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Kirkeverge:
Per Astrup Andreassen 
486 00 380
per.astrup@re.kirken.no

Sekretær:
Peggy Cecilie Wilson Andersen
409 03 100
peggy.andersen@re.kirken.no

Sogneprest:
Jon-Geir Dittmann
jon.dittmann@re.kirken.no

Menighetsprest:
Nadine Vaagen
nadine.vaagen@re.kirken.no

Vikarprest:
Ragnhild Christophersen
ragnhild.christophersen@re.kirken.no

Underv. leder:
Randi Anne Skårdal 
913 13 385
randi.skardal@re.kirken.no

Menighetspedagog:
Irene Solberg
Irene.solberg@re.kirken.no
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Menighetsrådsledere:
Fon menighet: Harald Solberg• 415 59 471 • harald@hasol.no
Revetal menighet: Rune Christoffer Holm • 476 39 515 • rune@blomstertgard.no
Ramnes menighet: Synnøve Finnerud  • 995 04 117 • tosfinne@online.no
Undrumsdal menighet: Hans Olav Askjem • 478 00 538 • flekkros@gmail.com
Vivestad menighet: Tom Einar Hovet • 982 33 203 • tom.einar@hovet.net
Våle menighet: Svein Terje Kvestad • 902 81 172 • sveinterje.kvestad@gmail.com

Re kirkelige fellesråd:
Leder: Wenche Weum Bue • Tlf. 917 76 853 • wewbue@icloud.no

Leie av Våle menighetshus • Tlf. 40 90 31 00
 
Re menighetsblad • 40 90 31 00 • Bankkonto nr. 2400.31.53319
Sats: Print Konsult, Andebu
Ansvarlig redaktør: Per Astrup Andreassen, Kirkekontoret

Neste utgivelse av Re Menighetsblad: 4.9, 23.10 og 4.12. 
Innleveringsfrist er 17.8, 5.10 og 16.11

Forsidefoto: På vei til dåp: Rita Sanner Hansen med lille Elise ved siden av sogneprest Ragnhild 
Christoffersen. Til rors far Kristoffer Gutu Holt med storebror Håkon som utkikk i baugen. Foto PAA

Åpningstider:
Tirsdag 10.00 - 11.30

Onsdag - torsdag 10.00 – 14.00

Tlf.: 40 90 31 00 • post@re.kirken.no
Nettside: www.re.kirken.no

Diakon:
Ole Hafell 
934 01 955
ole.hafell@re.kirken.no

Kantor:
Truls Gran 
908 34 745
truls.gran@re.kirken.no

Kantor:
Bjørn Vidar Ulvedalen  
467 646 76
vulveda@online.no

Kirkegårdsarbeider/kirketjener
Per Mørck
per.morck@re.kirken.no

Kirkegårdsarbeider
Christian Bro Andreassen
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RE KIRKEKONTOR
Revetalgata 10, 3174 Revetal

Suvenirer fra 
Ramnes kirke

Da kan du få kjøpt bearbeidede suve-
nirer i form av hjerter, klokke eller en 
liten bolle.
I vår ble noen takbjelker i Ramnes 
kirke byttet ut på grunn av råteskader. 
Noen meter med treverk som ikke 
var råteskadd er laget om til nytte- og 
pyntegjenstander av Ole Hans Lunde
Det er små boller, bjeller og hjerte-
oppheng som selges for 100 kr pr. stk. 
Overskuddet går til nytt piano i kir-
ken. 
Suvenirene selges etter gudstjenes-
tene i Ramnes og ved henvendelse 
til leder for Ramnes menighetsråd, 
Synnøve Finnerud, tlf.: 99504117. E-
post: tosfinne@online.no. Les mer på 
www.re.kirken.no.

Vil du sikre deg deler av 
en gammel bjelke fra Ram-
nes kirke?
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Tekst og foto Per Astrup Andreassen

I strålende vår/sommervær ble det en flott ramme rundt fri-
luftsgudstjenesten på Bakke mølle. Det er første gang Den 
norske kirke i Re arrangerte friluftsgudstjeneste på mølla i 
samarbeid med Øyvind Skjeggerød, som eier mølla. 

Med nærmere 120 frammøtte og sol fra blå himmel og en 
bunadskledd dåpsfamilie var forventningene store da kan-
tor Bjørn Vidar Ulvedalen slo an de første tonene på det 
medbrakte keyboardet, og fram fra neset på den lille øya i 
mølledammen kom det en robåt.
I båten satt dåpsfamilien og presten som ble rodd til «al-
ters» til forsamlingens overraskelse, ikke mange dåpsbarn 
får den mottakelsen fra menigheten.

Etter gudstjenesten var det gjort klart for grilling og om-
visning på Bakke mølle. Stor takk til Øyvind Skjeggerød 
som åpnet for et slikt arrangement. Ut fra praten som gikk 
etter gudstjenesten var det stor stemning for at dette burde 

I robåt til dåp
Kristi Himmelfartsdag ble en noe spesiell 
opplevelse for dåpsfamilien som ble rodd 
til gudstjenesten på Bakke Mølle.

bli en tradisjon, så kanskje møtes vi på Bakke mølle neste 
Kr. Himmelfartsdag?

Friluftsgudstjeneste på Bakke Mølle.

Tekst og foto Per Astrup Andreassen

For femte år på rad var det gudstjeneste med hagefest på Bak-
stevold. Familien Neergård skal ha stor takk for å ta imot til 
gudstjenesten i det fri og for å legge til rette for en flott opple-
velse for både barn og voksne.

Menighetsprest Nadine Vaagen sørget for gudstjeneste, deret-
ter var det grillmat, is, sukkerspinn, popcorn, leker, konkur-
ranser og et rikholdig utvalg av kaker. I tillegg var det lodd/
åresalg med premier donert av blant annet det lokale nærings-
livet. Stina Neergård sørget for trekning og utdeling av en 
mengde premier. For mange var nok høydepunktet trylleshow 
med Magicurty.

Super hagefest
Det var en perfekt ramme for hagefest 
da Revetal menighet arrangerte gudstje-
neste med hagefest hjemme hos familien 
Neergård på Bagstevold søndag 27. mai.

Det rikholdige utvalget av kaker skyldes kakekonkurransen, 
der den beste kaken i smak og den kaken som er peneste og 
mest kreativt pyntet ble premiert. Konkurransen hadde en 
avdeling for voksne og en for barn. Når vinnerne er kåret 
selges kakene slik at alle kan få smake.

All inntekt går til misjonsarbeidet i Mali, i år kom det inn 
kr. 18 000,-.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

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

Tegning: Chiara Bertelli 

Tegning: Chiara Bertelli 

– Naboen var innom 
og lånte gressklipperen 

i morges.
– Da ser vi den nok 

aldri igjen.
– Å? Hvorfor ikke?

– Den var hans.

– Søsteren min 
synes jeg er altfor nysgjerrig.

– Hvordan vet du det?
– Det stod i dagboken 

hennes.

«Jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende», sier Jesus.

Tårnagent-kryssordFargelegg!

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

I kryssordet skal dere bruke Det nye testamentet. 
Store tall i Bibelen er kapittel, og små tall er vers. 
Markus 2,11 betyr altså kapittel 2, vers 11 i Evangeliet 
etter Markus. Finn løsningsordet i de fargede rutene.

1.

Rystelse i Apostlenes 
gjerninger 16,26 

Kvinne i Apostlenes 
gjerninger 16,14 

Yrke i Romerne 12,7 

Sko i Markus 6,9 

Landområde i Markus 16,7 

Disippel i Matteus 26,75 

Navn på Jesus i Matteus 16,16 

Land i Romerne 15,28 

2.

4.

5.

7.

9.

8.

6.

3.

Kvinne i Markus 15,40 



5

Når vi kommer har vi en samling i 
gymsalen, deretter går vi i grupper - 
den gruppa som du har meldt deg på 
når du kommer. 

Det er ulike aktivitetsgrupper, og du 
velger fritt fra kveldens tilbud! 

Matlagingsgruppa sørger for at det 
blir et måltid for alle mot slutten av 
kvelden! 

Det er bare å møte opp alene eller 
sammen med venner!

Vi satser på et positivt og inkluderen-
de miljø for alle! 

Super-fredag oppstart
Går du i 5., 6. eller 7. klasse er du velkommen til Rør-
åstoppen skole annenhver fredag Kl. 18.30. Vi starter 
opp etter ferien fredag 31. august.

Det var rene sydenstemningen da Fon 
Miniklubb og Fon Barneklubb avslut-
tet semesteret på en flott måte. Klubb-
medlemmer med familie var så heldig 
å bli invitert til Harald og Marit Sol-
berg på Myhre. Her var det leker, an-
dakt, sang og ikke minst bading! Når 
det i tillegg var mye godt å spise, først 
pølser og siden kaker og is, ble det en 
perfekt sommerkveld og en fin pause-
markering før oppstart 7. september!

Sommeravslutning
Med bading, is og strålende sommervær ble det en flott 
avslutning før sommeren for klubbene i Fon. Velkom-
men tilbake 7. september! 

Påmelding til konfirmasjon 2019 
er nå åpen. Gå inn på www.
re.kirken.no og klikk «Påmel-
ding» i venstre meny og følg an-
visning. Et variert opplegg møter 
de som skal stå til konfirmasjon 
i kirkene i Re. Det blir et år til 
refleksjon over temaer som har 
med livet, Jesus og kirke å gjøre. 
Konfirmasjonsdatoene for 2019 
er 5. mai i Vivestad, 25. og 26. 
mai i Ramnes, 26. mai i Fon og 
2. juni i Våle og Undrumsdal.

Påmelding 
konfirmasjon

2019
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Konfirmanter i Re 2018

Konfirmanter i Ramnes

Rekke 1 fra venstre: Iselin Oliva Rodriguez Skontorp, Camilla Ramberg, Julie Grønbu Kjølstad, Ida Engen Garder, Elise 
Bergli, Benedicte Sanni, Bianca Knight.
Rekke 2: Marius Himberg, Adrian Steinhovden Grønberg, Gift Uhun Amas, sokneprest Ragnhild Christophersen, undervis-
ningsleder Randi Anne Skårdal, Rikke Knotten, Mia Jiang-Jiang Halling, Sandra Engen Garder.
Rekke 3: Ann Christine Marthinsen, Sara Jeanette Asp, Ragnhild Irene Brovoll Dokka, Marthine Nesengen Bjørnsen, In-
geborg Knutsen, Elin Katrine Knotten, Maren Hesby, Ebba Charlotte Hammerstad, Julie Sofie Charlotte Fevang Bålsrød, 
Tabitha Holt, Silje Kristine Bjune.
Rekke 4: Viktor Jørnsen, Kristian Rying Horn, Ansgar Islann Fremstad, Kevin Lindestad, Erlend Borgen Bae, Jonathan 
Weberg, August Horn, Truls Klepp Grytnes, Andreas Fon Heierstad, Mikael Himberg, Lars-Ivar Carlsson.

Konfirmanter i Undrumsdal

Rekke 1 fra venstre: Ingeborg Langklep, sogneprest Ragn-
hild Christophersen, undervisningsleder Randi Anne 
Skårdal.
Rekke 2: Vilde Klonteig Brandtzæg, Olaus Hiim-Tveiten, 
Maren Bruserud, Marius Torsheim. Mina Teres Hallberg 
var ikke tilstede ved fotografering.

Foto: Fotografmester Jostein Marvik, Damtjernveien 74, 3175 Ramnes, Tlf. 95 09 88 40



7

Konfirmanter i Fon

Konfirmanter i Våle

Rekke 1 fra venstre: Kristine Skaug Kværnerud,  Madelen Heum Fanøy, sogneprest Jon-Geir Dittmann, undervisnings-
leder Randi Anne Skårdal, Anneli Brandvold Pedersen, Sunniva Prestholt Skjelfjord.
Rekke 2: Jonatan Tigistu Neergård, Sofia Bjerknes, Ida Volden Johansen, Pernille Sørum Lund, Guro Heum Bergan, 
Margrete Reinskau, Emilie Paulsen Stokness, Thea Lehre Hjartholm, Benedikte Wærstad Strøm.
Rekke 3: Oscar Creutzer Langslet,  Sander Nåtedal, Hans Ivar Olsen Gjersøe, Henrik Baggerød Heierstad, William 
Tinnion-Varholm, Adrian Aronsen Kjærnes, Niklas Flåten Årøy. Jacob Aall Skillinghaug var ikke tilstede ved fotogra-
fering.

Konfirmanter i Vivestad

Rekke 1 fra venstre: Undervisningsleder Randi Anne Skår-
dal, sogneprest Jon-Geir Dittmann, Are Edvard Geving.
Rekke 2: Simen Andersen, Johannes Mikkelsen Ringen, 
Wolfgang Hans Lodes, Adrian Gjersøe Fløisand. 

Sogneprest Jon-Geir Dittmann, Odin Langeland, Malin 
Kathrine Andreassen, undervisningsleder Randi Anne 
Skårdal.



8

X

X
X

X



9

Er Gud nær oss?
Vi er inne i en flott tid! Vi 
opplever at det vokser 
og gror rundt oss! Vi har 
sett de intense grønnfar-
gene i naturen. 

Til ettertanke

Av Irene Solberg, menighetspedagog

Vi føler oss heldige og takknemlige 
som får leve i et land med vakker na-
tur, frisk luft og rent vann. Det er ikke 
vanskelig å finne ting å glede seg over 
i disse dager. Når varmen i tillegg har 
vært tilstede, slik at vi kan være mye 
ute, vet vi å nyte dagene, og det er 
mange av oss som fryder seg.

Vi kjenner med hele oss at vi lever og 
er til, og for de aller fleste er livet flott å 
leve! Vi opplevde i år, å få feire 17.mai 
og pinse i løpet av en langhelg og det 
gir grunn til å reflektere over de gode 
gaver Gud har gitt oss. Mange av oss 
takker Gud for gode dager og vi kan 
kjenne at Gud er til stede i vår verden.  

Gud gav oss Den Hellige Ånd, som 
skaper tro i oss! Dette er noe vi setter 
stor pris på, at troen ikke er noe vi skal 
prestere eller leve opp til. Troen spirer 
og gror i oss når vi gjør oss disponible 
for Guds Ord og Hans nærvær. Slik 
Gud lar alt spire og gro i naturen, på 
tross av litt lite nedbør i perioder eller 
noe magre vekstforhold, så vokser det 

fram de vakreste vekster på de utro-
ligste steder, slik skaper Han tro i våre 
hjerter. På samme måte som vi kan 
føle åndedrettet i oss, er Gud nær ved 
Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd 
gir oss kraft til å takle hverdager, som 
ikke alltid er helt enkle. Mange ganger 
må jeg beundre mennesker som har 
fått ekstra store belastninger i livet for 
hvordan de klarer å takle de store ut-
fordringer de har! Jeg tenker at de får 
kraft til å klare det de står overfor, og i 
tillegg blir de litt ekstra kloke. 

Paulus sier i sitt 2. brev til Timoteus 1, 
7: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 
motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, 
kjærlighet og visdom. 

Dersom jeg er åpen for å ta imot, vil 
Gud la sin kjærlighet strømme over 
meg. Dette betyr ikke at jeg får et en-
kelt liv eller at jeg ikke møter til dels 
store utfordringer i livet, kanskje nett-
opp i disse situasjonene vil han være 
der for meg med sin kjærlighet. Guds 
kjærlighet er større enn vi noen gang 
kan fatte, og han elsker betingelsesløst. 
La oss håpe at vi, ved hjelp av Den 
Hellige Ånd kan reflektere litt av Guds 
store kjærlighet til andre mennesker i 
vår verden. Så var det å håpe at vi er 
villige til å ta inn den visdommen Gud 
ønsker å gi oss: elsk hverandre og mitt 
skaperverk!

Her ligger store utfordringer for oss, og 
vår verden er avhengig av hver enkelt 
av oss for å bli et så godt sted å leve 
som mulig! Vi har mennesker rundt 
oss, vi har en fantastisk verden, men vi 
vet at mennesker har sår - til dels store 
sår og vår verden har store sår. Det er 
nok av oppgaver for oss alle!  Vi kan 
elske, vi kan ta vare på, men da kan det 
hende vi må legge til side noen av våre 
egne behov.

Uansett din livssituasjon akkurat nå: 
Gud er nær, ja, faktisk i deg. Han gir 
kraft, Han gir  deg sin grenseløse kjær-
lighet  og han gjør deg litt klok!

God sommer! 

Irene Solberg.

Fast ansatt

Ragnhild Christophersen.

Ragnhild Christophersen er ansatt som sogneprest i 
Ramnes og Undrumsdal. 

Hun har vikariert i stillingen siden i fjor høst, men fra 1. august er hun fast ansatt. 
Ragnhild var en av åtte søkere, og både Undrumsdal og Ramnes menighetsråd 
innstilte Ragnhild på første plass som sogneprest. 8. mai ble det vedtatt i Tunsberg 
bispedømmeråd å tilby Ragnhild stillingen. Hun blir formelt innsatt i som sogne-
prest i gudstjenesten i Ramnes kirke den 26. august kl. 11.00. 
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DØPTE

BAKKE MØLLE
10.05 Elise Sanner Holt

RAMNES KIRKE
29.04 Matilde Sletsjø Pedersen
29.04 Lian Mørken Tronrud

VÅLE KIRKE
29.04 Ann Christine Marthinsen
20.05 Oscar Lauridsen Venjum

Kirkelige handlinger

Pilegrimsveien gjennom 
Re er åpen

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
02.05 Sven Tormod Nyhus
 - seremoni i Våle kirke
04.05 Asbjørn Hagbart Horn
 - seremoni i Våle kirke
15.05 Jack Raymond Aasen
 - seremoni i Fon kirke
25.05 Trond Victor Heian
 - seremoni i Våle kirke
30.05  Astrid Helene Venås

VÅLE KIRKE
02.05 Svein Ånestad
04.05 Arnt Lie

Ole Hafell.

Fra Hellandveien til Hol-
tungveien snirkler pile-
grimsleden seg gjennom 
nordre del av Re. 

Tekst: Ole Hafell, diakon og pilegrim

Enten du vil fortsette nordover mot 
Botne, Oslo og Trondheim eller sør-
over mot Nykirke, Tønsberg og San-
tiago vil de 7-8 kilometerne gjennom 
Re overraske deg. Vakkert kulturland-
skap, bortgjemte daler og stille elvefar 
du ikke kan oppleve før du tar på deg 
turskoene og lar bilen stå. 

Pilegrimsvandring har fått en renes-
sanse i nyere tid. Det ble skrevet ut 
over 1000 Olavsbrev i fjor. Disse gis ut 
til de som har gått minst de siste 100 
km til Nidaros. I tillegg har vi de som 
går deler av Olavsleden eller går til an-
dre pilegrimsmål som Røldal, Selje el-
ler Borrekorset i Borre kirke. 

Pilegrimen går alltid mot et hellig mål. 
Derfor får vandringen noe guddom-
melig over seg, noe som gir kultur- og 
naturopplevelsen en ekstra dimensjon. 
Den ytre vandringen gir tid og rom til 
å reflektere over den indre reisen vi 
alle er på, enten det er leting etter me-
ning, retning eller det hellige. 

I 2019 blir leden gjennom Vestfold 
(og Østfold) en del av den nasjonale 

pilegrimsveien. Frem til det kan mer-
kingen være noe sporadisk og infor-
masjon om overnattingssteder være 
mangelfull. Vi legger ut kart på kir-
kens hjemmeside. Guds velsignelse 
over vandringen!

Hellige Birgittas bønn: Herre, lær meg 
din vei og gi meg vilje til å gå den.
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Gudstjenester
24.06 Våle kirke kl. 11.00. Gudstj.
01.07 Undrumsdal kirke kl.11.00. Gudstj.
04.07 Våle kirke kl.19.30. «Sommerkveld 
 i kirken» 
08.07 Fon kirke kl.11.00. Gudstj.
11.07 Våle kirke kl.19.30. «Sommerkveld 
 i kirken» 
15.07 Ramnes kirke kl.11.00. Gudstj.
18.07 Våle kirke kl.19.30. «Sommerkveld 
 i kirken» 
22.07 Vivestad kirke kl.11.00. Gudstj.
25.07 Våle kirke kl.19.30. «Sommerkveld 
 i kirken».
29.07 Våle Gamle Prestegård kl.18.00. 
 Olsokgudstjeneste. 
05.08 Undrumsdal kirke kl.11.00. Gudstj.
07.08 Re helsehus kl. 11.00. Gudstj.
12.08 Våle kirke kl.11.00. Gudstj.
19.08 Røråstoppen skole kl.11.00.  
 Skolestartgudstj. 
19.08 Vivestad kirke kl.11.00. Gudstj. 
 Konfirmantpresentasjon.
19.08 Fon kirke kl.18.00. Gudstj.
26.08 Ramnes kirke kl.11.00. Gudstj.
26.08 Våle kirke kl.11.00. Gudstj. 
 Konfirmantpresentasjon.
02.09 Våle gamle prestegjeld kl.11.00. 
 Familiegudstj.
04.09 Re helsehus kl.11.00. Gudstj.

Offermål se: www.re.kirken.no

Arrangementer
Våle kirke 04.07, 11.07, 18.07 og 25.07 
kl.19.30 «Sommerkveld i kirken» med 
orgelmusikk, lesninger og salmesang.

Våle Gamle Prestegård 29.07 kl.18.00. 
Olsokgudstjeneste på gårdstunet. 
Ved dårlig vær blir gudstjenesten inne. 
Etterpå blir det salg av rømmegrøt ved 
Våle historielag.

Sangkvelder
Ta med 30 kroner til kveldsmat.
Kl. 18.30-20.00. Starter fra høsten.
Kontaktperson: Ole Hafell tlf. 934 01 955.

Fon misjonssamband
23. juni St.Hans-samling hos Astrid og 
Kåre Solberg, kl.19.00. Ta med stol, grill-
mat og drikke.
26. august Møte hos Reidun Håkestad 
Enne kl.19.00

Våle Normisjon
21.06 Tur til Ruseberget, Mulodden.
 Oppmøte ved Snekkestad 
 båthavn kl.18.00. Ta med mat.
20.09 Møte på Våle Menighetshus 
 kl.19.00
29.09 Loppemarked på Gjennestad.
18.10  Møte på Våle Menighetshus 
 kl.19.00

Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl.19.00
06.09 Møte på Våle menighetshus kl. 
19.00. Inger Berit Langeland forteller og 
viser bilder fra sin tur til Kina i påsken.

Ramnes diakonat
Kl. 17.00 på Re helsehus.
19.09

Tid for bønn
Hver onsdag i kapellet bak Våle kirke fra 

Det skjer i Re

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

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

Søndagsskole, K-klubb og J-klubb 
på Revetal
På Røråstoppen skole kl.11.00
19.08

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. 
07.09

Superfredag
For 5. – 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45
31.08

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

Våle kirkekor
Fra høsten: Øvelse mandager på Våle me-
nighetshus. Kl.19.00-21.00. Leder: Torunn 
Ånestad, telefon 33 06 22 03.

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.

Vika landhandel                  
og kafé                 

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

vikalandhandel.no • tlf. 91176853


