RØMSJINGEN
SEPTEMBER 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:
Etter avtale
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
98267642
80080000
55553333
116117

Gleden
Den frostbrente gleden ved livet
Søker deg ved vadestedene,
Ved leirbålene, ved korsveiene,
alltidSelv i sorgens dager,
Selv i motgangens bratte døgn
og våkenettenes martrende
timer
søker gleden deg, kvidende
lik en trofast hund
som løp med blødende poter
gjennom rimfrosten
og svømte mellom isflakene i
strie elver
for å finne sin husbond.
Hans Børli
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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 TVaksjonen? Kontakt Rømskog Frivillighetssentral E-post:
ann.kristin.lorentzon@romskog.kommune.noTelefon: 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
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Politiske møter – alle møter på Kommunehuset
Formannskapsmøte 1. sept. kl. 18.00
Møte i utvalg for utvikling/planutv. 4. sept. kl. 19.00
Møte i Oppom 4. sept. kl. 18.00
Kommunestyremøte 18. sept. kl. 19.00

BIBLIOTEKET
Vi har hatt opprydning på biblioteket! SALG av bøker mandag 6.
og torsdag 9.oktober fra 12.00 til 18.00

KULTURKAFE mandag
15.9 kl. 18.30 i gamle
spisesal Foredrag ved
FYLKESMANN ANNE
ENGER «Grunnloven,
stemmeretten og kvinner»

Tyttebærtur 7. september kl.12.30!
Fremmøte kommunehuset i Rømskog. Turen avsluttes med enkel
bespisning på Rømskog SPA&Resort kl 15.30. Påmelding innen
3.9. til tlf 69859177eller postmottak@romskog.kommune.no
Arr. Bolyst

Marianne Heen har kontortid på kommunehuset hver torsdag fra
kl. 13:00 – 15:00. Bolyst Rømskog tlf. 48995238.
RØMSKOG BARNE- OG UNGDOMSFESTIVAL
Lørdag 13. september på Kurøen kl. 12.00-16.00
Skumparty, paintball, funnball og hoppeslott. Besøk dyrene,
frimarked og kiosk. Gratis inngang! Arr.Ungdomsfabrikken
Frimarked 13. september på Kurøen kl. 12.00 -16.00
Alle som har lyst kan stille opp å selge nytt og brukt fra barn som
selger gamle leker til mer proffe kremmere.Gratis stand, ingen
forhånd påmelding-plass tildeles på dagen. Rigg fra 08.00-11.00nedrigg etter kl. 1600. Du holder selv telt,bord ol.
For mer info kontakt Marianne Heen tlf. 48995238
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Søknad om spillemidler 2015 – lag og foreninger
Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg
og friluftsanlegg. Betingelsen er at prosjektet er tatt med i
kommunedelplan idrett- og friluftsliv, til idrettsanlegg kan det
søkes om inntil 1/3 av totalsum (ulike maksimumsgrenser).
Alle idrettsanlegg skal forhåndsgodkjennes av kulturetaten før
byggestart. Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet,
trim og idrettslek, f.eks ball-løkke, sandvolley, turløype osv. Det
gis 50 % tilskudd (max kr 200 000). Det må foreligge tinglyst
skjøte/leieavtale på min. 20 år for nærmiljøanlegg.
Det kan også søkes spillemidler til "mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg", hvor totalkostnad ikke må overstige kr 80 000.
Det gis 50 % tilskudd(max kr 40 000). Det må foreligge tinglyst
skjøte/leieavtale på min. 10 år.Det tas forbehold om at ordningen
videreføres i 2015. Det gis ikke støtte til lekeplasser og
lekeutstyr. Melding om påtenkte spillemiddelsøknader for
idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller friluftsanlegg skal gis til
kulturetaten senest 25.september 2014. Alle søknader skal
leveres elektronisk. Søknadsskjema finnes på
www.idrettsanlegg.no
Frist for elektronisk innlevering av søknader, med
forhåndsgodkjente planer og nødvendige bilag, er 1.11.14.
Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar
hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden.
Fylkeskommunen innhenter om nødvendig opplysninger.

Hos Aileen, café & gaver
Åpent ons. 10.00-15.00, tors. 10.00-18.00 og fre. 10.0017.00.Strikkecaféen starter igjen ons. 3.9. kl. 18.00-21.00.
Bygdekino
torsdag 4.9 kl.
20.00, Børning
Aldersgrense:
Alle

Bygdekino
torsdag 4.9 kl.
18:00, Fly 2:
Brann og
Redning
Aldersgr: 7 år
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RØMSKOG
FRIVILLIGSENTRAL

Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i
bygda!

Snekkerhjelp
Foreldrene i barnehagen har stilt opp og gjort en kjempeinnsats
og utbedret utearealet i barnehagen og det har blitt kjempefint!
Nå gjenstår det å rive garasjen og bygge ny sykkel-bod for å
gjøre siste hånd på verket. Har du lyst å bidra med hjelp ta
kontakt med Anne Tørnby Haugen eller frivilligsentralen!
Vaffelsteiker
Frivilligsentralen søker etter noen som vil steike vaffel/servere
kaffe på ulike tilstelninger. Ta kontakt om du kan hjelpe til!
TV-aksjon 2014 VANN FORANDRER ALT!
I år går TV-aksjonen til Kirkens Nødhjelps arbeid med vann.
Målet er å sikre varig tilgang til rent vann for over én million
mennesker. Søndag 19. oktober er dato for årets aksjon. Det er
sendt forespørsel til lag/forening om å hjelpe til, men i skrivende
stund er det ikke besvart. Men om du kan tenke deg å hjelpe til
som bøssebærer eller sjåfør, ta kontakt med frivilligsentralen.
På biblioteket ligger det skjema å fylle i både for deg som ønsker
å være frivillig og til deg som ønsker en tjeneste.
Ann Kristin Lorentzon – daglig leder tlf 98 26 76 28

En mer meningsfull fritid!
Vi trenger flere støttekontakter, kanskje dette er et oppdrag for
deg? Vi trenger positive, trygge og imøtekommende personer
som kan tenke seg å være støttekontakt til personer som har
behov for bistand for å oppleve en aktiv og meningsfull fritid.
Hensikten er å gjøre noe sammen, f.eks spille spill, gå tur, dra på
kino. Varigheten er 2 – 4 timer pr uke, ordningen er fleksibel og
tilrettelegges etter brukerens behov og ønsker. Aldersgrense 18
år, det må foreligge gyldig politiattest. Henvendelse: Åshild
Ringsbu, ass helse- og omsorgsleder på tlf. 98 26 76 27 eller
epost ashild.ringsbu@romskog.kommune.no
5

Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
Hyggeaften arrangeres 1. mandag i hver måned for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen til Rømskog Eldresenter mandag 1. 9 2014 kl. 18.30.
Eldredagen 6. oktober 2014
Pensjonistforeningen og Støtteforeningen markerer eldredagen
2014 i et felles arrangement mandag 06.10. kl. 18.30 på
Eldresenteret. Det blir underholdning og servering.
Merk av datoen nå, men det kommer nærmere informasjon og
påminnelse i Rømsjingen for oktober.Vi håper mange ønsker å
markere eldredagen. Dersom du vet at du trenger skyss, kan du
ta kontakt med Synøve Melby (tlf. 45460620).

Rømskog IL – Idrettsmerkeprøver
Det er tid for å ta idrettsmerket for 2014. Vi møtes på grusbanen
ved Kommunehuset følgende dager: Torsdag 4/9 og torsdag 11/9
kl. 18.00. MØT FRAM!
Rømskog IL
Nå er snart valgkomiteen i gang med å spørre medlemmer om å
si ja til styreverv mm. Vi oppfordrer alle til å være positive og si ja!
For å kunne opprettholde dagens tilbud til Rømskogs innbyggere
er vi avhengig av at mange stiller til en felles dugnad for bygda
vår. Er du ikke medlem – er kanskje tiden inne til å bli det.
Rømskog IL prøver å gi et tilbud til alle i bygda det være seg
fotball, aerobic, idrettsmerke, blåmerka løyper/skiløyper m.m. For
å få til dette trenger vi medlemmer som er positive til å drive
dugnadsarbeid og til å utføre de oppgaver vervet innebærer.
Ønsker du å melde deg inn i RIL ta kontakt med Inger Lien på
tlf. 95783222 eller inger.lien@hotmail.no
Vår nettside www.romskogil.no
Styret i Rømskog IL
Rømskog Bondelag avholder årsmøte i kommunehusets gamle
spisesal torsdag 25.september klokken 19:00. Velkommen!
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Nordre Rømskog Jeger- og Fiskerforening
minner om høstmøtet torsdag 18. september klokken 1900
Gamle spisesal - kommunehuset. Generell info, sosial “preik” og
utdeling av kniven. Enkel bevertning. Avsluttes med info for Kula
Jaktlag. Vel møtt!
Swingkurs på Rømskog
«Kom og dans Askim» starter grunnkurs onsdag 8.10 kl. 19.00 –
21.00, 4 onsdager/8 timer/ Pris kr. 480. Påmelding til
askim@komogdans.no eller Birgitte på 480 69 597
Rømskog pensjonistforening
Møte i kommunehusets gamle spisesal torsdag 11. september
kl.18.00. Lothars underholder. Utlodning. Bevertning.Vel møtt!
Kafédag torsdag 25. september kl. 11.00-13.00.
Rømskog kirke Høsttakkegudstjeneste
Søndag 14. september kl. 11.00 Søndagsskolen deltar.
Jegerotte
5. oktober kl.07.00 er det Jegerotte ute på Kurøen. Biskop Atle
Sommerfeldt og Runo Lilleaasen deltar. Etter gudstjenesten
serveres det kaffe og kringle rundt tyrivarmen. Ta med
stol/stolsekk. ALLE er velkommen-jegere og «ikke jegere» til
dette som er noe nytt på Rømskauen.

Klessalg på Eldresenteret
Fredag 19. september kommer «Kle Deg « med høstens nyheter
Fra kl. 10.30 er det klær, kaffe og vaffel å få kjøpt. Velkommen!

VIL DU SOVE HØYEST I ØSTFOLD?
Det blir hygge og sosialt samvær, flotte naturopplevelser og vid utsikt over
Østfold og Sverige. Overnatting i tårnet eller lavvo. Lørdag 20.9.

Innlegg til Rømsjingen legges inn på kommunens hjemmeside
www.romskog.kommune.no Fristen er den 20.
Lønnberg hår og hud Tlf.: 45 43 05 52
Onsdag, torsdag og lørdag og åpningstider etter avtale.
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Aktivitetskalender
Ukedag
Søndag
Søndag
Mandag

Dato
31.08
31.08
01.09

Kl.
11.00
11.00
18.00

Mandag 01.09 18.30
Onsdag 03.09 20.00
Torsdag 04.09 18.00
Torsdag 04.09 19.00
Torsdag 04.09 18.00

Hvor
Rømskog kirke
Rømskog bedehus
Rømskog
kommunehus
Rømskog
Eldresenter
Gymsalen
Kommunehusets
spiserom
Kommunestyresalen
Kulturhuset

Torsdag 04.09 20.00 Kulturhuset
Søndag 07.09 12.30 Rømskog
kommunehus
Søndag 07.09 13.30 Trytjennmåsån
Torsdag 11.09 20.00 Gymsalen
Fredag 12.09 19.30 Rømskog bedehus
Lørdag 13.09 12.00 Kurøen
Lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Torsdag
Lørdag

Søndag
Søndag

Hva
Gudstjeneste
Søndagsskole
Formannskapsmøte
Hyggeaften
Aerobic
Utvalg for oppvekst- og
omsorg
Utvalg for Utvikling
Bygdekino, Fly 2: Brann og
redning
Bygdekino-Børning
Tyttebærtur

Dugleiksmerkeskyting
Aerobic
Møte med Stig Jirenius
Rømskog Barne- og
ungdomsfestival
13.09 12.00 Kurøen
Frimarked
13.09 19.30 Rømskog bedehus Møte med Stig Jirenius,
sang av Mathilda Røjdemo
14.09 11.00 Rømskog kirke
Høsttakkegudstj.
Søndagsskolen deltar
14.09 19.00 Rømskog bedehus Møte med Stig Jirenius
15.09 18.30 Kommunehuset/
Foredrag ved Fylkesmann
Gamle spisesal
i Østfold Anne Enger
18.09 19.00 Kommunestyresalen Kommunestyremøte
18.09 20.00 Gymsalen
Aerobic
19.09 10.30 Rømskog
Klessalg
Eldresenter
22.09 18.30 Kommunehuset
Ut på tur
25.09 20.00 Gymsalen
Aerobic
27.09 19.30 Rømskog Bedehus Møte med Arne Inge
Vaalandsmyr. Sang av
Ingebjørg Berstad Torp
28.09 11.00 Rømskog Bedehus Søndagsskole
28.09 11.00 Rømskog Bedehus Møte med Arne Inge
Vaalandsmyr
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