Ordføreren har ordet

Vi har nettopp feiret 17. mai.
Det var en spesiell og flott markering hos oss med barna i sentrum og markering av
Grunnlovens 200 års jubileum.
Tusen takk til 17. mai komiteen og leder Knut for en fantastisk dag!
Tusen takk til skolen vår og rektor Rune for en imponerende og flott historisk reise
helt fra vikingetiden og fram til i dag. Vi fikk oppleve 1000 år på 25 minutter. Alle
skolebarna deltok med vakker sang og skuespill.
Tusen takk til Rømskog Barnegospel for sang, glede og engasjement i kirken.
Tusen takk til Korpset som spilte flott på både Klinten, i toget og på kommunehuset.
Tusen takk til Carina og Thea for vakker sang, og Vegard for imponerende balltriks.
Gratulerer til Markus som fikk ungdommens kulturpris 2014.
Jeg er så enig med Rune som blant annet sa i sin tale: «Demokratiet er ingen
selvfølge, det er noe vi må jobbe aktivt for. For et sant demokrati handler om mer enn
stemmerett. Det handler om felles takt og tone – om at vi er et samfunn der det
forventes at vi deltar. I dugnad, jobb eller politikk, samfunnet består av mange
fellesskap med plass til meningsfylte rom for alle.»
Jeg var så heldig å få være med på en høytidelig markering av Grunnlovens 200-års
jubileum i Oslo 14.og 15. mai.
15. mai var vi invitert på Slottet. Vi fikk hilse på Kongen, Dronningen, Kronprinsparet
og prinsesse Astrid. Kongen spurte: Hvor kommer du fra? Jeg svarte at jeg kommer
fra Rømskog, det er en kommune i Østfold. «Jeg vet hvor det er, svarte han.
Vi fikk med oss en gave: «Kongeriget Norges GRUNDLOV af 17. de mai 1814»
På kortet står det:
Kjære ordførere!
«Som de fremste tillitskvinner og –menn blant de folkevalgte i deres kommuner
representerer dere det norske demokratiet på en unik måte. Vi setter derfor stor pris
på at dere har anledning til å delta på jubileumsfeiringen i dag. Som en takk ønsker vi
å gi dere denne flotte faksimilen av Grunnloven av 17. mai 1814. Sammen har vi et

felles ansvar for å ta vare på de verdiene Grunnloven vår bygger på: frihet,
folkestyre, rettsstat og menneskerettigheter.
For å inspirere til engasjement landet rundt og i deres egne kommuner, håper vi dere
dokumenterer og deler deres medvirkning under jubileumsfeiringen.
Vi ønsker å spre glede, synliggjøre feirings- og dugnadsånden som grunnlovsjubileet
er tuftet på og inspirere til økt deltagelse hos den brede befolkning.
Det håper vi at dere vil hjelpe oss med å inspirere til!»
Hilsen Grunnlovsjubileet 1814-2014
Jeg sa i min hilsen på 17. mai: Fedrene på Eidsvoll ga oss friheten, forutsetningene
og rammene – men det er vi – folket som må treffe valg og fylle rammene med
innhold. Og i dette store «VI» har vi alle et bidrag å gi. Det er innbyggerne «VI alle
sammen» som er de beste ambassadører og stolte verter for vår kommune. Tusen,
tusen takk til alle dugnadsgjenger med «stå på» vilje for iherdig innsats.
Dere har gjort, gjør, og kommer til å gjøre Rømskog mye godt. Dere er «gull verd» for
bygda vår og for framtida for bygda vår.
Denne gangen vil jeg takke foreldregruppa i barnehagen som har rustet opp deler av
utearealet i barnehagen. Det er blitt kjempefint. Dere har gjort en fantastisk jobb.
En stor takk fra Rømskog kommune til hele dugnadsgjengen.
Broderkjeden på Rømskog. «Eidsvoll 1814» inviterte sammen med NRK P1
Norgesglasset alle kommuner til å delta i broderkjede tirsdag 20. mai for å markere
Grunnlovens 200 år. Hos oss ble markeringen avholdt utenfor skolen. «Enig og tro til
Dovre faller» runget utover skoleplassen! Se bilde på hjemmesiden vår.
Vi fortsetter med markering av Grunnlovsjubileet i juni. Se egen annonse inni bladet.
God juni!
Kari P

