Ordføreren har ordet

Julehilsen år 2012
Enda et år er gått. 2012 synger på siste verset. Det er hyggelig for meg å ønske
velkommen til årets siste utgave av Rømsjingen. Nå er det snart jul igjen med alt hva
det innebærer av gleder og forventninger, forberedelser og plikter. Julen gir
forskjellige assosiasjoner. Noen elsker den, andre ikke.
Etter et helt år sammenhengende som ordfører er det så mye å glede seg over i
Rømskog, som fyller meg med takknemlighet, samtidig som det er flere uløste
oppgaver som appellerer til arbeidslyst og arbeidsglede. Vi har i vår kommune godt
kvalifiserte ansatte som står på og gjør en kjempeinnsats for at vår
tjenesteproduksjon skal bli best mulig. Tusen takk til alle ansatte.
Rømskog Idrettslag har nettopp feiret 100 år. Idrettslaget bærer med seg en historie
vi alle setter pris på. Idrettslaget er den største frivillige organisasjonen i kommunen
vår. Med rundt 450 medlemmer og et stort aktivitetstilbud for barn, ungdom og
voksne, er det en livskraftig jubilant vi snakker om. Med en aktivitetsramme rundt
blant annet gruppene som fotball, ski, hopp, orientering, motorsport og barneidrett
appellerer idrettslaget til aktivitet blant mange av kommunens innbyggere. Og det
med kvalitet! Rekken av resultater viser det.
Jeg fikk være med på jubileumsfeiringen, og fikk da muligheten til å gratulere med
100 års jubileet. Det er umulig å forestille seg hvor mye frivillig arbeid som er lagt ned
av idrettslagets medlemmer gjennom disse 100 årene, men det er formidabelt.
Idrettslaget gjør en innsats for bygda vår som vi er både stolte og glade for, og som
har levert et meget viktig bidrag til den sportslige historien her på Rømskog. Tusen,
tusen takk for det!
Rømskog Pensjonistforening har 40-års jubileum i år og dagen skal feires 6.
desember. Pensjonistforeningen har 70 medlemmer i jubileumsåret, og er en sprek
40 åring som er en aktiv representant for lag og foreninger i bygda. Vi gratulerer!
Et av mine nyttårsforsett er å få i gang seniordansen i Rømskog i 2013. Seniordans
er dansen som gir deg glede, sosial kontakt, bedre kondisjon og koordinering, styrket
muskulatur, bevaring av leddfunksjon, økt konsentrasjonsevne og styrket balanse. Vi
har personer som har gått på instruktørkurs, utfordringen er å få en ansvarlig
instruktør. Er det noen i Rømskog som kan tenke seg dette, vennligst gi meg
beskjed.
Vi går nå inn i advent. Jeg håper vi kan ta på alvor innholdet i utsagnet om “alle disse
dagene som kom og gikk, ikke viste jeg at det var selve livet.” Det er ord til ettertanke
og en påminnelse om hva som er viktig også i forhold til jula og dets innhold.
“En større gave en godhet finnes ikke.” Det er vakkert sagt, og er en flott julegave. La
oss ha det i tankene når vi nå går inn i adventstiden og julehøytiden.

God jul!
Beste hilsen Kari Pettersen

