Ordføreren har ordet
For nøyaktig ett år siden skrev jeg dette i Rømsjingen: «Jeg blir i blant minnet om at
Janteloven finnes på Rømskog. Stemmer det, - jeg bare spør? At det finnes noen som ikke
ønsker at andre skal lykkes. Jeg håper ikke det.
Fortsatt hører vi om noen som snakker om bygdedyret. Bygdedyret liker ikke at du skiller deg
ut, det liker ikke at du gjør noe bra, det liker enda dårligere at du gjør noe dårlig. At
mennesker ikke er perfekte og kan feile, det er vi alle kjent med.
Jeg har nettopp hatt en samtale med en rømsjing om dette. Han sier: « Det finnes mange
typer skjebner rundt oss. Vi må tåle både nedturer og skuffelser, men også at andre lykkes.
Ungene våre må tåle å bli skuffa, tåle å slå seg, men også å gjøre det bra, sånn er livet.» Det
er klokt sagt, tenker jeg. Bygdedyret kan ødelegge mer enn vi tror og aner.
Jeg skulle ønske at vi kunne gjøre som kronprins Haakon. Ordoppfinner Svein Spjelkavik
liker svært godt at kronprinsen tar i bruk ordet «framsnakking» for å advare mot baksnakking.
Han sier: Jeg synes det er helt fantastisk, og faktisk har kronprinsen framsnakket lenge. Vi
har noe å lære av kronprinsen. Jeg vil være tilhenger av framsnakking.
Vi har mye å være stolte og takknemlige for. På Rømskog skal det være lov å være
annerledes, varm, gjestfri, inkluderende, oppfinnsom og litt gal, tenker jeg.
Jeg tenker i blant på Elton John’s gamle sang «Sorry seemes to be the hardest word
(Unnskyld synes å være det vanskeligste ordet). Hvorfor er det så vanskelig å si unnskyld,
det er jo et helt vanlig ord. Men som sagt, når vi skal si det blir det ofte vanskelig.
Min oppfordring går til alle rømsjinger: Bruk din kreativitet i stort og smått. Det er lov å lykkes,
men også å mislykkes. Det viktigste er at man gjør noe, bare intensjonen er god. Et utsagn
jeg har hørt er: «Vi er så få i denne bygda at vi får gjøre det vi kan for å hjelpe hverandre.»
Service/vertskapskurs
Invitasjonen er sendt til alle næringsdrivende i kommunen. Dette er et kurs som arrangeres
av Regionalpark Haldenkanalen. Kurset er gratis og anbefales på det varmeste. Vi har 40
plasser. Noen har allerede meldt seg på, men vi har plass til flere. Kurset er på 3 timer og er
gratis. Dato: 13. mai kl 12 – 15 eller 17 – 20, på kommunehuset. Meld dere på innen 5. mai:
postmottak@romskog.kommune.no
Vi kan bli bedre på service og som vertskap. Det kan bli kommunen og bedriftenes
konkurransefortrinn!
Hilsen fra Kari P

