RØMSJINGEN
Februar 2015

Utgitt av Rømskog kommune
- kjent for liv og vekst
ÅPNINGSTIDER:
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag + torsdag kl 12.00-18.00
Onsdag 8.00-15.30 selvbetjent
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

Til min kjære venn,
Gå ikke foran meg,
kanskje jeg ikke følger etter.
Gå ikke bak meg,
kanskje jeg ikke vil føre an.
Gå ved siden av meg,
og bare vær min venn.

Ordføreren har ordet - Kjære leser!
Vi er kommet godt i gang med arbeidet angående ny
kommunestruktur. I henhold til vedtaket Kommunestyret fattet i
september 2014, har formannskapet, som fungerer som
prosjektgruppe/arbeidsgruppe i utredningsarbeidet, nå utarbeidet
Prosjektplan Kommunereform – Rømskog kommune. Denne
planen skal behandles i kommunestyret 5. februar 2015.
Prosjektgruppa har allerede hatt 2 møter i år. I fremdriftsplanen
er blant annet følgende milepæler foreslått:
Januar-april: Administrasjonen gjennomfører utredning basert på
arbeidshefte fra Fylkesmannen og forslag fra Indre Østfold
Regionråd, samt innspill fra prosjektgruppa.
Vi planlegger folkemøte 11. mars kl 19. Her vil vi komme med
informasjon om kommunereformen, og det blir anledning for
innbyggerne til å komme med innspill.
I etterkant av folkemøtet, i løpet av april, ønsker vi å gjennomføre
en spørreundersøkelse som er mer konkret rettet mot
spørsmålene som berøres i kommunereformen og kommunens
utredning. Den vil kunne besvares både på papir og elektronisk!
Videre legger prosjektplanen opp til at kommunestyret skal vedta
strategisk veivalg i møtet 12. juni 2015. Det vil si hvilke
alternativer vi ønsker å jobbe videre med.
Prosjektgruppa håper dette blir en god lokal prosess, hvor vi i
fellesskap skal komme fram til den beste løsningen for vår
kommune!
Når dette leses er kommunestyrepapirene lagt ut på
www.romskog.kommune.no under fanen «politikk» nederst på
første side.
Papirutgave finnes på biblioteket og hos kommunens
servicekontor, om noen er interessert i å lese hele
prosjektplanen.
Kari P

Kommunal informasjon
5.2 Kommunestyret
kl. 19.00 Ungdomsfabrikken
12.2 Utvalg for Utvikling
kl. 19.00 Kommunehuset
12.2 Utvalg for Oppvekst og omsorg kl. 18.00 Kommunehuset

VELKOMMEN TIL RØMSKOGKVELD!
Mandag 2.februar kl. 18.00- 20.00 Hos Aileen (kafeen på
Skoletoppen). Rømskog kommune og Bolyst invitere dere som er
«nye» i bygda til en hyggelig samling. Arrangementet er for dem
som har flyttet hit den siste tiden. Daglig leder av
Frivilligsentralen orienterer om lag og foreninger. Det serveres
suppe til de voksne, barna får pølser.
Bolyst har kontortid på kommunehuset torsdager kl 13:00- 15:00.
Hilsen Marianne Heen, Bolystmedarbeider tlf. 48995238
VEL MØTT på Ungdomsfabrikken onsdager fra 18.00 - 21.00!
Faste aktiviteter: Biljard, kino, gaming, dans, film mm
Biblioteket
Fra 1.februar holder vi åpent også onsdager (følger skoleruta) fra
kl. 8.00- 15.30 selvbetjent.

BYGDEKINO
TORSDAG 12.2 kl. 18.00
Barnefilm
PADDINGTON.

TORSDAG 12.2.kl. 20.00
- OVER 15 ÅR
Tak3n

Rømskog legekontor er stengt 16.02 og 18.02 pga ferie.
Kontoret er også stengt 4. mars pga kurs.

FRILUFTSÅRET MØTE FOR LAG OG FORENINGER
mandag 9.2 kl. 18.00 på Kommunehuset
 Kunstnerisk opptakt
 «Rømsjøen rundt på sykkel og GPS» v/Øystein Toverud
 Informasjon fra Frisklivsentralen, Frivilligsentralen og Kultur
v/ Åshild Ringsbu, Ann-Kristin Lorentzon og Elizabeth
Wirsching
 Pause med kringle, frukt og kaffe.
 Tukkuelva, oppdatering og planer v/Helene Jovall Dahl
 Info om kåring av Rømskogs beste tursti i Friluftsåret 2015
 Lag og foreninger har ordet.
HJERTELIG VELKOMMEN til den gamle festsalen!
KULTURMIDLER 2015 til lag og foreninger
Kommunen støtter lag og foreninger med kulturmidler.
Betingelser for å få støtte er:
Det gis et grunnbeløp på kr. 3000,- til lag og foreninger
som har en beholdning på under kr 750,- pr medlem.
Det gis et tilskudd på kr. 150,- pr medlem under 20 år.
Retten til å motta støtte er betinget av at lag/foreningen
må være registrert på Rømskog Kommunes hjemmeside
med minimum navn, formål, navn på leder og
telefon/epostadresser. Siden må til enhver tid være
oppdatert.
Søknadsskjema finner du på www.romskog.kommune.no
Det er også sendt pr e-post til de som var ledere i fjor.
Søknadsfrist: 6.3.2015. Søknader sendes kommunen eller
leveres til kulturleder Elizabeth Wirsching på møtet 9.2.2015

NARUMKONSERT «Toten
med tjukk L» PÅ
KULTURHUSET!
Lørdag 28.2 kl. 19.30
Inngang: 250,- Forhåndssalg i
kommunens resepsjon og
biblioteket(Kun kontanter).

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

VINTERFERIEN 2015
Ungdomsfabrikken og frivilligsentralen har et samarbeid om
aktiviteter for barn i vinterferien (uke8) Dette er et gratis tilbud!
Det vil komme informasjon om hvilke dager og aktiviteter som
finnes og påmeldingsskjema for å melde seg på 
Marianne Heen: 48995238 eller Ann Kristin Lorentzon: 98267628
Sjakk-kvelder på arbeidsstua.
Det er interesse for å spille sjakk blant noen innbyggere her i
Rømskog. Ønsket er å få med flere Fra februar vil det spilles
sjakk tirsdagskvelder på Arbeidsstua på Eldresenteret fra
kl.18.30. Selvbetjening av kaffe og kjeks!
For mere informasjon, ta kontakt med Thor Haugen: 92444002
Torsdag 26.2 i kommunehuset-gamle
spisesal kl. 12.00 inviterer Pensjonistforeningen og
frivilligsentralen til en presentasjon av Seniornett v/ Joop Cuppen.
Kaffe og kringle serveres 
Visjonen til seniornett: Alle Seniorer (55+) i Norge skal være, eller
få mulighet til å være, fortrolige med moderne
informasjonsteknologi. Videre at de bruker IT jevnlig i kontakt
med familie og samfunn. Vi vil at bruk av IT skal både forenkle
hverdagen og berike livet.
Årets store sommerrevy Sirkus Østfold finner sted i Råde!
Tommy Steine og Maria Mohn leder revyen, og søker etter
sangere, musikere, skuespillere og dansere. Vi reiser rundt i
Østfold og holder auditions. For mer info. tlf 97088899 eller
esben.garlie@gmail.com eller facebooksiden «Sirkus Østfold»

Vi minner om årsmøte og nominasjonsmøte i Rømskog KrF
Onsdag 4. februar 2015 kl. 19 i spisesalen på kommunehuset
Saksliste: Årsmøte med ordinære årsmøtesaker
Informasjon om politiske saker
Nominasjonsmøte
Innspill til programarbeidet
Enkel servering og loddsalg. 2015 er et viktig år for kommunen
vår så vi håper du vil være med å gi oss støtte og innspill.
Med vennlig hilsen Styret v/Leif Bergquist
Rømskog Arbeiderparti avholder årsmøte tirsdag 3. mars kl.
19.00 i gamle spisesalen i kommunehuset. Vanlige
årsmøtesaker. Enkel bevertning. Saker som ønskes behandlet på
årsmøtet må være leder Roar Karlsen i hende innen 10.2.
Styret
17.maikomiteen / Rode 5 Vestsida + Utroa holder sitt første
møte på Kommunehuset mandag 2.februar klokken 18.30.
Hyggeaften
arrangeres 1. mandag i hver måned for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte. Velkommen til
Rømskog Eldresenter mandag 2. februar 2015 kl. 18.30.
Årsmøte 2015 avholdes på Eldresenteret mandag 2.3 kl. 20.00,
etter hyggeaften. Vi oppfordrer medlemmene i støtte-foreningen
til å møte opp. Forslag eller saker som ønskes behandlet på
årsmøtet må være Berit Fagermoen i hende innen 28.2.15.
Takk
Vi i støtteforeningen takker alle som støttet opp om
julemessen både med gaver, kjøp av salgsvarer og loddkjøp. Vi
fikk inn ca. kr 15000. Dette er veldig bra og vi skal bruke pengene
slik at de blir til glede og nytte for beboerne på "Hjemmet".
Styret i støtteforeningen takker alle som har vært aktive i
foreningen i 2014 og ønsker samtidig nye medlemmer
velkommen til å være med og gjøre det hyggelig for beboerne på
Eldresenteret, i trygdeboligene og omsorgsboligene. Hilsen styret

Årsmøte i Rømskog IL tirsdag 3. mars 2014 kl. 19.00
i Rømskog kommunehus.
Saker som ønskes behandlet,
må være styret i hende før 17. februar 2014.
Velkommen!
Mvh. Hovedstyret.
Rømskog il sponses av:

Lavterskeltrim hver tirsdag kl. 18.30.
Oppmøte på Skoletoppen
Her kan alle være med. Vi starter med å gå tur, ca. 1 time.
Kom gjerne med forslag til andre aktiviteter. Har du spørsmål så
kontakt Dag-Ivar på tlf. 95192496.

Er DU en bidragsyter?
I 102 år har rømsjingene gledet seg over idrettslagets tilbud. De har stilt
opp i forskjellige verv og på dugnader i laget, men etterhvert som tilbudene
øker sier dessverre flere nei til å ta verv. Lokale tilbud som gir idrettsglede
kan forsvinne om ikke flere yter en liten innsats for å opprettholde de
tilbudene som eksisterer i dag. Det er fortsatt mange som er flinke til å
stille opp, men vi trenger enda flere! Ta engasjementstesten:
1. Synes du at det er bra med tilbud som fotballtrening, skitrening,
turorientering, motorsport, barneidrett, hoppbakke og mulighet til å ta
idrettsmerke?
2. Sto du på sidelinja og heiet det fantastiske fotballaget vårt opp til
historiske 4. divisjon?
3. Frister det å ta en tur til flotte Kørren og ta en kaffe, spise vaffel,
rømmegrøt eller en is til sommeren?
4. Setter du pris på nypreparerte skiløyper når det er gnistrende skiføre?
Svarer du ja på ett av disse spørsmålene, så er det stor sannsynlighet for
at idrettslaget trenger ditt engasjement. Kontakt en av oss i valgkomiteen
om du vil bidra i ett verv eller med andre ting!
Hilsen oss i valgkomiteen
Anita Sletten, tlf 414 37 975, anita.sletten@netcom.no
Tone Delerud, tlf 926 47 454, tone.delerud@renor.no
Tor Kristian Nilsen, tlf 930 59 570, tkn@normeka.no

RØMSKOG PENSJONISTFORENING
Årsmøte 12.2 kl. 18.00 i gamle spisesal. Vanlige årsmøtesaker
med valg. Utlodning og bevertning. Vi ønsker nye og gamle
medlemmer velkommen! Kafedagen er 26.2 kl. 11.00-13.00.
RØMSKOG SKYTTERLAG
Lørdag 14. februar 2015 kl. 10 på skytebanen avholdes skyting
om Marker sparebank pokalen. Grovfelt.
Styret

Aktivitetskalender
Ukedag
Søndag
Søndag
Mandag
Mandag
Mandag

Dato
01.02
01.02
02.02
02.02
02.02

Kl.
11:00
18:00
18:00
18:30
18:30

Hvor
Bedehuset
Ungdomslokalet
Kommunehuset
Eldresenteret
Gamle spisesal

Hva
Søndagsskole
Treningsskyting
Tilflyttertreff -Bolyst
Underholdning
17.mai-komiteen

Søndag
Søndag
Mandag
Torsdag

08.02
08.02
09.02
12.02

18:00
11:00
18:00
18:00
20:00
17:45
10:00
10:00
19:30

Ungdomslokalet
Rømskog Kirke
Gamle spisesal
Gymsalen,
Kulturhuset
Bedehuset
Skytebanen
Trytjennmåsån
Bedehuset

Treningsskyting
Gudstjeneste
Friluftslivets år
Kino

Torsdag 12.02
Barnegospeløvelse
Lørdag
14.02
Marker sparebank pokalen
Lørdag
14.02
Datafatet
Lørdag
14.02
Møte
Uke 8
Vinterferieaktiviteter
Søndag 22.02
18:00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Søndag 22.02
18:00 Rømskog Kirke
Gudstjeneste
Mandag 23.02
18:30 Kommunehuset
Ut på tur
Torsdag 26.02
12:00 Gamle spisesalen Seniornett
Lørdag
28.02
19:30 Kulturhuset
Konsert, Narum
Søndag 01.03
17:00 Bedehuset
Ettermiddagssamling
Søndag 01.03
18:00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist 20.02.15

