RØMSJINGEN
April 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

Av alle de fire er våren den beste.
Den varsler så mye, gir håp om det
meste.
Jeg elsker å finne den første blomst
som i hellingen varsler sin første
ankomst.
Jeg liker å se at det spirer og gror
av blomster og planter jeg kjente i fjor.
Jeg nyter hver stråle som vårsola gir,
den løfter meg opp, setter kroppen i
gear.
Når vannet risler fra takrenna ned,
da nyter jeg lyden, jeg fylles av fred.
Så kom, kjære vår, jeg er så klar for å
kjenne
at du puster på meg; la meg høre din
stemme!!
«Tovepia»

Ordføreren har ordet
Kjære lesere!
Veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner
Er du en veteran? Ordføreren har fått brev fra Forsvaret med følgende
innledning:
«8.mai er Norges frigjøringsdag og nasjonale veterandag. Dette er en
gyllen mulighet til å anerkjenne våre veteraner – fra andre verdenskrig og
fram til i dag. Det er også en mulighet til å anerkjenne familien til de som
har gjort en innsats for Norge. Forsvaret har lang tradisjon i å sende
mennesker ut i internasjonale operasjoner, og vi vet godt at den
vanskeligste jobben ofte er å være hjemme. Vi vet også at det ville blitt
vanskelig å sende ut våre dyktigste kvinner og menn hvis det ikke hadde
vært for familiens innsats på hjemmebane.
I din kommune, Rømskog, bor det 2 veteraner fra Forsvarets
internasjonale operasjoner. Lista er ajourført per februar 2014, men vi gjør
oppmerksom på at vi kun har registrert de som har deltatt i Forsvarets
internasjonale operasjoner fra 1978 og fram til i dag.»
Jeg har vært i kontakt med Forsvarets veteranavdeling. De opplyser at de
ikke kan gå ut med navnene på veteranene på grunn av taushetsplikten.
De opplyser samtidig at det kan være flere veteraner fra Rømskog. Alle
som opp gjennom tidene har tjenestegjort i Forsvaret, og som har deltatt i
en fredsbevarende eller væpnet konflikt, regnes som veteran. De eldste
nåværende veteraner som vi kjenner til, er de som deltok i den 2.
verdenskrig (1940-45). Senere har Norge bidratt med soldater i mange
konfliktområder verden over. Det gjelder blant annet de som
tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden ( 1947-53), i Gaza (1950-60 tallet), i
Sør-Libanon (1978-98) de såkalte FN-soldatene, eller krigen på Balkan på
90 tallet. De siste store kontingentene har vært stasjonert i Afghanistan.
Er du en veteran, eller kjenner du en veteran? Fint om du tar kontakt med
meg. Vi vil gjerne invitere deg til et arrangement i forbindelse med 8. mai.
Det planlegges et fellesarrangement i Askim for alle Indre Østfold
kommunene.
Kloakkutbygging
Hva skjer med kloakkutbyggingen i kommunen? Dette spørsmålet mottok
gruppelederne i Rømskog kommunestyret for noen dager siden.
Svaret er at kommunen er i gang med å utarbeide Hovedplan for vann og
avløp. Det er Driftsassistansen i Østfold som gjør dette arbeidet for oss.

Når planforslaget er ferdig, vil det bli behandlet politisk. Deretter må
kommunen begynne kloakksanering. I økonomiplanen for 2014-17 har vi
avsatt 5,5 mill kroner. Det holder sikkert ikke, så her må vi nok ta opp lån.
Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ) er etablert for å være et ressurs- og
kompetansesenter for vann- og avløpstjenester for kommunene i Østfold.
Selskapet skal bistå kommunene slik at deres vannforsynings- og
avløpssystemer tilfredsstiller egne og myndighetenes krav, og være en
faglig veileder og et kompetanseorgan for oss.
Til slutt har jeg lyst til å hedre og gratulere to av ungdommene i bygda vår:
Sanne Jansson med seriemestertittelen i volleyball sammen med laget sitt
og Markus Høgne som tok gull på 800 m og som har fått tittelen
«Norgesmester i G16».

Valg
av Bjørnstjerne Bjørnson
Jeg velger meg april,
i den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
- dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.
Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
- fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
- i den blir somren til!

Ønsker alle en varm og god april måned!
Hilsen fra Kari P
Kari.pettersen@romskog.kommune.no
Telefon 92235756

Kommunal informasjon
Rømskog næringsfond
Du finner informasjon på vår hjemmeside
www.romskog.kommune.no
Rømskog kommune på Facebook
Kommunen har egen side, søk opp Rømskog kommune og følg
med.
Bolyst på Facebook
Søk opp bolyst i grenseland, og lik siden. Da kan du følge med
på hva som skjer i prosjektet.

Kommunale møter:
Politisk dag torsdag 10. april kl. 10.00
Kommunestyremøte torsdag 10. april kl. 15.00

Miniseminar om hvordan du finner kommunal informasjon
Onsdag 2. april kl. 18.30 er du velkommen til skolens auditorium.
Program:
- Demonstrasjon av kommunens hjemmeside
- Informasjon om bruk av eFaktura
- Opplæring i hvordan ditt lag/forening kan bruke legge inn
arrangementsinfo på kommunens hjemmeside og Skjer-i
Appen
Ta gjerne med bærbar PC.
Velkommen!

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre
Vi fortsetter vårt dagaktivitetstilbud til hjemmeboende eldre med
økende behov for bistand. Dagaktivitetstilbudet skal bidra til å
skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag for den
enkelt bruker, slik at de som ønsker det kan bo hjemme lenger.
Hver mandag fra kl. 10 – 13 samles vi på arbeidsstua på
eldresenteret og innholdet for dagen vil være:
-samtaler om det som opptar oss.
-enkle aktiviteter sammen, samt lett trim.
- på sommertid tar vi dagsturer til kjente steder som Kurøen,
Trosterud og Hagasund, med kaffe og noe attåt!
- tilbudet inkluderer frokost og middag
Tilbudet koster for tiden kr 74,- pr. gang, skyss og måltid
inkludert. Ta kontakt med ass. Helse og omsorgsleder Åshild
Ringsbu på tlf. 98267627 for mer informasjon.

Tilskudd til tilpasning av bolig
Beskrivelse
Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke
kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene helt eller delvis. Tilskudd
gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller
kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til
prosjektering og utredning i forkant.
Målgruppe, kriterier og vilkår
Personer med nedsatt funksjonsevne. Det blir gjort en vurdering av dine
spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi.
Tilskuddet skal brukes differensiert og den enkeltes behov må vurderes
individuelt. Tilskuddet kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å
bedre tilkomsten til boligen – men også til større ombygninger for å
tilrettelegge boligen i forhold til søkers funksjonsnedsettelse.
Samarbeidspartnere
Kommunen har søkt om midler og fått tildelt kr. 150.000,- fra Husbanken.

Søknad
Søknaden skrives på blankett HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen
eller fra denne lenken: http://husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/
Husk å legge ved vedlegg, kfr. punkt 8 i søknadsskjemaet.
Saksbehandlingstid
Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom
saken ikke kan avgjøres innen 1 mnd, skal du ha skriftlig svar om årsaken
til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.
Mer informasjon
Informasjon kan hentes fra Husbankens hjemmesider:
http://husbanken.no/tilskudd/tilskudd-tilskudd-til-enkeltpersoner/tilskuddtilpasning/ eller Rømskog kommunes hjemmesider:
http://www.romskog.kommune.no/boligtilskudd-tilutbedringtilpasning.237159.32tc3a64.tct.html
Du kan også kontakte Roar Karlsen på tlf. 69 859177 for spørsmål eller
informasjon, evt. på mail postmottak@romskog.kommune.no

NYE ÅPNINGSTIDER VED NAV
MARKER/NAV RØMSKOG
Fra 1. april vil NAV Marker/NAV Rømskog være åpent for
publikum mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Vi gjør denne endringen for å kunne bruke onsdagene på bl.a.
markedsarbeid og kontakt med bedrifter, internopplæring og
saksbehandling. Målet er å gi bedre tjenester.
Dersom du trenger å komme i kontakt med NAV kan du ringe
NAV Kontaktsenter på telefon
55 55 33 33. Har du spørsmål vedr. pensjon, kan du ringe NAV
Pensjon på telefon 55 55 33 34.

En hilsen til alle Rømsjinger fra biblioteket.
Torsdag den 6. Februar hadde vi en fin og varm avskjedssamling
for Solfrid Nikolaisen som har vært kommunens biblioteksjef
gjennom 7 år. Hun har gjennom disse årene preget biblioteket og
vi ønsker henne lykke til i hennes nye livsavsnitt.
Vi er nå fire medarbeidere på biblioteket.
Anna Sofie Bergquist, May Tørnby, Trond Årstad og Elizabeth
Wirsching. Vi holder på å utarbeide våre egne ansvarsområder
og vil en gang i måneden få besøk fra Ørje bibliotek, Reni
Braarud. Hun vil hjelpe oss med bibliotekarens kunnskap og
kompetanse.
Vi vil bruke en del tid på å rydde plass til nye bøker, legge ut
informasjoner på kommunens facebookside (er du
facebookbruker, gå inn på denne siden og LIK den!), og arbeide
for at biblioteket kan bli en arena for kommunens innbyggere: til
møter i lag og foreninger, til møteplass for frivillligsentralen og
med regelmessige kulturkvelder.
Om en stund vil vi ha loppemarked i bibliotekets åpningstid, hvor
dere kan få kjøpt bøker til en billig penge.
Biblioteket har en egen krok for barnebøker, her kan familier sitte
i fred og ro og bla i et stort utvalg barnebøker. Det er god plass til
den som vil sitte ned og lese noe, ta seg tid til å finne den boken
man vil lese.
Vi har lydbøker, filmer og musikk cd-er. Vi vil også oppdatere
våre samlinger i tiden fremover, spesielt gjelder det lydbøker.
Hver uke kommer det en kartong med nye bøker, det er mye
interessant her og den som følger med i bokanmeldelser av
moderne norsk litteratur har mye å hente her.
På lengre sikt vil vi prøve å innføre noen selvbetjente dager, slik
at biblioteket da vil ha åpent flere dager i uken.
Nå er biblioteket åpent
Mandager og torsdager fra 12.00 – 18.00.
Hvis du er interessert i å bruke lokalene, ta kontakt med Kultur,
ved elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no

Nytt fra biblioteket

KULTUR- OG BOKKAFE
MØTEPLASS FOR KUNSTEN
MANDAG 31. MARS 18.00 – 19.30
Til deg som driver med kunst i en eller annen form; foto, smie,
maleri, tegning, treskjæring og mye mer…
Kan vi skape en arena for kunst og kunsthåndverk her i
Rømskog? KULTUR inviterer til høyt-tenkning om bruken av
Trosterud Skolemuseum og Kurøen
DEN GODE BOK
MANDAG 28. APRIL 18.00 – 19.30
Har du lest en bok du ville anbefale til andre – eller vil høre litt om
nye bøker? Stikk innom biblioteket til en kopp kaffe og en prat.

Velkommen innom biblioteket!

HVA ER EN FRIVILLIGSENTRAL?
En frivilligsentral er kort sagt en møteplass som formidler kontakt
mellom mennesker i lokalmiljøet
-noen trenger hjelp og noen ønsker å hjelpe.
Her er noen årsaker til å engasjere seg:
- Vil du bruke litt av din tid sammen med andre…
- Vil du være med å sette dine og andres ideer ut i livet…
- Lære noe nytt…
- Ha noe meningsfylt å bruke fritiden til…
Hvem kan være frivillig?
- Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre
- Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med
andre mennesker
- Du som har blitt pensjonist og syntes dagene er lange
- Du som ønsker å være et medmenneske
Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg
selv er den betalingen du får 

Rømskog frivilligsentral
Vil du melde deg som frivillig eller vite mer er jeg å treffe på
telefon 98 26 76 28.
Tirsdager og torsdager er jeg på kontoret for Frivilligsentralen på
Eldresenteret fra kl. 09.00 – 15.00
Kom gjerne innom til en uforpliktende samtale!( Jeg har ferie uke
15 og 16).
Fra 6. mai 2014 vil Frivilligsentralen ha samlinger på biblioteket
tirsdager kl.10 – 12.
Her samles vi rundt en kaffekopp og snakker sammen!
Velkommen til første samling tirsdag 6. mai
Leder for frivilligsentralen Ann Kristin Lorentzon

Invitasjon til service- og vertskapskurs
Haldenkanalen Regionalpark arbeider med mange ulike
innsatsområder. Forankring av merkevaren og styrking av
kompetanse for næringsdrivende aktørene ligger innenfor disse
innsatsområdene. Kurset er en tilpasning av Haldenskolen som
med stort hell er gjennomført i Halden med kommune og
næringsliv som målgruppe. Målsettingene er å sette fokus på
betydningen av god kundebehandling og service i daglige
situasjoner. Hvis du bor i en kommune, men dato for kurs passer
bedre i en annen kommune - si ifra - så skal vi se hva vi kan
gjøre for å møte deres ønsker. Hvert kurs er på 3 timer og er
gratis. De gjennomføres på følgende datoer:
Halden: 23. april kl. 9 - 12 og kl. 17 - 20
Aremark: 30. april kl. 12 - 15 og kl. 17 - 20
Marker: 6. mai kl. 12 - 15 og 17 - 20
Rømskog: 13. mai kl. 12 - 15 og 17 - 20
Aurskog-Høland:15. mai kl. 12 - 15 og 17 - 20
Påmelding gjøres til følgende kontaktpersoner i kommunene
innen torsdag 10. april.
Etter påmelding så får du beskjed om du fått plass og praktisk
kursinformasjon.
Halden: Gina Finsrud gina.finsrud@halden.kommune.no
Aremark: Rita Berget Lindblad
rita.lindblad@aremark.kommune.no
Marker: Vidar Østenby vidar.ostenby@marker.kommune.no
Rømskog: Kari Pettersen kari.pettersen@romskog.kommune.no
Aurskog Høland: Espen Bråthen espen.braathen@ahk.no
Hvert kurs tar maks 20 deltakere så det er først til mølla som
gjelder. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt. Vel møtt !

Nytt etablererkurs starter 22.april 2014
22.april starter årets første etablererkurs i regi
av Etablererservice Østfold.
Vi gjennomfører flere kurs i løpet av året som er
åpne for alle. På kursene tar vi blant annet opp
temaer som utvikling av forretningsidé,
forretningsplan, markedsføring, lover og regler,
økonomi, salg og regnskap.

PÅMELDING
Påmelding via
www.etablerer-ostfold.no

Målet med kursene er å lage en god
forretningsplan som setter deg i stand til å
starte en lønnsom virksomhet.

post@bedriftsenteret.no
eller ved å ringe
69 70 13 20.

PRAKTISKE
OPPLYSNINGER

Alle kurssamlinger blir på Gamle Tune Rådhus i Grålum, Sarpsborg, og
starter kl. 17.30 med slutt kl. 21.00 (med unntak av 5.samling 15.30 –
21.00).

Deltakeravgift:
1.500,- kroner
Sted:
Gamle Tune Rådhus,
Tuneveien 95, Grålum
Maks 50 plasser,
fortløpende opptak.

Etablererservice
Østfold

Program

Sagt av kursdeltakerne

1. samling tirsdag 22. april
Forretningsidé / forretningsplan

“Meget bra kurs!
Dette anbefales til
alle som skal starte
bedrift !”

2. samling tirsdag 29. april
Formelle krav, aktuelle lover og regler
3. samling tirsdag 6. mai
Markedsføring

“Meget inspirerende
kurs!”

Etablererservice Østfold skal
stimulere til økt
entreprenørskap, øke antall
bedriftsetableringer og bidra til
at det etableres flere
levedyktige bedrifter i Østfold.
Etablererservice Østfold

4. samling tirsdag 13. mai
Salg og service
5. samling tirsdag 27. mai kl. 15.30 til 21.00
Økonomi for ikke-økonomer, økonomispill
6. samling tirsdag 3. juni
Regnskapsføring

“Kurset ga meg den
bakgrunnen jeg
trengte for å komme
i gang!”

finansieres av Østfold
Fylkeskommune, Innovasjon
Norge, Fylkesmannens
Landbruksavdeling og NAV
Østfold.

Kirkegt 69, 1721 Sarpsborg, telefon 69 70 13 20
www.etablerer-ostfold.no

KURS – BÅTFØRERPRØVEN
RØMSKOG 25. TIL 27. APRIL 2014
Båtførerprøven er obligatorisk for alle som er født 1.1.1980 og
senere, og skal føre en fritidsbåt med en motorytelse over 10hk
og oppnå større fart en 10 knop, eller lengre enn 8 meter.
Du må ha fylt 14 år før du kan avlegge Båtførerprøven, men du
må ha fylt 16 år før du får utstedt Båtførerbeviset.
Du kan nå ta kurs til Båtførerprøven her på Rømskog,
arrangert av AOF Indre Østfold
Start: fredag 25.4 kl. 18.00 – 21.00, lørdag 26.2. kl. 09.00 – 16.00
og søndag 27.2. fra kl. 09.00 – 16.00. Elektronisk eksamen
avtales med deltakerne.
Kursavgiften er kr. 1990,- i tillegg kommer det utgifter til lærebok,
kart og parallellforskyver.
AOF kan skaffe til veie utstyr til ca kr.765,- .
Prøven til norsk test koster kr. 625,- pluss passbilde.
Kurssted: Fritidsklubbens hus vis a vis Normeka
Les mer om Båtførerprøven på www.norsktest.no
Ved påmelding og info fås ved henvendelse til AOF i tlf. 958
60 006 eller 69 13 04 10. Gå inn på vår hjemmeside
www.sarpsborg.aof og registrer din påmelding under
Båtførerprøven – Rømskog.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2014
Tirsdag 8.april går årets og fjorårets konfirmanter med bøsse.
Borgerkrigen i Syria er vår tids største katastrofe. Vi jobber i Syria og
andre katastrofeområder for at flest mulig mennesker skal få en sjanse til å
overleve. Fasteaksjonen bidrar til dette og til at folk reiser seg og får nye
muligheter.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som
trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom
beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene
som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Mange
mennesker i verden kjenner nøden på kroppen. Men heldigvis er vi mange
som står sammen for å skape forandring både i våre prosjekter ute og her
hjemme i Norge.
Ta godt imot bøssebærerne når de banker på din dør! Aksjonen starter kl.
17.00. Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon:
820 44 088 (200 kroner) eller via kontonummer 1594 22 87493.
Eksempler på hva din støtte er verdt:
 For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner til
katastroferammede.
 For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker tilgang til rent vann.
 For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby får en vannpumpe.
Takk for den støtten du gir!
Rømskog menighetsråd

Sommerjobb på kirkegården
Vi søker etter ferievikarer for vår kirketjener i ukene 28, 29, 31,
32 og 33. Arbeidet består i hovedsak av plenklipping. Søkerne
må ha fylt 16 år. Nærmere opplysninger om vikariatet fås ved
henvendelse til kirkevergen, tlf. 93 23 88 62.
Søknaden sendes Rømskog menighetsråd, kommunehuset,
1950 Rømskog.
Søknadsfrist: Fredag 2. mai 2014.

Samtale med presten
Ønsker du en privat samtale med presten, ordnes det lettest ved
å kontakte sokneprest Runo Lilleaasen direkte, tlf. 92858100,
eller ved henvendelse til kirkekontoret, tlf. 69811846.
Lilleaasen er vanligvis på Rømskog torsdager, men andre
tidspunkter kan avtales.

Orientering om Torvetjennveien (før Fjellveien)
Vi har etter lang venting endelig fått svar fra Statens Landbruksforvaltning
ang. søknad om stønad fra Naturskadefondet i forbindelse med fjorårets
ødeleggende vårflom. Det var Kopperudbakka det gikk mest ut over. Det
ble dessverre avslag.
Som skogeiere og hytteeiere synes vi det er urimelig at bare vi skal koste
alt vedlikeholdet på veien. Det er mange andre også som har nytte av den.
Derfor er dette en forespørsel om andre også kunne tenke seg å støtte
veivedlikeholdet på veien. Veiavgiften for hytteeierne er nå 800 kr, vi
kunne tenke oss det halve av dette, altså 400 kr pr år for de som ikke er
hytteeiere.
Er det noe dere lurer på så er det bare å ta kontakt på mobil 959 80 329
evt. E-post: nnilsse@online.no
Veistyret v/ Nils

Rømskog Lakk og Bilpleie
Skulle uhellet være ute, så kan vi hjelpe!
Vi kan ta oss av:
 Skifte av frontrute
 Oppretting og lakkering
 Forsikringsjobber
 Taksering av jobber
Vi kan tilby leiebil.
Du finner oss på Skjønnhaug på Rømskog, langt sør i bygda der
bussene står parkert.
Våre åpningstider er
Mandag – fredag: 08.00 – 15.30.
Velkommen innom!
Espen 922 240 29, Emil og Jan Atle 412 16 412

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

Hos Aileen, café & gaver
Åpent torsdager og fredager
fra kl. 10.00-18.00.

Lag og foreninger
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
arrangerer 1. mandag i hver måned hyggeaften for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen på Rømskog Eldresenter mandag 7. april kl. 18.30.
Historielaget
Møte i «Slektsforskning» mandag 7. april kl. 18.30 i biblioteket.
Ertevann Vannverk
Husk årsmøte tirsdag 8.april i Aileen kaffe kl.19.00.
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende
innen 4.april.
Styret

Søndagstur til Haukenestårnet
DNT Indre Østfold arrangerer tur til Haukenestårnet med
innvielse av nytt uthus søndag 27. april. Det blir muligheter for
grilling, så ta gjerne med grillmat.
Turstart: Kl. 11:00 fra Skjønhaug. Det er også mulig å kjøre bil
til rundkjøringa (Tjernet i Fjella) og gå derfra.
Varighet: Ca. 3 timer, 8 km gange
Turleder: Randi Dalheim tlf. 950 81 373
Stemningen turlag
Ut på tur mandag 28.04. kl. 18.30. Oppmøte på skoletoppen som
vanlig. Velkommen

1. mai i Rømskog
Rømskog Arbeiderparti arrangerer 1. mai frokost i
Kulturhuset kl. 09.30.
Ca. kl.10.30 blir det tale for dagen.
Velkommen.
Styret

Pensjonistforeningens dagstur 26.06.14
I forbindelse med «Grunnlovsjubileet» legger vi i år turen til
Eidsvollbygningen og videre til Forsvarets flysamling på
Gardermoen.
Turen er betydelig sponset av foreningen.
Pris pr. person:
Ved 40 – 49 personer – kr 675,Ved 35 – 39 personer - kr 730,Ved 30 – 34 personer - kr 800,Prisen inkluderer:
Busstransport + Inngang med guide på begge stedene.
Kaffe og rundstykker på Nebbenes Kro,
2 retters middag med kaffe - Bjørkesalen, Sørum.
Turen er åpen for alle aldersgrupper.
Velkommen med på tur!
Påmelding innen 26.05.14 til
Thor Haugen, tlf. 69 85 92 79 / 924 44 002
Eva Tørnby, tlf. 69 85 91 38 / 988 06 325
Oleif Karlsen, tlf. 924 45 166
Avreise fra Vestsida, Skjønnhaug kl. 08.45.
Med hilsen Turkomitéen
Rømskog Pensjonistforening
Møte i Gamle spisesal torsdag 10. april kl. 18.00 med tema
«Naturmedisiner». Sølvi Dalhaug holder foredrag om emnet:
«Hvordan beholde vitalitet og livskvalitet uansett alder og
årgang».
Forebygging og hverdagslige råd.
Sang av «De små grå».
Bevertning og utlodning.
Møtet er åpent for alle. Velkommen.
Rømskog Pensjonistforening
Kafédag 24. april kl. 11-13

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Kl. Hvor
Tirsdag 01.04 18.30 Gamle spisesal
Onsdag

02.04 18.30 Skolens auditorium

Torsdag 03.04 20.00 Gymsal
Fredag 25.04 19.00 Bedehuset

Lørdag 26.04 10.00 Bedehuset
Søndag 27.04 11.00 Bedehuset
Mandag 07.04 18.30 Eldresenteret
Mandag 07.04 18.30 Biblioteket
Tirsdag 08.04 19.00 Hos Aileen
Torsdag 10.04 18.00 Gamle spisesal
Torsdag 10.04 20.00 Gymsal
Fredag 11.04 19.00 Gymsal
Lørdag 12.04 19.30 Bedehuset
Søndag

13.04 11.00 Venemoen

Torsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag

17.04
20.04
21.04
22.04
24.04
24.04
24.04
26.04
27.04
25.04
26.04

18.00
11.00
18.00
18.00
20.00
18.00
09.00
09.00
19.00
18.00

Rømskog kirke
Rømskog bedehus
Rømskog kirke
Skytterbanen
Gymsal
Gamle spisesal
Gamle spisesal
Gamle spisesal
Gamle spisesal
Gymsal
Bedehuset

Søndag
Søndag
Mandag
Mandag

27.04
27.04
28.04
28.04

11.00
11.00
18.00
18.30

Bedehuset
Haukenestårnet
Biblioteket
Skoletoppen

Tirsdag

29.04 18.00 Skytterbanen

Hva
Rømskog bondelag temakveld om
jordskokk
Bli kjent med kommunens
hjemmeside
Aerobic
Øvelsesweekend PLUS med
Raghild Hiis Aanestad fra bl.a Oslo
Soul Children
Øvelsesweekend PLUS
Øvelsesweekend PLUS
Hyggeaften med
pensjonistforeningen
«Slekstforskning» med
Historielaget
Årsmøte Ertevann Vannverk
Møte i Rømskog
Pensjonistforening
Aerobic
KRIK
Møte med Andreas Hegertun
Sang av Mathilda og Lina
Friluftsgudstjeneste på Venemoen
v/ Lilleaasen. Ta med kaffe og
kaffemat.
Gudstjeneste v/ Lilleaasen
Høytidsmøte
Gudstjeneste v/Lilleaasen
Treningsskyting
Aerobic
Foreldremøte for barnehagen
Kurs i båtførerprøven
Kurs i båtførerprøven
Kurs i båtførerprøven
KRIK
Familiesamling med Thore
Tomassen og Rømskog
Barnegospel
Søndagsskole
DNT, Innvielse av utedo
Kulturkafé
«Ut på tur» med Stemningen
Turlag
Treningsskyting for ungdom

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

