RØMSJINGEN
August 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:

Tjopp – så er sommern’ over
den holder hva den lover
kommuen’ setter gass
folka er på plass
for å sørve liten og stor
så bor
vi på en ”grønn øy”
ikke jag og støy
ingen kø å bry seg om
kom
når det passer deg
den er grei
ja jeg
vet med meg selv
hver kveld
når solen senker seg
bak åskammen
jammen
er det godt på landet
ved skogen og vannet
hilsen administrasjon
og jon
Jon Riiser

69859177
69859284
92430087
80080000
55553333

Ordføreren har ordet
Først vil jeg gratulere arrangørene av Unionsmarathon med vel
utført arrangement nok en gang. Rundt 180 deltagere er meget
bra!
Jeg har i sommer skrevet under en avtale om Alarmtelefon for
barn og unge. Jeg har dermed påtatt meg å være ambassadør
for denne avtalen. Dette er en gratis nødtelefon for barn og unge
som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er
bekymret for barn og unge kan også ringe: 116 111. Denne
Alarmtelefonen har en hjemmeside: www.116111.no
Butikksaken: Her er vi ikke i mål enda. Vi har nylig annonsert en
gang til etter en driver. Frist for å melde sin interesse er satt til
15. august.
I slutten av juni var vi en gjeng fra Rømskog som hadde en
vellykket tur til Latvia og vår samarbeidskommune Priekuli.
Rømskog fritidsklubb var der samtidig med politikerne.
Referat kommer seinere.
Ellers nå i ferietida håper jeg alle er ekstra forsiktige både til
vanns og til lands. Vi hører om fryktelige ulykker andre steder,
dette må vi for all del unngå. Vi har ingen å miste!
Fortsatt god sommer og god ferie! Hilsen fra Nils

Kommunal informasjon
Skolestart på Rømskog skole
Skolen starter opp igjen etter ferien torsdag 18. august.
2.-7. klasse begynner kl. 08.00, 1. klasse kl. 08.45.
Nye og "gamle" elever ønskes velkommen!

Kommunale møter i august:
22.08.

Formannskapsmøte kl. 19.00

Ferieavvikling sommeren 2011:
Legekontoret: Stengt i uke 32 + 33
Henvendelse til Bjørkelangen legekontor tlf. 63 85 26 70

NAV har fått nytt telefonnummer – 55 55 33 33
Se også forsiden av Rømsjingen.

Marker Sparebank
Endringer i bankens åpningstid
Husk: Rømskog-filialen har nå kun åpent mandager og
torsdager fra kl. 09.00 – 15.30. Telefonnr.: 46 91 83 89.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011
Rømskog kommune
Står du i manntallet?
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 11. september og
mandag 12. september 2011. Du kan undersøke om du står i
manntallet i Rømskog kommune ved å se i manntallslistene som
er lagt ut på Kommunehuset fram til valgdagen.
Du kan også ringe vårt sentralbord på telefon 69 859177,
evt. sende en e-post til postmottak@romskog.kommune.no

Krav om retting
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er
blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at
valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og
begrunnet. Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er
praktisk mulig.
Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av
oppdateringer i manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad
om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt
oppmerksom på feil.
Søknad om rettinger i manntallet sendes:
Rømskog Valgstyre, Kommunehuset, 1950 Rømskog.

Forhåndsstemmegivning
Forhåndsstemmegivning finner sted:
Kommunehuset:
Fra 10. august – 9. september 2011:
Mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30.
Lørdag 3. september fra kl. 10.00 – 12.00.
Eldresenteret:
Tirsdag 6. september fra kl. 10.00
HUSK: Valgkort

NB! Det er også mulig å tidligforhåndsstemme til og med 9.
august. Ta kontakt på Kommunehuset i åpningstiden
08.00 – 15.30.

Ambulerende stemmegivning
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke han avgi
stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på angitt sted, kan
du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du
oppholder deg. Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må
være kommet til Rømskog Valgstyre, Kommunehuset, 1950
Rømskog, innen onsdag 7. september 2011.

Tid og sted for stemmegivning
Det holdes valg på medlemmer til kommunestyret og fylkestinget
søndag 11. og mandag 12. september 2011.
Valglokalet i Kommunehuset har følgende åpningstid:
Søndag 11. september:
Kl. 13.00 – kl. 16.00
Mandag 12. september:
Kl. 08.00 – 15.30

Lag og foreninger
Rømskog Senterparti
Til deg mellom 16 og 30 år på Rømskog!
Søndag 14. august kl. 16.00 er alle mellom 16 og 30 år invitert til
Kørren. Senterpartiet arrangerer da en uformell volleyballturnering, hvor Sp sine listekandidater stiller med lag og utfordrer
dere unge på volleyballbanen! Det vil bli servert grillmat!
Velkommen!
PS 1!
PS 2!

Du trenger ikke å være tilknyttet et lag for å komme, vi
ordner lag!
Har du ikke så lyst til å spille, kan du jo komme og heie!
Vi trenger en “heia-gjeng”!

DNT Indre Østfold / Rømskog Turlag - Nærtur 21. august «Grensesømmen» gjennom Rømskog
Vi går «Grensesømmen» fra syd til nord. Turen starter nær
Fjellstua i Marker og ender opp ved Hallangen i Aurskog-Høland.
Retur med buss til startstedet.
Hovedrasten blir ved Haukenestårnet.
Turstart: Kl. 09:00 fra rv. 21 ved Fjellstua i Marker
Varighet: 8 timer inkl. pauser, 25 km gange
Adkomst: rv.21 fra Jåvall/Svensbykrysset (nord-øst Rødenessjøen) mot Rømskog 8 km.
Parkering ved RV21.
Pris:
Kr. 50 for busstransport
Turleder: Roy Haugen 48 25 75 94

Rømskog Idrettslag – Ski- og O-gruppa
Karuselløp i orientering 10. august:
Starten går fra Tornbysaga og løypene varierer fra merket løype
for småtroll og nybegynnerløype til lengre og mer krevende
o-løyper. Flexistart mellom kl. 18 og 19, EKT benyttes.
Merket fra rv. 21.
Gratis for medlemmer av Rømskog IL og nybegynnere, kr. 30,for andre.
Karuselløp i orientering 21. august:
Starten fra Branntårnet og løypene varierer fra merket løype for
småtroll og nybegynnerløype til lengre og mer krevende o-løyper.
Flexistart mellom kl. 13 og 14, EKT benyttes. Merket fra rv. 21.
Gratis for medlemmer av Rømskog IL og nybegynnere, kr. 30,for andre.
Denne dagen blir det premiere på det nye kartet som dekker
området fra Ertevann til skolen. Han som har laget kartet er med
som løypelegger, og til alle deltagere vanker det ekstra
overraskelser denne dagen! Følg med for nærmere info når
dagen nærmer seg!
Treningsløp i orientering 24. august:
Denne dagen går starten fra Mellomsaga, og løypene varierer fra
merket løype for småtroll og nybegynnerløype til lengre og mer
krevende o-løyper.
Flexistart mellom kl. 18 og 19, EKT benyttes. Merket fra Rv. 21.
Gratis start.
Rømskog IL, Ski- og O-gruppa

Unionsmarathon 2011
Vi vil få rette en stor takk til alle dere som var medhjelpere på
årets Unionsmarathon. Dere var alle med på å bidra til at vi nok
en gang fikk et vellykket arrangement tross dårlig vær – tusen
takk. Styret

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

Rømskog Skytterlag
Søndag 14. august kl 13.00 avholder Rømskog skytterlag skyting
om klassemedaljene. Alle klasser.

Rømskog Pensjonistforening
Medlemsmøte
Vi møtes i den gamle spisesalen i Kommunehuset
torsdag 18. august kl. 18.00. Vi drikker kaffe og har åresalg.
Alle hjertelig velkommen.

Vi drikker kaffe på Elviras café
Vi møtes på Elviras café
onsdag 31. august kl. 11.00 – 13.00.
Vi drikker kaffe og treffer kjente.
Vel møtt!

Høsttur 6. september
Vi minner om avgang fra Vestsida kl. 07.00 om morgenen.

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
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,-

Hei alle Rømsjinger!
Den 25. august reiser vi igjen til barnehjemmet i Veselava.
Dette er en liten påminnelse om at det fortsatt er mulig å
sende med noe du tenker at barn mellom 3 og 7 år har
behov for. Ta kontakt med undertegnende, så henter jeg med
glede. Ellers så er det selvfølgelig mulig å bruke barnehjemmets
konto i Marker Sparebank. Konto nr.: 1050.15.73367
Hilsen Vigdis Alstein - tlf: 97599332
vigdis.alstein@gmail.com

Aktivitetskalender august 2011
Ukedag Dato

Kl.

Hvor

Mandag 01.08. 18.30 Eldresenteret

Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag

03.08.
04.08.
05.08.
05.08.
06.08.
06.08.
06.08.
06.08.
07.08.
07.08.

19.30
19.30
19.30
22.30
10.00
15.00
19.30
22.30
12.00
14.00

Kurøen
Kurøen
Kurøen
Kurøen
Kurøen
Kurøen
Kurøen
Kurøen
Kurøen
Kurøen
Kurøen

Onsdag 10.08. 18.00 Tornbysaga
Søndag 14.08. 13.00 Skytterbanen
Søndag 14.08. 16.00 Kurøen

Hva
Støtteforeningens hyggeaften
Kørrefestival:
Møte med Martin Karlsson
Møte med Martin Karlsson
Møte med David Hetlelid
Konsert med Humming People
Diverse aktiviteter
Kvalifisering ”Mestermøte”
Møte med Andreas Hegertun
Konsert: Ole Børud m/band
Mestermøte / Sandvolleyball
Familiesamling
Konsert m/Lisa Børud
Karuselløp i orientering
Skyting om klassemedaljer
Senterpartiarrangement

Torsdag 18.08. 18.00 Kommunehuset Pensjonistforeningsmøte
Søndag 21.08. 09.00 Fjellstua –
DNT Indre Østfold /
Marker
Rømskog turlag
Søndag 21.08. 13.00 Branntårnet
Karuselløp i orientering
Mandag 22.08. 19.00 Kommunehuset Formannskapsmøte
Onsdag 24.08. 18.00 Mellomsaga
Treningsløp i orientering
Onsdag 31.08. 11.00 Elviras café

Treff med pensjonistforeningen

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

