Kjære rømsjinger!
På slutten av 1800-tallet emigrerte mange rømsjinger til USA. Som naturlig var slo de seg ned
der andre kjente allerede bodde. Dette resulterte i at mange av rømsjingene som utvandret slo
seg ned i Erskine og området rundt. Emigrantene gikk snart sammen for å bygge kirker. En av
disse kirkene bærer et lokalt navn, Rodnes Church. Til 40-års jubileet ble historien nedskrevet
på norsk, og her heter det: “Vi var nykommere og hadde ikke mye penger. Med to tomme
hender kom vi til ville skogen for å bygge oss et hjem. Vi kom alle fra samme område i
Norge, Rødenes, Rømskog og Setskog. John Saga fra Rømskog var ansvarlig for arbeidet med
kirken, for han var den beste snekkeren.” Det var 20 familier som bygde kirken, 8 av disse var
fra Rømskog. I 2010 feiret denne kirken 125 år, og mange rømsjinger var med på dette
jubileet.
I sommer hadde Nils og jeg gleden av, sammen med Roy Haugen, å treffe et reisefølge fra
dette stedet. Vi fortalte om kommunen vår og hadde omvisning, med blant annet besøk på
eldresenteret. Steve Trandem var reiseleder og guide for amerikanerne som var på rundreise i
Norge, og som tilbrakte 2 dager i vårt distrikt. Som takk for mottagelsen her fikk kommunen
et bilde av Rodnes Church. Dette bildet vil få en plass i kommunehuset.
I dag er det annerledes når man flytter til et nytt sted. Som de fleste av dere sikker har lest i
avisen Indre Akershus Blad, har vi nå laget en egen velkomstperm som skal gis til nye
innbyggere. Her ønskes de velkommen til bygda. Permen inneholder foruten informasjon om
kommunen, info om lag og foreninger, fritidsaktiviteter med mer. Jeg håper at alle vi som
allerede bor her tar godt imot våre nye innbyggere.
Kørrefestivalen feiret ti-års jubileum i år. Gratulerer! Noen av de samme guttene som startet
det hele, holder på enda. Tusen takk til alle som bidro til en vellykket festival, en festival som
også setter bygda vår på kartet på en positiv måte. I år var det visst publikumsrekord, har jeg
hørt!
Festivaltiden er ikke over. 15. september er det Barne- og Ungdomsfestival på Kurøen. Her er
det mye spennende program for barn i alle aldre og alle ønskes velkommen.
Men, på Rømskog er det ikke bare festivaler, det er også fantastisk mulighet til skogens ro.
Jeg har lyst til å sitere fra en e-post jeg nettopp mottok:
“Hei! Vi er mektig imponert over den flotte overnattings-muligheten høyest i Østfold!!
Likeledes over Rømskog som virker som en vakker og veldreven kommune! Området rundt
Rømskog kirke er nydelig, og vi hadde en deilig svømmetur til en bitteliten øy i Rømsjøen før
vi nød vår formiddagsmat ved et av bordene. Ikke ett menneske å se, og på fine, fredelige
veier gjennom vakkert landskap dro vi fornøyde hjemover inntil vi møtte “sivilisasjonen” og
sneglet oss i bilkøen de siste milene hjem mot Asker med 2 liter blåbær som trøst.
Takk for oss! Ingrid og Sigmund”
Tusen takk til ukjente Ingrid og Sigmund for hyggelig hilsen.
Vi har våre egne gulljenter!
Gratulerer til Thea og Maja som var med og vant gull i klassen 17-19 år i Norway Cup!
Hilsen Kari

