RØMSJINGEN
OKTOBER 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

Så er sommer’n over
ja-den holder hva den lover
det kommer en høst

Gjensidige:
Etter avtale

som er dens trøst

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:

HØST

med klare vindpust ifra øst
og farger landskapet gult og rødt
du er nødt
til å synes det er pent
og rent
og et vakkert syn

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

tenk å slippe å bo i by’n
(Jon Riiser, august 1999)
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Ordføreren har ordet
Kommunereformen
Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres en kommunereform.
Denne ble presentert i form av en stortingsproposisjon tidligere i år.
Regjeringens mål med reformen er:
- gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
- helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
- bærekraftige og økonomiske robuste kommuner
- styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
Kommunal – og forvaltningskomiteen har understreket «at det er eit
utredningsansvar for alle kommunar». Det legges opp til at alle kommuner
i lys av dette skal utrede og vurdere sin situasjon og sine behov, samt
hvilke muligheter man har for sammenslåing. Prosessen skal avsluttes
med et kommunestyrevedtak senest våren 2016. Kommunene vil få dekket
kr 100 000 til utgifter knyttet til informasjon og folkehøring, jamfør
Inndelingslova § 10. Loven setter ikke krav til hvordan innbyggerne skal
høres, så dette må besluttes av hver enkelt kommune. Regjeringen har gitt
fylkesmannen et koordinerende ansvar for reformen og prosessene knyttet
til denne. De har også bedt KS være en tilrettelegger for gode og lokalt
forankrede prosesser. Fylkesmannen i Østfold har allerede tatt initiativ ved
å besøke alle 18 østfoldkommuner før sommeren, og hatt dialog med
ordfører og rådmann for å kartlegge den enkelte kommunes status og
utviklingsplaner. Fylkesmannen har ansatt egen prosjektleder, som sier at
det vil komme skisse til prosjektplan fra fylkesmannen i løpet av kort tid.
Ansvaret for de lokale prosessene ligger i den enkelte kommune. Etter
sommeren 2016 skal Fylkesmannen gjøre en selvstendig vurdering av de
samlede kommunestyrevedtakene og vurdere om disse er i tråd med
hovedmålene for reformen. Kommunestyret i Rømskog fattet følgende
vedtak 18.09.14
1. Kommunestyret ønsker en utreding om:
a) Rømskog som fortsatt egen kommune med nødvendig
interkommunalt samarbeid
b) Kommunesammenslåing med grensekommunene/Indre Østfold
c) Kommunesammenslåing med Aurskog-Høland/Nedre Romerike
d) Ev andre løsninger
2. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Formannskapet og 1
representant fra hvert av de partier som ikke er representert i
Formannskapet, men som er representert i Kommunestyret.
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Arbeidsgruppa drøfter og utformer arbeidsform og tidsplan som
fremmes kommunestyret i egen sak. Ordfører leder utvalget, og
rådmannen er sekretær.
Rømskog kommune består enten som egen kommune eller går inn i en ny
kommune fra 1.1.20. Utfallet er det ingen som kjenner i dag. Uansett:
Rømskog kommune har som sin viktigste oppgave å trygge og legge til
rette for de aller beste utviklings- og vekstbetingelser for
Rømskogsamfunnet også etter 2020. Det fordrer en god dialog med
innbyggere, næringsliv og det øvrige lokalsamfunn i 2014-2016, for å finne
fram til hva som er deres syn på de ulike samfunnsområdene framover.
Jeg ser på det som kanskje det aller viktigste i dette prosjektet. Vår lokale
prosess starter nå og vil gå fram til en kommunestyresak sendes
fylkesmannen og departementet høsten 2016.Nå venter vi på det første
statsbudsjettet fra ny regjering. Info vil komme etter hvert!
Hilsen Kari

Kommunestyret 16.10 kl 19.00 Kommunehuset
Utstilling av Rømskogbildene i fotokonkurransen
De flotte bildene vises i foajeen på Kommunehuset fra lørdag
4.10 kl 14.00. Da bekjentgjøres juryens vinner! Publikums favoritt
kåres søndag 12.10 kl 12.30. Kom innom og stem før den tid!
Bolyst har kontortid på kommunehuset hver torsdag fra kl 13:00 –
15:00. tlf 48995238. Hilsen Marianne Heen

Kulturkafe på biblioteket opplæring i e-bok
Mandag 20.10 kl.18.00 – 19.30. Ta med nettbrettet eller
smarttelefonen pluss lånekortet, så hjelper vi deg, imens nyter du
en kopp kaffe. Husk å ta med passordet til selve
brettet/telefonen. Vi gir også opplæring torsdager i åpningstiden.
Hittegods
Et par Adidas joggesko, hvite og irrgrønne, str 39/40 gjenglemt på barneog ungdomsfestivalen. Kontakt resepsjonen/kultur.
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Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!

RØMSKOG
FRIVILLIGSENTRAL

Frivilligsentralen søker …
Tukuelva kultursti er i ferd med å bli en realitet! Deler av
traseen er nå ryddet, men mye gjenstår fortsatt. Det søkes etter
personer som kan delta på enklere rydding langsmed
Tukuelva mandager mellom 12 og 14. Enkel servering til slutt:)
Hansker og ryddesakser finnes for utlån. Har du ei motorsag er
det supert, men verneutstyr må du ha med sjøl og bruk skjer på
eget ansvar. For spørsmål om jobben kan prosjektleder
Helene Jovall Dahl kontaktes på tlf: 95702785 eller
mail: heda@tertitten.com Følg gjerne rødmerket sti sørover fra
fylkesdelet Akershus/Østfold til innkjøring til gamle Rømskog
biobrensel, så får du en ide om hvor fint det blir!
Oppstart mandag 6 oktober. Frammøte foran kafeen på
skoletoppen. Er du interessert? Kontakt Ann Kristin Lorentzon ,
på tlf 98267628 el. ann.kristin.lorentzon@romskog.kommune.no
Herregruppe
Den første tirsdagen hver måned arrangerer frivilligsentralen
herresamlinger på Eldresenteret fra kl.10.00-12.00 for
pensjonerte menn. Samlingene holder til på arbeidsstua.
Sosialt samvær med selvforsyning av kjeks og kaffe for 10 kr.
Velkommen 7.oktober!

Har du lyst å spille teater?
Kathrin Voelz, som til vanlig jobber som sykepleier på
eldresenteret, ønsker seg en teatergruppe å jobbe med (alder 5100år).Møt opp på kommunehuset i den gamle spisesalen
mandag 6.10 kl 18.00 for mer informasjon. Dette er foreløpige
datoer for samling: mandagene 6.10, 13.10 og 20.10 kl.18.00.

Tomtevisning søndag 12.10 kl 13.00 med lunch på SPA
Vil du se våre boligtomter! Oppmøte på Kommunetoppen.
Påmelding: postmottak@romskog.kommune.no innen 6.10.14
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Frisklivssentralen er et gratis tilbud til innbyggere på Rømskog
som ønsker bistand til å endre levevaner innenfor fysisk aktivitet,
kosthold og/eller tobakk. Frisklivssentralen tilbyr
motivasjonssamtaler, frisklivsresept og oppfølging.
- Frisklivssentralen har oversikt over alle trimtilbud i regi av
lag og foreninger i Rømskog.
- Frisklivssentralens trimrom er åpent alle dager kl 7.0022.00. Åpent for alle!
- Ta kontakt med helsesøster, fastlege eller
folkehelsekoordinator hvis du er interessert.
Torsdag 16.10.2014 Bygdekino
Kl 20:00, The Maze
Runner.
Aldersgrense: 11 år Frarådes barn under 11
år

Kl 18:00, Kaptein
Sabeltann og skatten i
Lama Rama.
Aldersgrense: 7 år
.

Ungdomsfabrikken for deg mellom 13 -19 år
Fabrikken er under oppussing, det males og snekres. Snart er
kinosal og dansesal/disko klar til å tas i bruk. Vi ønsker at du som
er ungdom blir med på å gjør fabrikken til en spennende møte
plass. I høstferien vil det være mye aktivitet på fabrikken, ønsker
du å bidra? Velkommen. Følg med på Ungdom fabrikkens
facebook side så ser du når det er dugnader. Fabrikken er alltid
åpen på tirsdager fra Kl. 17 -20. Velkommen!

Lag og foreninger
Rømskog skytterlag
Årsmøte avholdes onsdag 15. 10 kl. 19 på skytterhuset. Vanlige
årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet må være styret i
hende innen 10. oktober. «Enkel bespisning, og premieutdeling»
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Eldredagen 6.oktober 2014
Pensjonistforeningen og Støtteforeningen ved Rømskog
Eldresenter markerer eldredagen 2014 i et felles arrangement
mandag 06.10. kl. 18.30 på Eldresenteret. Det blir underholdning
ved Lavvo-gutta med Prøysenprogram. Servering og utlodning.
Vi håper mange ønsker å markere eldredagen. Dersom du
trenger skyss, kan du ta kontakt med Synøve Melby (tlf.
45460620) eller Mette Trandem (tlf. 91526051).

Rømskog Pensjonistforening
Kafedag torsdag 30.10 kl 11.00-13.00. Velkommen!

Underholdning for eldre tirsdag 21. oktober kl. 16.00
Musikalsk time på Eldresenteret med Hans Arne Arntsen.
Servering: kaffe og kringle. «Når Hans-Arne kommer på besøk er
det sangene vi husker fra kjøkkenradioen, eller fars første
platespiller som står i fokus. Vi synger sangene som vi alle kan,
men kanskje ikke har sunget på mange år. Hans-Arne vekker til
live minner fra før i tiden, og overrasker også gjerne med humor
og skøyerstreker.»
Åpent for alle!

Jul på Rømskog!
Sett av søndag 30.11; første søndag i advent! Enten du vil delta
selv eller reise rundt i bygda og besøke:)!! Vi inviterer alle som
har noe å selge, det være seg julepynt/ julekaker/ julemat/ juleøl/
julegodt/julekort/ juletrær/ juledekorasjoner eller aktuelle
julegaver til å melde seg til årets store julemarked på Rømskog.
Vil du lage ditt eget utsalg hjemme? Eller vil du delta hos noen
andre? Eller kanskje du har en ide om en førjulsaktivitet som
burde kunne realiseres ett eller annet sted i bygda denne dagen?
Delta selv, eller utfordre noen du kjenner!!! Vi ønsker oss en
adventssøndag fylt av kortreiste juletilbud og aktiviteter for små
og store!!! Meld din interesse og/eller dine gode ideer til Aileen
Tørnby tlf 46797919 Mail: moserud@live.com (husflidslaget, se
egen annonse også) eller Helene Jovall Dahl tlf 95702785 Mail:
heda@tertitten.com Vi er takknemlig for påmeldinger, ideer og
innspill innen 13.10. Det er ingen endelig deadline, men bra å få
litt oversikt over aktuelle deltakere.
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Rømskog Husflidslag
Søndag den 30. november skal vi ha JULEMESSE ved
Kulturhuset, den er en del av «Jul på Rømskog». Hvis du har lyst
til å være med som utstiller melder du deg på til Aileen Tørnby tlf
46 79 79 19 eller mail: moserud@live.com før den 13.10. På
Julemessa kan man selge juleting eller andre hjemmelagde
varer. Velkommen til å lage litt julestemning sammen med oss.
Følg oss på Facebook.
Gudstjenester i oktober
Søndag 5.10 kl. 07.00 Jeger-otte på Kørren – Biskopen deltar
Søndag 19.10 kl. 11.00 Rømskog kirke
Skidresser
Ski- og O. gruppa tar opp bestilling på skidresser (racing og
overtrekk). Det vil være stort sett samme design og materiale
som de vi kjøpte inn i 2012. Hvis interessen er stor nok vil det
også være mulighet å bestille vest. Pga lang leveringstid så må vi
ha bestillingen din innen 5 dager etter at Rømsjingen kom ut.
Ski- og O. gruppa v/Lars-Erik Ottosson 922 88 222 leo@07.no
Unionsmarathon 2014
Vi retter en stor takk til alle funksjonærer og andre medhjelpere
som bidro til at den 10. utgaven ble et flott arrangement.
Unionsmarathon er et bevis på at dugnadsånden fortsatt lever i
bygda, og den er vi helt avhengig av for å kunne gjennomføre
dette år etter år. Første lørdag i juli er alltid dagen for
Unionsmarathon, så lørdag 4. juli 2015 kan allerede nå merkes
av på kalenderen.
Styret
Lønnberg hår og hud
Tlf 45430552 Onsdag, torsdag, lørdag + åpningstider etter avtale.
Norges Senior Shop besøker:

Stort utvalg i lettstelte dame- og
herreklær!
Frivilligsentralen står for salg av
kaffe og vaffel 

Rømskog Eldresenter
Fredag 10. oktober kl.10.00

7

Swingkurs på Rømskog starter 8.10 kl. 19.00 4 onsdager/8 timer/ kr 480.
Påmelding askim@komogdans.no el.tlf 480 69 597
Stoff til Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no før 20.10
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Hva
Fredag 3.10 18.00 Gymsalen
Gubbetrim
Lørdag 4.10 14.00 Kommunehuset
Fotoutstilling åpner
Søndag 5.10 07.00 Kurøen
Jegerotte
Mandag 6.10 10.00 Skoletoppen
Dugnad Tukuelva
Mandag 6.10 18.00 Kommunehuset
Oppstart Teatergruppe
Mandag 6.10 18.30 Eldresenteret
Eldredagen – Lavvo-gutta
Tirsdag 7.10 10.00 Eldresenteret
Herregruppe
Tirsdag 7.10 19.00 Gymsalen
Gubbetrim
Onsdag 8.10 19.00 Kommunehuset
Oppstart swingkurs
Fredag 10.10 10.00 Eldresenteret
Klessalg
Fredag 10.10 18.00 Gymsalen
Gubbetrim
Søndag 12.10 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Søndag 12.10 12.30 Kommunehuset
Fotoutstilling – kåring
Søndag 12.10 13.00 Skoletoppen
Visning av tomter
Søndag 12.10 16.00 Bedehuset
Sangstund
Mandag 13.10 10.00 Skoletoppen
Dugnad Tukuelva
Tirsdag 14.10 19.00 Gymsalen
Gubbetrim
Onsdag 15.10 19.00 Skytterhuset
Årsmøte
Torsdag 16.10 18.00 Gymsalen
Bygdekino 7 årsgrense
Torsdag 16.10 19.00 Kommunehuset
Kommunestyret
Torsdag 16.10 20.00 Gymsalen
Bygdekino 11 årsgrense
Fredag 17.10 18.00 Gymsalen
Gubbetrim
Søndag 19.10 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Mandag 20.10 18.00 Biblioteket
Kulturkafe
Mandag 20.10 10.00 Skoletoppen
Dugnad Tukuelva
Tirsdag 21.10 16.00 Eldresenteret
Musikalsk time
Tirsdag 21.10 19.00 Gymsalen
Gubbetrim
Torsdag 23.10 20.00 Gymsalen
Aerobic
Fredag 24.10 18.00 Gymsalen
Gubbetrim
Lørdag 25.10 19.30 Bedehuset
Møte
Søndag 26.10 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Mandag 27.10 10.00 Skoletoppen
Dugnad Tukuelva
Mandag 27.10 18.30 Skoletoppen
Ut på tur
Tirsdag 28.10 19.00 Gymsalen
Gubbetrim
Torsdag 30.10 11.00 Hos Aileen
Pensjonistforeningen
Torsdag 30.10 20.00 Gymsalen
Aerobic
Fredag 31.10 18.00 Gymsalen
Gubbetrim
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