RØMSJINGEN
Januar 2015

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

DUGLEIK OG KJÆRLEIK

Dugleik er viktig i livet
Sjå alt det han meistrar og kan!
Men, kva med dei mindre flinke
Som ikkje har lært eller kan?

Kjærleik treng menneska merka
Me freistar å gje det me kan
Det kan ikkje lærast på skulen
Den gåva er hjarta si hand.

På den siste dagen vil det syna
Kva som er rettast for Han
Då kan dugleiken plassen sin missa
Og kjærleiken finna si hamn

Ordføreren har ordet - Kjære leser!
2014 er snart historie, og 2015 står foran oss med alle muligheter og
utfordringer. 2014 har som tidligere år gitt oss både hyggelige og mindre
hyggelige opplevelser. Slik er livet for oss alle. Det er viktig å huske på at
vi alle skaper våre egne liv, men det er selvsagt også ting vi ikke rår over
selv. De aller fleste som bor i Rømskog har det bra. Det er dessverre ikke
virkeligheten for alle rundt omkring i verden. Vi har våre økonomiske
utfordringer, men disse fortoner seg små når vi ser det i det store bildet.
Det skal vi ha med oss når vi i hverdagen er utålmodige i forhold til hva vi
skulle ha fått til å gjennomføre til det bedre. Budsjettet som ble vedtatt i
kommunestyret torsdag 11.12 viderefører tjenestetilbudet til befolkningen,
samtidig som vi ønsker å investere for framtida.
I 2015 ønsker vi at skolen vår skal få universell utforming, det vil si at
skolen vår blir utformet på en slik måte at ingen blir ekskludert på grunn av
nedsatt funksjonsevne. I media har det vært stort fokus på mobbing i det
siste. Et av kommunens mål er at barn og unge i Rømskog har trygge
oppvekstsvilkår. Vi vil at barna våre skal trives på skolen, vi vil at de skal
trives når de er i timen, i friminuttene og på skoleveien. Det betyr at voksne
må bry seg, lytte og ikke minst handle når barn melder om at noe ikke er
som det skal. En trygg skole er den viktigste forutsetning for læring og
mestring. Vår skole skal være fri for mobbing, krenkelser, vold og trusler.
Alle barn skal tas på alvor når de melder fra om mobbing, og oppfølging av
saken skal ha høy prioritet. Derfor håper jeg og forventer at alle
medarbeidere, barn og foreldre aktivt medvirker til å bekjempe mobbing.
Det er i høst kartlagt våre problemsteder på mobil og bredbånd. Dette er
gjort av firmaet Dekningsspesialisten. Vi er blant annet opptatt av å bedre
mobildekningen langs fv 21 fra Jovall til Rømskog. Trafikanter bør kunne
kjøre denne strekningen uten å falle ut på mobilen. Slik er det ikke i dag.
På bredbåndssiden vil vi se på områdene med dårligst dekning. Telenor
er en av aktørene som skal kontaktes om ikke lenge. Telenor har tidligere
lovet å ta tak i to konkrete prosjekter i hver kommune.
Tilslutt noen tankevekkende ord skrevet av komiker og skuespiller Rigmor
Galtung: «Jeg slår et slag for medmenneskeligheten og kjærligheten. Ikke
bare den man opplever fra familie og venner, men også den man faktisk
kan møte der ute i verden! Den omsorgen et barn kan oppleve hvis det har
falt og slått seg, og en fremmed voksen løfter det opp og blåser på såret.
Den omsorgen og kjærligheten man kan vise hverandre i det daglige. For
meg betyr det at man møter hverandre med åpenhet, respekt og verdighet,
- og ikke minst har forståelse for at det alltid er en grunn til at folk er som
de er! Vi mennesker er små skjøre vesener i et uendelig stort univers, og
det er noe vi alle har felles. Derfor må vi passe på hverandre. Vi er av
samme «stoff» alle sammen!» Jeg håper at vi i 2015 kan slå et slag for
medmenneskeligheten! Godt nytt år!
Kari P

Kommunal informasjon
Adm.utvalg/formannskapet
Adm.utvalg/formannskapet
Utvalg for oppvekst og omsorg
Utvalg for Utvikling/Planutvalg

05.01 kl. 18.00
19.01 kl. 18.00
22.01 kl. 18.00
22.01 kl. 19.00

Bolyst har kontortid på kommunehuset torsdager kl. 13:00- 15:00.
Hilsen Marianne Heen, Bolystmedarbeider tlf. 48 99 52 38
Husk Ungdomsfabrikken onsdager kl. 18.00 – 21.00!
Faste aktiviteter: Biljard, kino, gaming, eget danserom mm.
Hver tredje uke besøk av Lars Johanson, et teaterseminar med
Baluba, for å nevne noe av programmet
7.klasse får en egen invitasjon og ungdomsskoleelevene får et
eget brev med mer informasjon.
Velkommen i nye lokaler

Biblioteket vil fra 1.februar 2015 holde
åpent også onsdager fra 08.00 til 15.30 med selvbetjening.

2015 er Friluftslivets år!

Lag og foreninger er velkomne til møte mandag 9.februar
18.00- 20.00. Tema: «Sykkeltur rundt Rømsjøen med GPS og
stoppunkter» ved Øystein Toverud – utmarksavdelingen.
Hilsen Kultur, Folkehelsekoordinator og Frivilligsentralen.
Detaljert program blir sendt ut til den enkelte forening, og lagt ut
på hjemmesiden.
Frisklivssentralens trimrom er åpent alle dager fra kl 07.00- 22.00.

Nytt etablererkurs starter 6. januar 2015
Deltakeravgift: 1.500,- kroner, sted: Gamle Tune Rådhus,
Tuneveien 95, Grålum. For mer info: www.etablerer-ostfold.no
Påmelding post@bedriftsenteret.no eller tlf. 69 70 13 20.

i Rømskog kommune
Sjumilssteget tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, og er en satsning
som skal bidra til bedre oppvekstsvilkår for barn og unge i Østfold.
Satsningen inneholder en sjekkliste som beskriver sju steg. Kommunale
virksomheter og frivillige lag og foreninger som har med barn og unge å
gjøre har mottatt et spørreskjema. Der skal de svare på hvordan
situasjonen er i Rømskog når det gjelder de sju stegene nedenfor. I
Rømskog ferdigstilles analysen til nyttår, og vi vil da gå i gang med
prosessen med å se på ulike tiltak som kan bedre oppvekstkårene i vår
kommune.
Steg 1: Medbestemmelse Barnet har rett til selv- og medbestemmelse.
Steg 2: God omsorg Barna har rett til god omsorg fra foreldre og
offentlige tjenester.
Steg 3: Særskilt vern og støtte Barn som ikke kan bo i sitt hjemmemiljø
har krav på særskilt vern og støtte fra offentlige myndigheter.
Steg 4: Vern mot overgrep Barn har rett til vern mot overgrep og
utnytting.
Steg 5: Fullverdig liv Funksjonshemmede barn har rett til et fullverdig og
anstendig liv, og skal ha tilgang til nødvendige offentlige tjenester.
Steg 6: God helse Barn har rett til den høyeste oppnåelige helsestandard
og behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering.
Steg 7: God utdanning Barn har rett til grunnutdanning, og at videre
utdanning gjøres tilgjengelig og oppnåelig for barn.

Rømskog Fysioterapi
Laken som er glemt igjen etter endt behandling hos Rømskog
Fysioterapi, må hentes innen 31.01.2015. Mvh. Rolf Jørgen,

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!
Daglig leder Ann Kristin Lorentzon treffes på tlf 98 26 76 28, og
tirsdager kl10.00-12.00 på biblioteket.

Lag og foreninger
Hyggeaften arrangeres 1. mandag i hver måned for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte.
Velkommen mandag 5.januar 2015 kl. 18.30.
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter
Rømskog pensjonistforening
Møte i Gamle spisesal - Kommunehuset torsdag 8. januar kl.
18.00. Vi får besøk av rådmann Anne Kirsti og ordfører Kari, som
vil informere om Rømskog kommunens hjemmeside.
Utlodning og bevertning.
Velkommen til et nytt år i pensjonistforeningen!
17.maikomiteen / Rode 5 Vestsida +Utroa, holder sitt første
møte på Kommunehuset mandag 2. februar klokken 18.30.
Ski- og O-gruppa informerer
Blåmerka løyper og Rømsjøen rundt har hatt mange besøk også
i år. Styret har foretatt trekning og følgende personer får hvert sitt
gavekort fra G-sport til en verdi av kr. 500,-. Gratulerer!

Stemningen
Venemoen
Rømsjøen rundt
Sundsrudrunden:
Strandveien:
Hølvannet:

Vinner
Aurora Ademaj
Anne Kari Taraldrud
Kjell Flenstad
Karine S. Lysaker
Nina Malnes Berg
Øyvind Jørgensen

Totalt besøkende
316
798
199
278
71
36

Totalt besøk viser hvor mange som har skrevet seg inn i boka på
hvert sted i tidsrommet 1. mai – 1. oktober 2014.

Turorientering
19 deltagere har levert inn kontrollkortene i år. Oddmund
Fjerdingen var den med flest rette på naturstioppgavene, 28
rette, og er dermed vinner av et gavekort på kr 500. Gratulerer!
Skiløyper
Oppdatert informasjon om hvor det er oppkjørte løyper vil også
denne vinteren legges ut på Rømskog kommunes nettside, og
ski- og O. gruppas Facebook-side.
Som annet arbeid i idrettslagets regi kjøres løypene på dugnad.
3-4 mann vil gjøre så godt de kan for å gi et godt tilbud i forhold til
snømengden.
TAKK til dere som tok lodd på Julemessa. Kr 5 000 er gitt til
Frelsesarmeens Julegryte.
Rømskog Arbeiderpartis Kvinnegruppe

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Kl.
Hvor
Hva
Søndag 1.1.15 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Mandag 5.1.15 18.30 Eldresenteret
Underholdning
Tirsdag 6.1.15 10.00 Biblioteket
Frivilligtreff
Onsdag 7.1.15 18.00 Ungdomsfabrikken
Klubbkveld
Torsdag 8.1.15 18.00 Kommunehuset
Pensjonistmøte
Tirsdag 13.1.15 10.00 Biblioteket
Frivilligtreff
Onsdag 14.1.15 18.00 Ungdomsfabrikken
Klubbkveld
Lørdag 17.1.15 19.30 Rømskog Bedehus
Årsmøte
Søndag 18.1.15 11.00 Rømskog bedehus
Søndagsskole
Tirsdag 20.1.15 10.00 Biblioteket
Frivilligtreff
Onsdag 21.1.15 18.00 Ungdomsfabrikken
Klubbkveld
Søndag 25.1.15 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Mandag 26.1.15 18.30 Kommunehuset
Ut på tur!
Tirsdag 27.1.15 10.00 Biblioteket
Frivilligtreff
Onsdag 28.1.15 18.00 Ungdomsfabrikken
Klubbkveld
Lørdag 31.1.15 19.30 Rømskog Bedehus
Møte med sang
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist 20.01.

Rømskog kommune
ønsker alle
GOD JUL
OG
GODT NYTT ÅR!

