RØMSJINGEN
Desember 2013

Utgitt av Rømskog kommune
- kjent for liv og vekst
ÅPNINGSTIDER :
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag og torsdag
kl. 12.00-18.00
Fysioterapien – 98 26 76 28
Alle hverdager: 09.00-15.30
Helsesøster:
Onsdag 09.00-15.30
Mandager 09.00-15-30 (oddetall)
Barnevernsvakt i Indre Østfold
(utenom kontortid) 91 38 92 93
Lege - tlf. 69 85 90 85
Mandager 12.00-17.00
Onsdager 09.00-12.30
Åpen time onsdager 10-11
Gjensidige:
1. og 3. onsdag 14.30 – 17.00
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag og torsdag 09.00–15.30
Spisepause kl. 11.00 – 11.30
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
92430087
80080000
55553333
116117

Bær din lengsel inn i lyset,
Bøy deg ganske stille ned,
Mens ditt hjerte langsomt fatter:
Stallen er et hellig sted.
Alle har sin nådetime
nå i julenattens fred.
Pilegrim – som søker lyset:
Stallen er et hellig sted.
Oksen kjenner vel sin herre,
Og et esel vet sin venn,
Som kan finne det igjen.
Alle har sin nådetime
Nå i julenattens fred.
Pilegrim – som søker lyset:
Stallen er et hellig sted.
Bøy deg, vandrer,
Se Guds ansikt hos den lille,
skapt av jord.
Dette er din frelses time,
at du tilber Ham og tror.
Himmelen berører jorden.
Stallen er et hellig sted.
Bær din lengsel hen til Jesus,
Fyll ditt hjerte med hans fred.
Eivind Skeie

Ordføreren har ordet
Kjære leser
Da jeg ble valgt som ordfører i 2003 fikk jeg som en av de første
oppgavene å sikre Rømskogs framtid som egen kommune.
Denne oppgaven var en følge av det store
kommunestrukturprosjektet. Prosjektet skulle vurdere
sammenslåinger av enkeltkommuner. Vi ble raskt klar over at det
var viktig å legge til rette for en positiv utvikling av antall
innbyggere og arbeidsplasser. Dette er vi avhengig av for å bedre
kommunens økonomi.
Tilbakemelding fra folkemøtene var entydig: Den viktigste
oppgaven var å jobbe for å bevare Rømskog som egen
kommune.
Nå skriver vi 2013 og vi står foran en ny kommunestrukturdebatt.
Mye er skjedd på disse 10 årene. Vi har lagt grunnlag for både
næringsutvikling og økt bosetting. Det har vært en positiv
utvikling i næringslivet. Innbyggertallet holder seg stabilt. Vi ser at
det må sterke virkemidler til for å styrke bosettingen. En viktig del
av utviklingen er at kommunens oppgaver har endret seg. Før var
kommunens oppgaver å yte tjenester. Nå skal kommunen også
være en aktør i samfunnsutviklingen.
Jeg opplever at mange er stolte av bygda og har stort
engasjement for bygdas videre framtid og utvikling. All utvikling er
krevende. Vi stilles på valg og det kan oppstå uenighet om veien
vi bør velge. Utvikling handler ofte om at noe gammelt må vike
for at noe nytt skal få plass. Det er vanskelig å gi avkall på noe av
det vi er vant til og som alltid har vært der.

Det blir utfordrende og spennende tider for Rømskog kommune.
Rømskog har godt samarbeid med nabokommunene i Østfold og
med Aurskog-Høland og kjøper en lang rekke tjenester til
innbyggerne våre. Det er et stort press på kommunen med
økende kompetansekrav, nye oppgaver, krav om planer,
strategier og juridiske krav til systemer og rutiner. Det er
utfordrende for kommuneadministrasjonen å skulle forholde seg
til dette.
Når dette leses har formannskapet i Rømskog vedtatt budsjett og
handlingsplan for 2014 og økonomiplan for 2014-2017.
Rådmannen skriver i sin innledning. «Kommunens inntekter,
rammeoverføringer fra staten, skatt og brukerbetalinger strekker
ikke til for å dekke utgiftene slik at kommunens tjenester kan
videreføres på samme nivå som nå. Arbeidet med effektivisering,
omstilling og reduksjon i tjenestene er startet opp i 2013. Nye ITløsninger er tatt i bruk og kompetansehevende tiltak er
gjennomført. I helse og omsorgstjenesten og blant renholderne er
det gjennomført kartleggingsprosjekter som kan konkludere med
en rekke forslag til driftsendringer som kan redusere kommunens
faste kostnader.
I tjenestenes budsjetter er kostnadene forsøkt tilpasset brukernes
behov og de rammene som er gitt i økonomiplanen. Ved å snu
alle steiner og lufte alle hellige kuer, er det mulig å omstille driften
og redusere kostnader uten at kvaliteten på de lovpålagte
tjenestene reduseres. Det arbeides kontinuerlig med å bruke
arbeidstiden best mulig og dra mest mulig nytte av de
elektroniske løsningene som innføres. Kommunen kan
samarbeide mer med frivillige om å få utført tjenester. En lang
rekke av kommunens oppgaver løses i samarbeid med
omliggende kommuner, og flere bør det bli.»
Rømskog har et visst økonomisk handlingsrom fordi vi har
«penger på bok», men i en liten kommune som Rømskog er
utforutsette utgifter en utfordring, og det er minimale reserver i
driftsbudsjettet.

Budsjett 2014 er et uttrykk for at vi må vise edruelighet i møte
med et hardere økonomisk klima. Men det endrer ikke min
fundamentale grunnholdning. Den er optimistisk. Utgangspunktet
for alt budsjettarbeid er å tilpasse økonomien til den virkeligheten
vi lever i. Jeg støtter rådmannens virkelighetsoppfatning, der
konsekvensen av reduksjon i inntekter er justering av driften. Jeg
berømmer rådmannen og hennes medarbeidere for godt arbeid.
Det beste vi kan gjøre er å fortsette å investere i og utvikle
lokalsamfunnet og lokaldemokratiet og sørge for en robust
økonomi og riktige tjenester til riktig tid til våre innbyggere og
brukere.
Adventstid og julefred senker seg snart over Rømskog, og det er
tid for ettertanke. Det er et utsagn som jeg har tenkt mye på, som
er sagt av en rømsjing: «skal vi overleve her i denne lille bygda
vår, er vi pokka nødt til å ta vare på hverandre.»
Jeg vil heie på alle som tror på noe godt, og som gjør noe godt.
Jeg ønsker alle en god adventstid og en god og fredelig jul!
Kari P

Kommunal informasjon
Kommunestyrebilder
Vi ønsker en komplett samling av kommunestyrene i Rømskog.
Er det noen som har bilder fra kommunestyret i 1956-1959, 19641967, 1980-1983, 1984-1987.
Fint om vi får låne de for kopiering.

BUDSJETT 2014
Formannskapets forslag til Handlingsplan og Budsjett 2014 /
Økonomiplan 2014 – 2017 er lagt ut til offentlig ettersyn på
Kommunehuset og Biblioteket frem til 12/12-2013.
Se også www.romskog.kommune.no
Rømskog kommune, 26.11.13
Ordfører

Kommunale møter:
Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne 2. desember kl. 14.00.
Ungdomsrådet kl. 16.30.
Kommunestyremøte 12. desember kl. 18.00.

Åpningstider i julen:
Kommunale kontorer og NAV-kontoret:
27.12. og 30.12. kl. 10.00 – 14.00.
Biblioteket:
Mandag 23.12.(lille julaften) 12.00 - 18.00
Biblioteket er stengt i romjula.
Første dag etter nyttår torsdag 2.1.12.00 - 18.00
Marker Sparebank:
Torsdag 30.12. kl. 10.00 – 14.00.
Legekontoret
Mandag 23.12.(lille julaften): kl. 12.00 – 14.00
Legekontoret er stengt i romjula.
Ledig bolig i Rømskog
Har du bolig til utleie?
Vennligst kontakt Kari Pettersen
mobil 92235756
e-post kari.pettersen@romskog.kommune.no
eller Bjørnar Storeheier
mobil 93206789
e-post Bjornar.Storeheier@marker.kommune.no
Rømskog næringsfond
Du finner informasjon på vår hjemmeside
www.romskog.kommune.no

Bolyst på Facebook
Bolyst har en egen facebook-side. Søk opp bolyst i grenseland,
og lik siden. Da kan du følge med på hva som skjer i prosjektet
og annen relatert Bolyst-informasjon.

Bli sett - bruk refleks
Vi ønsker å forebygge ulykker i trafikken og trenger din hjelp. Vi
oppfordrer alle, både liten og stor, til å bruke refleks i høst- og
vintermørket. Den nye asfalten på veien vår er mørk og stjeler
lys, derfor er det svært viktig å bruke refleks.





Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent.
Du trenger refleks selv om det er gatebelysning.
Refleksen bør henge i knehøyde for å motta mest mulig lys
fra billyktene.
Refleks er forbruksvare, riper svekker refleksjonen.
Refleksvester skal ikke vaskes.

God tur i høstmørket med refleks!

Utleie av kommunale lokaler til konfirmasjon
Konfirmasjonsdagen for år 2014 er fastsatt til søndag 1. juni.
Kommunen kan tilby utleie av følgende lokaler til
konfirmasjonsselskap:
Festsalen i Kulturhuset, ”Den gamle spisesalen” i Kommunehuset
og Kurøen.
Tilbud om å få leie lokaler blir kun annonsert i Rømsjingen og det
vil ikke bli sendt personlige brev til hjemmene.
Frist for å melde interesse til sentralbordet på Kommunehuset er
15. desember 2013. Umiddelbart etter denne fristen vil det bli
foretatt en loddtrekning blant de interesserte.

Hva skjer i Rømskog?
Last ned appen «Skjer-i» på din mobil!
iPhone
Gå til AppStore og søk etter «Skjer-i» eller
gå til skjer-i.no med din iPhone.

Android
Gå til Play Butikk og søk etter «Skjer-i»
(På noen modeller må du bruke «Market» eller «Google Play»)
eller
gå til skjer-i.no med din mobil.
Er du arrangør? Det er gratis og enkelt å spre arrangementer
med Skjer-i. Les mer på skjer-i.no/hjelp

Førjulsfest
Det er førjulsfest på Rømskog Eldresenter
søndag 22. desember kl. 13.30.
Program:
Vi får besøk av Mathilda Røjdemo, som synger og spiller.
Bjørn Tørnby kommer og deler noen ord med oss.
Servering av kaffe og kringle.
Gang rundt juletreet og kanskje kommer nissen!
Vi ønsker alle velkommen denne dagen!

Hvem er ildsjeler i vår kommune?
Norsk institutt for by- og
regionforskning trenger hjelp for å
finne ildsjeler i Rømskog.
I alle kommuner finnes det personer
som utmerker seg som ildsjeler; enten
de jobber i lag og foreninger, driver
med store arrangementer eller
bygdedager, står i spissen for å gjøre
lokalsamfunnet attraktivt eller er
næringslivsaktører som gjør en
forskjell også for lokalsamfunnet.
Kanskje er det personer som er aktive
på en rekke felt, innbyggere som har
mange «hatter». Felles er at deres
innsatser kommer fellesskapet til gode og at det direkte eller
indirekte bidrar til å styrke kommunen som et livskraftig
lokalsamfunn.
Norsk institutt for by og regionforskning trenger navn/e-post til
disse personene så vi kan få sendt dem en elektronisk
henvendelse. For det er ildsjelenes kunnskap, erfaringer og
synpunkter vi vil ha tak i!
Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) har startet opp
prosjektet «Ildsjelenes rolle, arbeidsmetoder og
rammebetingelser i lokalt utviklingsarbeid». Oppdragsgiver er
Distriktssenteret som er Kommunal- og regionaldepartementets
kunnskapssenter for distriktsutvikling.
For å gi oss navn og e-postadresse til ildsjeler kan du sende de til
linken under og legge inn navn og e-postadresser der.
http://respond.beetrieve.no/auth?m=395314&n=TJQ431A8D8
På forhånd takk for hjelpen!
Vennlig hilsen Frants Gundersen
Norsk institutt for by- og regionforskning

Lag og foreninger
Rømskog Pensjonistforening
Vi minner om julebordet 6. desember kl. 17.00.
Påmeldingsfrist: 1. desember.
Det blir ikke kafébesøk i romjula.

Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
Støtteforeningen arrangerer julemesse på Eldresenteret
torsdag 5. desember kl. 11.00 til 15.00.
Det blir salg av blant annet juleting, mottatte gaver og
håndarbeider. Vi skal også ha utlodning og trekning foretas
kl. 14.00. Vi ønsker oss flere gaver til både utlodning og salg, så
gaver mottas med takk.
Det blir salg av kaffe og vaffel (kr. 10,-).
Vi håper mange støtter opp om vår julemesse.
Alle er hjertelig velkommen!
Hilsen styret i støtteforeningen
17.mai komitéen 2014
I 2014 feires det 200 års jubileum for Grunnloven. Derfor er det
viktig at kommende års 17. mai-komité møtes tidlig på nyåret.
Det er Rode 4 som har ansvaret - Tørnbykroken.
Møtetid: Onsdag 15. januar klokken 19.00.
Sted: Gamle spisesal/Kommunehuset.

Invitasjon til lag og foreninger
Torsdag 13. februar klokken 18.00 inviteres lag og foreninger til
en kveld i gamle spisesal/Kommunehuset.
Temaet vil bl.a være tilskuddsordninger og rekruttering.
HOLD AV DATOEN! Mer informasjon i neste nummer av
Rømsjingen pluss via e-mail listen.
Hilsen Elizabeth Wirsching / Kultur

Julekonsert
Trygve Skaug holder julekonsert i Rømskog kirke
fredag 20. desember kl. 19.00.
Artist og låtskriver Trygve Skaug inviterer med både martyrer og
engler når han sammen med Star of Hope legger ut på «Deilig er
jorden-tour» med fokus på Filippinene.
På «Deilig er jorden-tour» favner han alt fra kjente julesalmer til
nyere julemusikk, alt tolket på Skaugs egen måte.
Turnéens tema begynte egentlig med at jeg lekte med gitaren og
alternative stemminger. Jeg forsøkte å spille «Deilig er jorden» i
en bluesaktig mollvariant. Da dukket bilder av sultne barn og
undertrykkelse opp i hodet mitt. Den teksten ble helt ny for meg
når jeg så den i lys av nød og lidelse. Jeg har vært på mange
sukkersøte julekonserter uten substans. Dette blir forhåpentligvis
ikke en slik, sier Skaug.
I tillegg til kjent julemusikk vil man kunne høre både Skaugs
radiogjengangere og hans egne julesanger. Skaug er alene om å
fremføre musikken og sier han har arbeidet hardt med å skape
variasjon i konserten selv med kun gitar, munnspill og piano som
musikalske verktøy.
Velkommen!
Inngang: Barn u/ 12 år: Kr. 50,Voksne:
Kr. 100,Familie:
Kr. 300,-

Rømsjingen
Innlegg til Rømsjingen legges inn på kommunens
hjemmeside www.romskog.kommune.no
Fristen er den 20. hver måned.

Ski- og O-gruppa informerer
Blåmerka løyper og Rømsjøen rundt
har hatt mange besøk også i år. Styret har foretatt trekning og
følgende personer får hvert sitt gavekort fra G-sport til en verdi av
kr. 500,-. Gratulerer!
Hølvannet
Kristin Tørnby
Totalt besøk 39
Venemoen
Marit S. Olsen
Totalt besøk 632
Stemningen
Kerstin Gløtta
Totalt besøk 410
Rømsjøen rundt
Grethe Høilund
Totalt besøk 276
Strandveien
Trygve Ekeheien Totalt besøk 88
Vestsida
Ola Karsten Eldøy Totalt besøk 325
Totalt besøk viser hvor mange som har skrevet seg inn i boka på
hvert sted i tidsrommet 1. mai – 1. oktober 2013. Antall
besøkende til sammen har siden 2010 steget med 297.
Turorientering
21 deltagere har levert inn kontrollkortene og fått tilsendt
medalje/plakett. Lena Børlie fra Aurskog var den med flest rette
på naturstioppgavene, 20 rette, og er dermed vinner av et
gavekort på 500,-. Gratulerer!
Skiløyper
Oppdatert informasjon om hvor det er oppkjørte løyper vil også
denne vinteren legges ut på Rømskog kommunes nettside
www.romskog.kommune.no.
Prioriterte løyper vinteren 2013:
Nordsida: Lysløypa og Sundvannet. Løypetraseen ved
Sundvannet kan variere pga vær, is osv, men utgangspunktet er
ved Sundvannet, der vil det være parkeringsmuligheter.
Vestsida: Løype fra Vestby
Som annet arbeid i idrettslagets regi kjøres løypene på dugnad.
4-5 mann vil gjøre så godt de kan for å gi et godt tilbud i forhold til
snømengden, men vi håper på forståelse for at ikke alle kan få
løype utenfor sitt hus.

Snøbrøyting
Snøbrøyting av gårdsplass, veier, store områder, utføres med
traktor. Ring Thomas Kragtorp 92015150.
Har du julekortene klare til jul?
Hvis ikke kan du få bestilt de hos oss nå.
Vi er en liten bedrift ved navn Photo de Perle. Vi tar bilder av
steder på Rømskog eller bilder alt etter ditt ønske. Nå som julen
smyger seg på har vi bestemt oss for å ta inn bestillinger av
doble julekort. På disse kan du velge eget motiv, enten et av de
vi har klare eller så kan vi fikse et mer personlig motiv du kunne
tenke deg. Dette kan vi diskutere senere. Vi tar også inn
bestillinger på de vanlige postkortene vi har solgt tidligere, og
disse passer også godt som julekort, alt avhengig av motiv.
Hvis du ønsker å bestille tar vi imot dette på:
photodeperle@gmail.com tfl.nr. 91915244 etter klokken 18.00.
Guro Elisabeth Tørnby - Daniel Bergquist - Helene Dalheim Sand
Aktivitetskalender desember 2013
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Søndag 01.12. 11.00 Kirken

Hva
Familiegudstjeneste
Min kirkebok til 4 åringer og
bok til 1. klasse
Søndag 01.12. 18.00 Ungdomslokalet Skytetrening – også 08.12. og
15.12.
Torsdag 05.12. 13.30 Ungdomslokalet Etter skoletid – også 12.12. og
19.12.
Torsdag 05.12. 20.00 Gym.salen
Aerobic
Søndag 08.12. 11.00 Bedehuset
Formiddagsmøte m/Haugen
Fredag 13.12. 10.30 Kulturhuset
Skolens fest for pensjonister
Søndag 15.12. 18.00 Kirken
Vi synger julen inn
Fredag 20.12. 11.00 Kirken
Skolegudstjeneste
Fredag 20.12. 19.00 Kirken
Julekonsert med Trygve Skaug
Tirsdag 24.12. 16.00 Kirken
Julaftengudstjeneste
Barnegospel synger
Onsdag 25.12. 11.00 Bedehuset
Høytidsmøte
Torsdag 26.12. 10.00 Skytterbanen
Skyting om julepokalen
Torsdag 26.12. 15.30 Eldresenteret
Gudstjeneste
Tirsdag 31.12. 23.15 Kirken
Midnattsgudstjeneste

