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RØMSJINGEN
Februar 2011

Utgitt av Rømskog kommune
- kjent for liv og vekst
ÅPNINGSTIDER :
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag 17.00-20.00
Onsdag 12.00-18.00
Torsdag 12.00-18.00
Fysioterapien – 98 26 76 28
Alle hverdager: 09.00-15.30
Helsesøster:
Onsdag 09.00-15.30
Lege - tlf. 69 85 90 85
Mandager 12.00-17.00
Onsdager 09.00-12.30
Åpen time onsdager 10-11
Gjensidige:
1. og 3. onsdag i mnd.
14.30 - 17.00
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag, tirsdag og torsdag:
Kl. 09.00 – 15.30
Spisepause kl. 11.00 – 11.30
Prestekontoret:
Rømskog Eldresenter
Torsdag 14.00-15.30
TELEFONER:
Kommunens
sentralbord:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:

69859177
69859284
92430087
80080000
81581001

Kall en spae’ et SPA
så blir det bra
og vi er gla’
ei storhytte
som alle kan benytte
et varmebad for enhver
det her
er
hva vi trenger
vi lurer ikke lenger
på
hvor vi skal gå
for å
finne Vort ungen vår
der friheten rår
i Guds natur
cuuul tur
Jon Riiser

Ordføreren har ordet
Da kan vi endelig juble; det blir ny drift på hotellet under navnet
Rømskog Spa & Resort. Jeg ønsker eierne Morthen Bakke og
Thomas Berntsen lykke til med drifta. De håper å åpne i mars.
Jeg vil også minne om Grensemessa som vil finne sted i Aremark
2. og 3. april 2011. Se kommunens hjemmeside.
Ellers er vinteren i god gjenge, men dessverre har vi heller ikke
denne vinteren funnet penger til brøyting/strøing av annet enn de
kommunale veiene.
Vinteren fører med seg andre problemer også, rådyra sliter. Jeg
oppfordrer dere til å tenke på rådyra og ikke slippe hunda slik at
det er fare for at de vil jage rådyr. Ekstraordinær båndtvang vil bli
vurdert.
Skiløypene har blitt kjørt opp og jeg oppfordrer de som liker å gå
på ski å ta seg en tur i disse. Dette er kjempefin mosjon i flott
natur. Det ligger oppdaterte opplysninger på kommunens
hjemmeside. Stor takk til dere som kjører opp løypene.
Ha en fortsatt fin vinter.
Nils

Kommunal informasjon
Rømskog legekontor
er stengt 21. februar og 23. februar 2011.

Kommunale møter:
10.02.
Kommunestyremøte kl. 19.00

Stilling ledig
Kommunen har ledig 40 % driftstilskudd for fysioterapeut fra
01.04.2011. Praksisen skal drives fra kommunens lokaler og
privatpraktiserende fysioterapeut inngår i kommunens helse- og
omsorgstjenester og deltar i tverrfaglig samarbeid og
forebyggende folkehelsearbeid.
1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes mot brukere
med særlige behov, for eksempel behandling i pasientens hjem,
barnehage eller skole.
Det er en fordel om søker benytter et bredt spekter av
behandlingsformer. Søkere med erfaring fra drift av privat praksis
og kjennskap til kommunens helsetjenester foretrekkes.
Personlig egnethet og skikkethet vektlegges
Avtalen reguleres av ASA 4313.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til helse- og
omsorgsleder Bjørg Tørnby Nilsen, tlf. 924 91 464.
Søknad sendes Rømskog kommune, Engehaget,1950 Rømskog.
Søknadsfrist : 07.03.2011.

Indre Østfold Næringsforening – Årskonferanse 2011
Årskonferansen skal være et samlingspunkt for næringslivet,
politikere og det offentlige Indre Østfold.
Sted: 11.mars 2011 kl. 09.00 – 12.00 i Trøgstadhallen.
I år setter vi fokus på et veldig viktig område for næringsutvikling i
Indre Østfold: Samarbeid mellom privat og offentlig sektor.
Administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon er innleder på
konferansen. Det kommer innlegg fra både privat og offentlig
sektor og forhåpentligvis får vi en god debatt om hva som må til
for å lykkes med å utvikle eksisterende og ny næring i Indre
Østfold. Under konferansen vil vi sette fokus på det offentliges
rolle som tilrettelegger for næringsutvikling, med utgangspunkt i
Strategisk Næringsplan for Indre Østfold.

Kulturstøtte til lag og foreninger
Det er tid for å søke om kommunal støtte til lag og foreninger i
kommunen. Tidligere søkere får tilsendt søknadsskjema. For å
komme i betraktning må foreningen/laget være registrert på
kommunens hjemmeside. Søknadsskjema kan du også få ved
henvendelse på kulturkontoret. Det er viktig at søknadene
leveres innen fristen, som er satt til mandag 7. mars 2011.
Søknaden kan leveres til kommunens administrasjon el. direkte til
kulturkontoret.

Bygdekino – Rømskog kulturhus 8. februar
Kl 18.00 - Tron: Legacy
Aldersgrense: 7 år

TRON LEGACY er et grensesprengende eventyr satt i den
fantastiske digitale verdenen TRON, ulikt noe som tidligere er
vist på lerretet.
Kl 20.30 - Verre enn verst - Little Fockers
Aldersgrense: 7 år

Slektsfeiden mellom Jack Byrnes (Robert De Niro) og Greg
Focker (Ben Stills) eskalerer til nye komiske høyder i Verre
enn verst - Little Fockers. I dette tredje bidraget i
blockbusterserien Svigers er verst (Meet the Parents), får
stjernebesetningen fra de foregående filmene selskap av
Laura Dern, Jessica Alba og Harvey Keitel.

Lag og foreninger
Rømskog Helselag
Helselagets medlemmer arrangerer 1. mandag i hver måned,
hyggeaften for beboerne på Eldresentret, pensjonister og andre
interesserte.
Velkommen på Rømskog Eldresenter 07. februar kl. 18.30.

Rømskog Idrettslag
Grasrotandelen
Rømskog Idrettslag vil informere om at grasrotandelen til RIL er
oppe og går.
Motorsportgruppa
Det blir trening på Karsby følgende dager i februar og mars:
Lørdager
kl. 12.00 – 16.00
Søndager
kl. 13.00 – 16.00
Rømskog Historielag
Åpent møte/årsmøte i den gamle spisesalen på kommunehuset
torsdag 24. februar kl. 19.00.
Tidligere lensmann Finn Wahl kåserer om:
Lensmannen – før og nå. (Du trenger ikke være medlem av
historielaget for å komme og høre på Finn Wahl.)
Enkel bevertning og utlodning.
Årsmøte med vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes
behandlet sendes styret innen 14. februar.
Alle er hjertelig velkommen.
Rømskog Husflidslag
Kort-lage-verksted
Vi lager romantiske/koselige kort som kan passe til Valentin- eller
morsdag (kun verksted – dvs. du lager det du selv ønsker med
hjelp og veiledning).
Sted: Gamlesalen på Kommunehuset.
Tid: Lørdag 5/2 kl. 12-15.
Pris: 150 kr. (alt materiell er inkludert).
Påmelding til: Linda Fjeldberg Aabel tlf: 90888343.
Ingen aldersbegrensning, ung som gammel, alle er velkomne.
De under 10 år må ha med seg følge til hjelp og støtte.

Ny forening på Rømskog
Nå vil vi starte en støtteforening til Rømskog eldresenter.
Over mange år har Rømskog helselag stått for underholdningskvelder 1 gang pr. måned ved Elderesenteret.
Vi vil si en STOR TAKK TIL HELSELAGETS MEDLEMMER, for
alle hyggekvelder på heimen, med Synøve Melby som en god
pådriver. Mange har gledet seg til den første mandagen i
måneden, til koselig innslag med mye musikk, sang og god mat.
Nå har helselaget opphørt, og med det vil også
underholdningskveldene på ” heimen ” opphøre, og det synes vi
er trist. Derfor foreslår vi nå å opprette en støtteforening som kan
videreføre dette viktige arbeidet, som betyr mye for de som er
sykehjemsbeboere og andre hjemmeboende .
Vi ønsker at frivillige personer i og utenfor Rømskog, som bryr
seg om vårt eldresenter og ønsker å gjøre noe for de eldste i
bygda, vil melde seg til å være med i en forening.
Arbeidet vil bestå av å være med å tilrettelegge for
underholdningskvelder, minimum 10 mandager i året. Det
praktiske består av å være tilstede på underholdningskvelder, ta
med litt mat/kaker, servere, ordne med utlodning, ønske
velkommen, evt. tilby hjemmeboende skyss og ikke minst prate/
ha sosialt samvær med de som er på festen. Det trengs 4
personer pr. hyggekveld. Vi ønsker oss både menn og kvinner og
dersom det blir mange nok, vil det bli max 1 kveld i året på hver.
Og er det interesse for det, så kan det gjerne arrangeres turer og
andre fester i tillegg. Vi inviterer alle interesserte til et åpent møte
tirsdag 15. februar kl. 19.00 i stua på Eldresenteret.
Tema: Opprettelse av Støtteforening.
Enkel servering og litt underholdning.
Du som ikke kan møte og gjerne vil være med i støtteforeningen,
kan melde deg til Synøve Melby (45460620) eller Bjørg Tørnby
Nilsen (924 91 464) eller kommunens sentralbord 69 85 91 77.
Det er allerede flere som har sagt seg villige til å være med, så
dette får vi til. Vi sender også brev til nærmeste på rørende til de
som bor på Rømskog eldresenter. Hilsen Synøve og Bjørg.

Fritidsklubben
Innsamling til Latvia
Ungdommene på fritidsklubben skal til Latvia sommeren 2011. Vi
skal da fylle en buss med ting og tang til barn og ungdom i vår
vennskapskommune Priekuli, for eksempel skolesaker, sportsutstyr, klær, leker, sykler osv. NB: Klær må vaskes og merkes
med aldersgruppe før levering.
Har du noe å gi bort, ta kontakt med innsamlingssjef Geir Martin
Karlsen, tlf. 45407202 (kveld) for henting.
Loppemarked
Ungdommene på Fritidsklubben arrangerer loppemarked våren
2011 og vi ønsker oss lopper (ikke klær).
Inntektene går til Latvia-tur for ungdommene på klubben.
Ta kontakt med loppesjef Sondre Nilssen tlf. 45269745 (kveld) for
henting.
Det er også mulig å levere det du vil gi bort på torsdager fra
kl. 18.30 – 22.00 på fritidsklubben (Ungdomslokalet ved industriområdet).
Hilsen ungdommene på fritidsklubben

Rømskog Pensjonistforening
Vi ønsker alle velkommen til årsmøte i pensjonistforeningen
10. februar kl. 18.00 i den gamle spisesalen i Kommunehuset.
Vi drikker kaffe og har åresalg. Vi viser bilder fra turene i 2010.
Disse skulle ha vært vist på julebordet, men tiden strakk ikke til.
Som nevnt i Rømsjingen for januar, vil styret fremme et forslag
på årsmøtet og forslaget er:
Skal Rømskog Pensjonistforening meldes ut av Norsk
Pensjonistforbund fra 1. januar 2012?
Vi møtes igjen på Elviras kafé
siste onsdag i måneden, 23. februar, kl. 11.00 - 13.00.
Foreningen spanderer kaffe. Velkommen.

Aktivitetskalender februar 2011
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Hva
Torsdag 03.02. 18.30 Ungdomslokalet Fritidsklubb
Lørdag 05.02. 10.00 Skyttebanen
Skyting om Marker Sparebanks
pokal
Lørdag 05.02. 12.00 Kommunehuset Kort-lage-verksted
Mandag 07.02. 18.30 Eldresenteret

Helselaget arrangerer
hyggeaften
Torsdag 10.02. 18.00 Kommunehuset Årsmøte i Pensjonistforeningen
Torsdag 10.02. 18.30 Ungdomslokalet Fritidsklubb
Lørdag 12.02. 19.00 Bedehuset
Andakt v/Bjørg Tørnby Nilsen
Søndag 13.02. 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Tirsdag 15.02. 19.00 Eldresenteret
Opprettelse av støtteforening
Onsdag 16.02. 10.45 Biblioteket
Lesestund for småbarn
Torsdag 17.02. 18.30 Ungdomslokalet Fritidsklubb
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

22.02.
23.02.
24.02.
24.02.

18.30
11.00
18.30
19.00

Kommunehuset
Elviras kafé
Ungdomslokalet
Kommunehuset

Lørdag

26.02. 19.00 Bedehuset

Stemningen turlag
Pensjonistforeningen møtes
Fritidsklubb
Åpent møte/årsmøte i
Historielaget
Sangstund med Hans Kr. Buer
og venner

Rømskog Spa & Resort
ønsker å leie hus til kokk ved hotellet.
Kontakt Jan Birger Holth, tlf. 48 13 64 16

Rømsjingen
Innlegg til Rømsjingen legges inn på kommunens
hjemmeside www.romskog.kommune.no
Fristen er den 20. hver måned.

