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Revetalgata 10, 3174 Revetal

Dugnad
Ramnes

Rett før påske ble grantrærne ved 
sakristiet hugget ned. Dette har 

gjort at kirken synes enda bedre. 
Vi fortsetter på dugnaden med gjer-

det. Vask av gjerdet, grunning og 
maling. Til dette trenger vi arbeids-
hender. Vi trenger å rydde opp etter 
huggingen av grantrærne. Vi trenger 

også noen som kan snekre litt, og 
utbedre og reparere gjerdet der det 

er behov for det. 

Det er også behov for andre gjøre-
mål langs gjerdet, så det er oppga-
ver til alle som har mulighet og vil 

være med. 

Ta kontakt med Bernhard Marti, 
tlf. 996 11 754 eller følg med på 

Ramnes menighets FB-side 
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I Re har flere riktignok fått endret tradisjoner ved at 17. mai-toget for mange er 
flyttet til Revetal. I løpet av noen år går forhåpentlig også dette inn som en god 
tradisjon. 

For mange har gudstjenesten på 17. mai hørt med til de gode tradisjonene. Selv 
om kirken ikke lenger er utgangspunkt for 17. mai-toget er det ønskelig å be-
holde de fleste gudstjenestene. Også i år er det gudstjenestefeiring i Undrums-
dal, Fon og Våle kirker. På grunn av innvendig rehabilitering blir det andakt på 
kirkebakken i Ramnes i forbindelse med kransnedleggelsen. Det blir også i år 
andakt på Re Helsehus.

17. mai i kirkene
Vi oppfordrer deg til å bruke gudstjenestene og møte opp:

Kl. 09:00 Undrumsdal kirke, prest Jens Ivar Aasen
Kl. 09:00 Våle kirke, sogneprest Jon-Geir Dittmann
Kl. 09:30 Ramnes, på kirkebakken, prest Ragnhild Christophersen
Kl. 10:15 Re Helsehus, andakt ved prest Ragnhild Christophersen
Kl. 12:30 Fon kirke, sogneprest Jon-Geir Dittmann

Ha en god feiring og velkommen!

Dagen for tradisjoner
17. mai er for mange en dag der tradisjoner tas fram, 
nystrøkne flagg og sløyfer, bunad og lakksko, pølser 
og is og kanskje også blankpusset veteranbil.

Vika landhandel                  
og kafé                 

Hvitsteinveien 27                                 
Tors.-fre. 12-18 • Lør. kl. 12-16

vikalandhandel.no • tlf. 91176853

Re helsehus
17. mai-fest kl. 18.00

Astrid Søyland: 
«Hurra for våren og 17.mai»

Sang/musikk. 
Bevertning: Pølser i brød, kaker og 

is. Øvrige program. 
Gave til dekning av utgifter.

Arr. Diakonatet i Ramnes

Velkommen!

Våle
menighetshus

17. mai-fest kl. 18.00

Tale for dagen av 
menighetspedagog Irene Solberg

Lek og moro for store og små
Bevertning med pølser og kaker

Kr. 100 for voksne. 
Gratis for barna. 

Arr. Våle Normisjon, 
Våle Misjonssamband og 

Våle menighet. 

Velkommen til fest!



4

SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Kvelden før Jesus ble korsfestet, feiret han påskemåltid 
med disiplene sine. Finn de fem feilene i bildet til høyre!

Tegning: Jan McCafferty

Tegning: Jan McCafferty

Mannen gikk inn 
på reisebyrået og sa:

– Jeg vil ha en billett til Sikte.
– Sikte, hvor er det? 

– Jeg vet ikke, men på 
værmeldingen sa de at det 

var bedre vær 
i Sikte.

– Hvorfor 
spiser du plaster?
– Jeg har så vondt 

i magen.

– Hvorfor putter du 
iPhonen din i juspressa?

– Jeg lager Apple-jus.

Jesus vasket disiplenes føtter.
Prikk til prikkFargelegg!

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

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

Ferieklubben
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Ta med deg ryggsekk og gjør deg klar for
opplevelsesrike dager med fjelltur, sykkeltur, 
baking, fotball, gårdsbesøk og mye mer! 

Gjennom lek og rollespill skal vi lære om 
hva som skjer i kirken. 
Kanskje du får være dåpsforeldre 
eller brud/brudgom en dag? 
Det blir EN dag tilknyttet hver 
kirke i Re, med oppmøte her!  

Dette blir gøy!
Meld deg på: www.re.kirken.no, klikk påmelding i 
venstre meny og følg anvisning. Oppgi barnets navn, 
fødselsdato og adresse, foresattes navn, telefon og 
epost. Evt. spesielle behov/matallergi! Gi beskjed hvis 
du ikke ønsker at ditt barn blir avbildet i menighets-
blad, kirkens nettside e.l. 

Tilbud til deg som er ferdig med 4. eller 5. kl. 
Bli med på noen artige dager i starten av sommerferien!  
25. -  29. juni

Vi har 25 plasser, så det er førstemann til mølla! 
Pris: Kr. 200,- 
Trenger du mer informasjon kontakt Irene Solberg
irene.solberg@re.kirken.no  Tlf. 988 27 235
Håper vi ses!

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.

Ferieklubben
Kirkens ferieklubb
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Med både unge talentfulle og noen litt mer tilårskomne musikere, ble det en mu-
sikalsk helaften for en nesten fullsatt kirke. Undrumsdal kirkes eget StayUpKoret 
bidro med forfriskende sang og åtte år gamle Pernille Meilegård Joberg impo-
nerte med soloparti på sangen «Har du fyr». StayUpKoret har flere talenter i den 
unge duoen Harriet og Oda. På ungdomsfronten må det også trekkes fram Stian 
Hogsrød på klassisk gitar og Fredrik Ormestad Larsen på xylofon. I tillegg deltok 
Holmestrand trekkspillklubb, Orkesterforeningen og kantor Truls Gran. Takk til 
Undrumsdal menighetsråd og Bjerkely menighet for nok en vårkonsert! 

Allsidig vårkonsert
19. april var det tid for vårkonserten i Undrumsdal kirke.  
Den bød på et allsidig program. 

Underveis i forestillingen satt barn fra Brekkeåsen barnehage musestille, men 
samtidig engasjerte med blant annet utrop: Pass deg, ulven! Dette mye takket være 
Madeleine Barosen Herholdts skuespillerprestasjoner og hennes fantastiske måte 
å leve seg inn i de forskjellige figurene på. Kombinert med samspillet med Bjørn 
Vidar Ulvedalen på orgelet, kan det ikke konkluderes med annet enn at stykket er 
en suksess! Barnas engasjement i forestillingen og uttalelser etter var også enty-
dig. På spørsmål om dette var bra var det et rungende ja, og på oppfølgingsspørs-
målet på hva som var bra var det: «Alt var bra!». 

Petra og Ulven
Barnas dom er ofte den beste. Når det gjaldt verdens-
premieren på Petra og Ulven i Våle kirke torsdag 14. 
april var det ikke tvil. 

Denne helgen var det mye rart som skjedde i kirken, og det var flere mysterier som 
måtte løses. Blant annet var det flere av kirkeskattene som var borte da vi kom 
på lørdagen, så det var jammen bra at vi hadde noen dyktige agenter som reddet 
skattene tilbake igjen!  I tillegg til dette klatret vi til topps i kirketårnet og utfor-
sket kirkeklokkene, vi «forsket» på Jesu oppstandelse, da han møtte disiplene på 
stranden, pyntet edderkoppmuffins og spiste ekte agentmat: Blodrød- tomatsuppe 
med flaggermus!
På søndagen bidro alle til å lage en flott tårnagentgudstjeneste med drama og pre-
ken i  Våle kirke! Det var fullt hus, ca. 200 tilstede og Tårnagentene sang så det 
ljomet i kirken. Takk for innsatsen alle tårnagenter – oppdrag utført!

Tårnagenthelg
Helgen 14. og 15. april var nærmere 40 barn samlet til 
Tårnagenthelg i Våle kirke! 



7

Prosjektleder Tom Erik Horn forteller at dette er en nasjonal bevegelse hvor 
menigheter utfordres til å gjøre en uegennyttig innsats for lokalsamfunnet. 
«Selv for oss som ofte hører om nestekjærlighet må vi i like stor grad som 
alle andre øve på å sette den ut i praksis.» sier Tom Erik. 

Lørdag 12. mai
Denne dagen blir full av gratistilbud for innbyggere i Re. Du kan få vasket 
bilen gratis på vaskehallen på TK Auto på Revetal eller du kan få klippet 
hekken eller annet hagearbeid utført. Karin Gamst fra menigheten Oasen 
forteller engasjert om tilbud for barna: Gratis ansiktsmaling og hårfletting 
på Revetal. Flere steder er det utdeling av gratis vafler. Dagen avsluttes med 
åpen grillfest for alle på Kirkevoll skole kl.16. Om du ønsker hjelp med ha-
gearbeid eller om du selv har krefter til å hjelpe til kan du melde deg til Tom 
Erik, tlf. 400 98 691.

Godhetsdag i Re
For 5. året på rad tar Revetal menighet og menighe-
ten Oasen initiativ til en dag i godhetens tegn. 

Tom Erik Horn.

Revetal menighet

28. - 30. september blir det menighetsweekend på Solsetra 
Misjonssenter som ligger ved idylliske Hagatjern mellom 
Drammen og Mjøndalen. Vi gleder oss! Det blir spennende 
program for store og små, blant annet kakefest, «Capture the 
flagg», god mat, hoppeslott for de minste, spennende utfluk-
ter for de eldste barna/ungdommene, gudstjeneste m.m.

Priser: u/4 år gratis. Barn 4-14 år kr. 600,-. Voksne (15 år og 
oppover): kr. 800,-. Maks pris familie kr. 2 500,-. Påmelding 
til are.jacobsen@re.kirken.no. Begrenset antall plasser! Siste 
frist: 16 september.

Menighets-
weekend
Revetal menighet ønsker alle velkommen 
til årets menighetsweekend på Solsetra.

Solsetra Misjonssenter.

Gratis kaffe og saft
Salg av pølser, popcorn og  

sukkerspinn. Isbar.
Åresalg 

Leker og konkurranser 
Mange premier

Ta med en kake og bli med på vår
Kakekonkurranse

Hagefest
Søndag 27. mai 

hos familien Neergård i Holtungveien 867.

Gudstjeneste kl. 11.00.  
Hagefest fra kl. 12.00.
Trylleshow med  
MAGICURTY kl 14.00

Velkommen til

Arr: Revetal menighet  
Overskuddet går til NMS’ arbeid i Mali
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Hva skal vi med liturgien?
«Jeg trenger ikke forstå 
alt som skjer i en guds-
tjeneste for å ha utbytte 
den. Liturgien gir en dyp 
mening uansett». Or-
dene kommer fra filosof 
Henrik Syse. 

Til ettertanke

Av Jon-Geir Dittmann, sogneprest

Mange synes det er lite å få igjen for et 
gudstjenestebesøk fordi de ikke forstår 
det rituelle språket i liturgien. Ord som 
”Kyrie”, «Gloria” og ”Herren Sebaot” 
virker fremmedgjørende og rart, synes 
de. Er det ikke bedre å si tingene med 
dagens språk som alle forstår?

Det er forståelig at man kan streve med 
ord og begreper i liturgien, særlig hvis 
det går lenge mellom hver gang en del-
tar i en gudstjeneste. Gudstjenestelitur-
gien henter sitt språk fra den bibelske 
forestillingsverden og fra en 2000-årig 
liturgisk tradisjon. De ord og uttrykk 
som brukes der er ikke tilfeldig valgt, 
men er slipt til gjennom menneskers 
møte med Bibelen og med århundrers 
gudstjenestefeiring. Dermed er liturgi-
ens ord tydelige, slitesterke og helt fri 
for skiftende moteretninger.  

Liturgien er dermed konservativ av 
natur, men det betyr ikke at den ikke 

kan endres og ta opp i seg nye elemen-
ter. Menighetssvarene vi bruker i dag 
er ikke nøyaktig de samme som de var 
for 50 eller 100 år siden. Heller ikke 
for 10 år siden, for i de siste fem-seks 
årene har menighetene gjennomført 
en liturgireform der de i stor grad har 
kunnet velge mellom ulike alternative 
liturgiske uttrykk. I tillegg har språket 
endret seg og liturgiens ord med det. 
Liturgien tar også opp i seg aktuelle 
bønner og lovsanger utformet i vår 
egen tid.

Jeg vil hevde at liturgien rommer man-
ge dybder og skjulte skatter som man 
ikke så lett blir ferdig med. I en tid der 

vi overdynges av overflatiske ord og 
uttrykk, ikke minst på sosiale medier, 
trenger vi noen ord som er faste, tro-
verdige og bestandige. Ord å hvile i.

Vår evne til å forstå Gud er sterkt be-
grenset. Det er fordi Gud er og blir et 
mysterium som intet menneske kan 
begripe, men som troen kan gripe. 
Gud er annerledes, men Han er likevel 
tilgjengelig fordi han har åpenbart seg 
for oss mennesker. Som kristne tror vi 
at Jesus er den som tydeligst har vist 
oss hvem Gud er.

Her er det gudstjenesten og dens litur-
gi kommer inn. Stilt overfor det mys-
terium som Gud er, slipper jeg å famle 
etter egne ord. Jeg kan hvile i liturgi-
ens avklarede og rytmiske ord. I Fader 
Vår, i trosbekjennelsen, og i nattver-
dens lovsang der vi synger; ”Hellig, 
hellig, hellig er Herren Sebaot. All jor-
den er full av hans herlighet”.

I preken og forkynnelse er det et mål 
at det skjer et møte mellom bibelske 
tekster og våre liv. Ordene må finne 
gjenklang i våre liv. I liturgien blir vi 
forenet med generasjoner av kristne i 
alle land og kontinenter som søker det 
mysterium som Gud er. Derfor er litur-
giens faste ord mye mer enn ord.

Jon-Geir Dittmann.

Takk for bidraget
I år ble det samlet inn drøyt 80 tu-
sen kroner i Re under årets Fast-
eaksjon til Kirkens Nødhjelp. Det 
befester Re sin posisjon som best 
i Vestfold per innbygger. Det som 
er mer gledelig er at mange men-
nesker får rent vann, 200 kroner 
sikrer en person rent vann livet ut i 
de områdene pengene skal brukes. 
Det vil si at 403 personer sikres 

rent vann for pengene bøssebærerne i Re har samlet inn! En stor 
takk til alle som ga, og som deltok.

Randi Anne Skårdal og Ole Hafell.
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DØPTE

FON KIRKE
22.04 Marthine Derder-Pedersen

RAMNES KIRKE
04.03 Andreas Anholt Eriksen
18.03 Amalie Ryeng Klausen
18.03 Emrik Fladmo Sommerstad
01.04 Sofie Bjurstam Plathan
15.04 Amalie Stigen-Marthinsen

UNDRUMSDAL KIRKE
02.04 Emil Eia Thollefsen
22.04 Even Bjerkesti Løken
22.04 Hedda Sandviken Fjell-Jensen

VÅLE KIRKE
15.04 Adrian Aronsen Kjærnes
15.04 Marie Eline Lund Kjølsrød

Kirkelige handlinger

Vivestad kirke 
Søndag 6. mai kl. 11.00
Malin Kathrine Andreassen 
Odin Langeland

Ramnes kirke  
Lørdag 26. mai kl. 11.00 
Elise Bergli
Marthine Nesengen Bjørnsen
Ansgar Islann Fremstad
Ida Engen Garder 
Sandra Engen Garder 
Mia Jiang-Jiang Halling
Maren Hesby
Mikael Himberg
Marius Himberg
Truls Klepp Grytnes 
Camilla Ramberg
Benedicte Sanni
Jonathan Weberg 

Lørdag 26. mai kl. 13.00 
Erlend Borgen Bae
Silje Kristine Bjune
Julie Sofie Charlotte Fevang Bålsrød
Ragnhild Irene Brovoll Dokka 
August Horn
Kristian Rying Horn

Konfirmasjon i Re 2018
Adrian Steinhovden Grønberg
Julie Grønbu Kjølstad
Bianca Knight
Rikke Knotten 

Søndag 27. mai kl. 11.00 
Gift Uhun Amas
Sara Jeanette Asp
Lars-Ivar Carlsson
Ebba Charlotte Hammerstad 
Andreas Fon Heierstad
Tabitha Holt
Viktor Jørnsen
Elin Katrine Knotten
Ingeborg Knutsen
Kevin Lindestad
Ann Christine Marthinsen 
Iselin Oliva Rodriguez Skontorp

Fon kirke  
Søndag 27. mai kl. 11.00 
Simen Andersen
Adrian Gjersøe Fløisand
Are Edvard Geving
Wolfgang Hans Lodes
Johannes Mikkelsen Ringen

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
21.03 Svein Roar Bergly
 - seremoni i Våle kirke
23.03 Wenche Horntvedt
 - seremoni i Våle kirke
23.03 Sigurd Bøe
 - seremoni i Fon kirke
11.04 Dagfinn Johannes Johannessen 
 - seremoni i Fon kirke
20.04 Ole Ingvar Foss
 - seremoni i Fon kirke

VÅLE KIRKE
07.03 Ragnvald Kjølstad
16.03 Inger Kjølstad
27.03 Sverre Bommen
05.04 Helene Othilde Dahl

Våle kirke 
Søndag 3. juni kl. 10.30
Henrik Baggerød Heierstad
Thea Lehre Hjartholm
Ida Volden Johansen
Kristine Skaug Kværnerud
Nils Jonatan Tigistu Neergård
Anneli Brandvold Pedersen
Margrete Reinskau
Jakob Aall Skillinghaug
William Tinnion-Varholm

Søndag 3. juni kl. 12.30
Guro Heum Bergan
Sofia Bjerknes
Madelen Heum Fanøy
Hans Ivar Olsen Gjersøe
Adrian Aronsen Kjærnes
Oscar Creutzer Langslet
Pernille Sørum Lund
Sander Nåtedal
Sunniva Prestholt Skjelfjord
Emilie Wilhelmine  Paulsen Stokness
Benedikte Wærstad Strøm
Niklas Flåten Årøy

Undrumsdal kirke 
Søndag 3. juni kl. 11.00
Maren Bruserud
Vilde Jorunn Klonteig Brandtzæg
Mina Terese Hallberg
Harald Olaus Hiim-Tveiten
Ingeborg Langklep
Marius Torsheim  

Påmelding konfirmasjon 2019
Gå inn på vår nettside: re.kirken.no - Klikk Påmelding i venstre meny,

og følg anvisning.
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Gudstjenester
08.05 Re helsehus kl. 11.00. Nattverd-
 gudstjeneste.
10.05 Friluftsgudstjeneste Bakke Mølle 
 kl. 11.00
13.05 Revetal menighet kl.11.00. 
 Familiegudstj. Røråstoppen skole.
17.05 Våle kirke kl. 09.00. Gudstj.
17.05 Undrumsdal kirke kl. 09.00. Gudstj.
17.05 Ramnes kirke kl. 09.30. 
 Utegudstjeneste ved kirken.
17.05 Re Helsehus kl. 10.15, andakt
17.05 Fon kirke kl.12.30. Gudstj.
20.05 Våle kirke kl.11.00. Gudstj.
26.05 Ramnes kirke kl.11.00. 
 Konfirmasjonsgudstj.
26.05 Ramnes kirke kl.13.00. 
 Konfirmasjonsgudstj.
27.05 Fon kirke kl.11.00.
 Konfirmasjonsgudstj.
27.05 Ramnes kirke kl.11.00. 
 Konfirmasjonsgudstj.
27.05 Revetal menighet kl.11.00. 
 Familiegudstj. Hagefest, se s. 7.
03.06 Våle kirke kl.10.30.
 Konfirmasjonsgudstj.
03.06. Våle kirke kl. 12.30. 
 Konfirmasjonsgudstj.
03.06 Undrumsdal kirke kl.11.00. 
 Konfirmasjonsgudstj.
05.06 Re helsehus kl. 11.00. 
 Nattverdgudstjeneste.
10.06 Bygdetunet Brår kl.11.00. 
 Familiegudstj.
17.06 Vivestad kirke kl.12.00. Gudst.
 Tur på prestestien. Buss fra 
 Vivestad kirke kl 09:00 til Fon. 
 Vi går tilbake på prestestien til 
 Vivestad. Det serveres rømmegrøt 
 etter gudstjenesten.

Offermål se: www.re.kirken.no

Våle kirkekor
Øvelse mandager på Våle menighetshus
Kl.19.00-21.00

Sangkvelder
Ta med 30 kroner til kveldsmat.
09.05 kl. 18.30-20.00 Vivestad kirke
13.06 kl. 18.30-20.00 Fon kirke

Fon misjonssamband
03. juni Møte hos Ragnhild Fjeld, kl.19.00
23.juni St. Hans-samling hos Astrid og 
Kåre Solberg, kl.19.00. Ta med stol, mat 
og drikke.

Våle Normisjon
17.05 Fest på Våle Menighetshus 
 kl.18.00. Taler Irene Solberg
21.06 Tur til Ruseberget, 
 Mulodden. Oppmøte ved 
 Snekkestad båthavn kl.18.00.
 Ta med mat.
             
Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl.19.00
17.05 Fest på Våle menighetshus 
 kl. 18.00.  Taler: Irene Solberg
07.06 Etiopiakveld på menighetshuset 
 kl. 19.00. Besøk av misjonær 
 Tore Vågen og Abera fra Etiopia.

Ramnes diakonat
Re Helsehus 
17.05 NB! Kl. 18.00: 17.-mai fest. 
 Tale: Astrid Søyland

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

Det skjer i Re

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Arrangementer
12.05 «Godhet 2018» - Godhetsdager 
 med Revetal menighet
27.05 Hagefest hos familien Neergård i 

Holtungveien 867. Gudstjeneste kl. 
11.00. Hagefest fra kl.12.00.

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

Babysang
Babysang hver tirsdag kl.10.00 på Re Bi-
bliotek. Vi spiser lunsj sammen etterpå.

Søndagsskole, K-klubb og J-klubb på 
Revetal
På Røråstoppen skole 13.05 kl.11.00

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 barne-
hage
01.06 er det sommeravslutning for 
 begge gruppene og deres 
 familier.

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

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

Kritiske
råteskader

Profesjonell og personlig veiledning
i forbindelse med gravferden.

Vi kommer gjerne hjem for samtale.

Arbeider med utbedring av råteska-
dearbeider på Ramnes kirke pågår for 
fullt, og fortsetter til over sommeren 
da det skal legges nytt tak.

I februar startet arbeidene med utbe-
dring av råteskader på lofts- og tak-
konstruksjonen på Ramnes kirke. 
Noen partier har kritiske råteska-
der, som har svekket konstruksjonen 
betraktelig. Det var derfor viktig å 
komme i gang med dette arbeidet. Når 
utbedring av råteskader er avsluttet, 
starter arbeidet med omlegging av ta-
ket på hele kirken. Da vil kirken være 
dekket med stillaser. Arbeidene ventes 
å være ferdig i løpet av september.


