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• 844 millioner mennesker mangler 
tilgang på rent vann

• Urent vann dreper flere mennesker 
enn krig

• Fasteaksjonen kan gi rent vann til 
175.000 mennesker hvert år

• Brønnene til Kirkens Nødhjelp gir 
rent vann til over 25.000 i Punt-
land, Somalia

• Siden 2017 har Kirkens Nødhjelp 
og deres samarbeidspartnere 
bidratt til rent vann til over 2,8 
millioner mennesker

• Det er klimaendringer og konflikter 
som er hovedårsakene til at men-
nesker mister tilgang på rent vann

• Barn, særlig jenter, mister skole-
gang fordi de må hente vann stadig 
lenger unna

• I Norge er det ca.40.000 bøssebæ-
rere som er med på fasteaksjonen

• I Re håper vi på 90 bøssebærere 
fordelt på 56 roder

• Innsamlingsrekord for Re er 
 kr. 103.832,- (2017)
• 200,- er nok til varig tilgang på 
 rent vann for en person
• 105,- er nok til hygienepakke for 

en familie på 5 i 1 måned (nød-
hjelp)

• 400,- er nok til flomsikring av et hus
• 1550,- er nok til en latrine til bruk 

i katastrofer

(Kilde: Kirkens Nødhjelp)

FAKTA om
fasteaksjonen
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Bøtter med vann 
– bøtter med håp
7. – 9. april er det innsamlingsaksjon til 
inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid med 
å skaffe rent vann til mennesker som er 
rammet av klimaendringer. 

Diakon Ole Hafell forteller at innsamlingsbøssene kan 
minne om store krus eller små bøtter. – For hver krone 
vi samler inn er vi med og fyller krus og bøtter med rent 
vann. Og med det fyller vi mennesker med håp for fremti-
den, sier Ole.

Siden 2017 har Kirkens Nødhjelp, sammen med lokale 
partnere, sikret tilgang til rent vann til nesten 3 millioner 
mennesker! Dette bidrar ikke bare til å slukke tørsten men 
også til bedre sanitærforhold som redder liv. I tillegg får 
barna, særlig jentene, som tidligere måtte bære vann i ti-
mesvis mulighet til skolegang. 

Ole forteller at vi i Re ofte har samlet opp mot kr.100.000,- i 
innsamlingsaksjonen. – Målet er jo å passere 100.000-gren-
sen, smiler han. – Jeg håper dere tar godt imot konfirman-
tene og de andre som går rundt med bøssene. Og, kunne du 
avsett et par timer på søndag 7. eller mandag 8.april er det 
fortsatt behov for både bøssebærere og sjåfører. Ring meg 
gjerne på tlf. 93401955. 

Gaver kan også gis på VIPPS nr. 2426! Ole Hafell i fasteaksjon-modus.

Norges nest største innsamlingsaksjon
Fasteaksjonen er en tradisjon som strek-
ker seg langt tilbake i tid. Fasteaksjonen 
er i dag den nest største innsamlingsaksjo-
nen i Norge, etter TV-aksjonen.

To uker før påske går rundt 40.000 frivillige bøssebærere 
fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet 
og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Pen-
gene som samles inn gir blant annet rent vann til 175 tusen 
mennesker hvert år (se fakta s. 2). Til sammen har det blitt 
samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen siden 
1967.

Fra mynter til mobil
De seneste årene har bøssebærerne opplevd at stadig færre 
nordmenn har kontanter til bøssene på aksjonsdagen. Der-
for kan gaver også gis på SMS, web, VIPPS og gjennom 
digitale innsamlingsaksjoner på Facebook.
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Tekst Irene Solberg, foto Per Astrup Andreassen

Musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle og 
sosiale utvikling. På babysang får barnet mulighet til å ut-
trykke og utfolde seg musikalsk. Målet er å skape en felles 
opplevelse gjennom å leike, synge og utforske sammen med 
barnet sitt. Vi synger gode, kjente barnesanger og regler som 
mange av oss kan fra før. Vi møter også andre barn både på 
samme alder, og de som er litt større og mindre. Vi voksne 
ser og opplever den enkeltes utvikling og gleder oss over 
hvert enkelte barn.

Åpne samlinger
Her i Re arrangeres babysang som åpne samlinger, og er et 
kontinuerlig arbeid. Du velger selv om det passer den tirsda-
gen. Likevel ser vi at det ofte blir en fast gjeng som møtes, 
blir kjent og som kan utveksle erfaringer og hendelser i ba-
byens hverdag og utvikling. Terskelen er lav og det er lett å 
finne seg til rette. Det er en lett og god stemning hvor alle er 
positive mot hverandre! Den enkelte kan være med så lenge 
det passer, og de har glede av det. Vi har et fast program som 
vi gjennomfører, slik at det er forutsigbart og gjenkjennende 
for de små. 

Babysang i nye lokaler
Babysang er når foreldre og babyer syn-
ger sammen! Dette er en fin måte å ta 
seg tid til å synge og ha aktiviteter på. Bli 
med hver tirsdag på det nye biblioteket 
på Revetal!

Tid og sted
Vi har tilhold på det nye biblioteket på Revetal, og gleden er 
derfor stor nå, når vi har fått slike gode forhold. Bare det å 
komme inn på biblioteket er en fornøyelse, og i Black Box-
rommet i 2.etasje er det god plass, god temperatur og for-
holdene ligger godt til rette for babysangaktiviteter. Det er 
flott med mulighetene til å kombinere eget boklån og å ta 
en kaffekopp med god lunsjmat eller en kanelsnurr nede hos 
Fru Aasland.

Tidspunktet for Babysang er nå kl. 11.00 hver tirsdag.
Velkommen til dere alle! 
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Lørdag og søndag 6.og 7. april inviteres 
alle 2. og 3. klassinger i Re til å være 
agenter for å løse oppdrag og mysterier.

Menighetene i Re inviterer denne helgen alle 7 og 
8-åringer i Re til å være Tårnagenter i kirken. I løpet 
av helgen skal vi løse oppdrag og mysterier og utfor-
ske kirken, tårnet og klokkene. Barna bor hjemme, 
men vil være sammen lørdag og søndag. 

Kirketårn og andre hemmelige steder
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har 
vi lyst å gjøre noe med. Barna vil i Våle kirke klatre 
helt opp i kirketårnet denne helgen. Kanskje vi skal 
utforske om det finnes andre hemmelige steder i 
kirken også?

Bibelens fortellinger
I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både 
agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse opp-
dragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for 
både agentene og for andre... 

Påmelding til www.re.kirken.no 
Er det spørsmål kontakt menighets-
pedagog Irene Solberg tlf. 98827235 
eller menighetskontoret tlf. 40903100

Har du lyst til å gå på symboljakt i kirken? 
Lurer du på hva slags mysterier du finner i Bibelen? 
Liker du agent-mat? 

- Bli med på Tårnagenthelg!

Aktivitetene  har opphold i skolens ferier.

Aktivitetstilbud Alder Dag Klokkeslett Sted

Babysang 0-1 år Tirsdager  kl.11.00 Revetal bibliotek
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 i forb. med gudstj. 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 6-års 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.
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Sogneprest Ragnhild Christophersen, fadderne Mads G. Gregersen og Anette Solberg. Ida 
og Richard Solberg og sønnene Casper Leander og Teo Christoffer og kusine Leonore.

Tekst og foto Per Astrup 
Andreassen

Sizzi Sofia ble båret til dåp 
i en silkedress, som også 
ble brukt av hennes to sto-
rebrødre: Caspar Leander 
(7) og Teo Christoffer (4).  
-Vi hadde ikke noen tradi-
sjon for dåpskjoler i fami-
lien, sier mor Ida Solberg, 
så vi fikk sydd en drakt i 
silke med blå sløyfe på da 
vi var på ferie i Thailand 
før eldstemann skulle dø-
pes. Nå har Ida supplert 
denne drakten med et 
dåpsskjørt hun har sydd 
selv, og erstatte den blå 
sløyfen med en rosa.
-Jeg håper at dette skal bli 
en dåpskjole som kan gå i 
arv og kan brukes av våre 
barns barn igjen, sier Ida.

Tradisjon
For både Idas familie og 
pappa Richards familie 
har dåp vært tradisjon, noe 

En god tradisjon
I Re døpes ca. 60 
barn hvert år i Den 
Norske kirke. I 
mars ble Sizzi Sol-
berg døpt, for fami-
lien Solberg er dåp 
en god tradisjon og 
en anledning til å 
samle den nærmes-
te familien.

de ønsker å føre videre.
-Vi har ikke et spesielt be-
visst forhold til den krist-
ne troen og går ikke ofte 
i kirken annet ved julaften 
og spesielle anledninger, 
og som for eksempel da 
barna får utdelt 4-årsbok 
og 6-årsbok, sier Ida. Dåp 
synes hun imidlertid er 
viktig slik at barna kan 
bli en del av kirken. Et-
ter hvert som årene går vil 
barna lære mer om både 
det kristne livssyn og an-
dre livssyn. Så må det bli 
opp til dem når de vokser 

Torsdag 11. april kl. 19 blir det salmekveld i Våle kirke

Vi synger oss varme på påskesanger og lærer også noen helt nye salmer. Etterpå blir det kveldsmat for alle på Våle 
menighetshus - og kanskje enda litt mer sang. Medvirkende: Kantorene Truls Gran og Bjørn Vidar Ulvedalen. 

Arr: Våle Normisjon

Salmekveld

til om de vil konfirmeres 
og være medlem i kirken, 
sier hun.

Dåp blir en anledning til 
å samle familien, så også 
for familien Solberg. Etter 
dåpsgudstjenesten i Våle 
kirke var dåpsfølget sam-
let hjemme hos familien 
Ida og Richard Solberg til 
mat og kaker.  

Færre dåp
Statistikk for dåp for hele 
landet viser at færre velger 
å døpe barna. I Re har vi 

de siste årene i snitt døpt 
60 barn i året i DNK. Det 
tilsvarer at i underkant av 
6 av 10 fødte barn døpes 
her i Re. Dette har holdt 
seg relativt stabilt de siste 
fem årene. På landsbasis 
har imidlertid dåpstallet 
gått ned med nærmere 15 
prosent i løpet av de siste 
fem årene. Dersom vi går 
lengre tilbake i tid ser vi 
at nedgangen også gjør 
seg gjeldende i Re. For 10 
år siden ble 7 av 10 fødte 
barn i Re døpt.
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Av Ragnhild Christophersen, 
sogneprest i Re

De fikk i oppgave å bringe 
Guds gode evangelium vi-
dere ut. Ut til alle – ja, hele 
verden var adressater. Der 
på fjellet lød misjonsbefa-
lingen eller dåpsbefalingen 
som er utgangspunktet for 
at mennesker i nærmere 
2000 år har blitt døpt med 
den kristne dåp.

Skaper noe nytt
Helt fra den tidligste kristne 
tid ble de som sluttet seg til 
troen på Jesus Kristus døpt, 
ofte med hele sitt hus. Då-
pen er den absolutte gaven! 
I vår kristne tro, tror vi at 
dåpen gir frelse. Helt uav-
hengig av menneskers pre-
stasjon – det handler for oss 
alle om å ta imot som et lite 
barn, enten en blir døpt når 
en er fersk her i verden eller 
har fått noen år på seg. 
Dåpen er et sakrament – en 

Døp dem til Faderens, 
Sønnens og Den hellige ånds navn

Dåpsbefalingen:
«Jeg har fått all makt i himmelen og på 
jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til 
disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens 
og Den hellige ånds navn og lær dem å 
holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg 
er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matteus 28, 18-20

Ordene er hentet 
fra Jesus sin av-
skjed med disiple-
ne. Da Jesus sitt 
oppdrag på jorden 
var fullendt, var de 
nærmeste disiplene 
samlet. 

hellig handling som skaper 
noe nytt! Vann og ordene 
sammen. 
Vi forenes med den levende 
Gud. Dåpens løfter gjelder 
ut over alt vi kan se og for-
stå. 

Dåpen gir håp! 
Dåpen er en engangshen-
delse – og en prosess. Å 
leve som et døpt menneske 
er å leve med en livslang 
nysgjerrighet på hva dåpens 
gave er. Dåpen er både en 
gave og en oppgave. Gave 

Foto: Bo Mathisen / Kirkerådet.

livene våre. Ved dåp og ved 
kista når vi tar farvel. Et 
bibelvers som gir oss håp: 
Lovet være Gud, vår Herre 
Jesu Kristi Far, han som i 
sin rike miskunn har født 
oss på ny til et levende håp 
ved Jesu Kristi oppstan-
delse fra de døde! (1 Pet. 
1,3). Dette håpet gir en trøst 
om at livet er i Guds hen-
der, uansett hva som skjer, 
også ut over vår levetid. Hå-
pet blir som et ankerfeste. 
Dåpens lys forblir når livet 
slukner!

fordi vi skal få se oss selv 
som skapt og elsket av den 
levende Gud, oppgave fordi 
vi er kalt til å være Guds 
hender og føtter og gi Guds 
kjærlighet videre til alle 
rundt oss. 

Et ankerfeste
I Luthers lille katekisme 
oppsummeres dåpens gave 
slik: Dåpen virker syndenes 
forlatelse, frelser fra døden 
og djevelen, og gir evig sa-
lighet til alle som tror. Dette 
er Guds ord og løfte. Det er 
et bibelvers som omkranser 
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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
bytteskjerm.no
Verksted for mobiltelefoner! 
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Det fineste jeg gjør er noe Gud gjør
Noe av det fineste jeg 
får gjøre som prest er å 
døpe. Som oftest er det 
et spebarn. 

Til ettertanke

Tekst Jon-Geir Dittmann, sogne-
prest i Re

Fra min plass ved døpefonten har 
jeg orkesterplass slik at jeg ser alle 
de varme blikkene som omkranser 
den lille. Forventningsfulle foreldre, 
høytidsstemte faddere, takknemlige 
besteforeldre, og den trofaste menig-
heten som så tydelig gleder seg over 
at et nytt medlem nå blir innlemmet 
i menigheten. Jo, dåpen er en høy-
tidsfull stund. Litt barnegråt ødeleg-
ger ikke det, det understreker heller 
høytiden!

Startkapital
Men dåpen er også noe mer. Det fi-
neste jeg gjør er noe Gud gjør. Då-
pen rommer en åndelig sannhet:  At 
det er der, i dåpen, at livet med Gud 
begynner. Ja, vi får alt vi trenger til 
livet med Gud - i dåpen. I dåpssam-
talen med foreldrene forteller jeg 
at det var i min egen dåp, 24.april 
1955, at mitt liv som kristen star-
tet. Jeg husker ikke det som skjedde 
selv, men Gud husker det, og alt som 
siden har skjedd i min trosutvikling 
bygger på et faktum: Jeg er døpt. 
Der fikk jeg den «startkapitalen» 
som skulle til for hele livet å kunne 
leve som et Guds barn – helt uten at 
jeg har gjort meg fortjent til det.

Vi har lett for å tenke at det er vi som 
velger Gud, at troen kommer av et 
bevisst valg. Men dette er det mange 
som sliter med å få til. Da blir troen 
fort noe for de spesielt interesserte, 
for de som har anlegg for den slags, 
mens de som tviler og ikke helt vet 
hva de skal tro, faller igjennom. 

Åpne for troen 
Min tro bygger på at det er Gud som 
i dåpen gjør noe aktivt. Luther har 
lært oss at vi ikke av oss selv kan 
tro, men Den Hellige Ånd som gis 
oss i dåpen, skaper troen i hjertene. 
Så gjelder det at troen blir næret, at 
barna kan bli kjent med Han som de 
er døpt til å tilhøre. Det er en opp-
gave foreldre, faddere og menighet 
står sammen om.

På engelsk kalles barnedåp «chris-
tening», det betyr «å kristne», eller 
«gjøre kristen». Vi kommer med 
barna våre, vi åpner opp troens 
skattkammer for dem, bønnen, natt-
verden. Men Gud lar troens under 
skje – når og hvor han vil. Det fi-
neste vi gjør er noe Gud gjør.

Hva kan vel tre øser med vann over 
et barnehode bety fra eller til, spør 
noen? I menneskelig målestokk er 
dette stusselige greier, men Gud har 
heldigvis en annen målestokk. Det 

er og blir et Guds under som går 
langt over vår forstand, men jeg vel-
ger å bøye meg for Han som er større 
enn noen kan fatte, og som har sagt: 
La de små barna komme til meg og 
hindre dem ikke. Guds rike tilhører 
slike som dem. Det fineste jeg gjør 
er noe Gud gjør.

Når som helst!
Noen ganger tenker jeg at vi i kir-
ken gjør nettopp det: hindrer barna 
i å komme. Jeg vet at noen foreldre 
synes den «dåpspakka» som kirken 
tilbyr er for krevende. Ikke alle liker 
å stå foran forsamlinger, noen synes 
det er krevende å følge tradisjonen 
med dåpskjole, bunader og stort 
selskap. Kostbart kan det også bli. 
Andre igjen synes det løftet de må 
avlegge forplikter mer enn de kan 
stå inne for. Så dropper de dåpen. 
Da blir dåp en prestasjon og ikke en 
gave slik den er i sin natur.

Til dere som er usikre på om dåp 
er det rette: Dåpen må ikke skje i 
en gudstjeneste, barnet må ikke ha 
dåpskjole, og barnet må ikke døpes 
før det er ½ år gammelt: Får dere 
ikke dette til mens dere strever med 
nattevåk og sykdom, kan dere kom-
me senere. Når som helst! I mitt lan-
ge presteliv har jeg døpt 1-åringer, 
5- åringer, 10-åringer, 14-åringer og 
35-åringer. Jeg har hatt hjemmedåp, 
sakristidåp og nøddåp på sykehus. 
Vi i kirken vil gjerne komme forel-
dres ønsker i møte. Fortell oss hva 
dere har behov for!

Det er like stort hver gang. Jeg gleder 
meg som et barn til å døpe et barn, 
jeg blir rørt når jeg står ved døpefon-
ten sammen med en konfirmant som 
selv svarer «ja» til spørsmålet «vil 
du bli døpt?». Dåpen er den samme: 
Like sterk, like nådefull, like gud-
dommelig. 

Det fineste jeg gjør er noe Gud gjør. 

Jon-Geir Dittmann.

Foto: Bo Mathisen/Kirkerådet.
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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
bytteskjerm.no
Verksted for mobiltelefoner! 
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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

Bli med i 
menighetsrådet!

DØPTE
RAMNES KIRKE
27.01 Iver Haslestad Gundersen
27.01 Saga Lundheim

VÅLE KIRKE
03.02 Lars Ulrich Sundby Lyngås
17.02 Emilie Thanen Bugge
03.03 Emil Solberg Kolbrek
03.03 Sizzi Sofia Solberg

VIELSER

VÅLE KIRKE
16.02 Solveig Elise Lindhjem og 
 Svein-Åge Opdahl

DØDE (Dato for seremoni)

RAMNES KIRKE
31.01 Edwin Kittelsen
08.02 Arnvid Heydemarck Aas
13.02 Frithjof Berg
20.02 Grete Marie Johansen

VÅLE KIRKE
22.02 Anne Kristine Bakke

8. og 9. september er det kirkevalg og i disse 
dager er nominasjonskomiteene i våre fem me-
nighetsråd i Ramnes, Våle, Fon, Undrumsdal og 
Vivestad i gang med å sette opp lister til valget. 

Kanskje du er en av dem som blir spurt om å stille til valg og lurer på 
om du skal svare ja? Menighetens arbeid spenner over mange temaer 
– bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og 
ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Her er noen gode 
grunner til å være med i menighetsrådet:

• Du bidrar til å holde lokalkirken levende 
• Du blir del av et kristent fellesskap 
• Du gjør en viktig jobb for fellesskapet 
• Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge 
• Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken 
• Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt 
• Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke 
• Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt 
• Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger 
• Du kan oppdage nye sider ved deg selv

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

Godhetsdag i Re
Lørdag 27. april er det igjen 
klart for Godhetsdag. 

Trenger du hjelp til
- Å klargjøre hagen til våren
- Rydde garasjen
- Rydde loftet
- Kjøre bort hageavfall
- Annet praksisk arbeid

Ta kontakt med godhetsgeneral Tom Erik, tlf. 400 98 691. Har du to hjel-
pende hender og kan tenke deg å gjøre en god gjerning? Bli med, gjør 
dette til en meningsfull lørdag med hyggelig arbeidsfellesskap. 
Ta kontakt med Tom Erik for nærmere avtale. 
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Gudstjenester
24.03 Ramnes kirke kl. 11.00. Gudstj.
24.03 Våle kirke kl. 11.00. Gudstj.
31.03 Vivestad kirke kl. 11.00. Gudstj.
31.03 Revetal menighet kl. 11.00. 
 Familiegudstj.
02.04 Re helsehus kl. 11.00. Gudstj.
07.04 Ramnes kirke kl. 11.00. Gudstj.
07.04 Våle kirke kl. 11.00. Gudstj.
14.04 Revetal menighet kl. 11.00. 
 Familiegudstj.
18.04 Re helsehus. Gudstj. Skjærtorsdag.
18.04 Ramnes kirke kl. 18.00. 
 Kveldsgudstj. Skjærtorsdag
19.04 Fon kirke kl. 11.00. Gudstj. 
 Langfredag
21.04 Vivestad kirke kl. 09.00. Gudstj.  
 1. påskedag.
21.04 Våle kirke kl. 11.00. Gudstj. 
 1. påskedag.
21.04 Ramnes kirke kl. 11.00. Gudstj. 
 Påskemorgen.
22.04 Undrumsdal kirke kl. 11.00. 
 Gudstj. 1. påskedag
28.04 Revetal menighet kl. 11.00. 
 Familiegudstj. i Bjerkely kirke
 i Undrumsdal
05.05 Vivestad kirke kl. 11.00. Gudstj.
05.05 Ramnes kirke kl. 11.00. Gudstj.
05.05 Grettebygd velhus kl. 19.00. 
 Kveldsgudstj.
07.05 Re helsehus kl. 11.00. Gudstj.

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

Orgelhalvtime
Ramnes kirke 
lørdag 30. mars kl. 12.00
lørdag 27. april kl. 12.00

Fon misjonsamband
31.03 kl.19.00 hos Vigdis Lømo
28.04 kl.19.00 hos Astrid og 
 Kåre Solberg
19.05 kl.19.00 hos Ragnhild Fjeld

Våle Normisjon
Våle menighetshus klokken 19.00
21.03 Møte. Tema: «Velsignelsen»
11.04 Salmekveld i Våle kirke kl.19.00  
 med Bjørn Vidar Ulvedalen og 
 Truls Gran.
 Avslutter med kveldsmat på 
 Våle Menighetshus.

Våle misjonssamband
Møter på Våle menighetshus kl.19.00
04.04 Møte 
19.04 Langfredagsmøte. 
 Taler: Åse Karlsen
02.05 Møte 

Ramnes diakonat
Kl. 17.00 på Re helsehus.
27.03, 24.04

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

Konsert med Lars Martin Myhre
Under en høyere himmel. Lars Martin 
Myhre med musikere. Vivestad kirke 
24.03 kl. 18.00.

Det skjer i Re

Gravmonumenter
Navntilføyelser, omslip

 
Borre Steinhuggeri AS
Borrevn. 64, 3186 Horten

Tlf. 33 07 34 16

Salmekveld
Våle kirke 11.4 kl. 19.00, deretter
Kveldsmat på Våle menighetshus

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
31.03, 14.04, 28.04
NB! 28.04 i Bjerkely kirke i Undrumsdal.

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

Babysang
Tirsdager klokken 11.00 på Revetal 
Bibliotek.

Miniklubben og Fredagsklubben i Fon
4 år-1.klasse og 2.-7.klasse
Kl.18.00-19.30 i underetasjen i Fon 
barnehage
22.03, 05.04, 03.05 og 14.06

Superfredag
For 5. – 7. klassinger
Røråstoppen skole kl. 18.30-20.45
29.03, 26.04 og 10.05

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


