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Fire store lønn- og asketrær er felt 
utenfor Ramnes kirke. 

Bakgrunnen var at trærne hadde vist 
tegn til skade og greiner hadde falt av. 
Det ble gjort en vurdering av arborist/
ekspert på trær. Flere av trærne ble 
anbefalt felt og andre måtte beskjæres 
og døde og svake greiner fjernes.

For å ivareta sikkerheten til besøken-
de til kirkegården, og til de som arbei-
der på kirkegården, ble det satt i gang 
arbeider som nå er sluttført. Trærne 
som ble felt viste seg å ha store døde 
partier inne i stammen, og ville med 
tiden kunne bli et lett bytte for kraftig 
vind, sier Oscar Lilleby (bildet) i Lil-
leby AS Trepleiefirma.

Trefelling
i Ramnes
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Nye kirketekstiler i Våle
Under gudstjenesten på Kristi Åpenba-
ringsdag, 6. januar, ble to av de nye kirke-
tekstilene i hvit liturgisk farge tatt i bruk 
for første gang i Våle kirke. 

Tekst Jon-Geir Dittmann

Stolaen, som er det brede båndet som prestene bærer over 
skuldrene, og messehagelen, kappen som brukes under 
nattverdhandlingen, var da klar til bruk.

Symbolrike plagg
Tekstilkunster Laila Thorrud fortalte om symbolene som 
er valgt i samarbeid med menighetsrådet. På stolaen er 
det sydd på en palmegrein i grønt og med gullkanting på 
den ene stolpen. Palmegreinen symboliserer Jesu inntog i 
Jerusalem, folkemengden hyllet han med palmegreiner. I 
nakken er det brodert et gyllent Kristus-monogram. Det er 
de to første bokstavene i ordet «Kristus» på gresk; Chi og 
Rho, tilsvarende vår k og r.

Messehagelen er av den brede typen som nå er standard. 
Den har et hvitt såkalt «gaffelkors» med en drueklase midt 

Jon-Geir Dittmann og Valborg Lid Enne beundrer ar-
beidene med de nye kirketekstilene. Foto: Per Astrup A.

Tekstilkunstner Laila Thorrud under arbeidet med de 
nye plaggene. Foto: Jon-Geir Dittmann.

i. Korset som symbol taler for seg selv. Den røde drue-
klasen er symbol for nattverden (vintreets frukt). Bladene 
rundt drueklasen, fire i alt, er symbol for de fire verdens-
hjørnene. På brystsiden er det brodert en såkalt trikvetra, 
som er et gammelt symbol for treenigheten. Det består av 
tre fiske-symboler. Fisken er også et gammelt kristent sym-
bol fra tiden da kirken var forfulgt i Romerriket. Stoffet 
som er benyttet er håndvevet bomull som kunstneren selv 
har vevet. 

Blir komplett
Menighetsrådet har som intensjon å anskaffe tre plagg til i 
samme serie, nemlig prekestolsklede, lesepultklede og an-
tependium (alterklede). Så snart økonomien er god nok, vil 
disse plaggene også bli sydd ferdig og levert. Da vil Våle 
kirke ha et komplett liturgisk sett i den hvite festfargen som 
benyttes ved høytidene jul og påske samt Alle Helgens da-
gen og ved bryllup. 

En varm takk til Laila Thorrud og til alle som har kjøpt 
bildet «Prestegårdseika» eller på andre måter gjort det mu-
lig for menigheten å anskaffe disse plaggene. 

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
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SIDE

Fargelegg!

Finn fem feil!

Bartimeus var blind. Da Jesus kom forbi, ropte 
Bartimeus til ham, og 
Jesus ga ham synet tilbake.

Tegninger: Kari Sortland

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

I rutenettet 
under har vi gjemt ti jentenavn. Navnene står fra 
venstre mot høyre og nedover. Klarer du finne 
alle sammen?

En turist kom til 
Bergen på en regnværsdag. 

Han spurte en gutt som 
gikk forbi:

– Si meg, regner det alltid 
her? 

– Eg vet’kje, svarte gutten, 
eg e bare elleve år.

Audun hadde 
begynt i første klasse 

og skrøt til læreren sin:
– Pappa og jeg vet alt!

– Javel? Hva heter hoved-
staden i Mongolia, da?

– Det er det pappa
 som vet.

J A K A L I T E A

U M U L I E I E M

V Ø L P N V R M A

S M E I N I I M K

I S A B E L L A O

R O T E A D Y K K

I F A T U E K N O

L I N O R A M A L

S E N K V S A S I

Finn 10 jentenavn!

Vitser
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør 

motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. 

1 
2019

27. januar

Den krokbøyde 

kvinnen

Supersetning

2. Timoteus 1,7

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. 

Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

2 
2019

3. februar

Frisk på 

  hviledagen

Supersetning
Salme 102,3

Søk først Guds rike og hans 
rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

4 
20193. mars

Jona i Ninive

Supersetning
Matteus 6,33

Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper! 

3 
2019

24. februar

Jona 
og den store fisken

Supersetning
Salme 102,3

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.
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Aktivitetstilbud Alder Dag Klokkeslett Sted

Babysang 0-1 år Tirsdager  kl.10.00 
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.

Etter en aktiv Quiz med ball og en passe kort andakt er alle 
på vei til ulike aktiviteter. Deltakerne har på forhånd valgt 
seg en aktivitetsgruppe der de er aktive på ulike måter. 

Kreative grupper
Hobbygruppen varierer hver klubbkveld og der er det mye 
kreativitet på mange områder. Det meste populære er nok 
gymsalaktivitet. Her er det ulike ballspill som er favoritten. 
Spillgruppa har mange ulike valgmuligheter med både ak-
tivitetsspill og brettspill. Vi har også en FIFA- gruppe hvor 
det blir fotball på høyt nivå. På kjøkkengruppa er det stor 
aktivitet for her skal det produseres mat til en gjeng på 50-
60 barn og voksne. Det kan være pizza, taco eller bagetter 
som serveres, og de fleste er godt fornøyd med maten de 
selv eller vennene har laget.

Voksenledere
Det er viktig at det er nok voksne på klubbkveldene og vi 
ser at de voksne også trives sammen med de aktive gut-

Superfredag
Hva skal vi ha i kveld? Roper Lise Lagar-
hus ut mot 45 jenter og gutter som er sam-
let i gymsalen på Røråstoppen skole. Hun 
får et rungende svar: EN SUPER FREDAG.

Kjøkkengruppe på Superfredag (arkivfoto).

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

Kontakt Irene Solberg, tlf. 988 27 235
Velkommen!

tene og jentene. Klubbkvelden avsluttes med et felles mål-
tid hvor vi koser oss med god prat og god mat. Målet er et 
Super-Fredag skal være en klubb hvor vi kan være sammen 
med venner, få nye venner, delta på aktiviteter og ha det gøy. 

Vi føler at vi er med på et attraktivt tiltak for aldersgruppa 
10-13 år, hvor vi sammen skaper et trygt miljø hvor alle 
kan finne seg til rette og ha en SUPER fredag! 
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Arnfrid Lyngve, Synnøve Finnerud, Åse Marie Holm og 
Arnfinn Gabrielsen er engasjert i menighetsrådsarbeid og 
var aktive ved siste valg i 2015. Foto: PAA.

Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019, samtidig med kom-
mune- og fylkestingsvalget. Kanskje du skal stille til valg? 
Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke! 
Kirken bygger fellesskap der du bor. Vær med å ta ansvar for 
fellesskapet og for kirken din!

Mer enn du tror
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, og det 
er rom for ulike veier til tro. I trosfellesskapet er det rom for 
den troen du har og kanskje for mer enn du tror. Gudstje-
nester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, 
konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk og ak-
tiviteter for barn, viser et mangfold av tilbud - og behov for 
et mangfold av engasjerte mennesker.

Ta ansvar for kirken din
Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape 
sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned 
fellesskapet mellom oss. Kirken trenger ditt engasjement for 
å motarbeide isolasjon og splittelse. Kirken trenger dine inn-
spill til hvordan vi kan fremme respekt for Guds skaperverk. 
Kirken trenger folk som kan se enkeltmennesket, inspirert av 
hvordan Jesus ga verdi til mennesker han møtte.

Sett ditt preg på kirken din
I kirken skal det være rom for alle. Et stort 
rom. Høyt til taket. Sterkt fundament. 
Nye impulser. Gode tradisjoner. Ulike me-
ninger. Ulike veier til tro.

Si ja! 
Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjementet. I 
møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og hand-
linger utgjøre en stor forskjell. Ved kirkevalget skal det vel-
ges 8000 medlemmer til å lede kirkens arbeid gjennom me-
nighetsråd og bispedømmeråd. Bli med på noe stort: Si ja 
dersom du blir spurt om å stille til valg. Og gi din stemme på 
valgdagen. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store 
og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap.

Bibelfortellingene mange kjenner fra søndagsskolen, som 
f.eks Jesus stiller stormen, har blitt gjenfortalt i hele kir-
kens historie. De ble kjent da kristendommen fikk fotfeste 
i Norge og de fortelles fortsatt på barneklubber den dag i 
dag. I gudstjenesten får vi innblikk i hvordan middelalde-
rens folk oppfattet fortellingene og hvordan de fortsatt kan 
være aktuelle i dag. 

Gudstjenesten 10. februar kl. 11.00 er et samarbeid mellom 
Våle menighet, Ramnes menighet og Re middelalderdager.

Middelaldergudstjeneste i storteltet
For tredje år på rad arrangeres det guds-
tjenste i storteltet på Re middelalderda-
ger. I år deltar Ramnes menighets «janu-
arklubb» med musikk og andre innslag. 

Fra Gudstjenesten på Re middelalderdager i fjor, foto PAA.
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Urent vann dreper flere enn krig. For mange er ikke dette 
noe som kan skje en gang i framtiden, de lever med dette 
nå. 7. – 9 april 2019 banker bøssebærere på dører i Re for å 
samle inn slik at flere kan få rent vann.

Mistet mamma
Smilet sitter et stykke inne, men det er likevel en voksen 
mildhet i blikket til Hawo. Som en blanding av sjenanse, og 
ikke minst opplevelser ingen unner et barn. For få år siden, 
hun husker det så godt, levde hun med mor og far, fem brø-
dre og en søster. Et enkelt, men godt liv som nomader ute i 
det golde ørkenlandskapet i Puntland, Somalia. Det var før 
regnet sluttet å komme. Sesong etter sesong. Før geitene de 
livnærte seg av startet å dø, en etter en. Før de selv ble ut-
magret. Før Hawo så mistet mamma, og deretter storebroren 
sin. Han var bare skinn og bein, og da han ble syk maktet 
ikke kroppen mer.

Lever i Håpet
En annen som har opplevd å miste alt er Ikran Abdi Ahmed, 
19 år, tobarnsmor og enke. – Vi hadde ikke mye, men siden 
vi hadde geiter hadde vi likevel et godt liv. Så kom tørken 
og gjorde om på livet vårt, sier Ikran. Etter å ha mistet alt 

Rent vann er en menneskerettighet
844 millioner mennesker mangler tilgang 
til rent vann. Tema for Fasteaksjonen 
2019 handler om Kirkens Nødhjelps ar-
beid med vann og sanitær i utsatte områ-
der omkring i verden

setter hun sin lit til at Gud passer på den lille familien hen-
nes. Vi møter henne i Jilab 3, en flyktningleir i byen Garowe, 
nordøst i Somalia. På armen har hun datteren Idil på to år. 
Og rundt bena hennes løper en smilende og leende Halimo, 
storesøster på fire. I vel et år har de bodd her, etter at tørken 
satte inn for alvor og alt raknet.

Ditt bidrag hjelper!
Kirkens Nødhjelp arbeider med vann, sanitær og hygiene 
(WASH) i langsiktige utviklingsprosjekter og akutte katas-
trofesituasjoner over hele verden. Målet er å sikre mennes-
kers tilgang til rent vann, trygge sanitærforhold og å legge 
til rette for god hygienepraksis i fattige og marginaliserte 
lokalsamfunn. Midler fra fasteaksjonen går blant annet til 
dette arbeidet. 7. – 9 april 2019 skal bøssebærere på ny finne 
frem bøssene for å fylle de opp med livsviktig midler for å gi 
rent og trygt vann til enda flere mennesker i verden.

Julesangverksted
For tiende år på rad arrangerte Ram-
nes menighetsråd julesangverksted på 
Ramnes skole i adventstiden. 

Tekst Synnøve Finnerud

Alle 3. og 4.- klassinger ved Ramnes skole fikk invitasjoner 
med seg hjem en ukes tid i forveien. 27 blide og forvent-
ningsfulle barn + noen foreldre og besteforeldre møtte opp 
på skolens musikksal og skolekjøkken etter skoletid 4. de-
sember. 

Julegrøt
Verkstedet begynte med julegrøt, noe som var veldig popu-
lært. Det var mange sultne mager, og åtte kilo grøt forsvant 
i en fei. Da var det godt å ha hjelp av noen frivillige støtte-

spillere som fikk grøtkøen unna. Etterpå samles alle på mu-
sikksalen hvor vi sang gamle og nye julesanger, godt ledet 
av Truls Gran. Noen juleleker på gulvet og pepperkaker til 
dessert måtte også til før man avrundet det hele med «Deilig 
er jorden». 

Julesangtradisjon
Målet med julesangverkstedet er å ta vare på noen av våre 
tradisjonelle julesanger samt å lære barna noen av de nye, 
fine julesangene som har kommet de siste årene. Barna fikk 
med seg et sanghefte med de fleste sangtekstene slik at jule-
sangen også kunne lyde i hjemmene i dagene rundt jul. Dette 
er en del av Ramnes menighets trosopplæringstilbud, et til-
bud som synes å være populært og som vi vil prøve å føre 
videre de neste årene. 

Vi takker lærere og ledelse ved Ramnes skole for godt sam-
arbeid i forbindelse med julesangverkstedet. En takk også 
til Ranveig og Rolf Kristiansen, Solveig Myrstad og Fredrik 
Bogstad som hjalp til med rigging, grøtservering og rydding.
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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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Hva har du i sekken?
2019 har allerede rukket 
å bli en måned gammel. 
Året vi forlot, 2018, har 
blitt til fjoråret. 2018 er 
historie og lagt bak oss. 

Til ettertanke

Tekst Ragnhild Christophersen, 
sogneprest

Et årsskifte er en tid for å stanse 
opp, en tid for å se bakover og en tid 
for å se fremover. En tid for årska-
valkader og en tid for å sette seg nye 
forsetter og mål. Hva ser du tilbake 
på med takknemlighet og glede, hva 
var utfordrende og krevende i året 
som nå er bak oss? Kanskje du skul-
le bruke litt tid på å tenke etter? 

Feilpakking kan bli tungt
Å pakke en ryggsekk på riktig og 
fornuftig måte for å gå på tur, er en 
kunst. Til tross for mange år i Spei-
deren med solid opplæring innen 
feltet, hender det titt og ofte at jeg 
bommer på dette. Jeg pakker ofte 
med meg mye som jeg ikke får bruk 
for, og det hender at viktige ting blir 
liggende igjen hjemme. En riktig 
pakket ryggsekk er ofte tung nok, en 
rykksekk som er feilpakket er tyn-
gre. 

Gode pauser
Livene våre er som en ryggsekk. Vi 
bærer på ulikt av lett og tungt. Av 
gleder, takknemlighet, sorg og savn, 
sykdom, krevende relasjoner – lista 
er lang. Noen ganger er det helt greit 
å bære «sekken», andre ganger kan 
den bli i tyngste laget. 

Noe av det beste med å gå på tur 
med tung sekk, er å ta pause. Å få 

sette fra seg sekken for en stakket 
stund, få i seg litt mat og drikke – 
det gjør susen. Nye krefter kommer. 
Å gå sammen med noen som spør 
om de skal hjelpe til å bære, er også 
ganske så fint!

Rasteplass
«Kom til meg alle dere som strever 
og bærer tunge byrder, og jeg vil 
gi dere hvile», sa Jesus. Ordet 
«hvile» kan også bety «pause».  
Pause og hvile er noe vi 
alle trenger. Et sånt 
pause- og hvilested 
er gudstjenestene 
våre. Gudstjenes-
tene er en rasteplass 
hvor du skal få ta 
med deg det du har i 
sekken din, sette den 
fra deg for en stund, 
be om hjelp til å bære fra 
Han som har sagt at 
han vil gå med oss 
i alle slags da-
ger. Delta i fel-
lesskapet med 
andre som 
også samles 
til hvilepause. 
Få del i natt-
ve r d sm å l t i -
dets gaver.

Følge på veien
Hva har du i sekken din nå i 2019? 
Kanskje har du noe der som du kan 
legge fra deg? Eller er det noe som 
mangler i sekken, noe som hadde 
gjort deg godt? Innholdet i sekken 
din trenger ikke nødvendigvis være 
det samme i 2019 som det var i 2018. 
Kanskje er det tid for å pakke om? 
Det er fortsatt sånn at vi bærer hver 
våre sekker, hver våre liv, med alt det 
de inneholder av godt og vondt. For 
sånn er det å være menneske. Men 
Jesus gir oss følge på veien, han in-
viterer til pause og hvile. Ryggsek-
kens innhold blir ikke borte, men 
kanskje kan du få oppleve at det kan 
bli litt mer håndterlig å ta fatt på rei-
sen i 2019 med følge på veien av han 
som inviterer til hvile? 

Godt nytt år og lykke til med hva du 
legger i sekken!

Ragnhild Christophersen.

 

 

 

 

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!

 

«Kom til meg alle dere som 
strever og bærer tunge byr-
der, og jeg vil gi dere hvile»,
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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

O, jul med din glede
Det er mange hyggelige arrangement å se tilba-
ke på etter at vi har rydda ut jula og starta med 
blanke ark. 

DØPTE
RAMNES KIRKE
02.12 Jonas Skjold Sørensen

VIVESTAD KIRKE
25.11 Nikolai Lillevik Sørsdal

DØDE (Dato for seremoni)
FON KIRKE
28.11 Hans Klausen
03.01 Leif Johan Borge
11.01 Arnt Kristoffer Hvidsten

RAMNES KIRKE
30.11 Finn Berg 
07.12 Bjarne Aske
21.12 Anne Elisabeth Sundelius
04.01 Arne Magnus Burås
10.01 Karl Otto Stålerød

VIVESTAD KIRKE
29.11 Axel Haugan

VÅLE KIRKE
16.11 Laila Hansen 
21.12 Ole Wathne
28.12 Nils Roar Ophtun
04.01 Brenda Anne Schjelderup
11.01 Lisbeth Kåfoss Erlandsen

Tekst: Irene Solberg
Foto: Leiv Tore Haugen

Julen er jo tradisjonenes høytid 
framfor noen, og Våle Normisjon 
inviterer hvert år til en god gam-
meldags juletrefest. Våle Menig-
hetshus fylles til randen av men-
nesker i alle aldere, juletrefest er 
for alle. 

Bugnende koldtbord
Programmet denne kvelden er slik 
det skal være, utlodning, julet-
regang, korsang, andakt og mat. 
Dette med maten har Normisjonen 
løftet mange hakk og her finner vi 
et bugnende og variert koldtbord, 
med alt hva hjertet kan begjære. 
Selv dessert med kaffe og iskake 
hører med. Wenche Weum Bue 
var kveldens andaktsholder og her 
ble vi tatt med inn i julens budskap 
og ble med inn i stallen hvor vi 
traff både hyrde og vismann. Bud-
skapet var varme hjerter som ble 
illustrert av røde ullvotter som ble 
til et hjerte. Vi fikk også med oss 
fortellingen om Marte Svennerud.

Gang rundt treet
Våle   Kirkekor bidro med ulike 
type julesanger og de skaper all-
tid god stemning. Juletregangen er 
jo et høydepunkt på en juletrefest, 
og dette må virkelig oppleves! Tre 
ringer rundt treet med flott sang 
og stor aktivitet gir synlig glede 
både hos liten og stor. Det er moro 
at juletrefesten blir verdsatt og at 
den trekker fult hus, takk til flinke 
arrangører som holder en av julens 
tradisjoner, juletrefesten i hevd – 
en god opplevelse for alle.
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Gudstjenester
03.02. Undrumsdal kirke kl. 11.00. 
 Gudstj.
03.02. Våle kirke kl. 11.00. Gudstj.
10.02. Middelaldergudstj. – Storteltet 
 Revetal sentrum kl.11.00. 
10.02. Fon kirke kl. 11.00. Gudstj.
17.02. Revetal menighet kl. 11.00. Gudstj.
17.02. Våle kirke kl. 11.00. Gudstj.
24.02. Vivestad kirke kl. 11.00. Gudstj.
24.02. Ramnes kirke kl. 11.00. Gudstj.
03.03. Våle kirke kl. 11.00. Gudstj.
03.03. Revetal menighet kl. 11.00. Gudstj.
06.03. Ramnes kirke kl. 18.00. 
 Ungdomsgudstj.
10.03. Fon kirke kl.11.00. Familiegudstj.
17.03. Undrumsdal kirke kl.11.00 Gudstj.
17.03. Revetal menighet kl.11.00. 
 Familiegudstj.

Følg ellers med på kalenderen på 
https://www.re.kirken.no.

Årsmøter:
Årsmøte Fon menighet er søndag 10. 
mars etter gudstjenesten kl. 11.00.

Årsmøte for Ramnes menighet er onsdag 
6. mars kl. 19.00 (etter gudstjenesten 
Askeonsdag).

Årsmøte Undrumsdal menighet søndag 
17. mars etter gudstjenesten kl. 11.00

Årsmøte Vivestad menighet 
søndag 24. 02 etter gudsjenesten 
kl. 11.00

Årsmøte for Våle menighet er søndag 
24.3 etter gudstjenesten kl. 11.00.

Fon misjonsamband
27.01 klokken 19.00: Møte hos Reidun 
Håkestad Enne. 

Våle Normisjon
Våle menighetshus klokken 19.00
14.02 møte på Våle Menighetshus 
 kl.19.00. Taler: Svein Tony 
 Gårdsø.
21.03  møte på menighetshuset 
kl.19.00. 
 Tema: «Velsignelsen»
11.04 møte på menighetshuset 
kl.19.00.
 Tema: « Se vi går opp til 
 Jerusalem»

Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl.19.00
07.02 Besøk av Heidi og Torkjell 
 Halvorsen
28.02 Noreamøte v/reisesekretær 
 Roald Arnesen
07.03    Møte på menighetshuset kl. 19.00
04.04    Møte på menighetshuset kl. 19.00
   
Ramnes diakonat
Kl. 17.00 på Re helsehus.
27.02, 27.03

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

Onsdag 27. februar kl.19.00 er det 
årsmøte for Våle menighetshus. Vanlige 
årsmøtesaker. 

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
17.02, 03.03, 17.03

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

Babysang
Tirsdager klokken 10.
Kontakt: Irene Solberg telefon 988 27 
235.

Miniklubben og Fredagsklubben i Fon
4 år-1.klasse og 2.-7.klasse
Kl.18.00-19.30 i underetasjen i Fon 
barnehage
25.01.,08.02., 08.03, 22.03, 05.04
NB! Ikke fredag 22.02 på grunn av 
vinterferien.

Superfredag
For 5. – 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45
01.02, 15.02, 01.03, 15.03, 29.03

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

Profesjonell og personlig veiledning
i forbindelse med gravferden.

Vi kommer gjerne hjem for samtale.

Vika landhandel                  
og kafé                 

Hvitsteinveien 27                                 
Torsdag -lørdag kl. 12 - 16

vikalandhandel.no • tlf. 91176853


