RØMSJINGEN
Februar 2014

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 – 97 51 92 26
Alle hverdager kl. 09.00-15.30
Helsesøster:
Onsdag kl. 09.00-15.30
Mandag kl. 09.00-15.30 (oddetall)
Barnevernsvakt i Indre Østfold
(utenom kontortid) 91 38 92 93
Lege – tlf. 69 85 90 85
Mandager kl. 12.00-17.00
Onsdager kl. 09.00-12.30
Åpen time onsdager kl. 10-11
Gjensidige:
1. og 3. onsdag kl.14.30-17.00
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag 09.00-15.30.
Torsdag etter avtale
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

VÅR BESTE DAG
Kom og lytt til lyset når det gryr av dag!
Solen løfter sin trompet mot munnen.
Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag:
Denne dag kan bli vår beste dag.
Stien som vi gikk i går, er like ny,
Hemmelig som ved vårt første
morgengry.
Mangt skal vi møte
Og mangt skal vi mestre!
Dagen i dag – den kan bli vår beste dag.
Kjære, lytt til mørket når vår dag er gått.
Natten nynner over fjerne åser.
Mangt har dagen skjenket oss av stort
og smått,
Mer, kan hende, enn vi har forstått.
Månen over tun og tak er like ny,
Men tier stille om vårt neste morgengry.
Mangt skal vi møte og mangt skal vi
mestre!
Dagen i morgen skal bli vår beste dag!
Erik Bye

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
komité; 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 slottsbesøket.
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

Kommunal informasjon
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.

TILDELING AV BOLYSTMIDLER 2013
Følgende tiltak i Rømskog er tildelt midler:
Rømskog skytterlag
kr 10 000
- utstyr til nytt lokale
Rømskog Motorsport
kr 20 000
- skiftebrakke
Rømskog kommune
kr 20 000
- opprusting av
lekeplassen i Østkroken
Bolyst har kontortid på kommunehuset hver tirsdag fra
kl.13:00 – 15:00.
Bolyst på Rømskog har tlf. nr. 48995238.
Hilsen Marianne Heen, Bolystmedarbeider

Fra 1. februar treffes fysioterapeut Rolf Jørgen Bjerke
direkte på telefon nummer 97519226 og ikke via
kommunens sentralbord.

Velkommen til Tilflytter kveld på Rømskog!
Mandag 10.02.2014 kl. 18.00 -20.00 i spisesalen i underetasjen i
kommunehuset.
Rømskog kommune og Bolyst ønsker å invitere deg som er «ny»
i bygda til en hyggelig samling i kommunehuset. Arrangementet
er for dem som har flyttet hit den siste tiden.
Vi vil gi deg en kort orientering om lag og foreningslivet i
kommunen, og så blir det god tid til å prate med hverandre. En
velkomstperm med kommuneinfo, blir delt ut til alle som ikke har
mottatt denne tidligere. Det serveres suppe til de voksne, og
barna får pølser.
Påmelding innen 07.02.14 til kommunens sentralbord
Tlf. 69 859177 eller postmottak@romskog.kommune.no

Kommunale møter:
Kommunestyret torsdag 6. februar kl. 18.00
Utvalg for oppvekst og omsorg torsdag 27. februar
kl. 18.00
Utvalg for utvikling/planutvikling torsdag 27. februar
kl.19.00

Nytt storbrannvesen på Nedre Romerike
Brannvesenene Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS,
Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Nittedal
brannvesen og Aurskog-Høland brannvesen slår seg sammen fra
og med 1. januar 2014. Navnet på det nye brannvesenet er
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR).
Rømskog kommune skal kjøpe forebyggende tjenester, feier- og
beredskapstjenester fra dette selskapet.

INGEN VÅRINNSAMLING AV SØPPEL 2014
Rømskog kommunestyre besluttet 12.12.2013 at det ikke skal
gjennomføres vårinnsamling av søppel.
Kommunen har system for mottak av følgende avfall: restavfall,
matavfall, glass, metall og papir.
Har du behov for å levere annet avfall, henviser vi til Spillhaug
avfallsplass på Bjørkelangen, telefon 67 20 59 73.
Spillhaug har følgende åpningstider:
Mandag 10.00 – 20.00
Tirsdag 08.00 – 15.00
Onsdag 08.00 – 15.00
Torsdag 08.00 – 18.00
Fredag
STENGT
Avgift for levering av avfall: Det koster kr 100,- for inntil 1M3
(levering av elektrisk avfall er kostnadsfritt).
Det er mulig å betale enten med mynter eller med kort.
Slik gjør du:
Dra kortet og trykk for billett. Kortet er da belastet med 100
kroner.
Ved Spillhaug gjenvinningsstasjon sorterer du avfallet ditt i en
rekke ulike containere, etter avfallstype. Medarbeidere fra
Aurskog Høland kommune er klare til å hjelpe deg ved spørsmål
om sorteringen.
Se kommunens hjemmeside www.romskog.kommune.no for
veibeskrivelse.

«Frivillighet i KommuneNorge».
Torsdag 13. februar 2013 klokken 18.00 Kulturhuset/spisesal
Gratis inngang
Program:
Birgitte Brekke fra «Frivillighet Norge» kommer hit og holder
foredrag om temaet.
Åshild Ringsbu informerer om Frisklivssentralen.
Magne Westlie vil undervise i «hvordan bruke app-en «Skjeri.no». Ta gjerne med egen lap-top e.l. Enkel servering.
Arrangør: Kultur

Til lag og foreninger i Rømskog!
Kommunestyret har vedtatt å opprette Rømskog
Frivillighetssentral med oppstart 1.april i år.
Formålet til Frivillighetssentralen er å inspirere og tilrettelegge for
frivillige arbeid i nært samarbeid med lag og foreninger og
enkeltpersoner. Ann Kristin Lorentzon skal være daglig leder av
sentralen i 50 % stilling.
Frivillighetssentralen skal ikke konkurrere med frivillige lag og
foreninger, men skal inspirere og tilrettelegge for frivillig arbeid i
nært samarbeid med enkeltpersoner, lag og foreninger.
En viktig del av det frivillige arbeidet er kommunens lag og
foreninger, dere gjør en stor og flott innsats!
Kommunen ønsker at lag og foreninger er med i oppstarten av
Frivillighetssentralen og blir representert i styret. Det er fint om
dere kan vurdere om det er aktuelt for deres forening. Ta gjerne
med deres innspill og ideer til møtet om Frivillighet torsdag
13.2.14 klokken 18.00.
Velkommen!

Ungdommens kulturmønstring på Rømskog 29. mars
i Gymsalen.
Har du lyst å være med på UKM?
Men ikke riktig vet med hva, har vi satt opp “workshop” dager
hvor vi hjelper deg/dere med finpussing av eget innslag, scene
trening, eller hjelp til å finne ut hva du vil bidra med!
Tirsdag 25. februar og tirsdag 18. mars kl.: 14.00-15.30 for 4. -7.
klasse. Frist for påmelding 21. februar!
Tirsdag 11. mars og tirsdag 25. mars kl.: 15.30-16.30 for 8.
klasse og oppover. Frist for påmelding 7. mars.
Det er bindende påmelding, men det koster ingenting.
Påmelding til “Workshop” dager til:
trine_owre@hotmail.com eller på tlf:98898288

Rømskog Got Talent finnes nå som Blu-ray-disk.
Dette er en video fra hele arrangementet 13.4.2013, inkludert
videoklippene fra audition. Den er navigerbar og delt opp i 24
kapitler.
Det finnes også en enklere versjon med rene videofiler som kan
spilles av på PC/Mac og de fleste DVD-spillere.
Pris Blu-ray:
Pris PC/DVD-versjon:

kr 150
kr 100

Bestilling:
Send en sms eller ring Widar Holmedal på 99 26 99 79.

Lag og foreninger

Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
Hyggeaften
arrangeres 1. mandag i hver måned for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen til Rømskog Eldresenter
mandag 3. februar 2014 kl. 18.30.
Årsmøte 2014
avholdes på Eldresenteret mandag 3. mars kl. 20.30, etter
avsluttet hyggeaften. Vi oppfordrer medlemmene i
støtteforeningen til å møte opp.
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
Berit Fagermoen i hende innen 1. mars 2014.
Julemessen 2013
Vi i støtteforeningen vil få takke alle som støttet opp om
julemessen vår, både med gaver, kjøp av salgsvarer og loddkjøp.
Vi fikk inn ca. kr. 11.000,-. Dette er veldig bra og vi skal bruke
pengene slik at de blir til glede og nytte for beboerne på
"Hjemmet".
Hilsen styret.

Rømskog Pensjonistforening
Årsmøte med valg i Gamle spisesal torsdag 6. februar kl. 18.00.
Johs Ramberg kåserer.
Utlodning. Bevertning.
Velkommen!

Rømskog Arbeiderparti
avholder årsmøte tirsdag 25. februar 2014.
Møtested: Gamle spisesal i kommunehuset.
Tidspunkt: Kl. 19.00.
Forslag til årsmøtet sendes Roar Karlsen innen 18. februar.
Enkel bevertning. Velkommen!
Styret

Årsmøte i Rømskog KrF
Onsdag 26. februar 2014 kl. 19 i Festsalen i kulturhuset.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/leder
Leif Harald Bergquist senest 12.02.14.
Enkel servering og loddsalg.
Velkommen til årsmøtet!
Styret

Rømskog Historielag
Årsmøte torsdag 27. februar kl. 19.00 i Gamle spisesal.
Vanlige årsmøtesaker. Besøk av Marit Egeberg Krog.
Enkel servering. Underholdning
Styret

Nordre Rømskog jeger- og fiskerforening
Årsmøte avholdes onsdag 5. mars kl. 19.00 i Gamle spisesal på
kommunehuset. Årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet,
må være styret i hende innen 28. februar.

Styremedlemmer møter kl. 18. VELKOMMEN.

Aerobic

Lavterskeltilbud med høy puls. Kombo, step og styrke.
Arrangør: IDRETTSLAGET, VED MARIA KIND VIKESTAD
Sted: Gymsalen
Tid: Hver torsdag, neste er 30. januar kl. 20:00,
Deretter blir det 06.02, 13.02, 20.02 og 27.02.
05.03 (obs. dette er en onsdag), 13.03, 20.03 og 27.03
03.04, 10.04 og 24.04.

Rømskog bondelag arrangerer 1. april kl. 18:30 i den gamle
spisesalen i kommunehuset temakveld om jordskokk. En
grønnsak som var i Norge før poteten. Samme bruksområder
som poteten. En times foredrag ved Hilde Marie Saastad, kaffe
etterpå. Påmelding på SMS til 92038785(på grunn av kaffen).
Åpent for alle. Velkommen!

Frimarked
15. februar i den gamle spisesalen kl. 12.00-15.00. Salg av klær,
leker, nye og gamle ting.
Loddsalg, kaffe og vaffel.
( Finnes fortsatt ledig plass hvis noen har noe å selge, kontakt
Aileen på tlf. 46797919)

Hos Aileen, café & gaver
Åpent torsdager og fredager
fra kl. 10.00-18.00.
Hos Aileen, café og gaver er stengt uke 8 og 9 pga. ferie.

Lønnberg hår og hud

Tlf.: 45 43 05 52
Onsdag, torsdag og lørdag og åpningstider etter avtale.

Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Søndag 02.02 11.00 Bedehuset
Søndag 02.02 16.00 Gymsal ?
Onsdag 05.02 20.00 Bedehuset
Torsdag 06.02 18.00 Gamle spisesal
Torsdag 06.02 20.00 Gymsal
Fredag 07.02 19.00 Bedehuset
Lørdag 08.02 11.00 Bedehuset

Søndag 09.02 11.00 Rømskog kirke
Mandag 10.02 18.00 Gamle spisesal
Torsdag 13.02 20.00 Gymsal
Fredag

14.02 19.00 Gymsal

Søndag 16.02

Torsdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag

20.02
23.02
25.02
25.02

Bedehuset

20.00
18.00
14.00
19.00

Gymsal
Rømskog kirke
Gymsal
Gamle spisesal

Onsdag 26.02 19.00 Festsalen
Torsdag 27.02 19.00 Gamle spisesal
Torsdag 27.02 20.00 Gymsal

Hva
Søndagsskole
KRIK – følg med på facebook
for oppdatering på tid/sted
Kørre-evaluerings- og
planleggingsmøte
Årsmøte Rømskog
Pensjonistforening
Aerobic
PLUS øvelse
"Matprat" for jenter og damer i
alle aldre med Marit
Røttingsnes Westli
Gudstjeneste
"Tilflyttertreff"
Aerobic
KRIK – følg med på facebook
for oppdatering på tid/sted
Ettermiddagssamling med
Torbjørn Olstad. Sang og
musikk av Trygve, Anne Sofie
og Arne
Aerobic
Gudstjeneste
Workshop UKM 4.-7. klasse
Årsmøte Rømskog
Arbeiderparti
Årsmøte Rømskog KrF
Årsmøte Rømskog Historielag
Aerobic

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

