RØMSJINGEN
April 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

Huff
og uff
så sårbart det er
én svær
bølge
kan få følge
for alle våre systemer
vi får problemer
i bøtter og spann
at vann
kan
sette våre liv i fare
er det rare
det gir perspektiv
for våre liv
når stormen i vårt vannglass
blir såpass
høy
at det blir støy
for lite
så kan vi vite
at her i nord
bor
vi i en hage
Jon Riiser
kan vi klage?

Ordføreren har ordet
I skrivende stund er det ordentlig vårvær med noen kuldegrader
om natta og plussgrader på dagtid. Vi går ei fin tid i møte. Jeg har
allerede hørt svarttrosten, så de som har ”feriert” lenger sør er
begynt å komme hjem igjen.
Og så vil jeg gratulere Øystein og alle kordeltagerne med seieren
i Kommuneslaget i Askim. Premien på kr 20.000 vil bli brukt for å
fremme sanginteressen blant barn og unge.
Allerede lørdag 2. og søndag 3. april er det Grensemesse i
Aremarkhallen. Aktuelle tema er næring, bosetting og
opplevelser. Begge dager starter messen kl. 12. Møt fram, her vil
det være noe for enhver smak. Det kommer også småbedrifter dit
fra Latvia med lin og forskjellige småting.
Nå nærmer jobben med bygdeboka seg innspurten.
Bygdebokkomitéen jobber på spreng for å få med det vi kan til vi
må sette strek. Vi håper å komme i gang med trykkingen på
ettersommeren/høsten.
Kommunen har kjøpt inn en del T-skjorter med kommunenavn og
logo. Disse kan kjøpes på kommunehuset og Biblioteket for 80
kr. Vi har både herre- og damemodeller.
Når det gjelder den innsamlingen som foregår for å hjelpe Latvia,
så vil det som foregikk i regi av Helselaget bli videreført av Vigdis
Alstein. Disse pengene og saker og ting går til Veselavas
barnehage. I tillegg samler Fritidsklubben inn klær med mer til
alle aldersgrupper, dette vil bli distribuert til trengende av
helsestasjonen i Veselava.
Den 7. april er det politisk dag. Da håper vi at kommunestyret kan
ta endelig beslutning på om kommunen skal bygge nye
butikklokaler eller ikke.
Ha en flott vår og god påske! Hilsen fra Nils

Kommunal informasjon
Politisk dag 7. april
Kl. 09.45 – Formannskapet
Kl. 09.45 – Utvalg for utvikling
Kl. 09.45 – Utvalg for oppvekst og omsorg
Kl. 15.00 – Kommunestyret

Åpningstider i påsken:
Kontorene på Kommunehuset har vanlig åpningstid
mandag 18. april og tirsdag 19. april.
Onsdag før skjærtorsdag (20. april) stenger kontorene kl. 12.00.
Biblioteket har åpent mandag 18. april kl. 17.00 – 20.00.
Onsdag 20. april: Stengt.
Trimrommet
vil kun være åpent i kontortiden 08.00 – 15.30 mandag og tirsdag
i påskeuka. Onsdag 20. april stenger trimrommet kl. 12.00.
Legekontoret:
Mandag 18. april: Stengt
Onsdag 20. april: Åpent kl. 09.00 – 11.00.
Rømskog kommune tilbyr e-faktura
Vi vil opplyse om at Rømskog kommune nå har åpnet for at de
som mottar kommunale fakturaer kan benytte e-faktura.
Dette kan legges opp direkte i nettbanken. Referansen som skal
legges inn er 00+kundenummeret, dette vil si de 8 første sifrene i
KID-feltet på tilsendte giroer.
Økonomikontoret

Kommunalt næringsfond
Det skal deles ut midler fra Rømskog kommunes næringsfond.
Midlene fordeles etter de samme kriterier som tidligere.
I kommunens vedtekter for næringsfondet heter det:
Maksimal støtte er kr. 100.000,-. Samlet støtte til
bedrifter/personer kan ikke overstige 50% av samlet
kapitalbehov. Prosjekter som bedrer kvinners
sysselsettingsmuligheter og velferdstiltak kan ved nyetableringer
gis inntil 75% tilskudd av samlet kapitalbehov.
Investeringer/tiltak med en total kostnadsramme på under
kr. 10.000,- kan ikke gis tilskudd fra næringsfondet. Dette gjelder
ikke for etablereropplæring.
Støtte skal i første rekke gis til nyetablering av virksomhet. Det
kan også gis støtte til utvidelse av eksisterende virksomhet.
Det er utarbeidet eget skjema for søknad om støtte. Skjemaet og
retningslinjene kan fås ved henvendelse til kommunens
sentralbord (69 85 91 77) eller se www.romskog.kommune.no
Frist for å søke midler fra næringsfondet er 1. juni 2011.

Folkehelse
Mosjon i vårsola kan være så mangt. Noen tyner skiføret i det
lengste, på myrer og i nordhellinger kan man i tidlige morrastimer
nyte både skareføre og orrebulder. Andre finner glede i tørre
bygdeveier der både joggesko og sykkeldekk igjen får feste. For
ikke å snakke om ”veahaugen”, det er mye god trim og sjelebot i
å gjøre hvite bjørkelegger om til kåster og stabler før mai-tørka er
her.
I påvente av gang- og sykkelsti er det nå krefter i sving for å få
etablert en tursti langs Tuku-elva. Mange grunneiere stiller seg
positive til prosjektet. Tenk hvilke naturopplevelser en vandring
langs rennende vann midt i bygda kan gi! Behov for
dugnadsinnsats dukker sikkert opp, og vil bli annonsert seinere !

RØMSKOG KULTURSKOLE
minner om kulturskoleverkstedet som ble annonsert i
marsnummeret av Rømsjingen. Det er ledige plasser, særlig på
gitarkurset. Kurset er for barn/unge født i årene 1995 – 2001.
Informasjon og påmeldingsskjemaer kan fåes ved henvendelse til
oppvekstkontoret og på kommunens hjemmeside.
Tlf. 98267684 / 90728703, eller e-post til
anna.sofie.bergquist@romskog.kommune.no /
unni.degnes@romskog.kommune.no

Lærerstillinger ved Rømskog skole
Ved Rømskog skole vil det fra 01.08.11 bli ledig et antall
lærerstillinger.
For fullstendig annonsetekst vises det til kommunens
hjemmeside www.romskog.kommune.no

Fritidsklubben
Fritidsklubbens dag
Den siste helgen i april feires Fritidsklubbens dag over hele
landet. Vi inviterer lokalpolitikere, foreldre og andre i nærmiljøet, for å vise dem hva som rører seg i ungdomsmiljøet.
Lørdag 30. april er dere velkommen innom i ungdommens hus.
Åpent kl. 20.00 – 01.00.
Ungdommenes innsamling til Latvia og loppemarked
Vi tar imot leker, klær, sportsutstyr, sykler o.l.
Vi ønsker oss også flere lopper til vårens loppemarked.
Levering på ungdomslokalet på torsdagskvelder kl. 18.30 -22.00

Forskrift for motorfartøy brukt i utmark og vassdrag i
Rømskog kommune, Østfold – Høring
Rømskog kommune ønsker med hjemmel i Forvaltningslovens §
37 uttalelse til forslag til forskrift for motorfartøy brukt i utmark og
vassdrag i Rømskog kommune, Østfold. Forskriften er hjemlet i
lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag.
Uttalelsen til den nye forskriften bes meddelt skriftlig til Rømskog
kommune, 1950 Rømskog eller
postmottak@romskog.kommune.no innen 4. mai 2011.
Forslag til forskriften kan sees på kommunens hjemmeside
www.romskog.kommune.no, kommunehuset eller biblioteket.

Støtteforeningen ved Rømskog Eldresenter
hadde styremøte 07.03.11.
Styret består av:
Leder: Berit Fagermoen
Nestleder/underholdningsansvarlig: Synøve Melby
Kasserer: Vigdis Alstein
Sekretær: Kari Kolstad
Styremedlem: Bjørg Tørnby Nilsen
Revisor: Inger Ramberg

Eldrerådet
hadde møte 10.03.11 og valgte ny leder og nestleder.
Leder er Solveig Holmedal og nestleder er Eva Tørnby.

Grensemessa 2011
Husk: Grensemessa 2.- 3. april 2011 i og rundt Aremarkhallen.
Tema: Næring, Opplevelse og Bosetting
Salgs- og presentasjonsmesse.
Nærmere info kommer på www.romskog.kommune.no

”THE SHOW MUST GO ON”
Oj oj oj – hva gjør vi nå. Det ble et tidsskille ”før og etter
kommuneslaget”. Noe er i ferd med å ta helt av - kan det skje i
Rømskog. Ja vitterlig. Hvilken standard våre folk satte den
kvelden, både musikalsk og i uttrykksform.
For ikke å snakke om supportergjenget. Dobbelt trøkk i rødt, som
satte støkk i salen. Jo, bakom gynger og synger skogene. Nå vet
vi det. Vi vant hele greia faktisk. Men ikke fortvil. Mulig får vi
smakebiter av det håndplukkede koret. På en eller annen måte vil
folket få høre.
”The show must go on” og vi ser fremover. Umulig å vite, men
under snøen ligger vår og sommer og venter på at kong vinter
slipper taket. Jo, da det blir trivselstreff med allsang på Kørren i
år også – rett og slett på åpningsdagen den 11. juni. Stemmer det er pinseaften, heggen blomstrer og det er sykkelstyre o’
kjærlighet i luften.
Det er sang på gang fra en av landets fremste musikalartister,
Torstein Sødal med band. Presis - han som forsynger ”You’ll
never walk alone” på Ullevål stadion når Liverpool er på besøk.
’Kara’ fra Mysen kommer med 60/70-tallslåter. Så bygger det på
seg med den ene og den andre. Få lagt tidspunktet inn på’
harddisken’: lørdagelleftejuniklokkentioverseks. Prekæs!
kultur-jon

11. og 12. september 2011
Kirkevalget finner sted samtidig med kommunestyre- og
fylkestingvalget. Ved kirkevalget skal det velges representanter til
menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøtet.
Valg av menighetsråd - kandidatlister
Menighetsrådet vil fremme en kandidatliste, men det er anledning
til å utarbeide alternative lister. Forslag til valglister må være
menighetsrådet i hende innen 1. mai. Forslag til valgliste må
være underskrevet av 10 stemmeberettigede i soknet.
Forslagstillernes navn føres som overskrift på listen. Nærmere
opplysninger om oppstilling av kandidatlister fås ved henvendelse
til kirkekontoret i Marker og Rømskog, tlf.: 69 81 18 46.
Se www.kirkevalget.no

Sommerjobb på kirkegården
Vi trenger ferieavløser for vår kirketjener i ukene 27, 28 og 31,
32, 33. Arbeidet består i hovedsak av plenklipping. Søkerne må
ha fylt 16 år. Søknaden leveres innen fredag 29. april 2011 til
Rømskog menighetsråd, Kommunehuset, 1950 Rømskog,
v/ kirkevergen.

Rømskog Bedehus
Lørdag 9. april kl. 19.00:
Møte m/Runo Lilleåsen.
Søndag 24. april – 1. påskedag – kl. 11.00:
Høytidsmøte m/Bjørn Tørnby.

Bygdekino – Rømskog kulturhus 5. april
Kl. 18.00 – Knerten gifter seg
Aldersgrense: Alle

Nå er Knerten tilbake! Denne gangen møter han pinnen i sitt liv.
Det er duket for romantikk og spenning når Knerten og Lillebror
vender tilbake til kinolerretet 24. september 2010.
Kl. 20.00 - Black Swan
Aldersgrense: 15 år

Nydelig thriller av mesterregissøren Darren Aronofsky, mannen
bak Requiem For A Dream og The Wrestler. BLACK SWAN er
nominert til Oscar for: Beste film Beste kvinnelige hovedrolle Natalie Portman Beste regi - Darren Aronofsky Beste
kinematografi Beste klipp

Lag og foreninger
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
arrangerer 1. mandag i hver måned hyggeaften for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen på Rømskog Eldresenter 4. april kl. 18.30.

Pensjonistforeningen
arrangerer dagstur 27. mai til NRK på Marienlyst. Vi får
omvisning og drikker kaffe i kantina. Etter en liten rundtur i Oslo
avslutter vi med middag på Mortens Kro.
Pris pr. person kr. 585,-. Påmelding: ring tlf. 91590074
eller snakk med Ågot eller Oleif. Siste frist 10. mai.
Avreise fra Skjønhaug er kl. 9.30.
Pensjonistforeningens treff på Elviras Kafé
Vi møtes på Elviras Kafé onsdag 27.04. kl. 11.00 – 13.00.

Hei alle Rømsjinger!
Nå starter jeg ny innsamling til barnehjemmet i Veselava.
Selv om Helselaget er nedlagt, har kommunen fortsatt ønske om
at vi, Veselavas vennskapskommune, skal fortsette å gi en
hjelpende hånd. Håper mange også denne gangen vil støtte
prosjektet.
Jeg har nettopp fått oversendt bilder av glade barn som er ute og
leker i snøen, godt kledd i varme vinterklær. Det er fint å se at det
vi har gjort har gitt en bedre hverdag for alle på barnehjemmet.
Når vi startet i 2007 hadde barna ikke varmt nok tøy til å være ute
i høstværet engang. Det er bl.a. innkjøpt uteleker og akebrett for
pengene de har fått, samt skap og oppbevaringshyller til barna.
På et av bildene sees også fine håndklær på krokrekkene i
bakgrunn. Tror kanskje noen vil kjenne dem igjen?
I håp om at jeg (Vigdis) og Steinar kan reise til Latvia i slutten av
august, med full bil, ønsker vi oss barneklær (3 til 7 år), sko,
støvler, regntøy, laken, putevar, dynetrekk, håndklær, kosedyr og
penger.
Konto i Marker sparebank: Barnehjem i Latvia: 1050.15.73367
Med vennlig hilsen
Vigdis Alstein og Steinar Storløs
For eventuelt henting ring 97 59 93 32 eller mail:
vigdis.alstein@gmail.com

Stemningen turlag
Vi møtes ved Kommunehuset tirsdag 26. april kl. 18.30.

Like a bang, a boom-a-boomerang..........kommer vi igjen !!!
Lørdag 1. oktober kl. 19.00 blir det ABBA konsert på Rømskog
kulturhus med Linda, Ann Kristin og Jens Andreas m/band.
Sangprogrammet er noe forandret fra sist, men vi kan love at vi
har mange gode ABBA låter på repertoaret. Opplegget blir som
forrige gang med to avdelinger og pause, hvor det blir servert
kaffe/saft og kringle/kanelboller gratis. Vi satser på ”stinn brakke”,
løp og kjøp.

Billettsalg:
 Vi har 250 billetter til salgs, hvor 50 er reservert
barnebilletter à 50 kr.
 Fra 1. juni kan du kjøpe billetter på Elviras Café.
 Men vil du sikre deg billetter allerede nå, kan du ringe og
forhåndsbestille:
 Linda Bergquist
privat: 69859417 mobil: 98611927
 Ann Kristin Lorentzon privat: 69859686 mobil: 92867862
 Forhåndsbestilte billetter må hentes og betales
innen 1. august.
 PS: Vi hadde 250 billetter, men i skrivende stund er det 170
billetter igjen.
Pris:
 3-12 år 50 kr.
 13-100 år 150 kr.

Et eventuelt overskudd går til Rømskog Barnegospel.
Håper du setter av kvelden allerede nå og tar med deg en venn
eller fem.

So long!

Linda og Ann Kristin.

Aktivitetskalender april 2011
Ukedag Dato

Kl.

Hvor

Hva

Søndag 03.04. 11.00 Bedehuset

Søndagsskole

Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag

Støtteforeningens hyggeaften
Kino: Knerten gifter seg
Kino: Black Swan
Fritidsklubb
Møte med Runo Lilleåsen

04.04.
05.04.
05.04.
07.04.
09.04.

18.30
18.00
20.00
18.30
19.00

Eldresenteret
Kulturhuset
Kulturhuset
Ungdomslokalet
Bedehuset

Torsdag 14.04. 18.30 Ungdomslokalet Fritidsklubb
Søndag 24.04. 11.00 Bedehuset

Høytidsmøte m/ Bjørn Tørnby

Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Lørdag

Tur med Stemningen turlag
Lesestund for småbarn
Treff med pensjonistforeningen
Aktivitetskveld, diskotek m.m.

26.04.
27.04.
27.04.
30.04.

18.30
10.45
11.00
20.00

Kommunehuset
Biblioteket
Elviras Kafé
Ungdomslokalet

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

