Ordføreren har ordet!
Nå er valget over for denne gangen!
Vi hadde en frammøteprosent på 84,2, og det er best i Østfold. Landsgjennomsnittet
var 77,9. Vi var ikke først ute med valgresultatet i år, Vevelstad kommune i Nordland
slo oss med noen minutter, men vi ble en god nummer to!
Det er mye fokus på kommunestruktur og kommunesammenslåing i disse dager.
Tidene forandrer seg og vi må hele tiden følge med og ta gode valg for kommunen
vår. Det lover jeg at vi skal gjøre!
TV-aksjonen 2013 “Ingen tid å miste”!
Søndag 20. oktober er den store aksjonsdagen.
TV-aksjonen NRK går i år til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med
å bedre livskvaliteten for de som er rammet av demens.
Pengene skal gå til forskning, informasjon og opplæring.
Gjennom TV-aksjonen skal tilbudet til mennesker med demens og deres nærmeste
styrkes. Det er en nådeløs sykdom, men med hjelp og aktivitet kan de gode dagene
blir flere og bedre.
Gjennom TV-aksjonen skal det gis et løft til forskningen så demensgåten kan bli løst.
Målet er å utvikle vaksiner og medisiner slik at det blir mulig å leve bedre med
demens og hindre utvikling av sykdommen.
Gjennom TV-aksjonen skal det bidras til at så mange som mulig får informasjon om
sykdommen, slik at tabuene mister sin kraft og myter blir knust. Åpenhet og økt
kunnskap vil gjøre det lettere for demenssyke og deres pårørende å være aktive og
sosiale.
Gjennom TV-aksjonen skal vi sammen legge grunnlaget for å løse demensgåten og
gi personer med demens et verdig liv og en bedre hverdag.
I år er det Støtteforeningen ved Eldresenteret som skal være bøssebærere.
Bøssebærerne møtes på Eldresenteret kl 15 for felles informasjon og utlevering av
bøssene. Mellom kl 16 – 17.30 vil alle husstander få besøk.
Kommunen har bevilget 6 900 kroner til aksjonen. Det er 10 kroner pr innbygger.
Herved oppfordres vi til å støtte dette viktige arbeidet.
Fusjon
skaper fisjon
en illusjon
med en visjon
å rykke opp kommuner
med barduner
det blir et rotløst samfunn
uten bunn
i grunn

(skrev Jon Riiser oktober 2010)
Jeg ønsker alle en fin høst med gode relasjoner til familie, venner og naboer – og
god jakt!
Kari P

