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Av Per Astrup Andreassen

I år kan nye mennesker få hjelp når 
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon blir 
arrangert den 18-20. mars. Og fri-
villige fra Re deltar. Kanskje vi kan 
tangere fjorårets resultat med over kr. 
100.000,-, spør diakon Ole Hafell. At 
en bøssebærer banker på døren er et 
sikkert tegn på at det snart er påske. 
Den årlige Fasteaksjonen blir i år ar-
rangert for 51. gang, og går som van-
lig til Kirkens Nødhjelps arbeid i over 
25 land rundt om i verden. Sentralt 
står arbeid med vann, hygiene, toalet-
ter og traumebehandling.

– «Ja, vi elsker dette vannet» er te-
maet for årets aksjon, og det er ikke 
uten grunn at vi prioriterer vann i ar-
beidet vårt. Skole og helse er viktig, 
men uten rent vann blir elevene syke 
og helsetilbudet overbelastet av men-
nesker med vannrelaterte sykdom-

Gåturen som redder liv
Folk på flukt fra Boko
Haram og Kongo er blant 
de som akkurat nå drar 
nytte av pengene fra fjor-
årets Fasteaksjon.

Aksjonslederne Randi Anne Skårdal og Ole Hafell gjør klart til fasteaksjonen.

mer. Derfor fortsetter vi å gi folk rent 
vann, sier generalsekretær i Kirkens 
Nødhjelp, Anne-Marie Helland.

Våknet til lyden av skudd
Pengene som kommer inn fra Faste-
aksjonen gir Kirkens Nødhjelp mulig-
heten til å reagere raskt i kriser, og er 
dermed med på å redde liv. I år har 
organisasjonen brukt penger fra Faste-
aksjonen til å hjelpe folk som blant 
annet er på flukt fra Boko Haram og 
et kriserammet Kongo.

– Vi våknet til lyden av skudd, og la 
ut på flukt. Vi måtte etterlate alt vi 
hadde. Vi var på flukt i flere dager, og 
måtte gå langt uten verken mat eller 
drikke, forteller 14 år gamle Kany.

Hun er en av 4,8 millioner kongolesere 
som er på flukt i dag. Livet er snudd 
på hodet i løpet av kort tid for Kany. 
Det er når krisene i livet oppstår, det 
er nødvendig med ekstra hjelp.

Jobber over hele verden
Slik er det for de fleste flyktninger, 
som forlater det meste de har når de 
legger ut på flukt. I tillegg til kongo-
lesiske flyktninger jobber også Kir-
kens Nødhjelp blant flyktninger fra 
Syria, Myanmar, Sør-Sudan og flere 
andre land. I tillegg driver organisa-
sjonen langsiktig utviklingsarbeid i 
en rekke land rundt om i verden.

– Hvert år får vi muligheten til å gjøre 
noe for andre som bor langt unna 
oss, og som mangler noe av det mest 
grunnleggende, slik som vann og et 
sted å gå på do. Vi mener dette også 
angår oss her lokalt, og derfor deltar 
vi i årets Fasteaksjon, sier diakon og 
aksjonsleder Ole Hafell.

Det blir mulig å støtte opp om aksjo-
nen ved å gi i bøsser, men også ved å 
sende et valgfritt beløp via Vipps til 
2426, eller ved å sende SMS med ko-
deordet GAVE til 2426 (200 kr).

Kany, en av 4,8 millioner på flukt.
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Kjære besteforeldre, diakoner, frivillige, foreldre, kantorer, kapellaner, 
kateketer, kirketjenere, klokkere, KN-kontakter, konfirmanter, onkler, 
organister, pastorer, sogneprester, søsken, tanter, trosopplærere, trofaste 
kirkegjengere, trofaste givere og dere som er troende til litt av hvert!

Kirkens Nødhjelp tilhører hver og en av dere. Og oss alle. Sammen med kirker og menigheter over hele 
verden fremmer vi menneskeverd, rettferdighet og vern om skaperverket. Hver dag. Sammen redder og 
beskytter vi liv i katastrofer. Sammen gir vi mennesker som er født på feil side av urettferdigheten, en vei ut av 
fattigdom. Sammen krever vi en slutt på urettferdigheten som deler mennesker inn i rike og fattige, mektige 
og avmektige. Sammen skal vi gi flere millioner mennesker nye muligheter i 2018!

Fasteaksjonen er vårt største felles løft. Siden 1967 har vi sammen løftet aksjonen til stadig nye 
høyder. Vi ser at det nytter, vi håper, og derfor løfter vi enda litt høyere. Men vi løfter ikke bare bøsser og 
innsamlingsresultater. Sammen løfter vi menighetenes internasjonale diakonale engasjement frem i lyset. 
Sammen løfter vi den verdensvide kirke, vår kristne tro, menneskeverdet og nestekjærligheten. Vi løfter 
glassene for en verden der ingen mangler tilgang til rent vann. Klimakrisen er også en vannkrise. Derfor 
hever vi også stemmene våre for at Norge skal kutte i utslippene av klimagasser.  

Søndag 18. til tirsdag 20. mars løfter vi igjen! Sammen styrker vi innsatsen for at alle som bor i deres 
nærområde skal få muligheten til å gi til en bøssebærer. Vi vet at nøkkelen til en vellykket aksjon er at hele 
menigheten løfter i flokk, at foreldre og andre frivillige bærer bøsser sammen med konfirmantene. Og vi vet 
at vi kan få det til. Sammen. 

Tusen takk! Og lykke til!

Hilsen alle oss beredskapseksperter, brønnborere, database-
ansvarlige, distriktskontakter, hygienepromotører, innsamlere, 
IT-folk, kommunikasjonsrådgivere, ledere, regionskoordinatorer, 
regnskapsførere, resepsjonister, utviklingspolitiske rådgivere, 
vanningeniører og økonomer i Kirkens Nødhjelp

FASTEAKSJONEN 2018

18.-20. MARS
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– Over 85 prosent av de som bodde i landsbyen hvor jeg 
jobbet ble drept. Jeg flyktet tilbake til byen hvor familien 
min bodde, men etter to dager kom krigen også dit. Det var 
da vi bestemte oss for å flykte, forteller Innocent.

Takker Gud for at han er trygg
Han og familien var først på flukt i skogen utenfor byen 
Kamako i Kongo, men da Innocent kom seg inn igjen 
til byen og fikk se hvordan regjeringssoldatene hadde
endevendt hjemmet hans, bestemte han seg for at familien 
måtte flykte til Angola.

Innocent forteller om en konflikt der regjeringssoldater 
og den opposisjonelle militsen kjemper mot hverandre, og 
hvor begge sider utfører brudd på menneskerettighetene.
– Takket være Gud kom vi oss i trygghet. Det er han som 
svarer på alle vanskeligheter, og han støtter meg når jeg er 
trøtt, sier Innocent.

Kirkens Nødhjelps alt-mulig-mann
For Innocent er troen viktig, og hver kveld før han legger 
seg bruker han 15 minutter til å lese Bibelen. At livet har 

Flyktningen som hjelper flyktninger

Innocents historie er ingen uskyldig historie. 
Han og familien flyktet i frykt for å miste 
livet. Nå jobber Innocent for Kirkens Nød-
hjelp for å kunne hjelpe andre.

vært vanskelig i det siste fører ikke til at han mister troen, 
tvert imot.
– Selv når livet er vanskelig er Gud alltid med meg. Den 
som kaller på hans navn vil få det de ber om. Så er det 
samtidig viktig å hjelpe andre, slik det står i Bibelen, sier 
Innocent.
Hans ansvar er å følge opp alle de som jobber for Kirkens Nød-
hjelp i leiren. Flyktninger får 1000 kwanza i dagslønn for å ut-
føre ulike typer praktisk arbeid. Det blir rundt 48 kroner dagen. 
Jobbene kan være å vaske toaletter, bringe vann til leiren eller 
tømme søppel. Egentlig får ikke flyktninger fra Kongo jobbe 
i Angola, men så lenge lønnen ikke er høyere enn 1000 kwan-
za, lar det seg gjøre. Innocent er mannen som skal følge opp 
alle disse, og det gjør han med stor stolthet.

Ønsker seg til Europa for å lære
– Jeg får bruke erfaringen min til å hjelpe andre i sam-
me situasjon. I tillegg er det stort å få jobbe for Kirkens 
Nødhjelp, sier Innocent som tidligere har jobbet med men-
neskerettigheter i Kongo.
Han er opptatt av at alle som kan, også nordmenn, skal 
hjelpe de som trenger det, og viser til da Jesus fortalte 
hvordan han ble tatt imot og gitt mat og drikke da han var 
sulten og tørst.
– I framtiden ønsker jeg å besøke Europa, få ny lærdom, 
som jeg senere kan ta med til hjemlandet mitt Kongo. Men 
slik det er nå kan jeg ikke reise hjem i frykt for hva som 
kan skje, avslutter Innocent.

Flyktninger som hjelper, Inocent. Foto: Kirkens Nødhjelp / Håvard Bjelland.
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Djedo og familien bor i et telt. Han 
bor ikke i telt fordi han vil, men fordi 
han måtte flykte fra en krig. Teltet til 
Djedo og familien står i en flyktning-
leir i et land som heter Angola. Men 
Djedo kommer fra nabolandet Kongo. 
Familien hans måtte flykte da en krig 
startet i Kongo. Da gikk de til fots i 
flere dager gjennom en kjempestor 
skog.

Lastebil med vann
Djedo vet ikke hvorfor det er krig i 
Kongo, men pappa forteller det er 
fordi det er flere som ikke liker det 
presidenten gjør. Og de mener de ikke 
blir hørt av politikerne. Så derfor har 
de startet en krig.
Djedo og familien klarte å komme 
seg unna krigen, og nå er de trygge 
i flyktningleiren der de bor i et telt. 
I flyktningleiren er det bygd en stor 
vanntank som hver dag blir fylt opp 
med vann. Det kommer en stor laste-
bil som er fylt med vann, og som fyller 
opp vanntanken. Tre ganger om dagen 
kan Djedo og alle de andre i flyktning-
leiren komme med vannkanna si og 

På jakt etter vann
Djedo er fem år, men han 
er storebror til hele tre
søsken. Og han liker å 
hjelpe småsøsknene sine. 
Noe av det gøyeste Djedo 
vet er å bli med mamma 
og hente vann i brønnen. 

fylle den opp med rent vann.
Da Djedo og familien var på flukt i 
skogen hadde de ikke rent vann. Da 
var det mange som ble syke i magen. 
Djedo manglet også mat og gode 
klær. Det å være på flukt kan være 
skummelt og vanskelig. Derfor er det 
bra at han nå får bo i en flyktningleir 
hvor det både er vann, mat og et sted 
å kjøpe litt utstyr.

Superhelt
Selv om Djedo bare er fem år, så går 
han på skolen. Og det synes han er 
kjempegøy. Mange av de som er på 
flukt får ikke gå på skole, men det 

Djedo elsker å spille fotball. Foto Kirkens Nødhjelp/Håvard Bjelland.

får Djedo. Og på skolen lærer han 
et språk som heter portugisisk. Det 
språket snakker de i Angola, der
Djedo bor nå. I tillegg synger de på 
skolen, og det liker han godt.
Noe av det gøyeste Djedo vet er 
å spille fotball, gjerne med små-
søsknene, og liker han å lekeslåss med 
lillebror. Og når de er ferdige med å 
leke, drikker de vannet som Djedo 
har hentet. Djedo er en superhelt som 
sørger for at både han og søsknene 
kan drikke rent vann.
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Munken Frans gjorde en tidsreise fra 11 hundretallet til 
gudstjenesten på Re Middelalderdager. Han fikk seg en 
overraskelse da han måtte samarbeide med en kvinnelig 
prest og at gudstjenesten var på norsk, ikke på latin.

Vikarprest Ragnhild Christophersen og diakon Ole Hafell 
(i rollen som munken Frans), gjennomførte en gudstjeneste 
som ble forståelig for mennesker i 2018. Samtidig fikk me-
nigheten et lite innblikk i gudstjenestefeiring slik den kunne 

Middelaldergudstjeneste
11 hundretallet møtte 2018 da Revetal og 
Undrumsdal menighet inviterte til middel-
aldergudstjeneste på Revetal.

være i perioden fra slagene på Re. De to menighetene sørget 
for servering av nybakte og varme fastelavnsboller.

Dette ønsket har vi hatt i mange år. Vi har gjennom årene 
fått en god del forespørsler om dette. Saken «benkeputer» 
har nå fått ny aktualitet da kirken ellers har blitt betydelig 
restaurert både innvendig og utvendig. 
 
Så til sakens kjerne, putene koster mange penger. Vi vil med 
dette opplyse om at det er mulighet for lag, foreninger, be-

Benkeputer i kirken
Fon menighet ber om bidrag så de kan gå 
til innkjøp av puter for å legge i de harde 
kirkebenkene.

drifter og enkeltpersoner å 
bidra økonomisk. Lite eller 
stort bidrag, alle monner 
drar. Vi satser på å få pu-
tene på plass i løpet av året.

Ønsker du å gi en gave kan 
du benytte kontonummer 2557 51 04498, eller VIPPS til Fon 
menighet (nr. 81718). Merk gaven med «Benkeputer». 

Med hilsen Fon menighetsråd

Det er den hvite fargen som bl.a. brukes i juletiden og i
påsketiden som mangler. Menighetsrådet har innledet et 
samarbeid med tekstilkunstner Laila Thorrud fra Hof. Hun 
har også laget et sett med den grønne fargen som ble anskaf-
fet i 2012. Menighetsrådet har opprettet en komite som består 
av Valborg Enne, Gro Dahl, Bitten Brennhovd og sogneprest 
Jon-Geir Dittmann. Det er ønskelig å anskaffe et komplett 
hvitt sett som består av antipendium (alterklede), messeha-

Liturgiske plagg
Våle menighetsråd arbeider med å sup-
plere det som allerede finnes av liturgiske 
plagg og tekstiler i kirken. 

Rosett fra grønnmessehakel som 
ble laget til Våle kirke i 2012

kel (som presten 
bruker under natt-
verden), stola (pre-
stens skulderbånd) 
prekestolsklede og 
lesepultklede. 
Samtidig arbeider 
menighetsrådet også 
for å skaffe midler 
til disse tekstilene. 
Vi kommer tilbake 
med mer informasjon om hvordan man kan bidra til å støtte 
dette tiltaket.
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Finn 5 feil

Vitser

De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

Tegning: Trevor Keen

Kjell møtte Are 
som hadde en apekatt på 

skulderen.
– Hvor fikk du tak i den? 

spurte Kjell.
– Jeg vant ham på tivoli, 

svarte apekatten.

– Doktor, jeg har 
svelget en kulepenn!

– Jeg kommer med én gang.
– Hva skal jeg gjøre i 

mellomtiden?
– Bruk blyant.

Jesus besøkte søstrene Marta 
og Maria. Marta stresset og 

kavet, mens Maria satte seg ned og lyttet til Jesus. 
Jesus sa: «Maria har valgt den gode del.»

Finn veien gjennom bikuben!Fargelegg!

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.

Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.

Supersetning
Salme 139,14

9 
2017

27. august

  Når jeg ser 

din himmel

Ju jitsu 
– lær samuraienes 

selvforsvar!
side 9

Ditt ord er en lykt for min fot 

og et lys for min sti.

Supersetning
Salme 119,105

10 
2017

17. september

Gud gir 

  de 10 bud

Gøy 
med basketball!

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal 

dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33 15 

201719. november

Guds rike og 
de små

Hyttelandsby 
i skogen!      

side 9

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.

Supersetning
Johannes 3,16

14 
2017

5. november

En ny himmel og 
  en ny jord

– Jeg elsker 
å synge!     

side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

13 
2017

29. oktober

Jesus og 
den lamme 

mannen

Kult med 
hip-hop!   

side 9

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren, som kaller deg ved navn.

Supersetning
Jesaja 45,3

12 
2017

15. oktober

Skatten og 
perlen

Aktive Ester! 
side 9

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg.

SupersetningMatteus 6,33

11 
2017

17. september

Jesus hos Marta og Maria

Koselig med kanin!side 9

Gi barnebladet 
BARNAS til et barn 

du er glad i!

Disse oppgavene 
er hentet 
fra bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

Kan du hjelpe bien å finne veien gjennom bikuben?
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Lørdag og søndag 14. og 15. april 
inviteres 2. og 3. klassinger  fra hele RE 
til å være Tårnagent i Våle kirke!

Som tårnagent får du egen agentkode, 
og du får være med å løse oppdrag og 
mysterier! Sammen skal vi utforske 
kirken, Bibelen, tårnet og kirkeklokkene. 
Alt vi finner ut i løpet av helgen, skal vi 
vise fram og fortelle om på en helt 
spesiell gudstjeneste på søndagen! 

Meld deg på: www.re.kirken.no
Trenger du mer informasjon kontakt Irene Solberg, 
irene.solberg@re.kirken.no, tlf. 988 27 235

Har du lyst til å gå på symboljakt i kirken? 
Lurer du på hva slags mysterier du finner i Bibelen? 
Liker du agent-mat? 

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.

- Bli med på Tårnagenthelg!
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«Klapp alle hender i glede!»
Vi er samlet til siste 
konfirmantsamling før 
påske. Tre konfirmanter 
og jeg. 

Til ettertanke

Av vikarierende sogneprest Ragnhild 
Christophersen

Temaet er påske – vi møtes i kir-
kerommet. Jeg har planlagt en
«vandring» gjennom påskeuka, en 
gjennomgang av de ulike dagene fra 
palmesøndag via skjærtorsdag, lang-
fredag til påskedag. 

Palmesøndag
Vi vifter med palmegreiner og roper 
Hosianna. Det vil si – de av oss som 
har evne til verbalt språk, roper.  Ikke 
alle konfirmantene i gruppa har den 
evnen. Vi fortsetter til skjærtorsdag, 
plasserer oss rundt bordet. Får smake 
vin og brød og oppleve nattverdens 
undring og mysterium. Men så..

Langfredag
Jeg forteller om Jesus som ble tatt til 
fange, som ble dømt til å dø på et kors. 
Og viser bilde av Jesus på korset hvor 
han utånder og dør. Mørket faller over 
Golgata og over konfirmantflokken i 
kirkerommet. Stemningen er til å ta 
og føle på. 
Synne ser på meg med triste øyne, 
tårene renner, hun begynner å ule. 
Synne er en av konfirmantene som 
ikke kan sette ord på det hun opplever 
og føler. Men kroppsspråket er intakt 
– det er ingen tvil om hva hun prøver 
å uttrykke. Synne blir veldig ute av 

seg. Hun reiser seg opp, løper rundt i 
kirkerommet mens hun utstøter ulike 
lyder. Vonde lyder. Tristhet og fortvi-
lelse. Det er ingen tvil om hva lang-
fredagens fortelling gjør med henne. 

Påskedag
Jeg skynder meg å finne frem bildet 
fra påskedagen – bildet av den opp-
standne Jesus. Bildet hvor fargene og 
lyset stråler frem. Den tomme grav 
med den seirende Kristus ved siden 
av. Jeg forter meg bort til Synne. «Se 
her Synne, Jesus er ikke lenger død, 
han har blitt levende igjen. Jesus er 
sterkere enn døden! Jesus lever fort-
satt og er her sammen med oss! Jesus 
lever, Synne»

Synne stopper opp, legger hodet 
sitt på skakke og ser meg rett inn i
øynene. 

Jeg glemmer aldri ansiktet jeg da 
så inn i. Tårene som rant nedover 

Synnes kinn. Også – Synne løfter 
hendene og KLAPPER! 

Hun som ikke har evnen til å uttrykke 
ord med munnen – hun KLAPPER 
med hendene. Gleden lyser ut av 
øynene hennes. Snakk om formidling!

Sorgen er snudd til glede
Sorgen er snudd til glede. Fortvilelse 
til jubel! Døden fikk ikke det siste 
ordet. Jesus seiret! Vi har fått del i 
seieren og gleden! Del i håpet om at 
døden heller ikke for oss er det siste. 
Påskens budskap er sterkt! Det hand-
ler om liv og død. Det handler om 
Ham som var villig til å gå den tunge 
veien for deg og meg. Ingen enkel vei. 
Det kostet. 
På konfirmantsamlingen med Synne 
og de to andre konfirmantene fikk 
jeg et sterkt møte med dramatikken 
– og ikke minst et møte med jubelen 
og applausen over påskedagens store 
og grensesprengende budskap! Jesus 
lever! Han er her – levende i blant 
oss! La oss KLAPPE og glede oss 
sammen!! God påske!

«Klapp, alle hender, i glede!
Dette er dagen Gud har gjort. 
Dette er dagen da Jesus 
åpnet for alle livets port!
Jesus sto opp igjen, han er her, 
halleluja!
Jesus stod opp igjen, han er her, 
halleluja! 

Jan Visser/Eyvind Skeie

Ragnhild Christophersen.



12

DØPTE

FON KIRKE
11.02 Thea Sparre Bergan
04.03 Andreas Anholt Eriksen

RAMNES KIRKE
04.02 Richard André Rugsland

VIVESTAD KIRKE
25.02 Edvard Ekvall Aasland
25.02 Margrethe Rui

VÅLE KIRKE
21.01 Frida Johannessen Kaldager
21.01 Oliver Henriksen
04.02 Felix Andrè Vrolijk-Moss
18.02 Lucas Lie-Saglien
18.02 Theo Anfinsen Ormestad

Kirkelige handlinger

Palmesøndag 25. mars
Kl.11.00: Gudstjeneste på Røråstoppen skole. 
Barnas påskedag! Det blir påskevandring ledet av 
undervisningsleder Randi Anne Skårdal og kantor 
Truls Gran. Kirkelunsj etter gudstjenesten.

Skjærtorsdag 29. mars
Kl. 11.00: Re Helsehus. Nattverdgudstjeneste. Sog-
neprest Jon-Geir Dittmann og kantor Bjørn Vidar 
Ulvedalen. 

Kl. 18.00: Våle kirke. Gudstjeneste med nattverd 
ved sogneprest Jon-Geir Dittmann og kantor Bjørn 
Vidar Ulvedalen.

Langfredag 30. mars
Kl. 11.00: Fon kirke. Gudstjeneste ved sogneprest 
Jon-Geir Dittmann og kantor Truls Gran. Sissel Ke-
bely leser fra lidelseshistorien.

Kl. 19.00: Våle menighetshus. Langfredagsmøte 
med Våle misjonssamband. Taler: Åse Karlsen

Påskens gudstjenester i Re
1. påskedag 1. april
Kl. 9:00: Vivestad kirke Påskeotte. Sogneprest Jon-
Geir Dittmann og kantor Bjørn Vidar Ulvedalen.
Påskefrokost på Sagatun etter gudstjenesten.

Kl. 11:00: Ramnes kirke. Høytidsgudstjeneste med 
dåp og nattverd. Vikarprest Ragnhild Christophersen 
og kantor Truls Gran. 

Kl. 11:00: Våle kirke Høytidsgudstjeneste med natt-
verd. Sogneprest Jon-Geir Dittmann og kantor Bjørn 
Vidar Ulvedalen.

2. påskedag, 2. april
Kl. 11:00: Undrumsdal kirke. Høytidsgudstjeneste 
med dåp og nattverd. Vikarprest Ragnhild Christop-
hersen og kantor Truls Gran.

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
15.02 Reidar Andreas Gjersøe
 -seremoni i Fon kirke 
21.02 Gunnar Hansen 
 -seremoni i Fon kirke
23.02 Magnhild Bugge Hansen
 -seremoni i Våle kirke
23.02 Main Edel Larsen
 -seremoni i Våle kirke
02.03 Anger Arnbjørn Wold
 -seremoni i Fon kirke

VÅLE KIRKE
01.02 Rolf Hagen
14.02 Liv Topstad
21.02 Gunborg Sjuve
02.03 Solveig Eilers
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Gudstjenester
18.03  Ramnes kirke kl. 11.00. Gudstj.
18.03 Våle kirke kl. 11.00. Gudstj. 
 Utdeling av 4-årsbok. Årsmøte rett 
 etter gudstjenesten.
25.03 Revetal menighet kl. 11.00. Gudstj. 
 Barnas påskedag.
29.03  Re helsehus kl. 11.00. Gudstj. 
29.03   Våle kirke kl. 18.00. Gudstj. 
30.03  Fon kirke kl.11.00. Gudstj. 
01.04 Våle kirke kl.11.00. Gudstj. 
01.04 Ramnes kirke kl.11.00. Gudstj.
01.04.  Vivestad kirke kl.09.00. Gudstj. 
 Påskeotte. Påskefrokost på Sagatun 
 etter gudstjenesten
02.04 Undrumsdal kirke kl.11.00. Gudstj. 
08.04  Revetal menighet kl.11.00. Gudstj. 
 Utdeling av 4-årsbok
15.04 Våle kirke kl.11.00. Gudstj. 
 Tårnagentene deltar.
15.04  Ramnes kirke kl.11.00. Gudstj.
22.04 Undrumsdal kirke kl.11.00. Gudstj.
22.04 Fon kirke kl.11.00. Gudstj.
22.04 Revetal menighet kl.11.00. Gudstj.
29.04 Ramnes kirke kl.11.00. Gudstj.
29.04 Våle kirke kl.11.00. Gudstj.
03.05 Ramnes kirke kl.19.00. Samtale-
 gudstjeneste med konfirmantene.
06.05 Vivestad kirke kl.11.00. 
 Konfirmasjonsgudstj.
10.05 Øyfjell kl.11.00. Gudstj.

Offermål se: www.re.kirken.no

Arrangementer
11.-12.mai «Godhet 2018» - Godhetsdager 
med Revetal menighet

Re helsehus, andakter
Andakt hver tirsdag kl.11.00 med unntak 
av helligdager. Andakt med nattverd den 
første tirsdagen hver måned.

Våle Normisjon
17.03 Bibeldag(lørdag). Taler: Tove 
 Rustan Skaar. Tema: Disippel 
 i vår tid. Møter kl.14.00 og 
 kl. 17.00 med matpause mellom.
19.04 Møte på menighetshuset kl.19.00.
 Tema: «Visst skal våren komme».
17.05 Fest på menighetshuset kl.18.00.

Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl.19.00
30.03 Langfredagsmøte. Tale av 
 Åse Karlsen
05.04 Tale av Øyvind Lohne
03.05 Besøk av Heidi og Torkjell 
 Halvorsen
17.05 Fest på menighetshuset kl.18.00

Ramnes diakonat
Re Helsehus kl.17.00:
21.03 Påsken i ord og toner v/ Heidi og 
 Torkjell Halvorsen
18.04 Besøk av Sangkveldgjengen med 
 diakon Ole Hafell
17.05 NB! kl 18.00: 17.-mai fest

Tid for bønn
Hver onsdag i kapellet bak Våle kirke fra 
klokken 08.30-09.30.

Det skjer i Re

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Babysang
Kl. 10.00-11.00 på Re bibliotek. 
Hver tirsdag med unntak av skolens ferier

Søndagsskole og K-klubb og J-klubb 
på Revetal
På Røråstoppen skole kl.11.00
25.03: Barnas påskedag, 08.04, 22.04, 

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 
i Fon barnehage
23.03, 06.04, 20.04, 04.05

Superfredag
For 5.-7. klassinger
Røråstoppen skole kl.18.30-20.45
23.03, 06.04, 20.04, 04.05

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.19.00-21.00

Sangkvelder
14.03 kl.18.30-20.00 Undrumsdal 
 kirke, gratis
18.04 kl.17.00-20.00 Helsehuset 
 – Diakonatet: Loddsalg kr 10,- 
 per åre
09.05 kl. 18.30-20.00 Vivestad kirke, 
 ta med 30 kroner til kveldsmat.

Fellesmøter
18.03 Fellesmøte i Bjerkely kirke/
 menighetssenter kl. 19.00. Tema: 
 Diakoni. Sang av Maria og Jan 
 Øyvind Moskvil. Arrangeres av 
 DELK, NLM og Normisjon.

Fon misjonssamband
18.03 Fellesmøte på Bjerkely kirke 
 kl.19.00
08.04 Møte hos Vigdis Lønmo kl.19.00
06.05 Møte hos Ragnhild Fjeld kl.19.00

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

Profesjonell og personlig veiledning
i forbindelse med gravferden.

Vi kommer gjerne hjem for samtale.
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Tekst Heidi Brundtland og Per Astrup Andreassen

Menighetsutvalget er fortsatt optimistisk og har stor tro på 
at menigheten skal ha vekst og nå ut til både barn, barne-
familier, voksne og pensjonister som bor på Revetal, og som 
ønsker kort vei til gudstjenestene på Røråstoppen skole.

Fortsatt grunnlag for drift
Are Jacobsen og Ole Harald Neergård er to av ildsjelene i 
menigheten. De ser en sammenheng mellom engasjement i 
Revetal menighet og giverglede.

- Det er heldigvis også givere som ikke selv er engasjert i 
menigheten som har vært faste givere i alle år, fordi de ser 
viktigheten av denne type menighet. En støtte vi er svært 
glade for, sier Are. 

Barna trives 
Med tilhold på Røråstoppen skole og den stadig økende be-
folkningen i og rundt Revetal er det grunnlag for en guds-
tjenstefeirende menighet på Revetal. Med en litt friere og 
annerledes måte å gjennomføre gudstjenester på har menig-
hetsutvalget stor tro på at dette er et godt supplement til de 
andre gudstjenestene i Re. 

Spesielt tyder responsen fra mange av barna på at dette må 
vi satse på videre. Flere av barna gir uttrykk for at de gleder 
seg til søndag formiddag på Røråstoppen. Her treffer de an-

Livskraftig menighet
Revetal menighet trenger økte inntekter 
for å opprettholde dagens satsing. Derfor 
ønsker menigheten å sette fokus på giver-
tjenesten.

dre barn, får delta på de forskjellige aldersbestemte grup-
pene mens gudstjenesten pågår, så får de springe rundt og 
leke i gymsalen etterpå.

Satse på givertjenesten
Det er derfor med frimodighet Are og Ole Harald tør å ut-
fordre gamle givere og forhåpentligvis nye givere til å bidra 
i givertjenesten, nettopp fordi vi ønsker å fortsette med å gi 
barnefamilier, unge, voksne og eldre et menighetstilbud på 
Revetal. 
Are har også jobbet med å få til en enklere måte å registrere 
givere på. Det vil komme mer informasjon om dette senere. 
Hvis du ønsker å registrere deg allerede nå kan du ta kontakt 
med Are Jacobsen på epost: are.jacobsen@gmail.com. 

Vi vil rette en takk til alle som støtter Revetal menighet.

Are Jacobsen og Ole Harald Neergård oppfordrer til å 
bli med i givertjenesten. Foto Heidi Brundtland.

Menigheten blir tatt med på en vandring i gymsalen - fra 
palmesøndag fram til den tomme graven og Jesu seier 
over døden. Det lages stasjoner i gymsalen der blant
annet nattverdbordet dekkes, korset bæres og løftes opp. 
Det lages palmeblader og deltakerne får selv være med å 
snekre korset. Bibelens tekst fra påsken blir samtidig lest 
opp ved de forskjellige stasjonene. 

Påskevandring
Palmesøndag er det barnas påskedag på 
gudstjenesten på Røråstoppen da er det 
tradisjon for påskevandring 

Revetal menighet
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Av Stina M. Aa. Neergård

- De som er under skolealder går på 
søndagsskolen, gruppa for barn som 
går i første til fjerde klasse hører til på 
K-klubben, mens de eldste, fra femte 

Isfest og kanoer som velter
Annenhver søndag er Mina Horn (snart 14) og Samuel 
Neergård (snart 13) på J-klubben. Når det er gudstjeneste 
i Revetal menighet blir nemlig barna og ungdommene 
delt i tre grupper etter alder.

Samuel.

klasse og oppover kaller seg J-klub-
ben, forklarer Samuel. Han synes det 
er bra at barna og ungdommene har et 
eget opplegg i kirka.

– Jeg tror J-klubb er morsommere enn 
å høre på når presten preker, smiler 
han lurt.  – Men vi får høre bibelfortel-
linger også. En av fortellingene vi har 
hatt om som jeg liker godt er når Jesus 
helbreder ti spedalske, men bare en 
kommer tilbake for å takke ham.

Mina liker at de ofte har leker på
J-klubben.  – Det er fint, gøy og hyg-
gelig å være der, synes hun.Både Mina 
og Samuel begynte på søndagsskolen 
allerede da de var to-tre år gamle. – Mina.

Mitt beste minne fra søndagsskolen og 
K-klubben er at vi hadde isfest, fortel-
ler Mina. 

Samuel husker aller best den gangen
J-klubben var på kanotur: – Alle 
kanoene velta unntatt den Daniel og 
jeg satt i, ler han. – Men det gikk bra 
altså! 

Navn: Tom Erik 
Alder: 42
Bosted: Våle
Svar: Flotte folk, bra 
barneandakter og Je-
sus er her.

Navn: Gro
Alder:  51
Bosted:  Våle
Svar: Bra miljø.

Fem på kirkelunsj
Guttene og jentene på J-klubben fikk en søndag oppgaven med å lage en sak til bla-
det du holder i hånden. Oppgaven var å spørre folk: Hva er grunnen til at du liker deg 
her? (J-klubben er en klubb for dem som går i 5-klasse og oppover). 

Navn: Irene
Alder: 56
Bosted:  Hengsrud
Svar: Fine sanger, 
god stemning, fint 
med tilbud til alle al-
dersgrupper.

Navn: Bjørn
Alder: 48
Bosted: Brekkeåsen
Svar: Fellesskapet

Navn: Stina 
Alder: 44
Bosted: Bakstevold
Svar: Jeg liker meg 
her fordi denne guds-
tjenesten passer for 
hele familien. Barna 
mine liker å komme 
hit. Det er ofte gode 
prekener og etter 
gudstjenesten er det 
en hyggelig kirkelunsj 
hvor vi kan prate 
sammen. 

Revetal menighet
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Tekst og foto Per Astrup Andreassen

I 12 år har Den norske kirke i Re hatt gudstjenester på Rørå-
stoppen skole på Revetal. Det startet som et ønske om guds-
tjenester tilrettelagt for barnefamilier, og nærhet til de sterkt 
voksende boligområdene på Revetal.

Annerledes menighet
-Det som preger menigheten er at den er startet og drevet 
av grasrota. Revetal menighet er en dugnadsmenighet, sier 
menighetens prest Nadine Vaagen. Vi møter henne hjemme 
en lørdag sammen med de to barna Sakarias (5 mnd.) og 
Josefine (3 år). 22. april er hun igjen og se som prest på guds-
tjeneste etter fødselspermisjon. 
Nadine sier at de som deltar i menigheten i veldig stor grad 
er med på å forme hvordan menigheten skal være. -Fra be-
gynnelsen av har det vært fokus på at vi ønsker å nå alle ge-
nerasjoner, særlig familier, sier Nadine. Det er stor forskjell 
på hvordan en gudstjeneste blir til. Her blir gudstjenesten 
laget mer av menigheten, mens det i en tradisjonell menig-
het er det mer staben som forbereder og lager gudstjenesten. 
Dermed får menigheten et større eierforhold, sier hun, og 
peker på at det er menigheten som gjør i stand kirkerommet, 
som har barnearbeidet, leder gudstjenesten, har ansvaret for 
det musikalske og gjør klar til kirkelunsj etter gudstjenesten.

Tredelt gudstjeneste
Gudstjenesten i Revetal menighet involverer i stor grad del-
takerne, ifølge Nadine. Først starter det med en felles del der 
alle er samlet og der høydepunktet er bønnevandring med 
nattverd. Så går barna i aldersbestemte grupper parallelt 
med at voksene får deres del. Deretter er det kirkelunsj, som 
også er en del av gudstjenesten, understreker Nadine.  

En dugnadsmenighet
Revetal menighet har tilbud til alle, fra 
de små til de store. Her er det rom for at 
barna skal boltre seg og de voksne ha fel-
lesskap over en brødskive og kaffekopp.

-Kirkelunsjen er med på bygge fellesskap, noe menigheten 
er opptatt av det å se hverandre og å se de som kommer til 
kirken er viktig. Det skjer både for de som spiser kirkelunsj 
og for de yngre som får slå seg løs i gymsalen, sier hun.

Friere form
-Et mål med å ha gudstjenestene på Røråstoppen skole er at 
det skal være en menighet i nærheten der folk bor, sier Na-
dine. Jeg tror det er viktig for kirken å være tilstede i nærmil-
jøet og bidra på en positiv måte. Vår gudstjenesteform kom-
muniserer nok også bedre med folk som ikke går i kirken så 
ofte. Her får barna bevege seg mer fritt, noe som jo er enklere 
i en gymsal enn i et kirkerom med faste benker, sier hun.
Menighetens ønske om å være tilstede i nærmiljøet gjen-
speiles blant annet i at menigheten engasjeres i Re Mila, 
arrangerer Godhetsdagene og gudstjeneste under Re mid-
delalderdager. 
-Vi har både et fokus utad og et fokus innad. Innad ønsker vi 
å ha et åndelig fokus og være et sted der folk kan vokse i den 
kristne tro, sier Nadine Vaagen.

Menighetsprest Nadine Vaagen med barna Josefine og 
Sakarias.

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

Revetal menighet
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Dette skjer 
i Revetal menighet
25. mars - Palmesøndag, gudstjeneste Røråstoppen 
skole kl. 11.00. Barnas Påskedag! Påskevandring 
v/Randi Anne Skårdal.

08. april, gudstjeneste og søndagsskole. Røråstoppen 
skole kl. 11.00. Prest: Jon-Geir Dittmann.

22. april, gudstjeneste og søndagsskole. Røråstoppen 
skole kl. 11.00. Prest: Nadine Vaagen.

11.-12. mai: «Godhet 2018» – godhetsdager, mer info 
kommer senere.

13. mai, gudstjeneste og søndagsskole. Røråstoppen 
skole kl. 11.00. «Godhet 2018» v/diakon Ole Hafell.

27. mai, gudstjeneste og Hagefest for misjon, hos fa-
milien Neergård, Holtungveien 867.  Kl. 11.00 Prest: 
Nadine Vaagen.

10. juni, fellesgudstjeneste på Bygdetunet Brår kl. 11.00.

Tekst og foto Rune Christoffer Holm

– Det aller, aller beste er om det blir et skikkelig 
splatt! 
Latteren sitter løst når kommentator og dommer 
Jon Sunby gir instruksjoner før kampen starter.  
Solen brenner fra en skyfri himmel. I hagen til 
Stina og Ole Harald Neergård er vi vitne til den 
store kampen: Batman VS Kristbjørg. 
Kristbjørg (Are Jacobsen) henter opp den før-
ste vannballongen og kaster mot Batman (Ole 
Harald Neergård). Batman hopper lett unna og 
vannballongen treffer det myke gresset. Ikke overraskende har 
de fleste tilskuerne også veddet på hjemmeseier for Batman, 
spørsmålet er hvor stor seieren blir.  Men den underholdende 
kampen er en måte å samle inn penger på. NMS (Det norske 
misjonsselskap) sitt arbeid i Mali og Operasjon mobilisering i 
Moldova får penger fra menigheten hvert år. Overskuddet fra 
hagefesten går til Mali, mens overskuddet fra julemessa går 
til Moldova. 

Naturlig for en menighet å gi
Ingunn Nåtedal er en av dem som virkelig står på for å få til en 
julesalgsmesse. – Det hører til en menighet å gi til andre, sier 
hun. I Moldova går pengene til å støtte et dagsenter som blir 
drevet av en menighet der. OMs arbeid i Moldova var viktig 
fordi Tom Erik og Berit Horn i Revetal menighet reiste dit 
sammen med familien sin.

Forfulgt for sin tro
Pengene som samles inn under bataljen mellom Kristbjørg 
og Batman går til kamp mot kjønnslemlestelse, for kvinners 
rettigheter, generell demokratiutvikling og styrking av lokale 
menigheter i Mali. 
– Vi har jobbet som misjonærer i Mali i åtte og et halvt år, 
og er opptatt av arbeidet der. Vi vet at NMS trenger pengene, 
sier Stina Neergård. I dag herjer islamistiske terrorgrupper i 
landet. 
– De kristne Fulaniene som NMS jobber blant er utsatt. De 
har et arabisk utseende og kan bli skutt fordi de ser ut som ter-
rorister, mens terroristene ikke ønsker at det skal være kristne 
der. Veldig mange, ikke bare kristne, opplever forfølgelse, for-
teller Stina. 

Fellesskapsbyggende 
Penger samles også inn ved å lodde ut gevinster menigheten 
får fra en raus handelsstand og en kakekonkurranse. 

Tuller for å samle inn penger
Latteren sitter løst når Batman 
og Kristbjørg barker sammen i 
vannballongkamp. En kamp mot 
kjønnslemlestelse i Mali.

– Hagefesten har også andre positive sider. Den er fellesskaps-
byggende på tvers av generasjoner, kirkesamfunn og til og 
med folk som ikke går så mye i kirken til vanlig er med, sier 
Stina. Kampen mellom Batman og Kristbjørg endte 13 – 8 
og seier til Batman. Det ble heder og ære til den som veddet 
riktig på hvor mange treff hver av dem fikk inn, og penger til 
Mali. 

Revetal menighet
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På minnelunden settes det av et felles gravfelt for urnegra-
ver. Der kan man velge om man ønsker navneskilt med fød-
sels- og dødsdato på en felles minnestein, eller en anonym 
urnegrav.

Mer vanlig
I Re har vi fra før en minnelund i Våle, i løpet av sommeren 
kommer det altså en minnelund på Ramnes kirkegård. Til nå 
har det nok vært mer et byfenomen, men gravplassrådgiver 
for gravplasser i Norge, Åse Skrøvset, mener det også vil bli 
mer og mer vanlig utenfor tettbebygde strøk. På minnelun-
dene i Våle og Ramnes gravplasser tilrettelegges det også 
med benker ved minnesteinene slik at man kan sitte i fred 
og ro. Det legges også til rette for å kunne sette ned blomster.

Ikke belaste familien
Det er nok flere grunner til at noen velger at urnen settes 

Minnelund i Ramnes
Til sommeren skal det legges til rette for 
en minnelund på kirkegården i Ramnes. 
Fra før er det etablert en minnelund med 
eget urnefelt i Våle.

Minnelund på Våle gravplass. Til sommeren etableres 
også en minnelund i Ramnes.

ned på et felles gravfelt, blant annet ønske om ikke å belaste 
familien med å måtte gå til en grav som skal vedlikeholdes. 
På en felles minnelund behøver de ikke tenke på dette. Det 
er også mer vanlig at man flytter fra landsdel til landsdel. 
Lange reiseavstander kan gjøre det vanskelig for familie-
medlemmer å følge opp stell av graven. Ved en minnelund 
er det gravplassarbeideren som sørger for beplantningen. En 
felles minnelund er også rimeligere fordi man slipper eget 
gravminne som gjerne koster 20-30 tusen kroner.

Også i år tilbyr kirkekontoret avtaler 
for de som ikke selv har mulighet til å 
stelle graver de har ved kirkegårdene 
i Re.  Det er mulig å få fullt sommer-
stell, eller at man planter selv og over-
later vedlikehold til kirkegårdsperso-
nalet. 
Ta kontakt med kirkekontoret, på 
tlf. 40 90 31 00, eller e-post: post@
re.kirken.no

Sommerstell av 
graver

Vi ønsker å være en «grønn» kirke og oppfordrer alle 
besøkende på våre kirkegårder til å benytte seg av miljøvennlig 
materiale ved kjøp av planter og til å sortere avfallet før det
kastes i våre søppelkasser. Ved kirkegården vil det være 
merket hvilke kasser man kan kaste miljøvennlig avfall 
(bioavfall) som kan komposteres, og hvilke kasser man skal 
kaste restavfallet i. Takk for at du er med på å kildesortere!

Kildesortering
på kirkegårdene

For graver der feste forfaller i år ble det nylig sendt ut faktura med festeavgift. Dersom fester ønsker å beholde gravstedet kan 
fakturaen benyttes. Er gravstedet over 20 år, og det ikke er ønskelig å beholde gravstedet kan dette slettes. Ta da kontakt med 
kirkekontoret på e-post: post@re.kirken.no, eller tlf. 40 90 31 00. Ring gjerne, eller send oss en e-post dersom du har spørs-
mål om feste av grav. Har du ansvaret for et gravsted på en av våre gravlunder i Re og fremdeles ikke har mottatt festeavgift 
betyr det at feste ikke forfaller i år. Det sendes ut faktura med festeavgift hver femte år.

Festeavgift


