RØMSJINGEN
Mai 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

Kom 17. mai
du skjønne milde
med bilde
av det vakreste vi har
det tar
helt av
når høy og lav
gammel og ung
lett og tung
toger sammen
i fryd og gammen
til skoletoppen
Vår i kroppen
under samme flagg
ingen tagg
og tvil
det er hit vi vil
glade folk
trenger ingen tolk
så flott
og godt
a’ gitt
vi har det fritt
Jon Riiser

Ordføreren har ordet
Ei fantastisk påske er over og gjeddeleiken og tiurleiken er på
topp.
På den politiske dagen ble det vedtatt å bygge nye butikklokaler,
dersom vi får på plass en som kan tenke seg å drive den og at
ikke kostnadene blir for høye.
1. januar i år var vi 678 innbyggere i Rømskog, dermed sank
innbyggertallet med 10 i 2010. Dette henger vel i hop med at det
å selge hus går tregt for tiden. Vi får tro at når hotellet er åpent
igjen og et positivt butikkvedtak kan bidra til at positiviteten igjen
kan få overtaket. Det at vi klarer å holde det totale befolkningstallet oppe og tallet oppe på barn i barnehage og skole er viktig
dersom vi skal ha en sjanse til å være egen kommune i framtida.
Ha en fortsatt flott vår!
Nils

Kommunale møter:
19.05. Utvalg for oppvekst og omsorg kl. 19.00
19.05. Utvalg for utvikling kl. 19.00
30.05. Formannskapsmøte kl. 19.00

Folkehelse
Nå er det mai og våren har kommet for fullt. Snøen har smelta de
aller fleste steder og det er fine muligheter til å ta fram joggeskoene og gå eller løpe en tur i skogen. Idrettslaget har lagt ut
bok i de blåmerka løypene og du har mulighet til å bli trukket ut
som vinner av et gavekort.
En sykkeltur rundt Rømsjøen er en bra måte å trimme og komme
seg ut på, med mulighet til å skrive opp navn og nummer for
trekking av gavekort der også.
Nå som gressplener og hager har begynt å tørke opp er det fin
aktivitet å ta fram rive og rake i vei.

Rømskog skole skal i vår være med på en hoppetaukonkurranse,
hvor de konkurrerer med andre skoler som har meldt seg på
denne konkurransen. Lykke til alle «hoppe-glade»
barn. Du kan kanskje lage din egen hoppetaukonkurranse, bare med deg selv (slå egne rekorder),
eller få med deg kollegaer/venner på dette? Mye
moro og fin aktivitet som kan gjøres i disse vår- og
snart sommerdagene.
Ferievikar – teknisk tjenesteområde
Teknisk tjenesteområde trenger 1 ferievikar til gressklipping og
annet forefallende arbeid i ukene 27, 28 og 29. Skoleungdom
over 18 år er velkommen til å søke.
Kortfattet søknaden sendes Rømskog kommune innen 15.05.11.

Komuen’ – Kørren – Kara - Kanon
Komuen’ hvem er det. Jo deg og meg og vito som møtes på
Kørren - år etter år. Det blir vi aldrin’ lei. Sitte utpå Kørreneset og
lytte til sommersuset i tretoppene. Høre på gladsang og spise is
og drikke kaffe og preke og preke og preke…
Kørren åpner altså i pinsehelgen. Lørdag 11. juni setter vi
stevne. I Tinghuset klokken seks blir det sang og spell Vi mååå..
bare ha pølse i vaffel igjen.. Ja vi har sagt det før og sier det
igjen. Kom en tur med deg og dine. Bli hime’ i pinsen Vi har da
alt vi trenger her
Kara fra Mysenbyn har øvet i hele vår og drar opp gode gamle
svisker. Mr.Sødal og gutta boys dukker opp. Jeg
tror det her blir meget bra. Har du en ønskesang,
så visk meg i øre og jeg skal høre om han tar den
der og da. Allsang kommer hver sommer, som vi
vet. På grensen til allsang , er nå blitt allsang på
grensen er tendensen.
Torstein Sødal
Kanon bra og bruk telefon, facebook og twitter, så ingen sitter
hjemme på pinseaften og depper. Du slepper’ å dra til festningen,
Karl 12 kom jo til Kørren hanå’, så det gjør viå’. Prekæs !
Kultur-jon

Rømskog menighetsråd
Kirkevask
Når våren kommer er det tid for ekstra rengjøring, så også i
kirken vår. Torsdag 12.mai kl. 18.00 er det dugnad der, fint om
du har anledning til å komme, ta med bøtte og kost.
Hilsen
Rømskog menighetsråd v/leder Marit Axelsen
Fasteaksjonen
I forbindelse med årets innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp
12. april ble det samlet inn kr 18 257,-.
Mange takk for gaven!

Bygdekino – Rømskog kulturhus 3. mai
Kl. 18.00 - Rango (norske stemmer)
Aldersgrense: 7 år

En kameleon med identitetskrise oppdager at av og til må
man virkelig stikke seg ut fra omgivelsene for å smelte best
mulig inn.
Kl. 20.00 - Änglagård - Alle gode ting er tre
Aldersgrense: Alle

Et varm gjensyn med den vakre svenske landsbygda og
idylliske Änglagård, også denne gangen med Helena
Bergström og Rikard Wolff i hovedrollene.
Bygdekino – Rømskog kulturhus 31. mai
Kl. 18.00 - Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
Aldersgrense:

Produsert av Jerry Bruckheimer og regissert av Rob
Marshall, fanger "Pirates of the Caribbean: On Stranger
Tides" alt av spillegleden, eventyret og humoren som skapte
disse suksessfilmene, og denne gang i Disney Digital 3DT
på utvalgte kinoer.

17. mai i Rømskog
Program for dagen:
‐ 07.00: Vi møtes på Klinten, korpset spiller
‐ 10.00: Familiegudstjeneste v/ Melberg
Barnegospel synger
‐ 11.00: Barnetog fra Eidet
‐ 12.00: Matpause med leker ved Kommunehuset
‐ 13.30: Tale for dagen og underholdning
Premieutdeling og trekning
Ca. 15.00: Slutt
Salg: Kaffe, vafler, pølser, is, brus m.m. Ta med stoler og bord.
Vel møtt til feiring av dagen! 17.mai-komitèen
Ps! Nordkroken og Bøkroken møter ved Kommunehuset
16. mai kl. 18.00 for praktiske forberedelser.

Lag og foreninger
1. mai i Rømskog
Rømskog Arbeiderparti avholder sin tradisjonelle frokost søndag
1. mai kl. 09.30. Tale for dagen holdes av sekretær i
Fellesforbundet Hans Petter Pettersen.
Velkommen. Styret

Rømskog Skytterlag
Skyting om Mai-medaljen søndag 1. mai kl. 13.30 på skytebanen.
Treningsskyting på skytebanen følgende dager:
onsdag 4. mai, onsdag 11. mai og onsdag 25. mai fra kl. 18.00.
Ikke storvilttrening.
Storvilttrening onsdag 18. mai og tirsdag 31. mai kl. 18-19.
Skyting om Aaslaugs premie fredag 27. mai kl. 18.

Rømskog Bedehus
Møte med Andreas Hegertun lørdag 7. mai kl. 19.00.
Sang av Trygve Nilsen og brødrene Ottosson.
Møte med Aril Svartdahl lørdag 28. mai kl. 19.00.

Vårkonsert i Rømskog
Vi vil feire våren med korsang og hyggelig sosialt samvær. Derfor
har Rømskog Blandakor invitert koret Inspirato fra Momoen til
vårkonsert. Inspirato vil varte opp med korsang med ”køntri”preg, mens Blandakoret har viser med vårstemning på
repertoaret.
Bevertning og utlodning.
Velkommen til Rømskog Kulturhus (gym.salen)
søndag 8.mai kl. 18.00.
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
arrangerer 1. mandag i hver måned hyggeaften for beboerne på
Eldresentret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen på Rømskog Eldresenter 2. mai kl. 18.30.

Stemningen turlag – tur til Lukashytta
Vårens siste tur går til Lukashytta 29. mai.
Frammøte ved Rømskog kommunehus kl. 13.00.
NB! Da dette er en søndagstur, håper vi det blir mange
som møter opp.

Pensjonistforeningen
Påmelding til Høsttur
Turen i år går til vakre Loen med avreise 6. september og tilbake
9. september. Vi bor på Hotel Loenfjord. Det blir utflukter til
Vestkapp og Jostedalen Nasjonalparksenter.
Påmelding til turen innen 20. juli til:
Ågot tlf. : 69859382.
Oleif tlf.: 924 45166.
Steinar tlf.: 915 90074.
Her kan du også be om detaljert program.

Vi drikker kaffe på Elviras café
Vi møtes på Elviras café onsdag den 25. mai kl. 11.00 til 13.00.
Vi prater og drikker kaffe.
Møt opp på caféen og treff kjente.

Dagstur til NRK 27. mai
Bussen går fra Skjønhaug kl. 08.30
Kl. 10.30 serveres kaffe og rundstykker i kantina.
Kl. 11.30 får vi omvisning i NRK bygget.
Etter det reiser vi en tur og ser på Holmenkollbakken og
skianlegget.
Seinere blir det servert middag på Mortens kro.
Vi er tilbake på Rømskog ved 18 tida.

Rømskog Idrettslag – Ski- og o-gruppa
Rømskog Idrettslag - Orienteringsløp Sesongen nærmer seg
igjen, og både gamle og nye løpere i alle aldre er velkommen til å
delta. Som tidligere varierer løypene fra småtroll og
nybegynnerløype til mer krevende løyper. Se oppslag på
butikken eller www.romskog.kommune.no for fullstendig
terminliste.
Årets første karuselløp er mandag 18. mai, start mellom kl. 18 og
19 fra skolen. EKT (elektronisk tidtaking) benyttes. Gratis for
medlemmer av Rømskog IL og nybegynnere, kr. 30,- for andre.

Turorientering
Nå er det klart for nye turer i Rømskogs skoger. 30 poster henger
nå ute frem til 1. oktober. Poser med kart, informasjon og
kontrollkort fås kjøpt på Tørnbybutikken (kr. 100,-), der fås også
ekstra kontrollkort kjøpt (kr. 20,-).
Turorienteringspostene tas når en vil og i eget tempo,
rekkefølgen de tas i spiller heller ingen rolle. På hver post er det
også et spørsmål om og fra naturen. Gavekort på kr. 500,trekkes blant de med flest rette svar. Turorientering er en fin
aktivitet for hele familien på både finværs- og gråværsdager.
Lykke til med postjakten!

Blåmerka løyper
Fra og med 1. mai til og med 1. oktober ligger bøkene ute i
kassene til de ulike løypene i skogen, samt Rømsjøen rundt. Til
høsten trekkes det ut en vinner i hver bok, som får et gavekort på
kr. 500,-. Som tidligere telles ett besøk per bok per dag. Hvis du
er i tvil om hvor løypene går så kan du ta kontakt med Lars-Erik
Ottosson eller Rune Jørgensen. Kart over hvor løypene går hen
legges også med det første ut på www.romskog.kommune.no
God tur!

Elvira's café & gaver
Åpningstider: Onsdag – fredag kl. 10.00 - 15.30
Uke 24 har jeg stengt pga. ferie.
Til høsten begynner jeg med suppekvelder igjen!
Jeg kommer til å holde Mary Kay hudpleiekurs etter avtale
(maks 4 pers. per kurs.) Alle får prøve en hel hudpleieserie gratis,
tilpasset hver enkelt hudtype.
Ta kontakt hvis du er interessert! Mob. 98618294.
Velkommen til Elvira's!!!

Fritidsklubben
Husk:
Ungdommenes innsamling til Latvia og loppemarked
Vi tar imot leker, klær, sportsutstyr, sykler o.l.
Vi ønsker oss også flere lopper til vårens loppemarked på
Kurøen 11. juni kl. 12.00.
Levering på ungdomslokalet på torsdagskvelder kl. 18.30 -22.00

Butikklokale til leie i Rømskog
Kommunestyret har vedtatt å bygge lokale for dagligvarebutikk
under forutsetning av at vi får en leietaker.
Interesserte leietakere kan ta kontakt med Rømskog kommune,
tlf. 69 85 91 77, innen 20. mai 2011.

Skrotmottak 2011
Rømskog kommune vil også i år gjennomføre innsamling av
avfall fra privathusholdninger.
Det vil være åpent for mottak av privat husholdningsavfall på
industrifeltet til følgende tider:
Mandag 9. mai kl. 12 - 20
Tirsdag 10. mai kl. 12 - 20
Onsdag 11. mai kl. 10 - 14
NB! INGEN LEVERING UTENOM TIDENE
Skjema over fraksjonene er allerede sendt ut til husstandene.
Teknisk etat

Offisielle valglister
Følgende valglister er godkjent til kommunestyrevalget 2011 i
Rømskog kommune:
Det norske Arbeiderparti
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Fremskrittspartiet
Listene er bekjentgjort ved oppslag i Kommunehuset, Biblioteket
og Elviras Kafé.

Aktivitetskalender mai 2011
Ukedag Dato

Kl.

Hvor

Hva

Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Lørdag

01.05.
01.05.
02.05.
03.05.
03.05.
04.05.
05.05.
07.05.

09.30
13.30
18.30
18.00
20.00
18.00
18.30
19.00

Kommunehuset
Skytebanen
Eldresenteret
Gym.salen
Gym.salen
Skytebanen
Ungdomslokalet
Bedehuset

Søndag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Tirsdag

08.05.
08.05.
11.05.
12.05.
12.05.
17.05.

11.00
18.00
18.00
18.00
18.30

Bedehuset
Gym.salen
Skytebanen
Kirken
Ungdomslokalet

Onsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

18.05.
18.05.
19.05.
22.05.
25.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.

18.00
18.00
18.30
11.00
11.00
18.00
18.30
18.00
19.00
13.00

Skytebanen
Skolen
Ungdomslokalet
Bedehuset
Elviras café
Skytebanen
Ungdomslokalet
Skytebanen
Bedehuset
Kommunehuset

1. mai frokost
Skyting om Mai-medaljen
Støtteforeningens hyggeaften
Kino: Rango
Kino: Änglagård
Treningsskyting
Fritidsklubb
Møte med Andreas Hegertun.
Sang av Trygve Nilsen og
brødrene Ottosson
Søndagsskole
Vårkonsert
Treningsskyting
Kirkevask
Fritidsklubb
17. mai feiring – se eget
program
Storvilttrening
Karuselløp - orientering
Fritidsklubb
Søndagsskole
Treff med pensjonistforeningen
Treningsskyting
Fritidsklubb
Skyting om Aaslaugs premie
Møte med Aril Svartdahl
Stemningen turlag – tur til
Lukashytta
Kino: Pirates of the Caribbean
Storvilttrening

Tirsdag 31.05. 18.00 Gym.salen
Onsdag 31.05. 18.00 Skytebanen

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

