Ordføreren har ordet
Sommer er ferietid, og jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle sammen
en riktig god sommer! Jeg håper denne sommeren kan gi oss noen gode
opplevelser, gylne øyeblikk, flott vær og Rømskog på sitt beste!
Det skjer mye på Rømskog i sommer og det er mange som gjør noe som gleder
andre. Det gir oss muligheten til å vise fram den fantastiske kommunen vår.
Først ut var Øbbørfestivalen, så kommer Unionsmarathon som feirer 10‐års
jubileum i år. Det passer fint i Grunnlovsjubileumsåret! Gratulerer med
jubileet! Vi takker Grensekomiteen Värmland‐Østfold som støtter
Unionsmarathon med titusen kroner i jubileumsåret.
Velkommen til hyggelige arrangementer både på Kurøen og Sandemskolen.
I 2013 lovte Statens vegvesen oss skilt på Bjørkelangen som viser veien til
Rømskog. Dessverre har dette blitt forsinket, men nå har de lovet at det skal
komme på plass til høsten. Vi håper riktig mange finner veien til Rømskog i
sommer!
Skolens dag på 1814 veien ble svært vellykket. Jeg var heldig som fikk være
med. For noen flotte skolebarn vi har. Takk til skolen som gir barna kunnskap
og holdninger som vil være avgjørende for både egen og kommunens framtid.
Fridtjof Nansen sa: «Det er de unge som skal skape framtiden og gjøre verden
til et bedre sted å leve i.»
Takk til elevene, lærerne og historielaget for vel gjennomført «Skolens dag på
1814 veien!»
For noen dager siden skrev Finn Reinhardsen dette til oss på Facebook: «Hei
igjen, sitter og leser siste Rømskog Bygdebok, der jeg er omtalt. Rart for meg,
men føler på en måte litt tilhørighet til Rømskog i og med at jeg er født på
Nedre Moen hos jordmor Lydia Sandem. Ble avertert i Indre Akershus Blad og
adoptert til Bærum, Lydia sto for alt, så hun er for meg Rømskogs Florence

Nightingale. Min takk for livet går dermed til Lydia. Det har jeg også sagt når jeg
har lagt ned blomster på hennes grav. Det er min måte å takke henne og hylle
henne på. Har veldig god kontakt med hennes sønn Kolbjørn. Vel, ønsker alle
rømsjinger en fin sommer!
I forrige Rømsjingen kunne dere lese om grenseungdommens lederopplæring
GULL.
Man hører stadig om ungdom som ikke engasjerer seg og som ikke tar ansvar.
Kanskje dette rett og slett er fordi de ikke vet nok om hva det vil si å ta ansvar
og hva det vil si å være med i et styre. Som en del av Bolystprosjektet, som
pågår i Aremark, Marker og Rømskog kommuner, ønsker vi å utruste ungdom
til å gå inn i oppgaver i lokalsamfunnet. De første GULL dagene var på Rømskog
Spa og Resort 20. – 22. juni. Fra vår kommune var det 4 deltagere. Samlingen
var meget vellykket. Det vil bli en samling på høsten, også.
Ungdommene har lagt ut mange bilder i albumet «GULL på Rømskog SPA»
Dere som er på Facebook kan gå inn å se hva de gjorde!
Fylkesmannen støtter dette utviklingsprosjektet økonomisk. Fylkesmann
Anne Enger kommer til kulturkafeen på Rømskog 15. september for å kåsere
«Om kvinner og stemmeretten». Velkommen!
Albert Schweitzer har sagt: Du må sette av tid til medmenneskene dine – selv
om det ikke dreier seg om så mye, så gjør noe for andre – noe du ikke får
betaling for, kun det privilegium å gjøre det.»
Lykke til!
Sommerhilsen fra Kari P

