Ordføreren har ordet
Kom mai du skjønne milde!
Mai kan gi oss en forsmak på nydelige sommerdager. Nå håper jeg vi
kan ta oss tid til å høre på fuglesangen og kjenne sola varme!
For sola varma virkelig i Rømskog kulturhus under Rømskog Got Talent
lørdag 13. april. Tusen, tusen takk til alle som var med på å sette
Rømskog på kartet igjen. Jeg er imponert og stolt over at vi har så
mange kreative og dyktige innbyggere.
Gratulerer til alle finalistene. Jeg har lyst til å gjøre journalist Bjørn Ivar
Bergeruds ord til mine. Han skriver i Indre.” Talentkonkurransen
Rømskog Got Talent i Rømskog kulturhus lørdag kveld ble en
braksuksess hvor alle var vinnere.”
Det skjer mye positivt i bygda vår. Det er så mange som stiller opp og
ønsker å være med på å ta i et tak.
Fredag 7. juni og lørdag 8. juni arrangeres GRENSEMESSA 2013 på
Rømskog. Dette er et samarbeid mellom kommunene Aremark, Marker
og Rømskog. Tema for messa er: Næring, opplevelse og bosetting.
På fredagen er det en inspirasjonsdag for næringslivet på Rømskog Spa
og Resort med tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl.
Lørdag 8. juni er det messedag på Kurøen med stands for
næringslivet, lag og foreninger i de tre kommunene som viser mangfoldet
og muligheten innen næring, opplevelse og bosetting. Dette vil være en
salgs- og presentasjonsmesse, og mulighetene er svært gode for å vise
fram sine produkter og tjenester til et stort publikum.
Mange har allerede meldt seg på, men det er ikke for sent å melde seg
på, fristen blir utsatt. Har du noe du har lyst til å vise fram, så ikke nøl,
dette er en flott sjanse til å vise bredden i hva vi gjør og kan! Det vil også
bli frimarked og familieaktiviteter, og ikke minst spennende konserter og
servering både fredag og lørdag.
Har du spørsmål vedrørende Grensemessa er det bare å ta kontakt med
meg eller Jan Birger Holth. Det ligger også info på hjemmesiden til
Rømskog kommune under fanen “næringsliv.
Velkommen til Rømskogs første grensemesse!
Kari P

