RØMSJINGEN
november 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

Tel Biskopen
Å i væla skulle denna biskopen på Rømskauen
å jæra, han ville væl se seg om da, besøke
grisgrendte strøk.
Men nå midt i jakta, ja han får væl få servert de
harde fakta :
Vi har snart mere ulv enn ælj, så nå blir det
småøbbør og flesk og duppe, i stelle før
æljesuppe.
Vi børde jo ha ei gave, men å i væla sku det bli.
Je fant ett fellhønn før mange år sea, ut på ei
møltemyr, østante i skaua å litt på sør.
No sånt harn sekkert ette i fra før.
Det er tå en sånn mællom okse, en sånn som vi
ske spara, sier kara.
Vi avslutter med et lite stønn, atn tar med ulven
og æljen i sin aftenbønn. Særlig æljen da.
Hilsen Kula laget på Rømskauen
Rømskauen den femte i tiende totusen og fjorten
Første elgjaktdagen, 5.oktober, var det Jegerotte på
Kørren kl 07. Mange jegere og andre morgenfugler møtte
opp til en stemningsfull og flott start på dagen. Biskopen
var på besøk og var med på gudstjenesten og senere på
jakt med Kula jaktlag. Biskopen fikk en gave og et dikt av
jaktlaget.

Ordføreren har ordet
Kjære leser!
Mahatma Gandhi har sagt: «Du må selv være den forandringen du ønsker
å se i verden». Med dette tankevekkende sitatet ønskes du velkommen til
novemberutgaven av Rømsjingen.
På vegne av Kirkens Nødhjelp og TV-aksjonen NRK vil jeg takke alle som
var med på å bidra til det strålende resultatet på Rømskog. Tusen takk til
Frivilligsentralen, Misjonsforeningen som stilte med bøssebærere og sist,
men ikke minst tusen takk til alle glade givere!
Som du vil se så skjer det mye spennende i bygda vår i november.
Rømskog kommune er i gang med å lage ny kommuneplan.
Administrasjonen ønsker å informere om og få høre innbyggernes innspill
til arbeidet før utkastene lages og behandles politisk. Dere oppfordres til å
komme på ett eller flere av disse åpne møtene. Rømskog om 10 – 15 år:
Hvordan vil vi at Rømskog skal bli? Et viktig mål er å få grenser mellom
utbygging og vern som respekteres, slik at vi får en langsiktig, forutsigbar
og bærekraftig utvikling for alle som bor og virker i Rømskog. Spesielt
viktig er det å legge til rette for at nye generasjoner ungdom ønsker å
bosette seg her.
Gå ikke glipp av «TRIO ME’BØRLI/KULTURKAFE» 10.11 !
Gled dere til «JUL PÅ RØMSKOG» 1.søndag i advent, 30.11. En gjeng
med entusiastiske ildsjeler inviterer hele bygda til et julemarked som
strekker seg over hele Rømskog. Du kan lese mer om dette inni bladet.
Kommunestyret, tjenesteledere og tillitsvalgte hadde 16.10 oppstartmøte
om ny kommunestruktur. Prosjektleder Torleif Gjellebæk fra Fylkesmannen
i Østfold innledet om «Kommunereformen 2014-2017 – informasjon, råd
og vink fra Fylkesmannen» Det første arbeidsgruppa skal gjøre er å lage
en plan for videre arbeid. Planen skal inneholde både arbeidsform og
tidsplan. Planen skal godkjennes av kommunestyret.
Kommunestyret ønsker en utredning 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) Evt andre løsninger
Vi vil få flere alternativer å velge mellom. Ut fra dette skal kommunestyret
fatte sitt vedtak om Rømskogs framtid. Innbyggerne vil bli invitert inn i
prosessen underveis.
Sammen vil vi finne gode løsninger!
Kari P

Kommunal informasjon
Formannskapet – budsjettseminar
Formannskapet
Utvalg for Oppvekst og omsorg
Utvalg for Utvikling
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker m/ nedsatt f-evne
Ungdomsrådet
Utvalg for Utvikling
Utvalg for Oppvekst og omsorg
Formannskapet

3.11 kl. 12.00
13.11 kl. 9.30
13.11 kl. 9.30
13.11 kl. 9.30
13.11 kl. 15.00
17.11 kl. 12.00
17.11 kl. 12.00
20.11 kl. 16.30
20.11 kl. 19.00
20.11 kl. 18.00
24.11 kl. 18.00

(alle møter på Kommunehuset)

Rømskog næringsfond
Du finner informasjon på vår hjemmeside
www.romskog.kommune.no
Bolyst har kontortid på
kommunehuset torsdager kl.
13.00-15.00 Hilsen Marianne
Heen tlf. nr. 48995238.
Ledig Ungdomsleilighet fra 1.12.14
Ungdom fra 18-30 år som ønsker å leie boligen kan sende
søknad til postmottak@romskog.kommune.no før 10.11.14.
Tildeling foretas ved loddtrekning.
BYGDEKINOEN torsdag 27.11.2014
Kl 18:00, Karsten
og Petras
vidunderlige jul
Aldersgrense: Alle

Kl 20:00
Dum og dummere
To
Aldersgrense:
Alle

Torsdag 27.11 kl 18.00 Offisiell åpning v/ordfører og
presentasjon av Ungdomsfabrikken. Fra 1.11 er klubben åpen
onsdager kl 18.00-21.00. Velkommen til nyoppusset hus!
Ny kommuneplan for Rømskog
Rømskog kommune skal lage ny plan for kommunen. Vi ønsker å
informere om og få høre innbyggernes innspill til arbeidet før
utkastene lages og behandles politisk. Vi inviterer derfor til:
 Åpent møte i Festsalen tirsdag den 11. 11 kl. 18.00.
 Dialogcafe på Biblioteket torsdag 27.11 kl. 16.00-18.00
Ungdomsskoleelever inviteres til møte i Ungdomsfabrikken
torsdag 27.11 kl. 19.00
Vi serverer kaffe, te og vafler/kringle. Velkommen!

Søk støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak!
Barnehager, skoler, velforeninger, borettslag, idrettslag,
foreldrelag, foreninger/aksjonsgrupper og andre som ønsker å
gjøre noe for økt trafikksikkerhet lokalt kan søke om støtte.
Søknadsfrist 15.11.14. Tilskudd ytes ikke etterskuddsvis til
gjennomførte eller påbegynte tiltak. Støtte kan gis til
gjennomføring av praktiske trafikksikkerhetstiltak på lokalplanet.
Det gis ikke tilskudd til fysiske tiltak på veg (vegutbedring
o.l.). Tilskudd kan dekke hele tiltaket, men søkes gitt til deler av
omkostningene. Søknadsskjema og mer info, se
http://www.ostfold-f.kommune.no
Utleie av kommunale lokaler til konfirmasjon
Konfirmasjonsdagen for 2015 er fastsatt til søndag 7. juni.
Vi tilbyr utleie av: Festsalen i Kulturhuset, ”Den gamle
spisesalen” i Kommunehuset og Kurøen. Tilbud om å få leie
lokaler blir kun annonsert i Rømsjingen, det vil ikke bli sendt
personlige brev til hjemmene. Frist for å melde interesse til
sentralbordet på Kommunehuset er 1.12.2014. Umiddelbart etter
denne fristen vil det bli foretatt loddtrekning blant de interesserte.

KULTURKAFE mandag 10. 11 18.30«Trio me’ Børli»
Musikalsk program til tekster av Hans Børli. Medvirkende:
Sverre Eier, pedagog og kulturell frilanser. Mårten Berget, lærer
ved kulturskolene i Kongsvinger og Eidskog. Kjetil Hjerpset,
kulturskolelærer. Gamle spisesal/ Kommunehuset
Inngang: kr 100,- / 50,- (husk å ta med kontanter.)
Helårsåpent veitoalett fins på Nord-Steinby Kro og Camping.
Etterlysning til Støtteforeningens medlemmer!
Kjøkkenet på Eldresenteret savner flere stekeovnsplater. Kan du
ha tatt med deg feil plate hjem? Flere glassfat står igjen! Savner
du ett? Takk for innsatsen du gjør med kaffemat og hjelp.
Resultater fra TV-aksjonen 19. oktober
Rømskog ble beste kommune i Østfold i år også med kr 90,27 pr.
innbygger. Det er dobbelt så mye som landsgjennomsnittet, og
viser givergleden til Rømsjingene. Rømskog ligger an til å bli nr.
25 blant landets kommuner. TV-aksjonen i år gikk til Kirkens
Nødhjelps arbeid for å skaffe 1 million mennesker varig tilgang til
rent vann. Takk til alle som har gitt på ulike måter, og til de som
har samlet inn til årets gode formål!
Jul på Rømskog søndag 30.11
Det blir aktiviteter for store og små, salg av julesaker, spiselige
og ikke-spiselige. Så langt er det 8 besøkssteder påmeldte. På
ettermiddagen blir det nissemarsj, tenning av julegran på
Kommunetoppen og julekonsert. Følg med på Facebook og
Skjer-i på kommunens hjemmeside.
Gudstjenester:
Søndag 2.11 kl 18.00
Søndag 16.11 kl 11.00
Søndag 30.11 kl 11.00

Allehelgen

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL

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

Frivilligsentralen vil i samarbeid med pensjonistforeningen
invitere Seniornett til å holde en presentasjon om deres arbeid i
slutten av november/begynnelsen av desember. På nyåret vil vi
prøve å få til noen samlinger hvor deltagerne selv kan bestemme
hva man vil lære om sin datamaskin. Meld gjerne i fra til
frivilligsentralen om din interesse!
Vaffelsteiker mm
Frivilligsentralen søker noen som vil steike vaffel/ servere kaffe/
eller gjerne bake noe til ulike tilstelninger som arrangeres av
Frivilligsentralen. Blir veldig glad for respons på dette
Ta kontakt om du kan hjelpe til!
Teatergruppa
Nå har Rømskog en egen teatergruppe! Vi ønsker oss flere
deltakere, gjerne ungdommer og voksne! Hvor: Gamle
spisesalen kommunehuset Når: kl 18-19.00 3.11, 17.11, 24.11
TAKK!
Frivilligsentralen vil få takke de frivillige som stiller opp for
arbeidsstua på Hjemmet og for beboerne! Dere betyr en forskjell
og gjør dagene meningsfulle! TAKK fra sentralen og brukerne 
Lag og foreninger
Rømskog Pensjonistforening
Møte i Gamle spisesal torsdag 13.11 kl 18.00. Vi får besøk av
Jens Bolin. Bevertning og utlodning.
Kafédag: Torsdag 27.11 kl. 11.00-13.00
Julebord 6.12 kl 17.00 i festsalen. Hans Petter Holtet
underholder. Påmelding til Tordis Haugen innen 24.11, tlf
69859279 eller 92444002. Gratis for medlemmer. Pris for ikkemedlemmer kr 250,- pr. person. Utlodning! Velkommen!

Støtteforeningen ved Rømskog Eldresenter
Hyggeaften arrangeres 1. mandag i hver måned for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen til Rømskog Eldresenter mandag 3.11 kl. 17.30.
Støtteforeningen arrangerer julemesse på Eldresenteret
torsdag 27.11 kl. 11.00 til 14.00. Det blir salg av blant annet
juleting, mottatte gaver og håndarbeider. Det blir også utlodning
med trekning kl. 14.00. Vi er takknemlig for gaver til både
utlodning og salg. Det blir salg av kaffe og vaffel (kr. 10,-).
Vi håper mange støtter opp om vår julemesse.
Alle er hjertelig velkommen! Hilsen styret i støtteforeningen
Festkonsert Rømskog kulturhus lørdag 15.11 kl. 18.00
Rømskog/Setskog/Sandem Brass byr på en musikalsk aften med
musikk «Fra film til scene» Sangsolister er Ann Kristin Lorentzon,
Linda H. Bergquist og Geir Fagermoen. Kiosksalg. Billetter kan
kjøpes av korpsets medlemmer og Vigdis 47905153 og Mette
97572495
Rømskog Ungdomslags lagsavis «Heimgjort»
En dugnadsgjeng med utspring fra Historielaget møtes på
Biblioteket på tirsdager fra kl. 09.00 til ca. kl. 12.30. Vi rydder i
avisutklipp, gamle papirer, permer og protokoller.En dag kom vi
over 2 bøker som var lagsavisen «Heimgjort» fra Rømskog
Ungdomslag. Den ene boka er fra tidsrommet 1922-1926 og den
andre boka fra tidsrommet 1926-1949. Ungdomslaget ble stiftet i
1903 og skal være lagt ned i 1967 eller 1969 og derfor spør vi om
det er noen som vet om ei bok som omhandler årene fra 1950 til
nedleggelsen? Dessuten skal det visst være ei bok før 1922. Er
det noen som er i besittelse av disse eller vet noe om dette, vær
vennlig og ta kontakt med Mette Trandem (tlf. 91526051).
Det står mye morsomt i disse bøkene. Har du lyst til å lese litt i de
2 bøkene vi har, kom innom oss på Biblioteket på tirsdager.
Hilsen fra dugnadsgjengen Rømskog Historielag
Rømsjingen
Innlegg legges på www.romskog.kommune.no Fristen den 20.
Ukedag

Dato

Kl.

Hvor

Hva

Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Mandag
Mandag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Mandag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

03.11
03.11
03.11
04.11
04.11
06.11
08.11

12.00
12.00
17.30
10.00
10.00
20.00
19.30

Foran kaféen
Kommunehuset
Eldresenteret
Eldresenteret
Biblioteket
Gymsalen
Bedehuset

Rydding av kultursti
Formannskapet
Hyggeaften
Herregruppe
Frivilligtreff
Aerobic
Møte Andreas Hegertun og
sang av Oslo Soul Teens
09.11 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
09.11 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
10.11 12.00 Foran caféen
Rydding av kultursti
10.11 18.30 Kommunehuset
Trio me`Børli/Kulturkafe
11.11 18.00 Kommunehuset
Åpent møte Kommuneplan
13.11 09.30 Kommunehuset
Formannskapsmøte
13.11 09.30 Kommunehuset
Utv. for Oppvekst og
omsorg
13.11 09.30 Kommunehuset
Utv. for Utvikling
13.11 18.00 Kommunehuset
Pensjonistmøte
13.11 20.00 Gymsalen
Aerobic
15.11 18.00 Kulturhuset
Festkonsert
16.11 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
17.11 12.00 Foran caféen
Rydding av kultursti
17.11 14.00 Kommunehuset
Møte i Eldrerådet
17.11 14.00 Kommunehuset
Råd - nedsatt funksjonsevne
20.11 20.00 Gymsalen
Aerobic
20.11 19.00 Kommunehuset
Møte i Utvalg for Utvikling
20.11 18.00 Kommunehuset
Utv. Oppvekst og Omsorg
22.11 18.00 Bedehuset
Fellesskapskveld -Club 18
23.11 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
23.11 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
24.11 12.00 Foran caféen
Rydding av kultursti
24.11 18.30 Kommunehuset
Ut på tur
24.11 18.00 Kommunehuset
Formannskapsmøte
25.11 10.00 Biblioteket
Frivilligtreff
26.11 20.00 Gymsalen
Aerobic
27.11 11.00 Kaféen
Kafédag
27.11 16.00 Biblioteket
Dialogcafé kommuneplan
27.11 18.00 Gymsalen
Kino, Karsten og Petra
27.11 18.00 Ungdomsfabrikken Offisiell åpning
27.11 20.00 Gymsalen
Kino, Dum dummere 2
30.11 18.00 Ungdomsfabrikken Treningsskyting

