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Tekst og foto Per Astrup Andreassen

I sommer ble første del av arbeidene 
med Ramnes kirke avsluttet. Det er lagt 
nytt tak, reparert og kalket vegger og 
malt tårn og øvrige flater. Innvendig er 
det utbedret betydelige råteskader, råte-
skader som var så kritiske at bærende 
konstruksjoner stod i fare for å bryte 
sammen.

Nå er kirken trygg, hvit og klar for bruk. 
I løpet av vinteren blir det gjennomført 
en omlegging av det elektriske anleg-
get, og satt inn varmestyringssystem 
som skal sørge for et stabilt inneklima. 
Det er viktig at varme og fuktighet er på 
et stabilt nivå slik at det ikke gir skader 
på kirkens kulturskatter.

Stort etterslep
De tre siste årene er det foretatt nødven-
dig vedlikehold for drøyt 11 millioner 
kroner på Undrumsdal, Fon og Ramnes 
kirker. Nå er kirkene godt rustet for vær 
og vind. Fokuset har vært å ta vare på 
det ytre skallet med nye tak og behand-
lede vegger og å utbedre råteskader, 
som har oppstått gjennom flere år med 
fukt og vanninntrenging. Selv om mye 
er gjort er det estimert et vedlikehold-
setterslep på nærmere 19 millioner kro-
ner på kirkene i Re.

Endelig 
hvit igjen!

Hvit og fin med nytt tak og 
nymalt tårn står Ramnes 
kirke nå fram som en per-
le av et kulturminne.
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Tekst Per Astrup Andreassen
Foto Ole A. Hafell

Formålet med besøket var å se på 
hva som kreves for å vedlikeholde 
våre middelalderkirker. I Vestfold er 
det 22 middelalderkirker, mens lille 
Re alene har tre. Våle, Ramnes og 
Fon kirker er alle middelalderkirker, 
oppført på slutten av 11-hundretallet. 

Kulturministeren
til Ramnes kirke
Onsdag 7. august kom kul-
turministeren med en de-
legasjon av stortingspoliti-
kere fra Vestfold, sammen 
med Fylkesmannen og ord-
føreren for å besøke mid-
delalderkirken Ramnes.

Kulturminister Trine Skei Grande (V), stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) og kirkeverge Per Astrup Andre-
assen.

– Re har flest middelalderkirker i 
forhold til folketall i Vestfold. Felles 
for dem alle er de mangler vedlike-
hold og er svindyre å holde i stand, 
sa Re-ordfører Thorvald Hillestad. 
Han etterlyser et større statlig bidrag 
for vedlikehold av middelalderkir-
ker. Fram til nå har det i hovedsak 
vært kommunen som har finansiert 
vedlikeholdet.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) 
lovet at hun nå skulle jobbe for at 
det i neste statsbudsjett skal settes 
av midler til middelalderkirker, men 
hun er avhengig av å få gjennomslag 
blant de andre regjeringspartiene, og 
et flertall på Stortinget. Både stor-
tingsrepresentant Morten Stordalen 

(Frp) og Kårstein Eidem Løvås (H) 
sa at deres partier ville støtte dette.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

David var en gjetergutt som ble konge i Israel. Han lagde 
mange sanger om Gud. De står i Bibelen. De to bildene 
er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet under?

Tegning: Trevor Keen 

Tegning: Trevor Keen 

Bestemor syntes 
lille Jenny hadde så vakkert smil:

– Tennene dine er som et perlekjede: 
Hvite perler tett i tett.

Lille Jenny ville si noe pent tilbake. 
– Tennene dine er som stjerner, bestemor: 

Gule og langt fra hverandre.

Et egg fikk 
se seg selv i et speil.

– Å nei, jeg har blitt et 
speilegg!

Finn navn på åtte planeter!  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

Navnene på de åtte planetene i vårt solsystem er 
gjemt i rutenettet under. De står bortover og nedover. 
Klarer du finne alle sammen?

R O T T A K J

L A V U R J O

I M E R K U R

M A N A N P D

B R U N E I E

O S S U P T N

M O M S T E K

B S A T U R N

A B B A N U R
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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.

Tekst og foto Irene Solberg

I vinterhalvåret har de deltatt på samlinger med undervis-
ning og samtale på kirkekontoret, og de har vært med som 
ledere på konfirmantleir, Lys Våken, i klubbene våre og 
arrangert konfirmantklubb-kveld. I august var det deres tur 
til å få noe tilbake – en tur til Gdansk! 

Uforglemmelig historietime
Vi tok fly fra Torp og kom fram til et solfylt og varmt 
Gdansk. Dette er en by som har mye å by på. Vi bodde 
sentralt og det var hyggelig å oppleve atmosfæren i denne 
flotte Hansabyen. Vi besøkte Mariakirken og gikk de 405 
trinnene opp for å nå toppen og utsiktsplattformen. Dagen 
etter var det «Museum of the Second World War» som stod 
for tur. Dette er trolig verdens største i sitt slag og her fikk 
vi en dokumentarisk gjennomgang av krigen. Vi fikk gjen-
nom utstillinger, bilder, kart og en rekke filmsnutter, inn-
blikk i denne tragedien som utspant seg i krigsårene. Dette 
ble historietimer vi aldri vil glemme!

Ledertreningstur til Gdansk
Også i år har vi hatt en fin gjeng ungdom-
mer som har deltatt på ledertrening og 
turen som i år gikk til Gdansk.

Deltakerne på ledertreningsturen 2018.

Bli med!
Etter en tur til den sjarmerende byen Sopot og et par timer 
på stranda gikk vi ut på Europas lengste trebrygge og, tok 
båt tilbake til Gdansk. Ellers har turen vært fylt av god mat 
og god prat. Vi er ordentlig takknemlig for denne flotte 
gjengen, og så håper vi på at enda flere har lyst til å melde 
seg på ledertreningskurs i høst.

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

Sted: Brårsenteret Barneavdelingen på biblioteket.
Velkommen!
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Tekst og foto Irene Solberg, menighetspedagog

Vi besøkte alle fem kirkene i Re og hadde ulike aktiviteter 
tilknyttet kirkens seremonier: dåp, konfirmasjon, bryllup, 
begravelse og gudstjeneste. I tillegg besøkte vi Solberg 
Kirke og Kulturhus og traff kunstneren Tollef Thorsnes. Vi 
lot oss inspirere av hans trearbeider. Vi besøkte også Ram-
nes Søndre der det var lagt til rette for mange aktiviteter 

Kirkens ferieklubb
Siste uke i juni arrangerte vi Kirkens Fe-
rieklubb. Dette ble en hel uke med mange 
morsomme aktiviteter. 

Tekst Nadine Vaagen

Vår oppgave fram-
over blir å legge til 
rette for at de nye 
finner sin plass i me-
nigheten og at flere 
kommer til. Også 
denne høsten satser 
vi på å engasjere oss 
under Re-Mila og 
invitere til julemes-
se i samarbeid med 
Superfredag. Dette 
er gode møteplas-
ser hvor vi kommer 
i kontakt med mye 
folk. Søndagsgudstjenesten kl. 11 i gymsalen i Røråstop-
pen skole er menighetens hovedmøtepunkt. Gudstjenesten 
favner alle aldersgrupper og det er søndagsskole for både 
små barn og skolebarn. I tillegg til gudstjenesten på søndag 
og inviteres du til småfelleskap i hjemmene. Her formes 
det vennskap, og troen styrkes.

Revetal 
menighet
Vi går en spennende høst i møte. I løpet 
av det siste året er det flere nye enkelt-
personer og barnefamilier som har be-
gynt i menigheten. Det er stas. Bildene blir solgt til inntekt for de nye liturgiske plag-

gene som er bestilt til Våle kirke. Det blir trykt i 60-70 
eksemplarer og er 25x25 cm, prisen er kr. 1400,-. Bildet 
kan kjøpes på kirkekontoret på Revetal eller ved henven-
delse til Valborg Enne (tlf. 97971231) og Ragnhild Nøk-
land (tlf. 99577516). Betaling skjer ved henting på VIPPS # 
72422 (Våle menighet) eller på konto 2557 20 50869. Hilde 
Fystro Vasbø er adjunkt med fordypning i kunst og hånd-
verk. Hun har gått i grafikklære bl.a hos sin mor Astrid 
Skaaren-Fystro. Hun har hatt en rekke separatutstillinger 
og kollektivutstillinger. For mer info, se hennes hjemme-
side: www.hildefystrovasboe.com. 

Prestegårdseika 
Våle menighetsråd selger i høst et grafisk 
blad av kunstneren Hilde Fystro Vasbø 
med motiv den gamle eika ved Våle pre-
stegård.

og morsomme opple-
velser. I Undrumsdal 
tok vi turen til Røed 
gamle kirkegård. 
Fredag var selveste 
oppturen: Vivestadå-
sen! Det ble en flott 
tur i strålende vær 
og vi nøt utsikten 
og nistematen! Både 
deltakere og ledere 
var storfornøyd med 
uka!

Nadine Vaagen.
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Portretter:  Vinje, Grieg, Bach, Markus Dunseth, Harald 
 Herresthal, Hellige Birgitta og Lina Sandell!

Tirs. 23.  Offisiell åpning ved ordfører Thorvald Hillestad. 
Kl.11.00 Helsehuset

 Vi markerer «Grieg 175 år og Vinje 200» med Baryton-
sanger Nils Arne Helgerød 

Ons. 24.  Lunsjkonsert i samarbeid med Musikk i Sandefjord kir-
ke, Kl.14.30 Våle kirke

Tors. 25.  Petra og ulven, musikkteater for barnehager og skolene. 
Kl. 9.30 Ramnes kirke 

 «Hellige Birgitta»-en pilegrimskonsert. Kl. 18.30 Fon 
kirke 

Fre. 26.  Petra og ulven, musikkteater for barnehager og skolene. 
Kl. 9.30 Ramnes kirke

Lør. 27.  Mestermøte med Organist Markus Dunseth fra Holme-
strand og Orgelskolen i Re. Kl. 17.00 Våle kirke. Kollekt. 

Søn. 28. Festivalgudstjeneste. kl. 11.00 Vivestad kirke
Tirs. 30.  Jubileumskonsert rundt et flygel: «J.S.Bach 333år!» 

Kl.11.00 Helsehuset
Ons. 31. Petra og ulven, musikkteater for barnehager og skolene. 

Undrumsdal kirke kl. 9.30
 Wienerkonsert med kulturskolen og orgelelevene. 
 Kl. 18.30 Våle kirke
Tors. 1. Petra og ulven, musikkteater for barnehager og skolene. 

Våle kirke 9.30
 Salmekveld med Harald Herresthal. «Norsk salmesang 

i en brytningstid: 1955 – 1980». kl.18.30 Undrumsdal 
kirke. Kollekt. 

Kirkekonsert for store og små 2018 
Årets Kirkekonserter for store og små 
strekker seg over to uker fra 23. oktober 
og inn i første uke av november. Tema 
denne gang er «Portretter». 

Lør. 3. Årstidene med «Lina Sandells sangskatter» kl. 17.00 
Ramnes kirke. Kollekt. 

Søn. 4. Allehelgensgudstjenester i Våle og Ramnes

På vegne av menighetene i Re, kantorene Truls Gran og 
Bjørn Vidar Ulvedalen.

Eli Helland, Kristoffer Myre 
Eng og Tore Thorvaldsen 
Sandbakken.

med hovedvekt på vårt SMM-prosjekt: 
Bethesda sjelesorgsenter Mirjam Bergh, 

Bethesdas stifter, blir med
Tidsrom: 25. mars til 6. april 2019

Pris: kr 19.600 med helpensjon

Programmet inkluderer:
Pokhara:
• Bethesda med orientering
•	 Den	tibetanske	flyktningeleiren
•	 Fjellklatringsmuseet
Bhattedanda:
•	 Opphold	i	liten	tamang-landsby
•	 Mulighet	for	fottur	i	herlig	natur
Kathmandu:
•	 Misjonens	prosjekter	og	hovedkvarter
•	 Kirkebesøk
•	 Lokale	severdigheter

Hvem kan være med?
•	 Alle	med	vanlig	god	helse
•	 Ingen	høye	fjelloverganger
•	 «Norsk	sommerklima	(nesten	uten	regnbyger)
•	 Ta	kontakt	med	reiselederleder	Jostein	Holm		
	 (930	47	697)	for	dagsprogram	og	
	 påmeldingsskjema.

 

Våle menighet
Opplevelsestur til Nepal

Kantorene Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls Gran inviterer 
til konsertuke.

Bønner etter hellige Birgitta (1303-1373), tonesatt og tolket av 
Eli Helland, fremført av jazz/kirkemusikktrio.
Konsert i Fon kirke, torsdag 25. oktober, 
kl.18.30.

Visa mig vägen och gör 
mig villig att vandra den 
er Birgitta av Vadstenas 
mest kjente sitat. Utnevnt 
til Europas og alle pile-
grimers skytshelgen tar 
hun sentral plass i katolsk 
praksis, særlig i det sentra-
le Europa. Hun regnes som 
Sveriges første kvinnelige 
forfatter og har etterlatt 
seg mer enn 600 nedtegnede himmelske åpenbaringer. Fra 
den lille bønneboken «Trösta min själ» har Eli Helland valgt 
ut 10 bønner som hun har tonesatt og arrangert for vokal, 
orgel/piano og trommer. 

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

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING

ALT PÅ 
ETT STED

trenger, her kan du handle med 
lavere skuldre i ditt eget tempo. 

Vi har over 600 gratis 
 

parkeringsplasser

Utvalg som i byen 
– service som på 

landet!

• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• Princess Interiør 
• Restauranten 
• Suser i sivet

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 
• Power Revetal

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Sunkost
• Meny  

• Skoringen 
• Vita 

    
• Boots Apotek
• Chic Frisør 

• C-Optikk 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  
• Helt Perfekt
• Mix

• Varemagasinet HOVS
• Yes vi leker!
• Traktøren
• Dinas Hus
• Fotohjørnet
 

 
 • Ka�etid

NY BUTIKK
tekfreak.no

Verksted for mobiltelefoner 
og datamaskiner!
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www.re.kirken.no
Følg Den norske kirkes arbeid på nett

Tlf. 409 03 100 (tirsdag 10-11.30  - ons/tors 10-14) post@re.kirken.no

Sliten?
Er du sliten? Kanskje et 
dumt spørsmål å stille 
etter en ferie, der en har 
koblet av fra en gjerne 
travel hverdag – eller 
kanskje ikke? 

Til ettertanke

Av Randi Anne Skårdal, 
undervisningsleder

Kanskje kjennes slitenheten veldig 
nær? Kanskje fordi ferien heller ikke 
ble hvile, eller tanken på høstsemes-
teret gjør en sliten. Vi lever i en tid 
av såkalt «uante muligheter». Vi kan 
få informasjon om alt i hele verden, 
til alle døgnets tider, uansett hvor vi 
befinner oss. Vi har kabaler med alt 
som må og bør gjøres, og reklamen 
forteller oss om enda flere måter å 
bli enda lykkeligere og «få enda mer 
ut av livet» på. Det er bare å «svelge 
unna»!

Trenger hvile
Og når vi skal slappe av – hva gjør 
vi da? Setter på noe spennende på 
TV, surfer på nettet, eller kanskje 
begge tingene på en gang. Stakkars 
hjernecellene våre! De skal ta inn og 
ta inn og ta inn. Når får hodene våre 
hvile? Vi sier gjerne til barna at «det 
er sunt å kjede seg» - men oss selv 
da? Vi trenger å hvile hjernen vår. 
«Kom til meg, du som strever og bæ-
rer tunge byrder, og jeg vil gi dere 
hvile» sier Jesus (Matt. 8,28). I vår 
tid kan vi kanskje bytte ut «strever» 
med stresser. Det høres bra ut – men 
hva er denne «hvilen»?
På en bønnesamling nylig, var det ei 
som fikk et bilde. Det var blitt lest 
fra Åp 3,20 «Se, jeg står for døren 

og banker. Hører du stemmen min 
og åpner, kommer jeg inn og holder 
måltid med deg.» I bildet så hun et 
stort bord, et festmåltid med man-
ge fantastiske, herlige retter. Hun 
skyndte seg fram og tok et eple, og 
skulle til å løpe videre, da Gud sa: 
«Alt dette har jeg forberedt for deg. 
Sett deg ned og ta imot.» 

Ta imot
Et herlig bilde – men det er ikke så 
lett! For det første å få tid. For det 
andre å få roen. Nok ro til faktisk å 
klare å ta imot. Kanskje du kan fin-
ne deg en god stol hjemme - men i 
stedet for å dra fram mobilen eller 
iPad, ha en lovsang eller åpen Bibel 
og spørre Gud om Han kan møte deg 
der. Les sakte – ikke så mye – og 
«tygg» på det. Og når tankene van-
drer litt vel langt av gårde – les det 
om igjen. Det kan leses om igjen 
mange ganger. Det er Han som kan 
tale ord til oss som gir hvile. Fordi 
Han er den som kan og som gjør. 

Bibelen er på ingen måte «utgått på 
dato». Når Gud viser strenghet i Det 
Gamle Testamentet er det fordi is-
raelittene drev med avgudsdyrkelse 
som bl.a. forlangte at de ofret barna 
sine. Gud advarte gang på gang, men 
når de ikke ville slutte med å brenne 
barna, rammet ulykkene folket. 

Gud vil gi
Av og til kan det være fint å lære mer 
om dette sammen med andre. Noen 
andre som har kommet noen skritt 
lenger enn jeg har selv. Men det er 
også viktig hvilken kilde som vi sø-
ker hos. Det finnes også andre kil-
der enn Gud som ønsker innpass hos 
oss. Derfor er jeg skeptisk til det som 
ikke har fokus på Gud og Hans ord, 
men som skal «tømme hjernen». Jeg 
vil heller bruke stillhet til å «tygge» 
på ord fra den levende Gud! Det gir 
oss noe annet og mer enn meditasjon 
og yoga Gud ønsker å gi oss noe: 
fortelle oss om sin enorme kjærlig-
het til oss. Ikke fordi vi har gjort 
fantastiske ting, ikke fordi vi er så 
dyktige, fantastiske eller vakre, men 
fordi vi er HANS BARN. (Dette 
skjønner enhver forelder.) Frikirka i 
Tønsberg har et bønnerom i etasjen 
over kinoen på Brygga som bl.a er 
åpent annenhver mandag kveld.
Han tar oss imot uansett hvor og når, 
og hvilken dagsform vi er i – Hans 
dagsform er alltid god. Han gleder 
seg over at DU kommer. Han har 
framtid og håp for oss. 
«Bevar ditt hjerte framfor alt du be-
varer, for livet utgår fra det.»  Ord-
spr 4,23 

Randi Anne Skårdal

 

 

 

 

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

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING

ALT PÅ 
ETT STED

trenger, her kan du handle med 
lavere skuldre i ditt eget tempo. 

Vi har over 600 gratis 
 

parkeringsplasser

Utvalg som i byen 
– service som på 

landet!

• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• Princess Interiør 
• Restauranten 
• Suser i sivet

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 
• Power Revetal

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Sunkost
• Meny  

• Skoringen 
• Vita 

    
• Boots Apotek
• Chic Frisør 

• C-Optikk 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  
• Helt Perfekt
• Mix

• Varemagasinet HOVS
• Yes vi leker!
• Traktøren
• Dinas Hus
• Fotohjørnet
 

 
 • Ka�etid

NY BUTIKK
tekfreak.no

Verksted for mobiltelefoner 
og datamaskiner!
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DØPTE

BYGDETUNET BRÅR
10.06  Elvin Sperre Borge
10.06  Christina Aartun
10.06  Eivind Milhahn

RAMNES KIRKE
04.08  Alexander Holm Koch Thorin

UNDRUMSDAL KIRKE
01.07  Benjamin Gunhildstad-
 Engebråten
01.07  Theoline Paulsen
05.08  Erling Liland Freitag
05.08  Aili Kallunki Vik

VIVESTAD KIRKE
22.07 Belle Emilie Tiller

VÅLE KIRKE
12.08  Karl Eiriksson
12.08  Sofie Karlsen Jakobsen

VIELSER

BAKKE MØLLE
23.06 Maren Danielsen og 
 Fred Viktor Danielsen

FON KIRKE
26.05  Lina Berdesiute og 
 Lars Jørgen Myrås Røisgård
23.06 Anne Gran og Harald Bore

RAMNES KIRKE
14.07  Lena Gjerstad og 
 Håkon Ekeberg Hanssen
04.08  Louise Therese Holm Koch og 
 Fredrik Thorin

UNDRUMSDAL KIRKE
05.05 Mette Flakstad Paulsen og 
 Sondre Sperre Andersen
11.08 Christel Lindhjem Stokke og 
 Kristoffer Lilleby
11.08 Ingelin Løvaas Christiansen og 
 Richard Hov

VIVESTAD KIRKE
28.07 Marie Stokke og Stian Marthinsen

VÅLE KIRKE
16.06  Kristine Strømnes og 
 Frode Kvasnes
23.06  Linn Merete Jonstang og 
 Erik Andreas Abramsen
30.06  Heidi Rasch og Ørjan Pedersen

Kirkelige handlinger

Språk-kaféen 
Språk-kaféen starter søn-
dag 16. sept. kl. 16:30 – 
18:30 på Våle menighets-
hus. 

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
13.06  Mary Terese Langedrag
28.06  Bård Bjune
06.07  Matheo Nicolai Hektoen-Gjersøe
11.07  Nora Skjeggestad
27.07  Randmod Aas
01.08  Else Bogstad
16.08  Marie Kihle

VIVESTAD KIRKE
06.06  Yngve Aarnes

VÅLE KIRKE
08.06  Eva Irene Stølan Henriksen
01.08  Åse Ellinor Løvlid Hansen

Vi har fokus på ulike tema hver gang, 
gjerne knyttet til årstider og tradisjo-
ner. Vi sitter rundt småbord og snak-
ker både om dagens tema og andre 
temaer. Regel nummer 1 er at det bare 
er lov til å snakke norsk. Vi har alltid 
en kopp kaffe og vafler/ sveler, og flere 
ganger har noen av våre nye lands-

menn tatt med noe godt å spise på til 
kaffen. Det blir samling en søndag i 
måneden frem til jul.

Minnelund i Ramnes
I sommer er det etablert 
en felles minnelund på 
Ramnes kirkegård. 
På minnelunden kan det settes ned 
urner anonymt, eller man kan sette 
ned urne og få navneplate på avdøde 
på en felles minnestein som er satt 
opp. Gravplassbetjeningen sørger for 
å plante og stelle på minnelunden. Ta 

kontakt med kirkekontoret dersom du 
ønsker ytterligere opplysninger.
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Gudstjenester
04.09  Re helsehus klokken 11.00. Gudstj.
09.09  Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
09.09 Fon kirke klokken 11.00. Gudstj. 
 Utdeling av 6-årsbok. Konfirmant-
 presentasjon.
16.09 Undrumsdal kirke klokken 11.00. 
 Gudstj. Konfirmantpresentasjon.
16.09 Revetal menighet klokken 11.00. 
 Gudstj.
23.09 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj. Konfirmantpresentasjon.
23.09 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj. 
 Utdeling av 6-årsbok.
30.09 Vivestad klokken 07.00. Gudstj. 
 Jegerotte i Bårnes-lavvoen. 
02.10 Re helsehus klokken 11.00. Gudstj.
07.10 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj.
07.10 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
14.10 Revetal menighet klokken 11.00. 
 Gudstj.
14.10 Undrumsdal kirke klokken 11.00. 
 Gudstj. Høsttakkefest. Lysvåken. 
 Utdeling av 6-årsbok.
14.10 Fon kirke klokken 11.00. Gudstj.
21.10 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj.
21.10 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj. Utdeling av 6-årsbok.

Offermål se: www.re.kirken.no

Arrangementer
30.09 Vivestad klokken 07.00. Jegerotte 

i Bårnes-lavvoen ved sogneprest 
Jon-Geir Dittmann og kantor Bjørn 
Vidar Ulvedalen. Frokost etter 
gudstjenesten.

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

Våle Normisjon
20.09  Møte på Våle Menighetshus 
 kl.19.00. Besøk av Tor 
 Bringaker.
29.09  Loppemarked på Gjennestad.
18.10 Møte på Våle Menighetshus 
 kl.19.00. Andakt ved Asbjørn 
 Bårnes.
17.11 Lørdagsseminar. Besøk av 
 Miriam Berg. Tema: Sjelesorg.
13.12 Adventsmøte 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.

Språkkafe
Kl. 16.30-18.30 på Våle menighetshus 
16.09, 14.10

Ramnes diakonat
Kl. 17.00 på Re helsehus.
19.09

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

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 kl.11.00
16.09, 14.10

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, 21.09, 19.10, 02.11, 16.11 , 30.11

Superfredag
For 5. – 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45
14.09, 28.09, 12.10,26.10, 09.11, 23.11

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

Fellesmøte
Søndag 14. oktober kl 19.00.
Besøk av: Geir Gundersen, teolog/prest i 
Ishavskatedralen, tidl. bl.a. generalsekre-
tær i Blå Kors og kjent andaktsholder i 
NRK.
Heidi Halvorsen, bor i Re, jobber på Re 
Videregående og har en øyesykdom som 
har gjort henne blind. Dette hindrer henne 
ikke i å skrive dikt, spille og synge.
Velkommen til en spennende kveld på 
Bjerkely menighetssenter.
Arr: NML, DELK og Normisjon.

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

Kirkeskyss
Tjenesten er gratis. Bruk den!

Fon menighet. Henvendelse til:
Harald Solberg tlf. 415 59 471

Ramnes menighet. Henvendelse til:
Synnøve Finnerud tlf. 995 04 117

Undrumsdal menighet. Henvendelse til:
Hans Olav Askjem  tlf. 478 00 538
 
Vivestad menighet. Henvendelse til:
Tom Einar Hovet  tlf. 982 33 2039

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


