Ordføreren har ordet!
«Tjopp, så er sommer’n over – den holder hva den lover - kommunen setter gass –
folka er på plass - for å sørve liten og stor – så bor vi på en grønn øy – ikke jag og
støy – ingen kø å bry seg om – kom når det passer deg – den er grei - ja, jeg vet med
meg selv- hver kveld - når solen senker seg – bak åskammen – jammen er det godt
på landet- ved skogen og vannet!
Disse verselinjene er hentet fra ett av Jon’s Rømskogrim. Jeg håper at du opplever det
godt å bo her «ved skogen og ved vannet»
Denne gangen er jeg blitt oppfordret til å skrive om dugnadskommunen Rømskog!
Rømskog er dugnadskommunen fremfor noen når det gjelder kultur og fritid, mener
jeg. Det er fantastisk å se engasjementet og hvordan folk stiller opp for bygda vår år
etter år. Dugnad er livsnerven i kommunen. Dugnad skaper entusiasme og samhold.
Mange av dere har travle hverdager, men velger likevel å bruke tid på å gjøre noe for
fellesskapet.
Ildsjeler og dugnadsånd er gull verdt. Dugnad skaper sosiale bånd mellom
mennesker. Mennesker møtes, gjør noe sammen og får en relasjon slik at tillit
skapes. Alt i alt kan et aktivt og engasjert lokalsamfunn bidra til å skape en attraktiv
kommune. «Ingen nevnt, ingen glemt» er et ordtak jeg vil bruke denne gangen.
Hurra og takk til alle ildsjeler og for dugnadsånden på Rømskog!
TV-aksjonen NRK 19. oktober 2014 går i år til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og
har tittelen «VANN FORANDRER ALT». Tilgang til rent vann gjør at mennesker
overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå flere timer hver dag
for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som utvikler
hele samfunn. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for 1 million
mennesker.
Vil du bli bøssebærer for TV-aksjonen?
Kontakt Rømskog Frivillighetssentral
E-post: ann.kristin.lorentzon@romskog.kommune.no Telefon: 98 26 76 28
TV-aksjonen er med på å skape varige positive resultater for enkeltmennesker og
hele verden. Jeg er glad og stolt av våre årlige bidrag, og jeg oppfordrer alle
rømsjinger til å være med!
Hilsen fra Kari

