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Prestegårdseika har den gamle eika 
ved Våle prestegård som motiv. Bil-
det selges til inntekt for de nye li-
turgiske plaggene som er bestilt til 
Våle kirke. Det blir kun trykt i 70 
eksemplarer, størrelsen er 25x25 
cm, prisen er kr. 1400,-. Bildet kan 
kjøpes på kirkekontoret på Revetal 
eller ved henvendelse til Valborg 
Enne (tlf. 97971231) og Ragnhild 
Nøkland (tlf. 99577516). Betaling 
skjer ved henting på VIPPS # 72422 
(Våle menighet) eller på konto 2557 
20 50869. 

Preste-
gårdseika

Det er fremdeles mulig å få 
kjøpt «Prestegårdseika», 
et grafisk blad av kunstne-
ren Hilde Fystro Vasbø, se 
bildet på første side.



3

Allsidig kirkekonsertuke
Det er tid for ny runde med 
Kirkekonserter for store og 
små i kirkene i Re. Denne 
gang utvidet med en uke 
og i tillegg til kirkene blir 
Re helsehus konsertarena.

I Vivestad kirke blir det festivalgudstjeneste 28. oktober med flott sang 
og musikk med Våle kirkekor, Randi Gunhildstad og Truls Gran. Et 
annet høydepunkt kommer når det inviteres til Pilegrimskonsert i Fon 
kirke 25. oktober. Da inntar Eli Helleland scenen med en jazz/kirke-
musikktrio som framfører bønner etter hellige Birgitta som levde på 
13-hundre tallet. Da passer det godt at rammen er en av våre middelal-
derkirker, som uten problem kan ta oss tilbake til dette århundre.

Festivalgudstjeneste

Kantorene Bjørn Vidar Ulvedalen 
og Truls Gran har nok en gang satt 

sammen et allsidig og rikholdig kon-
sertprogram som spenner fra klas-
siske mestere til salmer og jazz.

Re Helsehus får to konserter med 
både Grieg, Bach og Vinje! Krydret 
med sang av barytonsanger Nils 
Arne Helgerød.

Barna får både musikk- og figurtea-
ter gjennom orgeltoner med Kattas 
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Harald Herresthal

Line og Mari Berulfsen Eli Helland trio

Bjørn Vidar Ulvedalen

Madeleine Barosen Herholdt
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«Grieg 175 år og Vinje 200 år»   
Tirsdag 23.10 Helsehuset Revetal kl. 11.00
Konsert med Barytonsanger Nils Arne Helgerød, 
Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls Gran.

Åpning av kirkemusikkuka ved ordfører Thorvald Hillestad.

Petra og ulven  Torsdag 25.10 Ramnes kirke Kl. 9.30 og 11.00 
Musikkteater ved Kattasfigurteater og Bjørn Vidar  
Ulvedalen (orgel) for barnehager og skoler. 

Forestillingen klokken 11.00 er åpen for publikum.  
Musikk: Sergej Prokofiev (Peter og ulven)

Pilegrimskonserten «Hellige Birgitta»  
Torsdag 25.10 Fon kirke Kl. 18.30
Eli Helland trio bestående av Eli Helland vokal,  
Kristoffer Myre Eng orgel/piano og  
Tore Sandbakken trommer/perkusjon. Bill. Kr. 150,–

Petra og ulven  Fredag 26.10 Ramnes kirke Kl. 9.30 og 11.00 
Musikkteater ved Kattasfigurteater og Bjørn Vidar  
Ulvedalen (orgel) for barnehager og skoler. 

Forestillingen klokken 11.00 er åpen for publikum.  
Musikk: Sergej Prokofiev (Peter og ulven)

Mestermøte  Lørdag 27.10 Våle kirke Kl. 17.00
Mestermøte med orgelskolens første elev i 2002! 
Organist Markus Dunseth fra Holmestrand spiller 
sammen med Orgelskolen i Re. Kollekt.

Festivalgudstjeneste  Søndag 28.10 Vivestad kirke kl. 11.00 
Randi Gunhildstad, Våle kirkekor og Truls Gran.
Sokneprest Jon-Geir Dittmann.

Jubileumskonsert rundt et flygel   
Tirsdag 30.10 Helsehuset Revetal kl. 11.00
«J.S.Bach 333 år!» Musikk ved Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls 
Gran. Sokneprest Ragnhild Christophersen kåserer om Bach.

Petra og ulven  Onsdag 31.10 Undrumsdal kirke Kl. 9.30 og 11.00
Musikkteater ved Kattasfigurteater og Bjørn Vidar  
Ulvedalen (orgel) for barnehager og skoler. 

Forestillingen klokken 11.00 er åpen for publikum. 
Musikk: Sergej Prokofiev (Peter og ulven)

Lunsjkonsert  Onsdag 31.10 Våle kirke Kl. 14.30
Lunsjkonsert med unge prisvinnere fra 
Midgardkonkurransen i Horten. Kollekt.

Petra og ulven  Torsdag 1.11 Våle kirke Kl. 9.30 og 11.00
Musikkteater ved Kattasfigurteater og Bjørn Vidar  
Ulvedalen (orgel) for barnehager og skoler. 

Forestillingen klokken 11.00 er åpen for publikum. 
Musikk: Sergej Prokofiev (Peter og ulven)

Salmekveld  Torsdag 1.11. Undrumsdal kirke kl.18.30
Salmekveld med Harald Herresthal.  
«Norsk salmesang i en brytningstid: 1955–1980». Kollekt.

Allehelgenskonsert  Lørdag 3.11 Ramnes kirke kl.17.00
Årstidene med «Lina Sandells tekster og  
Bjørn Vidar Ulvedalens tonefølge».

Sopran Hege Kåsin Rusten. Fiolin, Line og Mari Berulfsen, 
klaver: Bjørn Vidar Ulvedalen. Kollekt.

Allehelgensgudstjenester ved kirkens ansatte 
og solister  Søndag 4.11 Våle og Ramnes kirker 
Du kan kjøpe billetter eller gi kollekt på vipps. Bruk søk etter 
Re kirkelige fellesråd, eller #82769. Merk beløp med konsertuka. 
Små og store beløp mottas med stor takk!

Kirkekonserter for store og små

Konsertene er støttet av menighetene i Re,  
Tunsberg bispedømme og Fond for utøvende kunstnere.

figurteater: Petra og Ulven, fra Pro-
kofjevs klassiske stykke Peter og Ul-
ven.

Kanskje et av høydepunktene blir når 
den tidligere orgeleleven hos kantor 
Ulvedalen, Markus Dunseth, kom-
mer som trekkplaster for Mestermø-
tet i Våle kirke lørdag 27.10! Se full-
stendig program side 6 og nettsidene: 
www.re.kirken.no.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Moses førte israelsfolket ut fra Egypt.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

På vei til skolen skal Gulliver hente Krister Grønnk-
rabbe, Frida Fløyfisk, Sondre Sei og Ronja Rødspette. 
Hva er korteste vei til skolen når han skal hente 
dem i den rekkefølgen?

Mannen ringte til politiet: 
– Kom med en gang. Noen har 
stjålet rattet og pedalene i bilen 
min! Litt etter ringte han igjen.
– Dere trenger ikke komme 
likevel. Jeg hadde visst satt 

meg i baksetet.

– Du har 
sparken! ropte sjefen.
– Hva, hvorfor det? Jeg 
har jo ikke gjort noen 

verdens ting.
– Nei, nettopp!

Gud talte til Moses fra en brennende tornebusk.
Hjelp Gulliver på skoleveien!Fargelegg!

KRISTER

RONJA

SONDRE

FRIDA

PARADISBUKTA 

SKOLE

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden er 
hentet fra 
bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00
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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 oddetallsuker 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.

Det er Den norske kirke i Re som ar-
rangerer babysang. Musikk er viktig 
for barnets motoriske, emosjonelle 
og sosiale utvikling. På babysang får 
barnet mulighet til å uttrykke og ut-
folde seg musikalsk. Målet er å skape 
en felles opplevelse gjennom å leke, 
synge og utforske sammen med bar-
net sitt. Det er også fint å møte andre 
barn og voksne.

På Babysang kan foreldrene/foresatte 
komme når det passer og de kan være 
med så lenge de har glede av det.

Lunsj og en prat
Etter sangstunden spiser vi lunsj 

Babysang
Hver tirsdag inviteres det 
til Babysang på biblioteket 
i Re. Babysang er når for-
eldre og babyer synger og 
leker sammen! 

Sang, musikk og lek på babysang på biblioteket.

sammen og deler hverdagslige te-
maer med hverandre. Det er hyggelig 
å møtes, synge og se de små utvikle 
seg! Vi er en fin gjeng som møtes i 2. 

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

Sted: Brårsenteret Barneavdelingen på biblioteket.
Velkommen!

SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Moses førte israelsfolket ut fra Egypt.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

På vei til skolen skal Gulliver hente Krister Grønnk-
rabbe, Frida Fløyfisk, Sondre Sei og Ronja Rødspette. 
Hva er korteste vei til skolen når han skal hente 
dem i den rekkefølgen?

Mannen ringte til politiet: 
– Kom med en gang. Noen har 
stjålet rattet og pedalene i bilen 
min! Litt etter ringte han igjen.
– Dere trenger ikke komme 
likevel. Jeg hadde visst satt 

meg i baksetet.

– Du har 
sparken! ropte sjefen.
– Hva, hvorfor det? Jeg 
har jo ikke gjort noen 

verdens ting.
– Nei, nettopp!

Gud talte til Moses fra en brennende tornebusk.
Hjelp Gulliver på skoleveien!Fargelegg!

KRISTER

RONJA

SONDRE

FRIDA

PARADISBUKTA 

SKOLE

Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i aksjon, 

side 2

Pianisten Martin.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

               sid
e 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsken, har dere gjort mot meg.’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6

14 
2015

1.-8. november

Jesus vekker opp 
enkens sønn

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
2016

21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 
og mine kjenner meg.

Krabbe eller flyndre?side 2

Lukas til unnsetning!side 8

SupersetningJohannes 10,14

3 
2016

7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Vi anbefaler 
barnebladet BARNAS!

Denne siden er 
hentet fra 
bladet.

Bestill
abonnement

 på sondagsskolen.no 
eller 22 08 71 00

etasjen på Biblioteket hver tirsdag kl. 
10.00 og ALLE er velkommen til et 
inkluderende og raust miljø.
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«Grieg 175 år og Vinje 200 år»   
Tirsdag 23.10 Helsehuset Revetal kl. 11.00
Konsert med Barytonsanger Nils Arne Helgerød, 
Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls Gran.

Åpning av kirkemusikkuka ved ordfører Thorvald Hillestad.

Petra og ulven  Torsdag 25.10 Ramnes kirke Kl. 9.30 og 11.00 
Musikkteater ved Kattasfigurteater og Bjørn Vidar  
Ulvedalen (orgel) for barnehager og skoler. 

Forestillingen klokken 11.00 er åpen for publikum.  
Musikk: Sergej Prokofiev (Peter og ulven)

Pilegrimskonserten «Hellige Birgitta»  
Torsdag 25.10 Fon kirke Kl. 18.30
Eli Helland trio bestående av Eli Helland vokal,  
Kristoffer Myre Eng orgel/piano og  
Tore Sandbakken trommer/perkusjon. Bill. Kr. 150,–

Petra og ulven  Fredag 26.10 Ramnes kirke Kl. 9.30 og 11.00 
Musikkteater ved Kattasfigurteater og Bjørn Vidar  
Ulvedalen (orgel) for barnehager og skoler. 

Forestillingen klokken 11.00 er åpen for publikum.  
Musikk: Sergej Prokofiev (Peter og ulven)

Mestermøte  Lørdag 27.10 Våle kirke Kl. 17.00
Mestermøte med orgelskolens første elev i 2002! 
Organist Markus Dunseth fra Holmestrand spiller 
sammen med Orgelskolen i Re. Kollekt.

Festivalgudstjeneste  Søndag 28.10 Vivestad kirke kl. 11.00 
Randi Gunhildstad, Våle kirkekor og Truls Gran.
Sokneprest Jon-Geir Dittmann.

Jubileumskonsert rundt et flygel   
Tirsdag 30.10 Helsehuset Revetal kl. 11.00
«J.S.Bach 333 år!» Musikk ved Bjørn Vidar Ulvedalen og Truls 
Gran. Sokneprest Ragnhild Christophersen kåserer om Bach.

Petra og ulven  Onsdag 31.10 Undrumsdal kirke Kl. 9.30 og 11.00
Musikkteater ved Kattasfigurteater og Bjørn Vidar  
Ulvedalen (orgel) for barnehager og skoler. 

Forestillingen klokken 11.00 er åpen for publikum. 
Musikk: Sergej Prokofiev (Peter og ulven)

Lunsjkonsert  Onsdag 31.10 Våle kirke Kl. 14.30
Lunsjkonsert med unge prisvinnere fra 
Midgardkonkurransen i Horten. Kollekt.

Petra og ulven  Torsdag 1.11 Våle kirke Kl. 9.30 og 11.00
Musikkteater ved Kattasfigurteater og Bjørn Vidar  
Ulvedalen (orgel) for barnehager og skoler. 

Forestillingen klokken 11.00 er åpen for publikum. 
Musikk: Sergej Prokofiev (Peter og ulven)

Salmekveld  Torsdag 1.11. Undrumsdal kirke kl.18.30
Salmekveld med Harald Herresthal.  
«Norsk salmesang i en brytningstid: 1955–1980». Kollekt.

Allehelgenskonsert  Lørdag 3.11 Ramnes kirke kl.17.00
Årstidene med «Lina Sandells tekster og  
Bjørn Vidar Ulvedalens tonefølge».

Sopran Hege Kåsin Rusten. Fiolin, Line og Mari Berulfsen, 
klaver: Bjørn Vidar Ulvedalen. Kollekt.

Allehelgensgudstjenester ved kirkens ansatte 
og solister  Søndag 4.11 Våle og Ramnes kirker 
Du kan kjøpe billetter eller gi kollekt på vipps. Bruk søk etter 
Re kirkelige fellesråd, eller #82769. Merk beløp med konsertuka. 
Små og store beløp mottas med stor takk!

Kirkekonserter for store og små

Konsertene er støttet av menighetene i Re,  
Tunsberg bispedømme og Fond for utøvende kunstnere.
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Tekst og foto Stina Neergård

Med omtrent førti påmeldte var alle rom på leirstedet 
i bruk. Til sammen var det 11 ungdommer, 4 tweens og 
8 mindre barn med på weekenden. Ungdommene og de 
største barna dro til Drammensbadet på lørdag, mens 
de minste kunne kose seg med hoppeslott og sangstund. 
Menighetsweekenden kan ellers oppsummeres med disse 
stikkordene: undervisning og god samtale, film, leker, god-
teri, lovsang, taco, sjokoladefontene, konkurranser, Mali-
kveld og gudstjeneste. Det aller beste var kanskje likevel å 
kjenne på det gode fellesskapet vi har. 

Menighetsweekend 
Revetal menighet inviterte til menighets-
weekend på leirstedet Solsetra i Mjønda-
len. Det var gøy å se at både de minste, 
ungdommene og de voksne kunne kose 
seg på samme arrangement.

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

De minste kunne kose seg med hoppeslott og sangstund.

Fikk du ikke med deg Lys Våken i Undrums-
dal kirke har du mulighet til å delta på Rørå-
stoppen skole fra 10. til 11. november. Alle 
som går på 6. og 7. trinn i Re får tilbud om en 
overnatting på Røråstoppen skole. 

Vi    samles   lørdag ettermiddag kl. 
18. Da blir vi kjent med hverandre, 
synger, har ulike leker, quiz om kir-
ken og vi spiser sammen. Vi lærer at 
kirken ikke er et hus, kirken er folk. 
Mennesker som kommer sammen for 
å møte hverandre og Gud, de er kirke. Når natten kommer, 
finner vi fram soveposene og overnatter! På søndag spiser 
vi frokost sammen, før vi øver oss til gudstjenesten. Påmel-
ding til irene.solberg@re.kiren.no innen 4.11

Revetal menighet har ansvaret for blant annet lønn til 
prest i tillegg til ordinær drift og trenger å styrke øko-
nomien. Du kan nå registrere deg som giver ved å gå 
inn på vår nettside og følge linken i artikkelen.  
Se www.re.kirken.no og følg linken. Takk for din 
støtte! 

Givertjenesten
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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

HÅP i dag!
Overskriften er temaet 
for ungdomsåret 2018-
2019 i Tunsberg bispe-
dømme; #håpidag. Har 
ungdom i dag noe håp 
for seg selv, fremtiden, 
verden, kirken og evig-
heten?

Til ettertanke

Tekst av Ole A. Hafell, diakon

Det nære håpet
Vi hadde en pilegrimsvandring med 
de nye konfirmantene. Temaet for 
vandringen var HÅP. De første re-
fleksjonene fra dem tydet på at de 
tenker lite på håp. I tilfelle handler 
det mest om hva de ønsker seg – kjæ-
reste, mer penger, en god jobb, osv. 
Det nære håpet er kanskje også det 
de fleste av oss bruker mest tid på. 
Vi håper på godt vær, at hofta holder, 
at vi får være samlet til jul, at bilen 
holder et år til og kanskje at vi vin-
ner i lotto. Kronisk syke håper ofte 
på at dagen i morgen blir litt bedre 
enn dagen i dag. Ei kvinne i det fat-
tigste Bangladesh fortalte at hun hå-
pet neste år ble litt bedre enn dette 
året. En politiker håper på et godt 
valgresultat. En prest håper på full 
kirke. Det er ganske fascinerende 
hvor mye drivkraft det er i slike håp. 
Det er ikke nødvendigvis så viktig 
om håpet er realistisk. Så lenge vi 
håper holder vi ut, står på og holder 
humøret oppe. Tilsvarende ulykksa-
lig om det nære håpet slokner.

Det fjerne håpet
Når vi får satt oss ned og snakket 
sammen finner vi fort ut at vi også 

har tanker som strekker seg ut over 
vår egen sfære. Når det gjelder håp 
for samfunnet og verden er nok 
bildet mer sammensatt i forhold til 
hvordan vi tenker på det. En del er 
ganske pessimistiske når de tenker 
på hvordan verden skal utvikle seg. 
Kan forurensning til slutt gjøre kli-
maet ulevelig? Vil de nasjonalistiske 
strømningene føre oss ut i nye kri-
ger? 
Å få litt tak på det langsiktige håpet 
er ganske viktig, både for ungdom-
mer og andre. Har du en drøm om 
å oppnå noe med livet ditt eller hå-
per du på en bedre verden må du ta 
noen langsiktige valg. Det kan være 
å starte en utdanning som kan gi de 
muligheter du ser for deg, det kan 
være å velge et sosialt miljø (f.eks. 
en forening) som hjelper deg til å 
leve i tråd med verdiene dine eller 
engasjere seg på arenaer hvor man 
kan være med å påvirke samfunns-
utvikling. Uten et langsiktig håp blir 

det nesten som å håpe på å vinne i 
lotto.

Det evige håpet
I Bibelen står det en del om håp. 
Siden vi ofte knytter ordet til de 
eksemplene jeg har nevnt over kan 
man bli litt forvirret. På den ene si-
den settes håp i sammenheng med 
tro og kjærlighet, begreper som er 
både passive mottagerord og aktive 
handlingsord. Tro er både en gave vi 
kan motta, men også en drivkraft til 
livsvalg og handling. At noen viser 
oss kjærlighet er ganske grunnleg-
gende for selvbildet vårt. Samtidig 
er kjærlighet en evne som må dyrkes 
og deles for at den skal kunne vokse 
og blomstre. Håp er på samme måte 
både en optimisme vi har fått eller 
ervervet oss, men også en kamp for 
en bedre verden.
Det kristne håpet er på andre siden 
et håp som går ut over vår iboende 
håpsevne. Bibelens Job mistet alt, 
inkludert sin fremtidstro. Likevel 
håpet han på en guddommelig ut-
frielse fra sin smerte. Paulus knyt-
ter håpet til en relasjon, til personen 
Jesus. Kristus ga tilsvaret til Jobs 
håp: Når alt håp var ute tente han et 
nytt lys, et nytt håp. Det finnes en vei 
gjennom dødsskyggens dal, over de 
tapte håps hav! Håpet er den opp-
standne og levende Jesus Kristus. Å 
kjenne ham er et håp for evigheten, 
et håp fremtiden og et #håpidag (se 
også artikkel side 10).

Ole A. Hafell
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DØPTE

RAMNES KIRKE
26.08  Joar Flæthe-Eide
26.08  Elea Lie Bøhle
09.09  Jens Thronstad-Jensen
23.09  Ask Ivar Hagen Ringheim
23.09  Kaia Wabø Husby

UNDRUMSDAL KIRKE
16.09 Even Alexander Heen
16.09 Seline Øjerud Lefsaker

VÅLE KIRKE
26.08 Hermine Knutsen Ingrirud
26.08 Ask Møllegaard Rognan 
 Kristoffersen
23.09  Vilde Ommedal
07.10  Arya Thollefsen Briskodden

VIELSER

VÅLE KIRKE
18.08 Marthine Simonsen og 
 Fredrik Bertelsen
18.08 Minnie Kathrine Henriksen og 
 Jørgen Haslestad
01.09 Martine Alexandra Lindtveit 
 og Gaute Olsen Løvåsvåg

DØDE (Dato for seremoni)

FON KIRKE
23.08 Randi Kristine Pedersen

RAMNES KIRKE
23.08  Borghild Flaatten
24.08  Bjørg Skau
29.08  Anni Synnøve Skaug
29.08  Thordis Kamilla Lyngås
30.08  Kjell Myhren
19.09  Åse Burås
21.09  Jørgen Bjerke

UNDRUMSDAL KIRKE
14.09 Harald Dyrdal
20.09 Helene Marie Luhr

VÅLE KIRKE
22.08  Grete Auen
26.09  Randi Elise Ommedal

Kirkelige handlinger

#håpidag
Tunsberg bispedømme ar-
rangerer ungdomsår dette 
skoleåret med samlinger 
for ansatte og frivillige.  
Det er tre fokusområder:

1. Håp for gudstjenesten.
 Hvordan inkludere ungdom i guds-

tjenesten, hvordan ha gudstjenester 
som også ungdom vil komme på og 
hvordan vil en ungdom utformet en 
gudstjeneste?

2. Håp for meg
 Hva vet vi om ungdom i dag? Hvor-

dan kan kirken bidra til at ungdom 
finner håp for sine liv?

3. Håp for ungdomsarbeid?
 Vi trekker tråder fra de tidligere 

samlingene og ser fremover mot 
fremtidige ungdomskull. Hvor og 
hvordan skal vi som kirke møte 
dem? 

Hva tenker du om dette? Gi innspill på 
vår facebook-side «Kirken i Re»

Ungdomsåret 2018-19: 

Velkommen til frivillig-
hetsfest!
For Våle, Vivestad, Fon, Ramnes, Undrumsdal og Revetal menighe-
ter. Torsdag 22. november kl.17 – 20 i Våle samfunnshus.

Det er mange som gjør en frivillig innsats i kirken i Re! Staben i Re vil 
gjerne gi deg og din familie en samling med takknemlig mat, inspire-
rende program og ivaretagende fellesskap. Vi er alle greiner på et stort 
tre hvor Kristus selv er stammen.  Vi har alle en plass og en oppgave i det 
store oppdraget om å dele evangeliets gode budskap til alle mennesker.

Program
 Middag
 Felles innledning for barn og voksne
 Sang og allsang ved StayUp-koret
 Uteaktiviteter for barn
 Tema for voksne: Frivillighet i Re
 Felles avslutning ute (kort)

For å beregne mat ønsker vi påmelding til post@re.kirken.no,
tlf. 409 03 100 
eller på «Kirken i Re» sin Facebook-side, innen mandag 19. november.

Hjertelig velkommen!
Vennlig hilsen kirkestaben i Re
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Gudstjenester
28.10 Revetal menighet klokken 11.00. 
 Gudstj.
28.10 Vivestad kirke klokken 11.00. 
 Gudstj. Våle kirkekor deltar. 
 Utdeling av 6-årsbok.
04.11 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj.
04.11 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
06.11 Re helsehus klokken 11.00. Gudstj.
11.11 Fon kirke klokken 11.00. Gudstj.
11.11 Revetal menighet klokken 11.00. 
 Gudstj. Barn fra Lys Våken deltar.
11.11 Undrumsdal kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
18.11 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj.
18.11 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
25.11 Revetal menighet klokken 11.00. 
 Gudstj.
25.11 Vivestad kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
02.12 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj. 
02.12 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj.
02.12 Undrumsdal kirke klokken 16.00. 
 Gudstj.
04.12 Re helsehus klokken 11.00. Gudstj.

Offermål se: www.re.kirken.no

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

Søndagsskole, K-klubb og J-klubb 
på Revetal
På Røråstoppen skole kl.11.00
28.10, 11.11, 25.11

Søndagsskolen i Våle
I gudstjenestene i Våle kirke kl.11.00, når 
det er dåp.

Språkkafe
Kl. 16.30-18.30 på Våle menighetshus 
16.10
11.11 NB! fra klokken 15.00-17.00
09.12 

Ramnes diakonat
Kl. 17.00 på Re helsehus. Onsdag 21.11 
Besøk av Jorun og Harald Sandvik

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

Miniklubben og Fredagsklubben i Fon
4 år-1.klasse og 2.-7.klasse
Kl.18.00-19.30 i underetasjen 
i Fon barnehage
02.11 NB! fra klokken 18.00-20.00. 
Familiekveld.
Klokken 18.00-19.30: 16.11 , 30.11, 14.12 

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

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

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

Fon misjonsamband
28.10. hos Ragnhild Fjeld kl.19.00
06.-11.11. Fellesmøteuke i Våle
25.11. hos Marit og Harald Solberg 
 kl. 19.00
09.12. hos Astrid og Kåre Solberg 
 kl. 19.00

Våle Normisjon
17.11 Lørdagsseminar. Besøk av 
 Miriam Berg. Tema: Sjelesorg.
13.12 Adventsmøte kl.19.00.  

Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl.19.00
6.-11.11. Møteuke. Alle dager fra kl. 19.
6.12. 

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


