Ordføreren har ordet
Kjære leser!
I går var jeg på en konferanse om lokal samfunnsutvikling i distriktskommuner. Her
ble blant annet studien “Suksessrike distriktskommuner” presentert.
Ett av funnene i studien hadde overskriften: ”Ildsjeler med forandringskraft er gull
verdt”. Jeg har lyst til å sitere noe av det som ble sagt:
Ildsjeler skaper utvikling. Fenomenet fortjener forskning, og kanskje også være
grunnlag for et nytt politikkområdet.
- Det handler om egenskaper ved enkeltpersoner og kvaliteten på
samhandlingen mellom personer på tvers av både kommunal -, privat – og
frivillig sektor.
- Det handler om tillit til og handlingsrom med ildsjeler med forandringskraft, om
en offensiv utviklingskultur og “stedets ånd”.
- Det handler om fleksible organisasjoner og åpne samfunn som evner å gripe
de gode anledningene som byr seg.”
Derfor fikk jeg lyst til å skrive om ildsjelene i dag. Det er de personene som utgjør
hele forskjellen på hvorvidt et lokalsamfunn har et tilbud for inkludering eller ikke.
Rømskog har mange ildsjeler, og som ordfører er jeg svært takknemlig for den
innsatsen hver enkeltperson og lag/forening gjør.
Alle sammen fortjener en stor takk!
Denne gangen har jeg lyst til å nevne fotballgutta, Musikkorpset og lederne i
Kommuneslaget-koret som gode eksempler på ildsjeler og frivillighet.
Her er sitat fra en e-post jeg har mottatt fra Knut Kind angående fotballgutta:
“Vi har gjennomført en sesong i 5. divisjon, med resultat, midt på tabellen. Dette er
bra. Vi har et bra lag som er GODT NOK til dette og er stolte over å stå for
holdningen at noe som er godt nok også holder. Vi tenker at det er mye bra med å ha
en slik virksomhet i bygda. Det skaper samhold, vi har noe positivt og spennende å
prate om, og ser at de holdninger vi som lag og bygdemiljø har blir lagt merke til og
snakket vel om.”
Videre har jeg fått invitasjon til konsert. I invitasjonen står det: “Denne høsten blir det
en konsert utenom det vanlige på Rømskog. Fokuset er Afrika, og målet er å gjøre en
endring for menneskers liv i Kenya. Lørdag 17. november arrangerer
Rømskog/Setskog og Sandem Musikkorps festkonsert i Rømskog Kulturhus.
Inntektene fra konserten vil bidra til å gi barna på skolen et godt helsetilbud hele året
og et nytt klasserom. Det blir korpsmusikk, partymusikk, blues, soul, solister og
sterke historier.”
Tilslutt et brev fra Gunn Marit Gjemble, Gjermund Nilsen og Øystein Heggedal. De
skriver: “Vi (ledere i Kommuneslaget koret) ønsker å arrangere talentkonkurranse i
Rømskog i 2013. Dato har vi satt til 13. april 2013. Etter at vi vant Kommuneslaget i
Askim over kommunene i Indre Østfold, skylder vi Rømskog dette. Her ønsker vi

hele Rømskog befolkning velkommen til å vise frem sitt talent. Vi håper dette blir et
storslått arrangement som vil engasjere hele kommunen. Det vil bli innledende
runder, live band, servering, finalerunder, kjente dommere i jury, publikum som
stemmer - en fantastisk morsom og spennende kveld.
Dette er bra, vi gleder oss til fortsettelsen! Kommunen er med og støtter
arrangementene på forskjellig vis.
Det er mange andre som ikke er nevnt i denne sammenhengen som også gjør en
viktig innsats for mangfoldet og trivselen i bygda. Hva ville Rømskog vært uten alle
ildsjeler og frivillig innsats?
Gratulerer til Simen Sletten Nilsen som er blitt norgesmester i lassbærerkjøring for
lærlinger!
Gratulerer til Jan Atle Gjemble med sammenlagt seieren i Norgescupen i enduro!
Det ligger mye jobb bak disse prestasjonene. Jeg er full av beundring.
Novemberhilsen fra
Kari Pettersen

