RØMSJINGEN
MAI 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. 11.00-12.00
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
92430087
80080000
55553333
116117

HYMNE
Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår
fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst og
tre slår rot. Fugler spiller sine vinger, barnet pludrer
med sin mor.
Lovet være Han som skapte drømmen og det første
ord.
Vinden har sin sti å vandre, bølgen har sin vei å gå,
vår og sommer, høst og vinter skifter i det minste
strå, gledens tid og sorgens time har sin bolig i hvert
sinn.
Lovet være Han som åpnet første le og siste grind.
Lyset stiger, lyset faller over alle dunkle fjell.
Morgensol og aftenstjerne viser dag og varsler
kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde, hånden har sin
gjernings fred.
Lovet være Han som er og ånder over tid og sted.
Einar Skjæraasen 1965; M: Norsk folketone
(Hodalen)

Ordføreren har ordet

Kjære leser!
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

Kommunal informasjon
Kommunale møter:
Utvalg for utvikling 15.05.14 kl. 19.00
Planutvalg 15.05.14 kl. 19.00
Oppom 15.05.14 kl. 18.00
Formannskapsmøte 19.05.14 kl. 18.00

Rømskog næringsfond
Du finner informasjon på vår hjemmeside
www.romskog.kommune.no

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 – 15.00Kom
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

Fotokonkurranse
Bolyst inviterer til fotokonkurranse med tema: Natur, aktivitet og
hverdagsliv på Rømskog!
Bildene må være tatt i Rømskog kommune. Hver deltager kan
delta med inntil 3 bilder. Bildene sendes som stor fil på epost til
marianne.heen@romskog.kommune
Merk med navn, adresse og telefonnummer. Fristen for
innsending av bidrag er 10. september. Vinneren blir annonsert i
oktober. Visning av innsendte bidrag og premiering vil foregå på
Rømskog kulturhus lørdag 4 oktober.
Hovedgevinst: speilreflekskamera.
I tillegg blir det trukket ut 5 vinnere av gavekort fra Rømskog Spa
& Resort AS. Kommunen forbeholder seg retten til å benytte
innsendte bidrag i markedsføring av kommunen.
Les mer om retningslinjene på www.romskog.kommune.no
Retningslinjene kan også fås ved henvendelse til informasjonen
på kommunehuset.
Bolyst har kontortid på kommunehuset hver torsdag fra
kl13:00 – 15:00. Bolyst på Rømskog har tlf. nr. 48995238.
Hilsen Marianne Heen, Bolystmedarbeider

Ungdomsfabrikken
Fritidsklubben har byttet navn til Ungdomsfabrikken!
Tirsdager åpent kl. 13.30-20.00 frem til sommerferien for
aldersgruppen fra 7.klasse og opp til og med 19 år. Enkel mat til
salgs. Velkommen!

Velkommen til kulturskolens avslutning.
I år har vi en åpen avslutning, der alle er velkomne.
Vi har fem st. dramaelever, som ønsker seg et stort publikum til
sitt innøvde stykke:
"Askepott - en drøm er et håp fra hjertet".
Samson Norheim Bergqvist spiller trekkspill for oss, og våre syv
elever fra tresløyden viser frem ting de har laget.
Varmt velkommen til Rømskog sin gymsal,
onsdag 7. mai kl. 18.00

Avlastningshjem for en ung jente.
NAV Rømskog ønsker en person/ familie med store barn, som
kan tenke seg å være avlaster for en ung jente med
funksjonshemning.
Det vil være aktuelt ca. 3.hver helg.
Ta kontakt med NAV v/ Bjørg Olsson, 90978959 for nærmere
informasjon.

Innbyggerundersøkelse
Kommunen sender i mai ut innbyggerundersøkelsen til
innbyggere over 18 år.Undersøkelsen er anonymisert og
besvares elektronisk via internett.Du vil motta et brev fra
kommunen med informasjon om innlogging og et passord.
Trenger du hjelp til dette eller tilgang til datamaskin, kan du få
hjelp på biblioteket. Svarfristen kunngjøres senere.
Det er samme undersøkelse som i 2012. Vil du vite mer om
undersøkelsen og resultatene fra 2012, kan du se på
www.bedrekommune.no
Vi håper flest mulig vil besvare undersøkelsen. Hvis
svarprosenten er høy nok, vil resultatene bli presentert
i Kommunestyret og på hjemmesiden.

17. mai i Rømskog
Program for dagen:
07.00: Korpset spiller på Klinten
11.00: Familiegudstjeneste v/ Lilleaasen
Barnegospel synger
12.00: Barnetog fra Eidet til Eldresenteret
13.00: Tale for dagen
13.30: Matpause med leker ved Kommunehuset
14.30: «Rømskogtalenter» og hilsen v/ ordføreren
Premieutdeling og trekning
Salg av kaffe, vafler, pølser, is, brus m.m. Ta gjerne med
bord og stoler.
Vel møtt til feiring av dagen!
NB! Beboere i Tørnbykroken møter ved Kommunehuset 16. mai kl.
18.00 for praktiske forberedelser.

17. mai-komitéen

Ungdommens kulturpris 2014
Kulturkontoret ønsker forslag på kandidater til årets
kulturpris.
Prisen på kr. 5000,- tildeles ungdom mellom 13 og 20 år, som på
en bemerkelsesverdig måte setter Rømskog på kartet.
Frist for innlevering av forslag er mandag 12. mai 2014.
Prisen deles ut 17. mai.
Forslag leveres skriftlig til: Kulturleder Elizabeth Wirsching, eller
pr e-post: elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no

MANDAG 28.4. Kl 18:00, Rio 2 (2D, norsk tale)
Aldersgrense: Alle
I RIO 2 må Blu, Jewel og deres tre barn reise fra storbyjungelen og inn i den ekte
Amazonasjungelen for å møte slekten. I et land han ikke kjenner og helt ute av sitt rette
element må Blu konfrontere sin argeste konkurrent - Jewels pappa! I tillegg må han
kjempe for å unngå Nigels djevelske planer for hevn.

MANDAG 28.4. KLOKKEN 20.00 The Amazing Spider-Man 2
... Aldersgrense: 11 år
I "The Amazing Spider-Man 2" følger vi Peter Parker (Andrew Garfield) videre idet han
møter sine farligste fiender hittil.

MANDAG 19.05 Kl 18:00,
Bamse og Tyvenes by
Skallmann har bursdag, og Bamse - verdens sterkeste bjørn - og vennen Lille Hopp, er
på vei for å feire ham. Det de ikke vet er at den onde Reinart Rev legger en utspekulert
plan for å ta over makten over kollene...

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 5. mai 2014 kl. 18.30.

Rømskog Pensjonistforening
Grøt/spekemat torsdag 22. mai kl. 16.00.
Sted: Gamle spisesal.
Trond Aarstad underholder.
Pris: Kr 100,- pr. person.
Påmelding til Tordis Haugen innen 16. mai.
Tlf.: 69859279 – mob. 92444002
Vi minner om dagsturen til Eidsvoll 26. juni.
Påmeldingsfrist 26. mai.
Velkommen til våre arrangementer!

Gudstjenester i Rømskog kirke
04.05.14. Samtalegudstjeneste kl. 11.00. Runo Lilleaasen.
17.05.14. 17-mai gudstjeneste kl. 11.00. Runo Lilleaasen.
01.06.14. Konfirmansjonsgudstjeneste kl.11.00. Runo Lilleaasen

DUGNAD PÅ KØRREN
MANDAG 5. MAI KLOKKEN 18.00 – orientering og
planlegging
Kjære sambygdinger –
Det er noen år siden vi mottok den sjenerøse gaven fra de
tidligere eierne av Kørren, og det ble utført et stort frivillig arbeid
den gangen.
Nå er det gått mange år. Og forfallet har begynt å melde seg.
Det som står for tur denne gangen er Låven, den må jekkes og
rettes opp og justeres.
Dette er tenkt gjort på dugnad.
Vi har en oversikt over hva som må gjøres, hva vi trenger og vi
ønsker å sette sammen et godt fungerende mannskap:
En liten beltegraver
4 stk. sterke jekker
Flate steiner til røysene
To- eller tre 5-mannslag som kan jobbe selvstendig etter ordre
Noen som kan servere kaffe og noe å bite i
Hovedhuset skal males i sommer, det ligger ute på anbud, vi
avventer svar.
Vi håper på et positivt fremmøte
Hilsen KØRRESTYRET
Henvendelse til Peter Sundsrud og Kjell Roger Nilsen

KIRKEVASK
Nå er våren her og det betyr at det er behov for litt rengjøring, så
også i kirken vår.
Tirsdag 13. mai kl.17 er det dugnad (du kan komme senere
hvis det ikke passer så tidlig på kvelden).
Vi setter stor pris på om du tar med bøtte og klut og kommer.
Vennlig hilsen Menighetsrådet

Turorientering
Fra 1. mai er det klart for nye turer i Rømskogs skoger. 30 poster
henger nå ute frem til 1. oktober. Poser med kart, informasjon og
kontrollkort fås kjøpt på Joker Rømskog (kr. 100,-), der fås også
ekstra kontrollkort kjøpt (kr. 20,-).
Turorienteringspostene tas når en vil og i eget tempo,
rekkefølgen de tas i spiller heller ingen rolle. På hver post er det
også et spørsmål om og fra naturen. Gavekort på kr. 500,trekkes blant de med flest rette svar. Turorientering er en fin
aktivitet for hele familien på både finværs- og gråværsdager.
Lykke til med postjakten!
Rømskog IL, Ski- og O-gruppa
Arrangør: RØMSKOG IL
Sted: Rømskogs skoger

Orienteringsløp
5. mai
19.mai

Tårnbysaga
Vestre Tørnby

Ansvarlig: Anders Taraldrud
Ansvarlig: Anders Taraldrud

Løypene varierer fra merket løype for småtroll og
nybegynnerløype til lengre og mer krevende o-løyper.
Flexistart mellom kl. 18 og 19, EKT benyttes. Merket fra fv. 21.
Gratis for medlemmer av Rømskog IL og nybegynnere, kr. 30,for andre.
Rømskog IL, Ski- og O-gruppa

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.
Isis Naturterapi
Adresser: Østby, 1950 Rømskog
Haldenvn.50, 1870 Ørje
Åpningstider:
Rømskog:tirsd: 10-15, Ørje:onsd. 11-15, eller etter avtale.
Craniosakral-terapi/healing, Otopat/ørebehandling,
Fotpleie-kun på Rømskog,
Samtale/veiledning, homøopati, naturmedisin.

Atelier Anima
Pust/stemmeterapi, sangundervisning, terapeutisk maling
KURS innen maling og pust/stemme -se webside.
Web: www.atelieranima.com
Tlf: Sølvi:917 11 490 Per: 920 60 781

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Ved årets fasteaksjon 09.04.14 ble det samlet inn kr. 22 227,Vi takker alle givere, bøssebærere og sjåfører for det flotte
resultatet.
Menighetsrådet

Fotball sesongen er i gang... vi som jobber med A-laget ser med
glede fram mot årets sesong.
Nå er det 4 divisjon som gjelder og enda tøffere motstand for
gutta.
Vi tror vi sammen kan skape mange gode fotballopplevelser på
Setskog og Rømskog i år.
Vi håper at publikum også i år vil komme og støtte oss på den
fantastiske måten de alltid har støtta denna klubben på.
SAMMEN ER VI GODE!! Sier vår engasjerte trener Ole Robert...
Vi har laget en ny supporter-sang samt laget opp en stor mengde
supporter-skjerf som vi håper alle kjøper.
Her er teksten til sangen som dere kan øve på til første hjemmekamp:
RØMSKAUEN SETSKÆVEN HEI HEI HEI

Rømskauen Setskæven Ååå x2
Rømskauen Setskæven
Fjell er til for å flyttes, Fjell er til for å flyttes

Vi er født på skæven, lagd i skæven
Mellom ælj og myrer, enkle fyrer
Men vi speller fotball
Og bygdene samles
Sammen er vi gode gutta, det er det som gjelder!
Fjell er til for å flyttes
Men Ronny på sia
Ån Bjørn ån Henry
I campingstol på samma plass som i fjor.
Stolte øyeblikk er det vi jager
Trøkk og tæl og tunnel
Stemning på stadion
Vi er underdogs tippa helt sist,
Kalles tynn suppe, og en dårlig vits
Men vi har lest i biblen om lille David gutt Som banka opp Goliat med tro
som krutt Ååå
Rømskauen Setskæven Ååå x2
Rømskauen Setskæven Ååå x2
Fjell er til for å flyttes, Fjell er til for å flyttes
Rømskauen Setskæven Ååå x2
Rømskauen Hei, Setskæven Hei,
Rømskauen, Setskæven Hei Hei Hei!!!

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

Aktivitetskalender

Ukedag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

Dato
05.05
06.05
06.05
06.05

Kl.
18.30
09.30
10.00
18.00

Torsdag 08.05 20.00
Søndag 11.05 11.00
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

11.05
13.05
13.05
13.05

17.00
17.00
17.00
18.00

Torsdag
Mandag
Mandag
Onsdag

15.05
19.05
19.05
21.05

20.00
18.00
18.00
18.00

Torsdag 22.05 18.00
Torsdag 22.05 20.00
Fredag 23.05 19.00
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

Hvor
Eldresenteret
Kommunehuset
Biblioteket
Rømskog
skytebane
Gymsalen
Rømskog
Bedehus
Skoleplassen
Kommunehuset
Rømskog kirke
Rømskog
skytebane
Gymsalen
Kommunehuset
Gymsalen
Rømskog
skytebane
Rømskog
skytebane
Gymsalen
Rømskog

24.05 19.30 Rømskog
Bedehus
25.05 11.00 Rømskog
Bedehus
26.05 18.30 Kommunehuset
27.05 18.00 Rømskog
skytebane
02.06 18.30 Eldresenteret
03.06 18.00 Rømskog
skytebane
04.06 20.00 Gymsalen
12.06 20.00 Gymsalen

Hva
Hyggeaften
Møte i Kontrollutvalget
Treff på Frivilligsentralen
Treningsskyting
Aerobic
Frokostmøte med Johs
Ramberg og Søndagsskole
KRIK Rømskog-«Brennboll»
Service- og Vertskapskurs
Kirkevask
Storviltprøve
Aerobic
Formannskapsmøte
Bygdekino
Datafatet
Storviltprøve
Aerobic
KRIK Rømskog ADVENTURE
RACE M/…
Møte med Jan Gossner. Sang
av PLUS
Søndagsskole
Ut på tur
Treningsskyting
Hyggeaften
Treningsskyting
Aerobic
Aerobic

