RØMSJINGEN
Oktober 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
55553333

Ja
hva
var det vi sa
nå blir SPA
hva
det
ska’
og det er bra
hurra
Jon Riiser

Ordføreren har ordet
Ja, da var valget over og de forskjellige verv og utvalg skal
besettes. Som en følge av valgresultatet og forhandlinger i
etterkant betyr dette at Kari Pettersen overtar som ordfører og jeg
blir ny varaordfører. Dvs. at samme ”blokk” fortsetter med flertall i
kommunestyret.
En gledelig nyhet sånn på tampen av denne kommunestyreperioden, Rømskog Spa & Resort har inngått leieavtale med
Aberia Healthcare fra 1. oktober. Dette vil si at hotellet får flere
bein å stå på. Og vanlig hotelldrift skal fortsette ved siden av å ha
rehabiliteringsopplegg for friskmeldte mennesker som har vært
rammet av kreft. Dette kan innebære, på litt sikt, at det blir flere
ansatte. Det kan trolig også føre til at romkapasiteten blir utvidet.
Jeg ønsker hotellet lykke til med den nye driften.
Jeg har også lyst til å gratulere fotballfolket med en ny flott
sesong, både på a-laget og i de aldersbestemte klasser. Jeg
ønsker dere lykke til med avslutningen av sesongen.
Lykke til også til våre skiløpere og -hoppere når vinteren kommer.
Tilslutt vil jeg si takk for meg, det har vært fire interessante og
lærerike år.
Jeg ønsker alle en fin høst!
Nils

Kommunal informasjon
Kommunale møter:
13.10.
Konst. kommunestyremøte kl. 19.00
24.10.
Formannskapets budsjettmøte

Nytt fra biblioteket
Biblioteket har salg av pent leste bøker ut oktober måned.

Økt reiselivsengasjement i Rømskog
Både nye og erfarne reiselivsaktører på Rømskog er velkomne til
idédugnad og samarbeidsmøte tirsdag 15.11. kl. 16.00
(sted kunngjøres seinere).
For å sette fokus på reiselivstilbudet i kommunen og produktene
som tilbys, har styret for Næringsfondet bevilget kr. 20.000 til
dekning av medlemskontingenten til bedrifter som melder seg inn
i Reiseliv Indre Østfold.
Reiseliv Indre Østfold er en salgs- og markedsføringsorganisasjon for reiselivsbedrifter i Indre Østfold.
Les mer på www.visitindre.no
Bedrifter i Rømskog som ønsker medlemskontingenten dekket
kan sende søknad til kommunen med kopi av kvittering for betalt
kontingent.
Mammografiundersøkelsen
Det er nå tid for en ny runde med mammografiundersøkelse for
dere som tilhører Rømskog kommune. Undersøkelsen foregår i
eget bygg tilknyttet til Lillestrøm Sykehus Nesgt. 6 Lillestrøm.
Mammografiprogrammet inviterer alle kvinner i alderen 50-69 år
til mammografi (røntgenbilder av brystene). Etter anbefalinger fra
internasjonale helsemyndigheter vil dette bli gjort annethvert år.
Deltakelse er i dag den beste metoden for å oppdage svulster i et
tidlig stadium. Mammografiprogrammet sikrer optimal oppfølging,
diagnostisering og eventuell behandling.
Et invitasjonsbrev kommer i posten, med angitt tid og sted. Timen
kan byttes ved behov. Det holdes åpent kvelder i uken for kvinner
som ikke kan møte på dagtid. Deltagelse koster 218 kroner dette
dekker også eventuelle ekstra undersøkelser. Velkommen.
Med vennlig hilsen screening-radiografene
Mer informasjon om Mammografiprogrammet finnes også på
www.kreftregisteret.no

Lokale trafikksikkerhetstiltak
Du kan søke om støtte til holdningsskapende trafikksikkerhetsprosjekter.
Tildelingsramme:
Tilskuddsordning til trafikksikkerhetsprosjekter i Østfold er av
holdningspreget karakter. Tilskuddet gjelder ikke fysiske tiltak på
veg. Beløp kr. 250.000,-. Dette er en cirkastørrelse og kan
variere fra år til år.
Disse kan søke:
Alle skoler, barnehager, borettslag, frivillige organisasjoner m.v.
Søknaden sendes Statens vegvesen. Den kan også gå gjennom
kommunen for samordning med kommunale tilskudd.
Søknadsfrist:
15. oktober.
Kontaktperson:
Jørn Claudius ved Vegkontoret i Østfold, tlf. 69243736.
E-post: jorn.claudius@vegvesen.no

TV-aksjonen 23. oktober 2011
Årets TV-aksjon er tildelt Norsk Folkehjelp og aksjonsdagen er
søndag 23. oktober. De innsamlede midlene skal gå til det
omfattende arbeidet med å rydde miner og klasebomber i
Europa, Afrika og Asia. Norsk Folkehjelp graver frem og
uskadeliggjør disse og kanskje viktigst av alt, Norsk Folkehjelp
fjerner frykten som mange mennesker lever med hver eneste
dag. Dette åpner muligheten for gjenoppbygging og videre
utvikling.
Skogspetten 4H stiller som bøssebærere og de kommer til å gå
ut kl. 15.30, som er felles tidspunkt for hele Østfold.
Ta godt i mot bøssebærerene!

Rømskog Eldresenter
Norges Senior Shop besøker Rømskog Eldresenter
fredag 7. oktober kl. 10.30 med stort utvalg av lettstelte dame- og
herreklær.
Bygdekino – Rømskog kulturhus fredag 28. oktober
Kl. 18.00 – Ole Brumm
Ingen aldersgrense

Walt Disney Animation Studios vender tilbake til
Hundremeterskogen med ”Ole Brumm.”
Kl. 20.00
Film ennå ikke bestemt, se www.romskog.kommune.no
Busstilbud –
Bestillingslinje Skotterud/Rømskog – Sørumsand
Vi minner om bestillingslinje 891 fra Skotterud, Rømskog og
Setskog til Sørumsand. Linjen korresponderer med tog på
Sørumsand stasjon. Transporten må bestilles innen kl. 12.00
hverdagen i forveien på tlf. 04144.
Det ligger brosjyrer på Kommunehuset.
Utleie av gym.salen
Idrettslaget har satt opp prioritert liste for bruk av gym.salen til
idrettsaktiviteter sesongen 2011/2012. Andre interesserte
grupper kan kontakte sentralbordet for nærmere info om ledig tid
i gym.salen, tlf. 69859177.
Hilsen fra Asgeir Borgemoen
Kommunen har fått en liten hilsen fra Asgeir Borgemoen i
forbindelse med hans engasjement som konferansier på
Rømskog barne- og ungdomsfestival:
”For et fantastisk sted, kommune og folk! Jeg har sjelden følt meg
så godt tatt i mot og tatt vare på som hos dere. Tusen takk for
meg og mitt. PS: Plutselig flytter jeg hit!”
Hilsen fra Asgeir Borgemoen

Pendlertilskudd 2010
Rømskog kommune gir tilskudd til arbeidsreiser (pendlertilskudd),
men for å være berettiget til pendlertilskudd må følgende
betingelser være oppfylt:
 Du må bo i Rømskog kommune.
 Du må ha min. 60 km mellom hjem og fast arbeidssted.
 Du må ha årlige reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted over
kr. 25.000. Utgiftene regnes etter samme sats pr. km. som
ligningskontoret beregner reiseutgifter før fradrag av
egenandel.
Bompenger inngår ikke i grunnlaget for pendlertilskudd.
Pendlertilskuddet utbetales etterskuddsvis, etter av ligningen for
inntektsåret 2010 er lagt ut.
Nærmere informasjon og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til sentralbordet,
tlf. 69 85 91 77.
Søknadsfristen er 15. november 2011
Utleie av kommunale lokaler til konfirmasjon
Konfirmasjonsdagen for år 2012 er fastsatt til søndag 27. mai.
Kommunen kan tilby utleie av følgende lokaler til
konfirmasjonsselskap:
Festsalen i Kulturhuset, inkl. kjøkken
kr. 1.320,”Den gamle spisesalen” i Kommunehuset,
inkl. kjøkken
kr. 440,Ungdomslokalet
kr. 400,Kurøen
kr. 700,Det kan bli noen endringer på utleieprisene i forbindelse med
budsjettbehandlingen, men dette er ikke klart pr. d.d.
Ungdomslokalet blir som kjent brukt til fritidsklubb, slik at leie av
lokaler der vil medføre litt rydding/vask og flytting av møbler.
Tilbud om å få leie lokaler blir kun annonsert i Rømsjingen, og
det vil ikke bli sendt personlige brev til hjemmene.
Frist for å melde interesse til sentralbordet på Kommunehuset er
1. november 2011. Umiddelbart etter denne fristen vil det bli
foretatt en loddtrekning blant de interesserte.

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 3. oktober kl. 18.30.

Rømskog Skytterlag
Vi har bestemt årsmøte i Rømskog Skytterlag på Skytterhuset
torsdag 13. oktober kl. 19.30.
Vel møtt!

Rømskog Pensjonistforening
Eldredagen
i år blir et samarbeid med støtteforeningen på Eldresenteret.
Vi møtes på Eldresenteret mandag 3. okt. kl. 18.30.
Det blir underholdning, vi spiser sammen og har loddsalg.
Alle hjertelig velkommen.
Vi drikker kaffe på Elviras café
onsdag 26.10. kl. 11.00. Vel møtt!

Vi vil feire dette med en

JUBILEUMSFEST
lørdag 5.november kl. 18.00 i Rømskog Kulturhus.
Vi har ikke noe skriftlig ”manntall” over alle som har sunget i
Rømskog Barnegospel. Vær derfor med på å spre nyheten om
denne jubileumsfesten til dine barneskolekamerater og venninner
og som du sang sammen med den gangen du var med.
Program:
- Dagens Barnegospelgjeng – med orkester – skal synge!
- Vi skal synge sammen.
- Vi skal mimre: 30 års Barnegospelhistorie både via øyne og
ører, og noen minneverdige situasjoner du kanskje kjenner
igjen vil deles.
- Vi skal spise barnegospelmat.
Ingen påmelding – men et sterkt ønske om å få full brakke – så
VEL MØTT!
HILSEN BARNEGOSPELJUBILEUMSFESTKOMITÉEN

Elvira's café & gaver
Jeg starter opp med suppekvelder igjen tirsdager f.o.m uke 41.
Nye åpningstider:
Tirsdag: 16.30-19.30 (suppekveld)
Onsdag, torsdag og fredag: 10.00-15.30
Ved bryllup kommer jeg til å legge ut gavekortliste, der man
kan skrive den summen man ønsker å gi. Brudeparet får da et
gavekort fra Elvira's, felles fra de som har skrevet seg på.
Hvis dere kommer mange og vil spise, er det fint om dere gir
beskjed på forhånd. Ring eller send sms på 98618294.
Du er hjertelig velkommen!
Rømskog Bedehus
14.10.

Møte v/ Solveig og Asbjørn Johansen kl. 19.00.
Sang av 3. generasjoner Bergquist.

15.10.

Møte v/ Solveig og Asbjørn Johansen kl. 19.00.
Sang av Kristin Lotterud og John Ivar Udnesseter.

16.10.

Møte v/ Solveig og Asbjørn Johansen kl. 11.00.
Nattverd.

29.10.

Møte v/Bjørnar Holmedal kl. 19.00.

Stemningen turlag
Vi møtes ved Kommunehuset tirsdag 25. oktober kl. 18.30.
Alle er velkommen med.

VÅR SISTE TUR TIL
BARNEHJEMMET I LATVIA.
Som det pleier var mottakelsen storartet. De er alltid glade for å
se oss. Vil spesielt takke dere som har strikket sokker. Det lå
mange timers arbeid bak og barna ble veldig glade for de
fargerike sokkene. Barn liker jo farger. Alt vi har med kommer vel
til nytte.
Julen 2010 overførte vi 13.000,- kr. De pengene var godt
anvendt. Rom var pusset opp med tepper på gulvene, nye
møbler (bord og stoler til barna) reoler og skap. De er så
stolte og viser oss alt de har gjort for pengene.
Sist, men ikke minst det var innkjøpt stor TV i fellesrommet,
denne var de veldig glade for. De har ikke hatt TV tidligere.
Så vil jeg takke alle dere som har støttet prosjektet siden
2007 og en spesiell takk til Toyota Ramstad bil som har lånt oss
gratis bil alle gangene vi har reist, og selv om vi har sagt at det
nå var siste gangen står tilbudet åpent. Man vet jo ikke hva som
kan skje sier de.
Kontoen pr.i dag er på ca. 8.000,- kr.
Kontoen til barnehjemmet vil bli opprettholdt
til 15. november 2011.
Da blir pengene overført som julegave.
Marker Sparebank 1050.15.73367
Med vennlig hilsen
Vigdis Alstein og Steinar Storløs

Aktivitetskalender oktober 2011
Ukedag Dato

Kl.

Hvor

Hva

Mandag 03.10. 18.30 Eldresenteret

Støtteforeningens hyggeaften /
markering av eldredagen
Fredag 07.10. 10.30 Eldresenteret
Senior Shop
Torsdag 13.10. 19.00 Kommunehuset Konst. kommunestyremøte
Torsdag 13.10. 19.30 Skytterhuset
Årsmøte Rømskog skytterlag
Fredag 14.10. 19.00 Bedehuset
Møte v/Solveig og Asbjørn
Johansen. Sang av 3
generasjoner Bergquist
Lørdag 15.10. 19.00 Bedehuset
Møte v/Solveig og Asbjørn
Johansen. Sang av Kristin
Lotterud/John Ivar Udnesseter
Søndag 16.10. 11.00 Bedehuset
Møte v/Solveig og Asbjørn
Johansen. Nattverd
Onsdag 19.10. 10.45 Biblioteket

Lesestund for småbarn

Søndag 23.10. 15.30

TV-aksjonen 2011

Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag

25.10.
26.10.
28.10.
29.10.

18.30
11.00
18.00
19.00

Kommunehuset
Elviras café
Gym.salen
Bedehuset

Tur med Stemningen turlag
Treff med pensjonistforeningen
Kino: Ole Brumm
Møte v/Bjørnar Holmedal

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

