RØMSJINGEN
Desember 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

Sang om barnas rettigheter
Æ e nesten åtte, han bror é bare tre.
Vi va to eksperta på det vi lekte med.
Før banen vårs ble borte og parken ble rasert,
og alt va blidd tel asfalt så bilan får parkert.
Fremtida du tenker på
den e det vi som é
Det é oss som du bør spørre nå
Skjønn det - ta oss med.

Det burde alle tenkt på sjøl om vi é små.
Å spørre om ka vi ska gjør, kor ska vi leke nå?
Vess vi é litt i veien - så må du likevel
se at også vi é her -- det é oss det gjeld.
Vi é ikkje gåtfull og bor i fremmed land.
Vi é her som andre - vi treng mat og vann.
Vi é kjempe mange overalt på jord
vi bor sør, i øst og vest, men også her i nord.
Vi é individa, ikkje kun en flokk.
Vi vil kun bli hørt på - vi har tanka nok.
Bare prøv å spør oss - hør på ka vi kan.
Vi é full av plana, idea og førrstand.
(Fremført av Rømskog skole på politisk dag i
forbindelse med 25 års jubileet for FNs
barnekonvensjon)

Ordføreren har ordet - Kjære leser!
Enda et år er gått. 2014 synger på siste verset. Det er hyggelig
for meg å ønske velkommen til «Rømsjingen» i desember. Nå er
det snart jul igjen med alt hva det innebærer – gleder og
forventninger, forberedelser og plikter. Julen gir forskjellige
assosiasjoner. Noen elsker den, andre ikke. For oss politikere
betyr denne tiden budsjettbehandling, helt i samsvar med
tradisjon og planlagt framdrift. Budsjettet sluttbehandles i
kommunestyremøte 11.12. Tjenestetilbudet blir stort sett
opprettholdt, og ingen vil merke vesentlige endringer. Men vi
skulle gjerne hatt noen millioner ekstra. Vi opplever et større trykk
på tjenestene våre enn det vi er vant til i Rømskog. Dette er
utfordrende både for ansatte og oss politikere. Kommunestyret
tar dette på det største alvor og vil følge utviklingen nøye i tida
framover. De fleste kommuner opplever nok dilemmaet mellom
krav til økte velferdstjenester og begrensede midler. Rådmannen
vår uttaler: « Det beste vi kan gjøre for Rømskog er å fortsette å
investere i og utvikle lokalsamfunnet og lokaldemokratiet, sørge
for en robust økonomi og riktige tjenester til riktig tid til våre
innbyggere og brukere». Jeg lover å komme tilbake til våre
prioriteringer i januarutgaven. Det er så mange fantastiske
mennesker her på Rømskog. Som ordfører er jeg heldig som får
muligheten til å treffe disse menneskene som har et stort
engasjement for bygda. Idrettsungdommen vår er bare helt
eksemplariske. De er gode ambassadører for kommunen og det
takker vi dem for. Gratulerer til alle sammen for innsatsen i 2014.
Samtidig vil jeg takke alle som står på nesten hver dag hele året
for at de får den muligheten. Vi har det godt i Rømskog, og vi
skal være glad for det vi har. Men vi må også vise, og si at vi er
stolte av alt det vi har. At vi bor i en flott kommune. For det tror
jeg vi skal kunne være enige om, selv om vi aldri kan eller skal si
oss helt fornøyd. Når vi ikke skal si oss helt fornøyd, så tenker
jeg på de som ikke føler seg inkludert. Når noen spør meg
hvordan det er å komme som ny i Rømskog, hvordan få et
nettverk? Svaret mitt er: «Engasjer deg i det barna dine er med

på. Bli med i lag og foreninger, still opp på dugnad, ta på deg
oppgaver. Du treffer andre likesinnede, du gjør noe meningsfullt
for andre, - og så får du noe helt gratis; du blir kjent med andre,
du blir en del av nabolaget, av nærmiljøet, du får venner. Du blir
en del av lokalsamfunnet! Vi trenger hverandre!» Julen er en tid
som er god for de fleste av oss, men mange kjenner også på
andre følelser. Savn og lengsel forsterkes i tider hvor
omgivelsene utstråler forventning og glede. Håper derfor at vi alle
i Rømskog kan vise den raushet og omtanke som gjør at
julehøytiden kan bli en positiv opplevelse for oss alle. Jeg ønsker
å sende en takk til alle våre ansatte for den flotte jobben dere
gjør for våre brukere. En spesiell takk til dere som jobber i
julehelgen. Ønsker også å takke alle folkevalgte i kommunen for
et godt år og et godt samarbeid.
På sitt vis er lystenninga på kirkegården en av våre vakreste
juleskikker, og når julekvelden senker seg og alle lys står og
brenner i mørket er det nok mange som kjenner seg rørt i hjertet.
På vegne av alle folkevalgte i Rømskog ønsker jeg alle sammen
en fredfull jul og et godt nytt år! Hilsen Kari P

Kommunal informasjon
Kommunestyret 11.12 kl. 19.00 kommunehuset
Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018
Formannskapets innstilling til Kommunestyret er
ute til gjennomsyn på Biblioteket og Kommunehuset til 11.12.14.

Bolyst har kontortid på kommunehuset torsdager kl 13:00- 15:00.
Hilsen Marianne Heen, Bolystmedarbeider tlf. 48995238

Rømskog Kulturskole – ledige plasser
Vi har ledige plasser i Dans & Drama (tirsdager kl.13.45-15.45) ut
skoleåret. Første undervisningsdag er 6.1.14. Målgruppen er 1.7.klassinger. Undervisningen foregår på skolen, i gymsalen eller
Ungdomsfabrikken. Oppmøte på skolen. Elevene må ha med
matpakke som spises på skolen før Dans & Drama starter. Pris
for halvåret er kr: 1400,- Skriftlig påmelding innen 17.12 til
kommunen eller elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no

Frisklivssentralen er et gratis tilbud til innbyggere på Rømskog som ønsker
bistand til å endre vaner innenfor fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk.
Nå er vinteren i anmarsj. Snø- og isbelagte veier kan gjøre noen redde for
å ta seg en gå-tur på veien. Kom en tur til frisklivssentralens trimrom da
vel! Trimrommet er åpent alle dager kl 7.00-22.00, og det er åpent for hele
bygda.Ta kontakt med helsesøster, lege eller folkehelsekoordinator. Vi kan
veilede deg videre.

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!
Julesjakkturnering!
Vi arrangerer sjakkturnering på Rømskog bibliotek!
mandag 8.12 16.00-17.30 torsdag 11.12 16.00-17.30
mandag15.12 16.00-17.30 torsdag 18.12 16.00-17.30
Vi kan ordne skyss til og fra om nødvendig. Påmelding til
frivilligsentralen : 982 67628. PREMIERING Gavekort på Joker
Rømskog 1.premie 300 kr 2.premie 200 kr 3.premie 100 kr
Herregruppe tirsdag 2. desember
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.
BINGO
Frivilligsentralen søker en person som kan arrangere BINGO på
arbeidsstua på Hjemmet. Ønskelig å kunne spille en gang i mnd.
Opplæring vil du få! Ta kontakt om dette er noe for deg!
Husk Ungdomsfabrikken onsdager kl 18.00 – 21.00!
BIBLIOTEKET er åpent mandag 29.12 fra 12.00 til 18.00

Friluftslivets år 2015
Mandag 9.2.15 kl. 18.00 inviteres lag og foreninger til gamle
spisesal/Kommunehuset. Dette arrangementet er i rammen av
kulturkafeen, og er et samarbeid med Frivilligsentralen og
Folkehelsekoordinator. Møtet er tenkt som et gjensidig
informasjonsmøte med noen tanker til «Friluftslivets år 2015»
Nærmere program kommer, hold av datoen. Hilsen kulturleder
Åpningstider Rømskog legekontor i julen
22.12
Vanlig dag fra 12.00-17.00
24.12
10.00-11.00 (åpen time)
29.12
12.00-15.00
31.12
Legekontor stengt
Publikum kan henvende seg til Bjørkelangen legekontor tlf.
63852670 eller vaktsentralen 116117.
Ved Øyeblikkelighjelp ring 113.
Kommunelegen i Rømskog
1814-veien har vært en populær tursti i sommer.
Det er notert navn over 450 ganger i boka som historielaget la ut.
Veldig bra! Under tilsyn av kulturleder Elizabeth Wirsching er det
trukket ut tre vinnere blant de som har skrevet seg inn i boka, og
trekningen ga følgende resultat: Linda Merethe Arnesen, TorKristian Nilsen og Anton Myrvold
Alle får de 3 bygdebøkene i premie. Gratulerer!
Hilsen Historielaget og kommunen
Gudstjenester i desember
14.12 kl 11.00
24.12 kl 16.00
26.12 kl 15.30 Rømskog eldresenter
31.12 kl 23.15
Indre Østfold Reiselivsfond

Formålet er å bidra til reiselivsatsning i Indre Østfold. For info:
David Koht-Norbye, david@ostfoldbadet.no Tlf 977 29 290
Fysioterapeut Rolf Jørgen Bjerke har tlf 97519226

FLEXX LINJE er bestillingsruter som kjører faste ruter til fast tid,
men som kun kjøres hvis noen bestiller tur. Prisen er den samme
som din vanlige bussbillett. Flexx kjøres ikke helligdager. Vær
oppmerksom på at det kan gjøres endringer i tilbudet.
Flexx linje 39 mandag og torsdag Trosterud – Trandumsetra
Trosterud
09.45
Sandum
Tukum
Trandumsetra 10.15
Trandumsetra 12.30
Tukun
Sandum
Trosterud
13.00
Bestilling innen kl 17.00 dagen før du skal reise
Hverdager 07.00-21.00
Lørdager 08.00-19.00
Søndager 13.00-20.00
Tlf:03177 www.flexx.no
NYE ÅPNINGSTIDER HOS NAV FRA 01.01.15
NAV ønsker å gjøre brukerne våre mest mulig selvhjulpne, både med
tanke på å finne aktuell informasjon på nettsidene våre, og å sette fram
søknader. Det er derfor satset mye på gode selvbetjeningsløsninger, og de
fleste søknader kan nå sendes inn elektronisk. NAV Kontaktsenter, som
er vår førstelinjetjeneste på telefon, legger stor vekt på å ha allsidig
kompetanse, slik at de fleste spørsmålene som brukerne har til NAV kan
besvares der. Ytterligere forbedringer i forhold til direkte dialog med NAV
via «chat» kommer også snart. Det er også blitt en høy grad av
spesialisering i etaten, slik at f.eks. NAV Pensjon svarer på alle
pensjonsspørsmål, NAV Forvaltning behandler de fleste søknader som
kommer inn, osv. I hovedsak driver nå de lokale NAV-kontorene med
oppfølging av brukere med nedsatt helse, og av arbeidsledige, samt
behandling av økonomisk sosialhjelp. Ved NAV Rømskog har vi foretatt en
kartlegging av antall besøk for å finne ut behovet for tilstedeværelse. Ut
fra resultatet av kartleggingen har vi blitt enige med kommunen om ny
åpningstid fra 01.01.15.Nye åpningstider:
Mandag, tirsdag og torsdag fra. Kl.8.00 – 15.30.
Vi er tilgjengelig på telefon hver dag, så dersom noen trenger å komme i
kontakt med oss de dagene kontoret ikke er bemannet, treffes vi på
telefonnummer 55 55 33 33.

Lag og foreninger
Tid for julestemning
Julekonsert med Trygve Skaug i Rømskog kirke fredag 19.12 kl.
20.00. Inngang 150,- Barn gratis Velkommen
Rømskog husflidslag arrangerer lysstøping tirsdag 16.12
Velkommen i skolens sløydsal kl. 18.00. Barn under 12 år må ha
følge med en voksen. Påmelding til Linda Merete Arnesen,
92867852 innen 13.12.
Motorsykkeltur Argentina-Chile-Argentina.
Jeg har lyst til å kjøre motorsykkel i Argentina og Chile. Det
hadde det vært gøy om vi kunne vært en liten gjeng som reiste
sammen. Er du interessert i dette kan du vel ta kontakt for litt
informasjon. Dersom vi blir 4 eller flere kan Tore, en dreven
reiseleder og motorsykkelentusiast, sette opp tur etter vårt ønske.
Den fineste tiden for en slik tur er i begynnelsen av februar. Da
kan man samtidig få oppleve søramerikansk karneval.
Ta kontakt på tlf. 995 90852, eller mail bt@norheim.org
Med vennlig hilsen Bjørn Terje Norheim
Rømskog skytterlag
Skyting om julepokalen arrangeres 26. desember 2014
(2. juledag) kl. 10 på skytebanen. Grovfelt.
Styret, kontaktperson er Kennet H, 414 88 978.
JUL PÅ RØMSKOG SØNDAG 30.11
KL 11.00: ADVENTSGUDSTJENESTE I RØMSKOG KIRKE
KL 12-17: BESØKSSTEDENE RUNDT OM I BYGDA ER ÅPNE
KL 17.00: NISSEMARSJ (Fra Jokerbutikken via eldresenteret til
skoletoppen)
KL 18.00: TENNING AV JULEGRAN
KL 19.00: JULEKONSERT PÅ KULTURHUSET
«RØMSJINGER LAGER JUL PÅ RØMSKOG»
LOKALE SOLISTER LEDET AV KAPELLMESTER MARIUS
BERGER MED BAND Inngang kr 100. Barn under 16 år gratis

Fjøset, Trandemsetra
Nord Trandem Gård
Rømskog besøksgård, Nedre
Moen
Rømskog Husflidslag,
Kulturhuset gamle festsal
Utestua på Steinby
Heart Design og Smykker,
Sandbu
Sandemskolen
Sør Sandem Gård v/Ann Mari
Bakketun
«Jul på Rømskog» takker Marker Sparebank, Rømskog kommune,
Holth Skogsdrift og 07 i Aurskog for all økonomisk støtte og praktisk hjelp!
Vi takker også familien Lindaas for at vi får bruke Arne Lindaas sin flotte plakat!

Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Hva
Tirsdag 2.12
10.00 Eldresenteret
Herregruppe
Tirsdag 2.12
10.00 Bibliotek
Frivilligtreff
Torsdag 4.12
20.00 Gymsalen
Aerobic
Søndag 7.12
10.00 Bedehuset
Søndagskole for voksne
Søndag 7.12
11.00 Bedehuset
Søndagskole
Søndag 7.12
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting
mandag 8.12
16.00 Biblioteket
Julesjakkturnering(påmelding)
Tirsdag 9.12
10.00 Biblioteket
Frivilligtreff
Torsdag 11.12 16.00 Biblioteket
Julesjakkturnering(påmelding)
Torsdag 11.12 20.00 Gymsalen
Aerobic
Fredag 12.12 10.30 Kulturhuset
Pensjonistfest
Søndag 14.12 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Mandag 15.12 16.00 Biblioteket
Julesjakkturnering(påmelding)
Tirsdag 16.12 10.00 Biblioteket
Frivilligtreff
Tirsdag 16.12 18.00 Sløydsal, skolen Lysstøping (påmelding)
Torsdag 18.12 16.00 Biblioteket
Julesjakkturnering(påmelding)
Onsdag 24.12 16.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Fredag 26.12 10.00 Skytebanen
Julepokalen
Fredag 26.12 15.30 Eldresenteret
Gudstjeneste
Onsdag 31.12 23.15 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Mandag 9.2.15 18.00 Kommunehuset Friluftslivets år 2015
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist 10.12

