RØMSJINGEN
Juli 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 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

Nå..er tiden du har
være var
og nær
der
du er
stelle med den du har kjær
ferietid
med fri
til å leve
heve
deg over bagateller
være forteller
for de små
gå
på
tur
ikke sur
og gretten
glede deg over bøttebaletten
for alt som går bra
ja rabarbra
løvetann og engsolei
som lyser for deg
noen ord på snei
hilsen meg
Jon Riiser

Ordføreren har ordet
Den 8. juni bevilget Østfold fylkeskommune kr 60.000 til Direct
Connect for at de fortsatt skal levere internettsignaler til deler av
kommunen som ikke får disse via telefonkabelen. Bevilgningen
gjelder for et år. Bra at fylkeskommunen tenker distriktspolitikk.
Det er fortsatt T-skjorter med Rømskog-logo på lager. Disse
selges på Kørren, Kommunehuset og Biblioteket. Prisen er kr 80.
God sommer og god ferie! Hilsen fra Nils

Kommunal informasjon
Ferieavvikling sommeren 2011:
Legekontoret: Stengt i uke 27 + 28 + 32 + 33
Henvendelse til Bjørkelangen legekontor tlf. 63 85 26 70
Rømskog fysioterapi: Stengt i uke 27 + 28 + 29 + 30
Åpningstider på biblioteket i sommer:
Onsdag 6. juli – onsdag 13. juli – onsdag 20. juli og onsdag
27. juli. Alle dager fra 13. – 20.

Marker Sparebank
Endringer i bankens åpningstid
Fra 1. juli endres bankens åpningstider ved Rømskog-kontoret.
Behovet for hyppige besøk i banken viser stadig reduksjon, og
det er ikke formålstjenlig å ha åpent i tre dager slik praksis har
vært til nå. Med virkning fra nevnte dato går banken derfor over til
å ha åpen Rømskog-filial på mandager og torsdager.
Ferieavvikling
Også i sommer vil Marker Sparebanks filial i Rømskog holde
stengt i et par uker grunnet ferieavvikling. Det gjelder to uker i juli
måned – uke 28 og 29. Vi gjør dog oppmerksom på at
postkassen ved miniBanken vil bli tømt hver dag også i de nevnte
uker, men legg ikke verdipost der.

RØMSKOG KULTURSKOLE
Det er fortsatt mulig å søke på kulturskolens aktiviteter høsten
2011 og søknadsfristen forlenges til 15. juli.
De som har søkt innen første frist (15.06.) har fortrinnsrett.
Søknadspapirer og informasjon finner du under
- www.romskog.kommune.no
- på oppvekstkontoret (Rømskog skole)
- på kommunehuset (resepsjonen)
- i biblioteket
Søknadspapirer sendes Rømskog kulturskole, 1950 Rømskog
eller som e-post til oppvekstkontoret
anna.sofie.bergquist@romskog.kommune.no

Lag og foreninger
Sportsskyttergruppa
Nå har leirdueskytinga starta igjen. Alle er velkommen til
Smørmåsan mandager kl. 18.00.

Unionsmarathon 2. juli
For 7. år på rad inviterer Rømskog IL og Bovikens SK til
Unionsmarathon i naturskjønne omgivelser i grensetraktene
mellom Norge og Sverige.
Distanser:
Helmarathon
Halvmarathon
10 km
Barneløp på 420 m, 1 km, 2 km og 4 km
Følg lenken til Unionsmarathons egne nettsider.

Rømskog Taxi
Ferieavvikling i uke 29 og 30.
God sommer!
Thor Ludvig
Pensjonistforeningen
Tur til Hembygdsgården i Koppom
Søndag 10. juli møtes vi ved Kommunehuset kl. 14.00. Vi kjører
til Hembygdsgården i Koppom. Der kan vi kjøpe kaffe og noe å
bite i eller ta med kaffe selv.
De som har plass i bilen tar med de som ikke kjører.
Møt opp kl. 14.00.
Vi møtes på Elviras café
onsdag 27. juli kl. 11.00 til 13.00.
Vel møtt.

Åpningstider:
Lørdag 23. og søndag 24. juli
Lørdag 30. og søndag 31. juli
Alle dager kl. 12.00 – 17.00.
Kunstnere: Arne og Waldemar Lindaas
Se nærmere annonsering i Indre Akershus Blad.

Kørrefestival 2011 - 3.–7. august
Program (Forbehold om endringer)
Onsdag 3. august 19:30
Møte med Martin Karlsson. Martin er for tiden pastor i
Östervallskog. (Forbehold om endring)
Torsdag 4. august 19:30
Møte med Martin Karlsson. Martin er for tiden pastor i
Östervallskog. (Forbehold om endring)
Fredag 5. august 19:30
Møte med David Hetlelid. David besøkte Kørrefestivalen for
første gang i fjor. Det ble et hyggelig og godt bekjentskap. Han er
pastor i Filadelifa i Sarpsborg.
Kl. 22:30 - Konsert
Konsert med Humming People. http://www.hummingpeople.no
Humming People
er nå aktuelle med sitt andre album ”Live at Halden Prison”.
Etter 100 konserter i norske og svenske fengsler det siste året er
Humming People nå klare for å vise folk også utenfor
fengselsmurene hva de har å by på. Musikken de lager er
Rock/Country/Americana, og tekstene speiler historier levd av
innsatte. Det er ærlig og brutalt, men livsnært og velkjent.
Som liveband har det Oslo- baserte Totenbandet vist at de kan
håndtere alt fra små fengselsstuer med 4 innsatte tilstede til store
scener med 5000 publikummere. I tillegg til fengselskonsertene
har Humming People spilt nærmere 400 konserter de siste 4
årene. Musikken har åpnet veier til Russland, Israel, Sverige,
Kambodsja, Etiopia, UK og USA, i tillegg til konserter over hele
Norge.
Inngang: Kr. 100,- fra og med fylte 13 år.

Lørdag 6. august
10:00 Aktiviteter på Kørren
Sandvolley-/Volleyballturnering, m.m. Volleyball for alle! Her er
det bare å melde på lag eller melde seg, så blir man satt opp på
lag. Finalen i sandvolleyball går søndag.
15:00 Kvalifisering “Mestermøte”
Det tradisjonsrike og uhøytidelige mestermøte fortsetter. Her
ønskes flere deltakere velkommen til å kjempe om de store
troféene. Junior, dame og herre klasse. Finalene for damer og
herrer går før konserten på søndag.
Kl.19:30 Møte (Forbehold om endring)
Møte med Andreas Hegertun. Andreas kommer fra Filadelfia
Oslo, der han er pastor. Han har et stort hjerte for Jesus, og med
sin utradisjonelle stil formidler han budskapet på en inspirerende
måte!
Kl. 22:30 Konsert
Konsert med Ole Børud m/band.
http://www.myspace.com/oleborud
Ole Børud m/band - "Keep on Movin"
I en musikknasjon som har begge bena solid plantet i hvit rock, er
Ole Børud et kjærkomment og forfriskende tilskudd. Med den ene
foten i amerikansk vestkystmusikk og den andre i soul og funk,
rocker ikke bare musikken hans ved musikk-Norges grunnvoller,
men vil også få dansegulvet til å røre seg. Ole Børud er slett
ingen ny skikkelse i norsk musikkliv. Få artister kan vise til en
bredere erfaring. Ole begynte å synge som femåring og
debuterte på sin første plate året etter. Siden han fylte 16 har han
jobbet heltid som musiker (både vokalist og gitarist) med en
rekke band innenfor de fleste sjangere. Han har turnert på alle
verdens kontinenter og vært frontfigur på bortimot 20 utgivelser,
med alt fra gospelgruppa Arnold B Family til metalbandet Extol.
Med noen av Norges beste musikere på laget, er det duket for en
av årets store musikkopplevelser.
Inngang: Kr. 150,- fra og med fylte 13 år.
00:00 Nattverd

Søndag 7. august 12:00
Finaler Mestermøte og Sandvolleyball
14:00 Familiesamling, konsert m/Lisa Børud
Lisa Børud
http://www.lisaborud.no
Lisa har i en alder av 14 år gitt ut 8 CDer og én DVD og holdt
mange konserter rundt om i Norge. Det som kjennetegner Lisa er
at hun er en stille og rolig jente som liker å gjøre akkurat de
samme tingene som jenter i hennes alder gjør. Hun begynte i
første klasse høsten 2002 og synes det er helt topp å gå på
skolen. Det hun liker aller mest utenom å synge, er nok å danse.
Våren 2003 kom Lisa med sin andre CD og den heter
”Hjertevenn”. Der synger hun blant annet om sin egen
”hjertevenn” som er et gatebarn fra Bolivia. Gjennom
Strømmestiftelsens fadderordning støtter Lisa og familien til
denne jenta med et fast beløp i måneden, slik at hun kan få et
bedre liv. I 2007 CD´n ”Bli med”. På denne CD’n hører vi tydelig
at Lisa begynner å bli tenåring, både på stil, tekster og sound. I
2010 kom platen “Mitt valg” som er en videreføring av den forrige
platen, men med litt mer voksen sound. Til sammen har Lisa nå
solgt over 100.000 eksemplarer, og Lisa er etter hvert blitt en
erfaren artist som trekker fulle hus overalt hvor hun har konserter.
Inngang: Kr. 100,-

Aktivitetskalender juli 2011
Ukedag Dato
Lørdag

02.07.

Kl.

Hvor

Hva

Kurøen

Unionsmarathon

Søndag 10.07. 14.00 Kommunehuset Tur med pensjonistforeningen
Lørdag 23.07. 12.00 Sandemskolen
Søndag 24.07. 12.00 Sandemskolen

Åpen kunstutstilling
Åpen kunstutstilling

Onsdag 27.07. 11.00 Elviras café
Lørdag 30.07. 12.00 Sandemskolen
Søndag 31.07. 12.00 Sandemskolen

Treff med pensjonistforeningen
Åpen kunstutstilling
Åpen kunstutstilling

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

