Ordføreren har ordet
Kjære leser!
I 2014 skal vi feire Grunnlovens 200-årsjubileum over hele landet. Den norske
Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet fundamentet for utviklingen av vårt folkestyre
gjennom 200 år. Grunnloven er i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og
demokrati.
Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling
som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må den
formidles på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i Norge i dag, må ta til
seg og gi den mening på egne premisser. Like mye som en feiring av fortiden bør
jubileet være en investering for framtiden.
Kong Harald sa blant annet i sin tale på nyttårsaften:
«I kveld vil jeg snakke om fundamentet vårt. Fundamentet vårt som enkeltmennesker
– og som nasjon. På samme måte som kjærligheten er fundamentet i menneskelivet,
er Grunnloven et fundament for nasjonen Norge.
For 200 år siden samlet en gruppe menn seg på Eidsvoll for å lage loven som skulle
bli grunnlaget til det selvstendige Norge. Grunnloven som den gang ble vedtatt har
utviklet seg i pakt med tiden – og sikrer i dag det norske folk rettigheter vi lett tar for
gitt i hverdagen. Rettigheter som mennesker i mange andre land bare kan drømme
om – og som de sloss for med livet som innsats. Jeg håper vi gjennom
jubileumsfeiringen i 2014 blir minnet om hva grunnloven egentlig betyr for oss – så vi
kan fortsette å arbeide for verdiene våre – både her hjemme og internasjonalt.»
Alle kommuner er oppfordret til å ha egne arrangementer og aktiviteter i
jubileumsåret. I vår kommune er det opprettet en lokal komite; Rømskog 2014,
bestående av ordfører, varaordfører Nils Nilssen,fra historielaget Kjell Roger Nilsen,
en representant fra ungdomsrådet og kulturleder Elizabeth Wirsching.
Foruten markering 17. mai, blir det 1814-markering på Kurøen 15. juni. Her blir det
foredrag ved lokalhistoriker Sven G. Eliassen. Musikalske krefter fra Halden, samt
Rømskog og Setskog Musikkorps. Det er laget en jubileumssang 2014 i anledning
grunnlovsjubileet. Sangen «Det går et festtog gjennom landet».
Denne sangen vil bli spilt av musikkorpset både 17. mai og 15. juni.
Videre jobbes det med et digitalt kart over gårdene og innbyggerne på Rømskog,
basert på folketelling i 1801. Det vil bli en markering av dette i uke 24. Vi vil komme
tilbake med mer informasjon etter hvert.
Det er laget en arrangementskalender – Grunnlovsjubileet i Indre Østfold. Her kan vi
«oppleve» de dramatiske augustdagene i 1814 på en reise gjennom fylket, og følge
de historiske begivenhetene på stedene hvor dramatikken utspant seg. (se egen
side)

I anledning Grunnlovsjubileet er alle landets ordførere invitert til Oslo 14. og 15. mai
til forskjellige markeringer. Det blir blant annet besøk på Stortinget, Oslo rådhus og
Slottet. I invitasjonen til Slottet står det:
«H.M. Kongens hoffsjef har ifølge befaling den ære å innby Kari Pettersen til
mottagelse på Slottet torsdag 15. mai kl 15.00 i anledning Grunnlovsjubileet.
Antrekk mørk dress/bunad og ordførerkjede».
Dette er en ære, jeg gleder meg stort. Jeg har aldri vært på Slottet, men har vært
nabo til slottet i noen år. Jeg kommer til å blankpolere ordførerkjedet, så det blir flott
til slottsbesøk.
Nå er snøen kommet til Rømskog! Værmeldingen sier at det skal snø hver dag
framover. Nå kan vi trygt finne fram både ski og snøskuffe.
Ønsker alle en fin februar måned!
Kari P

