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26.12 kl. 11:00 Fon kirke



3

Biskopens jul
For nyutnevnt biskop i Tuns-
berg, Jan Otto Myrseth, er 
julen familiehygge og fei-
ring med storfamilien. Han 
ser imidlertid at julen er en 
kontrastenes høytid, der 
forskjellene i samfunnet 
forstørres.

Tekst og foto Per Astrup Andreassen

Sammen med kona Merete flyttet han 
i høst til Nøtterøy fra Bergen, der han 
hadde vært domprost i åtte år. Han 
startet sitt kirkelige engasjement med 
fire år i Ungdom i Oppdrag. Så travelt 
hadde han det med å vitne om Jesus 
at utdanning var det ikke tid til, Je-
sus skulle jo snart komme igjen! Det 
ble imidlertid etter hvert studier, jobb 
som prest, og som 61-åring altså bi-
skop i Tunsberg. Kona sa en gang før 
han bestemte seg for å bli prest at en 
prest ville hun ikke være gift med, 
men så ble det likevel prestestudier fi-
nansiert med jobb som bussjåfør - og 
kona er den samme i dag!

Jul i Sykkylven
Jan Otto er vokst opp i Sykkylven 
på Sunnmøre. Med mild Atlanter-
havsluft utenfor stuedøra var det 
ikke alltid barndommens jul var hvit. 
Hjemplassen var utsatt for mye vind, 
så de gangene det kom snø ble drøm-
mesituasjonen store skavler å leke i, 
og skiene ble flittig brukt. Julen var 
store familiesamlinger med mye lek 
og moro, og selvfølgelig som vestlen-
dinger flest, med pinnekjøtt på julaf-
ten. Selv om han og familien har bodd 
mye av tida på Østlandet, og kona er 
vokst opp med ribbe på julaften, står 
pinnekjøtt fremdeles på menyen. Me-
rete og han har imidlertid inngått 
kompromiss ved at ribbe kommer på 
bordet 1. dag. 

Snart bestefar
Jan Otto Myrseth er glad i familien, 
og ser blant annet fram til den tradi-

sjonelle samlingen med storfamilien 
på 2. juledag, med fire generasjoner 
samlet til fellesskap og hygge, spill, 
lek og mye moro. Selv om han ikke 
er bestefar ennå har han trening med 
barnebarn til søsken. Da blir det ned 
på gulvet for å delta i barnas lek og la 
seg herje med.  Merete og Jan Otto 
har tre barn selv, og snart er de også 
en del av besteforeldregenerasjonen, i 
mars venter de sitt første barnebarn. 
Når familiens storsamling arrange-
res leier de lokaler i Åmot kirke og 
har julemiddag for små og store, fra 
barnebarn til oldeforeldre. I år blir de 
bortimot 50 til bords. Tradisjonen er 
da at besteforeldrene kan slappe av 
og nyte, mens foreldregenerasjonen 
sørger for rigging og mat. Selv om 
Merete og Jan Otto ennå ikke er be-
steforeldre får de fri fra rigging i år, 
og kan bare nyte.

Jul som forstørrelsesglass
Jan Otto Myrseth gjør seg en del tan-
ker rundt julen, som blir som et for-
størrelsesglass når det gjelder glede 
og fest på den ene siden, og sorg, 

konflikter og fattigdom på den andre 
siden. 
-Det er et stort tankekors at vi produ-
serer nok mat på denne kloden, like-
vel er det et stort antall som lever i 
fattigdom. Det er viktig for oss å se på 
hvordan vi fordeler godene. 
-Heldigvis er det mange kirkemed-
lemmer som engasjerer seg frivillig 
i forskjellige organisasjoner, sier han, 
og understreker at vi alle også har et 
ansvar for å være med å gi til gode 
organisasjoner. Han trekker fram 
Kirkens bymisjon, Kirkens nødhjelp 
og Frelsesarmeen som viktige insti-
tusjoner.
Kirken også har et ansvar for å utfor-
dre den enkelte til å ta ansvar, men 
også å utfordre de kommersielle mar-
kedskreftene. -Mennesker blir aldri 
fullt ut lykkelige med verdier som kan 
kjøpes for penger. Kirken har et bud-
skap om gaven som ble gitt oss totalt 
uten motytelser, sier biskop Jan Otto 
Myrseth og avslutter: Vi må skape 
møteplasser, og anerkjenne hverandre 
uansett funksjon, bankbok og pro-
duktivitet – vi er alle like verdifulle! 

Biskop Jan Otto Myrseth.
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SIDE

Finn 5 feil

Vitser

Gjeterne fant den nyfødte frelseren i en krybbe, akkurat 
som engelen hadde sagt. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

Tegning: Emily Fox 

– Pappa, er 
pærer grønne?

– Ja.
– Er de saftige?

– Ja.
– Har de fire bein 

og et hode?
– Nei.

– Æsj, da har jeg nok 
spist en frosk.

– I år er 
nyttårsløftet mitt å 

spise enda mer godteri.
– Du mener vel enda 

mindre?
– Nei, det var i fjor. 

I år vil jeg ha et løfte 
jeg klarer å 

holde.

Finn 8 navn fra julefortellingen!Finn veien til Betlehem!

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 åtte personer og byer fra julefortellingen 
er gjemt i rutenettet under. Finner du dem?

Hjelp gjeterne og vismennene å finne 
veien til stallen hvor Jesus ble født.

O G S K U E M B O K

M A P N I K S E B I

A B R A H A M T E L

R R I S O U Y L M A

I I N A S G R E U M

A E G R P U A H T O

K L Ø E I S V E Å T

T I T T E T I M K O

J O S E F U S S U R

T R E L I S A B E T
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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.

Dette er sitat fra Lys Våken–sangen, 
som ble sunget mange ganger i løpet 
av lørdag kveld og søndag formiddag 
på Røråstoppen skole andre helga i 
november.  12 elleve- og tolvåringer 
var samlet for å lære, leke, spise og 
faktisk sove, og temaet i år var mi-
sjon. Tom Erik Horn kom en tur inn-
om på lørdag kveld og fortalte litt om 
hva misjon er, og hvorfor han valgte å 
være misjonær. Vi snakket om hvor-
dan vi kan være misjonærer på vårt 
sted, og vi forberedte bønnestasjoner 
til søndagens gudstjeneste. 

Film og gudstjeneste
Noen laget en Lego-film som ble vist 
på gudstjenesten, også denne med 
misjonsmotiv. Vi fikk lære filmens 

Lys våken
«Lys Våken, hva vil det si?
Å ville, å se, å gi
det gode til den som 
trenger det mest»

teknikker av Rune Christoffer Holm, 
og resultatet ble en fin filmsnutt om 
den lamme mannen som ble båret til 
Jesus av sine venner. Søndag var det 
en flott gudstjeneste, hvor Lys Våken 
deltakerne deltok på ulike måter. Etter 
gudstjenesten var det misjonsmesse 
med stor aktivitet og med ulike boder 

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

Sted: Brårsenteret Barneavdelingen på biblioteket.
Velkommen!

hvor vi fikk anledning til å bidra til et 
misjonsprosjekt i Moldova.

Det var god stemning på Lys Våken 
helg, med aktive og positive 6. og 7. 
klassinger. Dette er et årlig tiltak og 
det er bare å glede seg til nytt arran-
gement neste år!
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Søndag 16. desember kl. 
17.00 er det den tradisjo-
nelle julekonserten med 
Våle kirkekor i Våle kir-
ke. 

I år er det med gjester fra Holme-
strand, Regnbuekoret med Arnstein 
Roch Øverland som dirigent og 
solist. Det kan røpes at en av favo-
rittsangene våre er «Sjeleskatt», og 
den har Arnstein komponert melo-
dien til. Koret skal fremføre et ar-
rangement av Bjørn Vidar Ulveda-
len og for første gang skal selveste 
komponisten akkompagnere koret.

Søndag 16. desember kl. 17.00 er det 
julekonserten med Våra-koret med fle-
re i Ramnes kirke.

I tillegg til Våra-koret blir det sang ved trioen Line 
Knudsen, Malin Holt og Hilde Hogsnes. Musikere blir 
Truls Gran på orgel og piano og Lars Olav Bø på sak-
sofon.

Fredag 21. desember kl. 1800 synger 
vi jula inn i Fon kirke. 

Det blir julevandring med hyrder, Jesus-barn og engler 
som daler ned. Miniklubben og Fredagsklubben deltar 
med sang.

Etter samlingen i kirken blir det fakkeltog til Fon bar-
nehage, hvor det blir gang rundt juletreet og servering 
av gløgg. 

Velkommen små og store! 

Det blir mange solister fra egne 
rekker. Marit Vagstad, Randi Gun-
hildstad, Svein H. Skjerstad og Jens 
Nystein, eller Jensen som han er 
bedre kjent som i bluesmiljøet. Vi er 
heldige og har med gode stemmer fra 

Bastøy, og Jensen har skrevet en 
egen julesang som koret skal være 
med på. For å synge julen inn på 
en tradisjonell måte må vi ha med 
«Julemottetten», allsanger og «Dei-
lig er jorden» til slutt. Velkommen!

Nå kan du sikre deg deler av en gammel 
bjelke fra Ramnes kirke som julegave i 
form av bearbeidede suvenirer som en-
gler, 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 engler, boller, bjeller 
og hjerteoppheng som selges for 100 kr pr. stk. Over-
skuddet går til nytt piano i kirken. Suvenirene selges 
etter gudstjenestene i Ramnes og ved henvendelse til 
leder for Ramnes menighetsråd, Synnøve Finnerud, 
tlf.: 99504117. E-post: tosfinne@online.no. Eller i kir-
kekontorets åpningstider tirsd. 10-11.30, onsdag og 
torsdag 10-14, Revetalgata 10.
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Tekst og foto Ole A. Hafell, diakon

Hvert år inviterer Våle historielag og Den kulturelle sko-
lesekken 4. trinn til juleforberedelser på prestegården. Her 
får de høre om hvordan julen ble forberedt i gamle dager 
og selv prøve seg på ulike aktiviteter. Tjenestepiken Tor-
bær Olsdatter (Siv Kristiansen) som levde på 1700-tallet 
fortalte om hvor mye arbeid det var og hvor nøye de måtte 
være for at prestefruen skulle være fornøyd. Fruen, som 
gjerne var utdannet og i tillegg hadde bodd i hovedstaden 
København, hadde med seg juleskikker fra kontinentet 
som ble innlemmet i lokale skikker. Tradisjonen med jule-
trær, julelenker og kurver er eksempler på dette. 

Støping av julelys
Støping av julelys hørte til i forberedelsene. De skulle være 
hvite, som var kirkens høytidsfarge. Inger Rustan lærte 
skolebarna hvordan man støpte lys. Før i tiden brukte man 
talg og fett fra dyr som man støpte lys av. Ved baksteov-

Juletradisjoner på Våle prestegård
Å gjøre prestegården klar til julehøytid 
var ingen liten jobb. Ikke bare var det 
baking og rengjøring, lys skulle også stø-
pes og julepynt skulle lages. Prestefrua 
hadde myndig oppsyn med det hele.

nen får alle bake sitt eget rundbrød. Noen av barna lagde 
korsmerker på brødet sitt for at det skulle passe til høytiden. 
I riktig gamle dager hadde faktisk julekaker som goro og 
krumkaker religiøse motiv. Julekakene og julematen skulle 
ikke spises før juledag og utover i romjulen. Adventstiden 
skulle være en tid i nøysomhet og forberedelse til julens fest.

Prestegården var et sted hvor man tok vare på gamle lo-
kale tradisjoner og kunne bli kjent med nye skikker fra 
kontinentet. Takket være Den kulturelle skolesekken, Våle 
historielag og Stiftelsen Våle prestegård får skolebarn fra 
Re del i denne historien.  
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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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Gud tar det om igjen
Aldri har vi vært mer 
opptatt av gjenbruk enn 
det vi er i dag, og forhå-
pentligvis vil flere av oss 
denne julen kunne pak-
ke opp gamle ting som 
har fått nytt liv. Overras-
kende nok er gjenbruk 
sentalt også i budskapet 
som når oss fra den før-
ste julen. 

Til ettertanke

Tekst av Jan Otto Myrseth, biskop

To av Bibelens bøker starter med 
ordene «I begynnelsen». I Bibelens 
første bok, 1. Mosebok, får vi høre 
om hvordan alt blir til ved Guds ska-
pende ord. Han talte, og det stod der. 
Han bød, og det skjedde. 

Og i Juledagens evangelium, i Jo-
hannesevangeliets første kapittel, 
hører vi: I begynnelsen var Ordet.  

Julenatt skjer en ny begynnelse. Gud 
skaper på nytt ved sitt levende Ord. 

Men den nye skapelsen skjer ikke 
fra scratch, fra ingenting, som om 
det ikke var noe der fra før. Nei, Gud 
skaper på nytt med det samme mate-

rialet, omtrent som når pottemake-
ren ved dreieskiva gjør et nytt forsøk 
på å forme leirklumpen til en vakker 
krukke. 

Recapitulatio er et nøkkelord hos 
kirkefaderen Ireneus fra Lyon (død 
ca 203). Det betyr omtrent det sam-
me som å ta om igjen. 

I julens budskap om Gud som ble 
menneske ligger tematikken fra Ire-
neus om recapitulatio som en dyp 
anerkjennelse av menneskelivet. I 
Marias morsliv blir Gud og men-
neske ett, i en befruktet celle. Slik 
sier Gud et sterkt og høylydt JA til 
det menneskelige, til det materialet 
vi er laget av. Gud er ikke tilhenger 
av bruk-og-kast, men av redesign. 
Ireneus’ utgangspunkt var ordet fra 
Efeserbrevet, der det heter at Gud 
ville fullføre sin frelsesplan i tidens 
fylde:
å sammenfatte alt i Kristus,
alt i himmel og på jord i ham. 

(Ef 1,10)

Det livet som var blitt så håpløst 
splittet, helheten som var så hjer-
teknusende ødelagt, bildet som var 
smadret i tusen biter, dette, sier 
Ireneus, ville Gud redesigne. Ved å 
samle alt til ett i Kristus, han som 
omfavner hele verden. En kjærlig-
hetens omfavnelse som forener den 
synlige og den usynlige verden. 

For så høyt har Gud elsket verden at 
han ga sin Sønn … (Joh 3,16). 

Gud har ikke sviktet eller oppgitt 
verden. Vi må aldri resignere eller 
bli passive, men ta vare på håpet. 

Dette er Julenattens kraftfulle bud-
skap til oss. Gud gir framtid og håp. 
Han har ikke gitt deg opp, men vil 
nyskape og forvandle og forme ditt 
liv etter bildet av sin Sønn, Jesus. 

Gledelig jul!  

Biskop Jan Otto Myrseth. Foto: 
Henrik Guii-Larsen.

 

 

 

 

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!

 

Med fokus Moldova
Revetal menighet er med og hjelper fattige barn i en 
landsby i Moldova, slik at de kan få et varmt måltid, 
leksehjelp og fortellinger om Jesus.

Etter gudstjenesten på Røråstoppen skole 11. nov. 
var det salg av hjemmelagede bakevarer, syltetøy 
og juledekorasjoner, popcorn, sukkerspinn, sveler 
og kaker i kafeen. 

Alt dette ga gode inntekter til dagsenteret i Moldo-
va. Og ikke minst var stemningen høy under de fire 
rundene med åresalg, der man kunne vinne masse 
flotte premier. Blant premiene befant det seg flere 
fruktkurver, og Adam Ali fra barneklubben Super-
fredag, som Revetal menighet er med og driver, var 
så heldig å vinne to fruktkurver! Det var litt av en 
fangst å ta med hjem.

Rundt 60 mennesker var med på misjonsfesten, 
og til sammen fikk de samlet inn omkring 17.000 
kroner. Det dekker drift av dagsenteret i flere må-
neder.
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Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Kirkelige handlinger
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

Frivillighetspris i Re 2018
I forbindelse med frivillighetsfesten 22. november 
ble følgende kandidater nominert til frivillighets-
prisen for kirken i Re 2018:

DØPTE

RAMNES KIRKE
21.10 Emilie Liland
18.11 Frida Foss Sveistrup
18.11 Norin Ree Kirkevold
18.11 Lilly Karense Pedersen
18.11 Marius Kaasa Vollen

VÅLE KIRKE
21.10 Annika Kristin Baclig Ellingsen
21.10 Gjertine Louise Baclig Ellingsen

VIELSER

FON KIRKE
17.11 Anita Helen Halland og 
 Freddy Hansen

RAMNES KIRKE
17.11 Mari Bøhagen Hauge og 
 Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
12.10 Kåre Gran
19.10 Bergljot Håland
19.10 Liv Marie Brattestå
31.10 Ingar Hansen
09.11 Unni Helen Jahre

UNDRUMSDAL KIRKE
07.11 Magnhild Gjerpe

VÅLE KIRKE
18.10 Jan Agvald Giswold
24.10 Ann Eline Føske

• Lise Lagarhus, for sin innsats i barneklubben SuperFredag
• Ilo Nilsson, for sin trofaste og mangeårige tjeneste som klokker i 

Ramnes kirke, kirketjener på Helsehuset og frivillig kontormedarbei-
der på kirkekontoret.

• Are og Olaug Jacobsen, for deres utrettelige arbeid og engasjement for 
Røråstoppen menighet.

• Stay Up koret i Undrumsdal, for eksemplarisk initiativ og spredning 
av glede og engasjement.

• Miniklubben og Fredagsklubben i Fon ved Marit og Harald Solberg, 
Wenche og Tor Vilhelm Bue og Ragnhild Fjeld, for mer enn 40 års 
innsats for barn og unge.

Det ble vurdert at alle kandidatene 
var verdige mottakere av frivillig-
hetsprisen, og etter loddtrekning 
på kirkens frivillighetsfest på Våle 
samfunnshus ble Stay Up-koret 
fra Undrumsdal trukket ut som 
prisvinner.

To av prisvinnerne i Stay Up-ko-
ret Ann-Karin Joberg (t.v.) Berit 
Therese Bruserud.
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Gudstjenester
04.12 Re helsehus klokken 11.00. Gudstj.
09.12 Revetal menighet klokken 11.00. 
 Gudstj.
13.12 Undrumsdal kirke klokken 19.00. 
 Luciakonsert
16.12 Ramnes kirke klokken 17.00. 
 Konsert
16.12 Våle kirke klokken 17.00. Konsert
21.12 Fon kirke klokken 18.00. Gudstj.
24.12 Vivestad kirke klokken 13.30. 
 Gudstj.
24.12 Ramnes kirke klokken 14.00. 
 Gudstj.
24.12 Ramnes kirke klokken 16.00. 
 Gudstj.
24.12 Undrumsdal kirke klokken 14.00. 
 Gudstj.
24.12 Våle kirke klokken 15.30. Gudstj.
25.12 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj.
25.12 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
26.12 Fon kirke klokken 11.00. Gudstj.
31.12 Våle kirke klokken 17.00. Gudstj.
01.01 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
06.01 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj.
13.01 Fon kirke klokken 11.00. Gudstj.
13.01 Undrumsdal kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
20.01 Revetal menighet klokken 11.00. 
 Gudstj.
20.01 Våle kirke klokken 11.00. Gudstj.
27.01 Ramnes kirke klokken 11.00. 
 Gudstj.
27.01 Vivestad kirke klokken 18.00. 
 Gudstj.

Offermål se: www.re.kirken.no

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
09.12 hos Astrid og Kåre Solberg 
 kl.19.00
27.01 hos Reidun Håkestad Enne 
 kl.19.00

Våle Normisjon
13.12 Bibeltime på Våle Menighetshus 
 kl.19.00 ved Nils Øyvind Kjøl. 
 Tema: Gud tar bolig hos oss. 
04.01 Familiejuletrefest kl.18.00.
 Andakt ved Wenche Bue. 
 God servering.
17.01 Årsmøte 

Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl.19.00
6. desember 

Språkkafe
Kl. 16.30-18.30 på Våle menighetshus 
09.12 

Ramnes diakonat
Kl. 17.00 på Re helsehus.
23.01, 27.02

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

Det skjer i Re

Julekonserter i kirkene
10.12 Kulturskolens julekonsert 
 kl. 19.00, Ramnes kirke
11.12 Kulturskolens julekonsert 
 kl. 19.00, Våle kirke
13.12 Undrumsdal kirke klokken 19.00. 
 Luciakonsert
16.12 Vi synger julen inn m. 
 Våle kirkekor kl.17.00, Våle kirke
16.12 Vi synger julen inn m. VÅRA 
 koret m. fl. Kl. 17.00, 
 Ramnes kirke
17.12 Blågjengens julekonsert kl. 19.30, 
 Ramnes kirke
18.12 Gla’gjengens julekonsert kl. 18.00, 
 Våle kirke
21.12 Vi synger julen kl. 18.00, 
 Fon kirke

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
09.12, 20.01.

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
14. 12, 11. 01 og 25. 01

Superfredag
For 5. – 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45
18.01, 01.02, 15.02

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

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


