl. 18:00. Gudstj.  
 Besøk av Horten kirkekor og Våle 
 kirkekor
11.03 Revetal menighet kl. 11:00. Gudstj.
11.03 Fon kirke kl. 11:00. Gudstj.
11.03 Undrumsdal kirke kl. 18:00. 
 Gudstj.
18.03  Ramnes kirke kl. 11:00. Gudstj.
18.03 Våle kirke kl. 11:00. Gudstj. 
 Utdeling av 4-årsbok
25.03 Revetal menighet kl. 11:00. Gudstj.

Offermål se: www.re.kirken.no

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 Re bibliotek.
Hver tirsdag med unntak av skolens ferier

kl.14.00  Bibeltime. Servering av 
 suppe, kaffe og kringle.
 kl.17.00: Bibeltime

Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl. 19:00
08.02 Tale av Jon Georg Dale
01.03  Tale av Elias Lampa
30.03 Langfredagsmøte. 
 Tale av Åse Karlsen

Ramnes diakonat
Alltid onsdager unntatt 17. mai.
Re Helsehus kl. 17.00: 
21.02, 21.3 Påsken i ord og toner

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

Det skjer i Re

Søndagsskole og K-klubb på Revetal
På Røråstoppen skole kl. 11:00
28.01, 11.03 og 25.03

Søndagsskolen i Våle
I gudstjenestene i Våle kirke kl. 11:00, når 
det er dåp.

Miniklubben og Fredagsklubben i Fon
4 år – 1. klasse og 2. – 7.klasse
Kl. 18:00 – 19:30 i underetasjen Fon 
barnehage
26.01, 09.02, 09.03, 23.03

Superfredag
For 5. - 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18:30 - 20:45
26.01, 09.02, 09.03, 23.03

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. 19 – 21:00

Sangkvelder
14.02 kl.18:30-20:00 Re bibliotek, ta 
 med 30 kr. til kveldsmat
14.03 kl.18:30-20:00 Undrumsdal 
 kirke, gratis

Fon misjonssamband
11.02 Møte hos Astrid og Kåre Solberg 
 kl. 19.00
11.03 Møte kl.19.00

Våle Normisjon
15.02 Møte på Våle menighetshus 
 kl.19.00
17.03 Lørdagssamling på Våle 
 menighetshus. Vi får besøk av 
 pensjonert bibelskolelærer Tove 
 Rustan Skaar.
 

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

Takk!
Takk for alle som har bidratt 
med gave til menighetsbladet. 

Medio januar hadde det kommet inn 
kr. 15 350,- på konto 24003153319.

Ramnes kirke stenges i februar. Det 
medfører at gudstjenesten som var satt 
opp søndag 18.2 kl. 11:00 flyttes til 
Undrumsdal kirke.
Årsaken til at kirken stenger er utskifting 
av tre store bjelker i himlingen i skipet. 
Dette er bjelker som er så råtne at det i 
høst ble satt opp ekstra forsterkning inne 
i kirken.
Det er usikkert om arbeidene er ferdig til 
neste gudstjeneste den 4.3, men målet er at 
denne gudstjenesten skal gå som planlagt.
 
Når råteskadereparasjonene innvendig 
er ferdig er det planlagt at hele taket 
skal skiftes ut. Disse arbeidene starter 
forhåpentligvis i juni.

Stengt kirke


