Ordføreren har ordet!
RØMSKOG/SETSKOG A-LAG GRATULERES MED OPPRYKK TIL 4.
DIVISJON. BYGDA ER STOLTE AV DERE!
Dere profilerer Rømskog kommune på en utmerket måte utad, og dette
skaper entusiasme og samhold i bygda. Jeg er kjent med at Akershus
Fotballkrets satser på “kvalitetsfotball.” Mon tro om det er det vi har her
inne på skauen. Kvalitet er jo både å gi og få, det er å bidra og det er å
hente. Dette håper jeg vi er med på alle sammen. Nå er det viktig at vi
støtter, bidrar og gleder oss over det som skjer videre med fotballgutta.
Takk til alle som bidro til at TV-aksjonen nok en gang ble vellykket for
Rømskog kommune. Takk til Støtteforeningen som stilte med
bøssebærere og sjåfører, og ikke minst til alle dere som ga penger på
bøssene eller ringte inn. Samlet sum for Rømskog ble 61 783,67. Dette
gir kr 89,41 pr innbygger som er best i hele Østfold. Tusen takk alle
sammen!
Du har nå fått novembernummeret av Rømsjingen. Jeg har lyst til å
nevne spesielt et par av arrangementene i november.
Lansering av Bygdeboka, bind 3.
Nå er endelig dagen kommet. Bygdeboka det er arbeidet med siden
2009 er nå endelig klar for utgivelse. Boka handler om Rømskogs
kulturhistorie fra det året Rømskog ble egen kommune i 1902, fram til
utpå 2000 - tallet. Dette vil bli markert med en tilstelning i Kulturhusets
festsal torsdag 7. november kl 19.00. Det blir salg av boka og prisen er
kr 500. Vi selger bind 1, bind 2 og bind 3 for 1000 kroner.
Tusen takk til bygdebokkomiteen for arbeidet med denne boka, også.
Dere har gjort en kjempeinnsats som vi setter stor pris på.
Åpent møte for hele bygda!
Prest, foredragsholder og forfatter Steinar Ekvik snakker om:
“Hvordan finne det gode liv”?
Viktigheten av å hente fram det beste i hverandre, styrke og bevare
relasjonene vi står i. Her har vi sikkert noe å hente alle sammen.
Møte er et samarbeid mellom menighetsrådet og kommunen.
Alle er hjertelig velkommen!
Her om dagen fikk jeg besøk av Stjerneklubben i barnehagen.

De hadde vært på besøk på Miljøstasjonen for å kaste søppel som kan
brukes på nytt og som ikke skal kastes i restavfallet. Dette har de lært i
barnehagen. Det var papir, glass, metall, batterier og plast. De fikk kastet
glasset, papiret og metallet. Men ikke batteriene og plasten. Hva skulle
de gjøre med det? Det var da de kom på besøk til meg. Jeg tok i mot
batteriene, som jeg samler i en egen boks. Utsalgssteder som fører
batterier skal kunne ta imot brukte batterier for retur. Kommunen har
foreløpig ingen ordning for innsamling av plast, men i løpet av 2014 vil
det bli flere sorteringsfraksjoner enn i dag. Tusen takk til Ida, Ingrid,
Simen, Lars, Kristoffer ,Timothy og Tove.
Så fint at dere lærer om å ta vare på miljøet. Dere er noen skikkelige
miljøagenter.
På hjemmesiden til Rømskog kommune: www.romskog.kommune.no
kan du også lese om det som skjer i bygda. Der finnes informasjon om
nyheter, aktiviteter, tjenester og politikk, og mye mer.

Ønsker alle en god november!
Kari P

