RØMSJINGEN
Mars 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: 69810180
Etter avtale
Marker Sparebank – 46 91 83 89
Mandag 09.00-15.30.
Torsdag etter avtale
Spisepause kl. 11.00-12.00
Spilhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

Vårkveld i mars
Rør ikke ved mitt hjerte i dag.
Våren har gjort det alt.
Bølger av gammelt nederlag
kysser det hardt og salt.
Bølger av nederlag og savn.
- Trodde jeg det var borte?
Si ikke noe. Nevn ikke navn.
Våren har nettopp gjort det.
Noe har våknet.
Det svir av seg selv
verre enn sult og tørst.
Rør ikke ved mitt hjerte i kveld.
Våren har vært her først.
Inger Hagerup

Ordføreren har ordet - Kjære leser! Hva driver vi med?
I hver utgave av Rømsjingen kan vi følge med på hva som skjer i
kommunen vår. Både i kommunal regi, og arrangementer lag og
foreninger bidrar til. Rømsjingen bidrar til å vise innbyggerne
mangfoldet i kommunen. Kommunen har en plikt til å informere
om det vi driver med, og det er viktig å være synlig. Rømsjingen
kan leses over hele verden via kommunens hjemmeside. De
fleste arrangementer er registrert der og i app’en Skjer-i.
Kommunen har også en egen Facebookside. Et av våre politiske
mål er å arbeide med Bolyst. Vi ønsker en bevisstgjøring av
hvordan innflyttere blir tatt i mot av kommunen,
lokalbefolkningen, naboer, samt lag og foreninger. Her er litt
informasjon om Bolystprosjektet 2014-2015 som er kalt:
«GRENSELAND – et bedre sted å vokse opp». Omdømmet er
viktig. Omdømmet til en kommune kommer som et resultat av det
daglige arbeidet som skjer overfor innbyggere, næringsliv og de
som kommer på besøk, eller som turister. Historiene disse
forteller om sitt møte med oss, skaper omdømmet vårt.
Det er mye som påvirker hvorfor folk føler bolyst der de hører til.
Trender viser at flere og flere ønsker å være i nærheten av
vakker natur. Teknologien gir muligheter i langt større grad enn
tidligere til å benytte urbane arbeids- og utdanningstilbud fra
distriktene. Vi har et årshjul som vi jobber etter i Bolyst, og vi har
mange tiltak og aktiviteter. Blant annet inviterer vi til tilflyttertreff
to ganger i året. Her deler vi ut en informasjonsperm med et
velkomstbrev. Velkomstbrevet inneholder praktisk info om
kommunen, kultur, fritidsaktiviteter og off. kontorer med mer. På
tilflyttertreffet får vi mange hyggelige tilbakemeldinger, men
dessverre så hører vi om innflyttere og innbyggere som sliter
med å bli inkludert. Grad av trivsel og bolyst henger gjerne
sammen med de sosiale relasjonene som folk er en del av i
hverdagen. Det viser seg at de som har en meningsfull sosial
kontakt på arbeidsplassen, i nabolaget eller gjennom
fritidsaktiviteter, trives bedre som innflyttere. Alle kan være med
på å inkludere innflyttere i Rømskog. Takk for at du bidrar! Lurer
du på noe – spør! UTROLIG VIKTIG: SNAKK FINT OM BYGDA
VÅR! Hilsen fra Kari P kari.pettersen@romskog.kommune.no

2. mars kl. 18.00 Adm.utvalget/Formannskapet-Kommunehuset
11. mars kl. 19.00 Folkemøte om Kommunereformen
19. mars kl. 19.00 Kommunestyret-Kommunehuset
INVITASJON TIL FOLKEMØTE om kommunereformen
Onsdag 11.mars kl. 19.00-21.00 på Kommunehuset.
Det vil bli gitt informasjon om Kommunestyrets vedtak og plan for
arbeidet med reformen, og det er ønskelig med innbyggernes
innspill til det planlagte arbeidet. Enkel servering – velkommen!
HAR DU ET HUS TIL LEIE?
Rømskog kommune vil gjerne ha nye innbyggere slik at
befolkningstallet øker! Derfor har kommunen vært i Nederland på
Skandinaviske dager. Vi har snakket med mange, og flere skal
kanskje flytte til Norge. Det er vanskelig for dem å kjøpe et hus
med en gang, derfor vil de gjerne leie et hus først, så de kan se
hvordan det er å bo i Rømskog. Vi tar gjerne imot opplysninger
fra deg, så vi kan ringe deg når folk er klar til å flytte til Rømskog.
Vi er interessert i alle typer boliger, så ta kontakt!
Hilsen Remco Bosch tlf 94851179 og Annemieke van Middelaar
tlf 93973964,Høgås bolyst@tertitten.com

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!
Ring Ann Kristin Lorentzon 98267628

UNGDOMMMENS KULTURPRIS 2015
Prisen på kr 5 000 tildeles ungdom mellom 13 og 20 år, som har
utmerket seg og satt Rømskog på kartet. Prisen deles ut 17.mai.
Forslag sendes Rømskog kommune eller
elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no innen 5.mars.

Hva med et besøk på
Frisklivssentralen i helse og
sosialfløya? Du kan trene
alle dager fra kl 7.00-22.00
Regionteateret BALUBA
arrangerer skuespillteknikk-kurs
onsdag 04.03 kl. 18.00-20.00 på
Ungdomsfabrikken.
Åpent for alle over 10 år

BIBLIOTEKET - SELVBETJENT DAG PÅ ONSDAGER
Hver onsdag kan du som har lånekort låne og innlevere bøker.
Når dere har funnet bøkene dere vil låne (dere kan låne blant alle
bøkene) skriver dere ned navn, dato og strekkoden på skjemaet
som ligger godt synlig på pc-pulten i kroken ved vinduet.

BOKPRAT med
bibliotekarer fra Hobøl og
Askim.
Kristin Lippestad og Leikny
Wiersholm Egeland

KULTURKAFE på
biblioteket MANDAG 13.
april 2015
Kl.18.00 – 19.30 Hjertelig
velkommen!

Rømskog kommune trenger sommervikarer 2015
Helse- og omsorgstjenesten 29.06.- 09.08. (uke 27 – 32).
Utvikling- 06.07 – 24.07 (uke 28 +29+30)
Kultur - 09.06 – 10.08. (uke 24-32)
Se www.romskog.kommune.no for mer info. Søknad m/attester og CV
sendes postmottak@romskog.kommune.no eller Rømskog kommune,
1950 Rømskog. Søknadsfrist 9.3.15

Barnehage- og SFO-opptak 2015/2016
Fristen for nye søkere å søke om plass i barnehagen og SFO 2015/2016
er 1. april 2015. De som har plass inneværende år behøver ikke å søke,
de får automatisk tildelt den plasstypen de har. Eventuelle ønsker om
endret plass må det gis beskjed om. Søknadspapirer og informasjon finner
du på www.romskog.kommune.no
- i barnehagen/SFO
- på oppvekstkontoret
For ytterligere informasjon om barnehagen kan henvendelse skje til
oppvekstleder på unni.degnes@romskog.kommune.no eller
tlf 907 28 703. For SFO-spørsmål kontaktes rektor på
skolen@romskog.kommune.no eller på tlf. 982 67 640.
REGULERINGSPLAN FURUSUND HYTTEOMRÅDE - OFFENTLIG
ETTERSYN
Planutvalget vedtok i møte 22.1.1515, sak 1/15 å legge forslag til
detaljreguleringsplan for Furusund hytteområde ut til offentlig ettersyn og
høring i henhold til Plan og bygningslovens bestemmelser. Planforslaget
er utarbeidet av arkitekt Turid Rikheim, Utmarksavdelingen for Akershus
og Østfold. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 5 nye
hyttetomter på feltet som i kommuneplanens arealdel inngår i et område
for framtidig hyttebebyggelse sør for Rømskog SPA ved Vortungen på
eiendommen gnr. 67, bnr. 46 tilhørende Nils Nilssen.
Reguleringsplanforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i Rømskog
kommunehus og på kommunens hjemmeside www.romskog.kommune.no.
Frist for eventuelle uttalelser er mandag 31. mars 2015, og bes sendt
skriftlig til Rømskog kommune, 1950 Rømskog eller som epost til
postmottak@romskog.kommune.no.

Rømskog legekontor er stengt 4. mars pga kurs.
Vi ber om at de som har ubrukte krykker lånt gjennom hjelpemiddelsentralen,
leverer krykkene til Rømskog eldresenter så fort som mulig.

13. og 14. september
Kirkevalget finner sted samtidig med kommunestyre- og
fylkestingvalget. Ved kirkevalget skal det velges representanter til
menighetsråd og bispedømmeråd/kirkemøtet. Menighetsrådet vil
fremme en kandidatliste, men det er anledning til å utarbeide
alternative lister. Forslag til valglister må være menighetsrådet i
hende innen 1.5. Forslag til valgliste må være underskrevet av 10
stemmeberettigede i soknet. Forslagstillernes navn føres som
overskrift på listen. Nærmere opplysninger om oppstilling av
kandidatlister fås ved henvendelse til kirkekontoret i Marker og
Rømskog, tlf.: 69 81 18 46. Se www.kirkevalget.no
Rømskog historielag – Årsmøte/Jubileumsmøte
Møtet holdes i den gamle spisesalen på kommunehuset
torsdag 5.3 kl. 19.00. Lagets 30 årige virksomhet markeres.
John Sigmund Moen forteller om idretten i Rømskog gjennom
tidene. Servering av lapskaus og kaffe. Utlodning. Våre nye
medlemmer ønskes spesielt velkommen! Styret
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2015 - I kriser er vann kritisk
Klimaendringene fører til flere og verre katastrofer, og truer menneskers
tilgang på rent vann. Det er de fattigste som rammes hardest av
klimaendringene, enten det er i tyfon på Filippinene, tørke i Etiopia eller
flom i Pakistan. I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller
første Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann og
gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med
folk i utsatte områder for å forebygge. Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp
for å hjelpe. Tirsdag 24.3 kl 17.00 går årets konfirmanter med bøsse. Ta
godt imot bøssebærerne når de banker på din dør! Du kan også støtte
aksjonen gjennom givertelefon: Send GAVE på sms til 2468 (200 kr) eller
ring 820 44 088 (200 kr) eller benytt kontonummer 1594 22 87493.
Takk for den støtten du gir!
Rømskog menighetsråd

Lavterskeltrim tirsdager 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
kontakt Dag-Ivar på tlf 95192496.

Årsmøte i Rømskog IL har NY DATO! Tirsdag 10.3 kl. 19.00
i Rømskog kommunehus. Velkommen!
Mvh. Hovedstyret.
Rømskog IL sponses av:

Hyggeaften
arrangeres 1. mandag i hver måned for beboerne på
Eldresenteret, pensjonister og andre interesserte. Velkommen til
Rømskog Eldresenter mandag 2. mars 2015 kl. 18.30.

Nordre Rømskog JFF

Innkalling - årsmøte i Nordre Rømskog jeger og fiskeforening
Torsdag 12.3.15 kl. 18.30. Sted: Kommunehuset (gamle spisesalen)
Representanter er: Kun medlemmer i Nordre Rømskog JFF (jf. § 3 i
vedtektene).
Resterende dokumenter: Styrets forslag til dagsorden, årsmelding,
regnskap, valg og andre saksdokumenter vil bli utlevert på selve årsmøtet
etter vedtektenes § 5. Innkommende forslag som skal behandles på
årsmøtet bes leveres skriftlig til styret v/ leder før 26. februar 2015. Det vil
bli enkel bevertning.
VEL MØTT! Hilsen styret i NRJFF

Sjakk-kvelder på arbeidsstua
Det er interesse for å spille sjakk blant noen innbyggere her i Rømskog.
Ønsket er å få med flere 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

RØMSKOG PENSJONISTFORENING
Møte i gamle spisesal torsdag 19.3 kl 18.00. Utlodning og
bevertning. Vel møtt! Kafedag er 26.3 kl 11-13.00.
Årets dagstur går på Dalslands kanal onsdag 27.mai. Pris kr 750
pr pers. Opplysninger og påmelding til turkomiteen v/Thor
Haugen innen 27.3 tlf 69859279/92444002. Mer info i neste
Rømsjingen.

Rømskog skytterlag.
Skyting om klassemedaljene lørdag 21. mars kl. 10.00.
Sted: Skytebanen. Grovfelt og finfelt. Styret

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Søndag 01.03
Søndag 01.03
Mandag 02.03

Kl.
17.00
18.00
16.00

Hvor
Bedehuset
Ungdomslokalet
Kommunehuset

Mandag
Mandag
Søndag

02.03
02.03
08.03

17.30
18.00
11.00

Kommunehuset
Kommunehuset
Rømskog kirke

Tirsdag

03.03

10.00

Tirsdag
Onsdag

03.03
04.03

19.00
18.00

Arbeidsstua på
Eldresenteret
Kommunehuset
Ungdomslokalet

Torsdag

05.03

19.00

Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

07.03
08.03
10.03
11.03
11.03

19.30
18.00
19.00
18.00
19.00

Den gamle
spisesalen
Bedehuset
Ungdomslokalet
Kommunehuset
Ungdomslokalet
Kommunehuset

Torsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Onsdag

12.03
15.03
15.03
18.03
19.03
21.03
21.03
22.03
23.03
25.03

17.45
11.00
15.00
18.00
19.00
10.00
18.00
11.00
18.30
18.00

Bedehuset
Bedehuset
Ungdomslokalet
Ungdomslokalet
Kommunehuset
Trytjennmåsån
Bedehuset
Venemoen
Kommunehuset
Ungdomslokalet

Hva
Ettermiddagssamling
Treningsskyting
Prosjektgruppe
kommunereformen
Administrasjonsutvalget
Formannskapsmøte
Gudstjeneste. Årsmøte med
kaffe
Herresamling
Årsmøte i Rømskog AP
Ungdomsfabrikken,
Teaterseminar
Historielaget, 30 års
jubileum og årsmøte
Møte
Treningsskyting
Årsmøte i Rømskog IL
Ungdomsfabrikken
Folkemøte ang.
Kommunereformen
Barnegospel
Søndagsskole
Klubbmesterskap
Ungdomsfabrikken
Kommunestyremøte
Skyting om klassemedaljene
Familiesamling
Friluftsgudstjeneste
Ut på tur
Ungdomsfabrikken

Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist 20.03.15

