RØMSJINGEN
April 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

Det glitrer av sol i den bratte
grend,
det dufter av mark og enge.
Hvor skulle vel våren ellers
hen?
Vi venter jo på den så lenge.
Jeg elsker den vår som du
knapt kan se,
en blomst som sprang ut i
den kolde sne!
Arnulf Øverland

Ordføreren har ordet - Kjære leser!
Tusen takk, rømsjinger!
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle rømsjinger som deltok på
informasjonsmøte om kommunereformen. Takk for engasjement, innspill
og gode ideer.
Det er så viktig at vi står sammen om denne reformen som kommunen
kommer til å bli utfordra på i tida framover. For hvem er egentlig
kommunen? De på kommunen sier vi, og mener folk på kommunehuset
eller i annen kommunal virksomhet. Men kommunen,- det er oss. I vårt
tilfelle, alle som bor på Rømskog. Om lag 80 kommuneansatte er til for
oss. De skal sørge for god barnehage, skikkelig skole, en helse- og
eldreomsorg vi kan være bekjent av og en teknisk drift som fungerer.
Gode tjenestetilbud og et spennende og variert kulturtilbud har gjort
Rømskog til en god kommune å bo og leve i.
Når du kommer fra et lite sted, må du ha en identitet, leste jeg nettopp. Et
eller annet «noe» du er stolt av. Vi må vise resten av samfunnet hvilken
betydning kommunen vår har.
Vi vil helst fortsatt være egen kommune, men regjeringen har sagt vi må
vurdere om det lar seg gjøre på lang sikt. Vi er godt i gang med
forberedelsene, og det er betryggende å se at innbyggerne vil være med i
prosessen. Vi vet jo ikke i dag svaret, men det vi vet er at det blir
spennende år for Rømskog!
Jeg har flere ganger informert om dette i Rømsjingen. Nå finnes det også
en egen link på hjemmesiden vår om kommunereformen, her kan man
følge utviklingen. Her ønsker vi ditt innspill, noe du er opptatt av i denne
prosessen. Vi tar gjerne i mot dine kommentarer.
Kommunereformen er delt inn i tre faser. I fase 1 skal kommunene vurdere
sin status som egen kommune, samt muligheter og utfordringer ved å slå
seg sammen med andre kommuner. Fase 1 skal munne ut i et vedtak om
strategisk veivalg; kan kommunen fortsette som egen kommune, eller skal
kommunen gå videre med utredning sammen med èn eller flere kommuner
om muligheter for å danne en ny kommune. Dette vedtaket vil bli fattet i
kommunestyremøte 11. juni 2015.
I fase 2 skal de kommuner som velger å gå videre med felles utredning
gjennomføre denne. Utredningen skal munne ut i et vedtak enten om å slå
seg sammen, eller å ikke slå seg sammen. Et slikt vedtak skal gjøres innen
sommeren 2016.
I fase 3 skal de kommuner som har vedtatt å slå seg sammen «bygge»
den nye kommunen sammen.
Nå står påsken for døren. Påsken er tid for hygge og gode
fellesopplevelser. Både i stuen og ute i naturen. God påske ønskes alle
lesere av Rømsjingen!
Kari P

Kommunal informasjon
Politisk dag 23. april - Kommunehuset
Formannskapet/Utvalg kl. 09.30
Kommunestyret kl. 15.00

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!
Herresamlinger 2015
«Herresamlingene» er en samling for pensjonerte menn i
Rømskog.
Vi samles på Arbeidsstua på Eldresenteret den første tirsdagen
i måneden fra kl.10.00 – 12.00
Her drikker vi kaffe med noe attåt
Målet med gruppa er fellesskap og trivsel!

Rømskog Seniornett klubb.
Torsdag 23. april kl. 12.00 har vi invitert Leif H Bergquist fra
Marker Sparebank om å komme på klubb-møte i gamle
spisesalen på kulturhuset for å lære oss om nettbank.
Velkommen!
Følgesvenn
Meld i fra til sentralen om du kan tenke deg å være besøksvenn
på Eldresenteret eller følgesvenn for noen som trenger det!
Ann Kristin Lorentzon-Frivilligsentralen 98267628

NB! Fysioterapeut Rolf Jørgen Bjerkes
telefonnummer er 97519226

Ungdomsfabrikken er det nye navnet til
Fritidsklubben. Ungdomsfabrikken er i det røde huset foran
Normeka. Dette er et sted hvor venner kan møtes og ha det gøy.
Her kan du danse, høre på musikk, se film, spille biljard og
bordtennis m.m Dette tilbudet gjelder fra 6.klasse - 18 år.
Ungdomsfabrikken har åpent hver onsdag fra kl.18-21. (ikke
ferier)

Onsdag 8.april kommer regionteateret Baluba og har teaterverksted på Ungdomsfabrikken! Et gratis tilbud for alle fra 4.
klasse og oppover. Det vil bli servert drikke og noe å tygge på.
Vanlig åpningstid fra kl. 18 til 21. Velkommen! Mvh Trine Lise

UNGDOMMMENS KULTURPRIS 2015
Frist for innlevering av forslag er onsdag 8.april 2015
Kulturkontoret ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris.
Prisen på kr. 5.000,- tildeles ungdom mellom 13 og 20 år, som på en
spesiell måte setter Rømskog på kartet. Prisen deles ut 17.mai.
Forslag leveres kulturleder - Rømskog kommune eller epost til
elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no

Mandag 13. april KULTURKAFE på biblioteket
Kl.18.00 – 19.30 «Om nye bøker - noe for enhver smak»
BOKPRAT med bibliotekarer fra
Hobøl og Askim; Kristin Lippestad
og Leikny Wiersholm Egeland.
HJERTELIG VELKOMMEN!

Kulturkafe mandag 27. april fra kl. 18.00 på biblioteket
Selvbetjening – hvordan fungerer det? Stikk innom, få opplæring,
få en prat og en kopp kaffe!

Trosterud Skolemuseum
Bygningen leies ut til lag og foreninger eller andre interesserte fra
mai til oktober 2015. Er du/ dere interessert?
Ta kontakt med kulturleder Elizabeth Wirsching eller
postmottak@romskog.kommune.no

Lag og foreninger
Støtteforeningen ved Rømskog Eldresenter
Hyggeaften
På grunn av påsken arrangeres hyggeaften i april måned
mandag 13. april kl. 18.00. Merk både dato og klokkeslett.
Beboerne på Eldresenteret, i trygdeboliger og omsorgsboliger,
pensjonister og andre interesserte er velkommen!
Ertevann vannverk SA
Ertevann vannverk vil avholde årsmøte på Aileens kaffe tirsdag
14.april 2015 kl. 19.00. Saker som ønskes behandlet må være
styret i hende senest 7.april. Styret.

SMÅBARNSSANG
Sted: Rømskog kirke
Når: Mandag 16.03, 13.04, 04.05 og 01.06 kl. 11.00.
For hvem: Barn 0-6 år med foreldre.
Vi møtes i kirka, synger og spiser sammen. Ta derfor med
matpakke. Velkommen!
Rømskog menighetsråd v/ Målfrid (tlf. 93413996)

Rømskog skytterlag
Fredag 1. mai kl. 14.00 avholdes skyting om maimedaljen.
Foregår på 200 m. Velkommen.
(Husk dugnad lørdag 25. april kl. 9.00) Styret

Konsert med Per Erik Hallin i Rømskog kirke 19. april
kl. 18. 00. Noen lokale sangere vil også være med å bidra! Ikke
gå glipp av denne opplevelsen.
Inngang Kr 150,- arr: Rømskog Menighet
Per Erik Hallin er kanskje ukjent for en del, men denne kvelden bør dere
møte opp i kirken. Han er kanskje en av verdens ypperste gospelpianister,
en glitrende låtskriver, en fantastisk sanger. Han er kjent for å ha spilt med
Elvis, turnert mye med Carola. Han har også gitt stemmen til Donald Duck
på svensk film.

Rømskog Pensjonistforening
Møte i gamle spisesal torsdag 9. april kl. 18.00. Utlodning og
bevertning. Har du minner fra 9. april 1940, del dem gjerne med
oss denne kvelden. Hjertelig velkommen!
Kafédag torsdag 30. april kl. 11.00-13.00
Oppstart sirkeltrening
Søndager kl. 19.30-20.30 i gymsalen (fram til sommeren)
Et tilbud til alle voksne. Bruk av vekter etter eget ønske og
kroppsvekt - styrketrening av hele kroppen. Alle kan være med!
Vi tror dette blir treningseffektivt og veldig morsomt.
Arr. Rømskog Idrettslag ved Maria og Ståle Vikestad

Aerobic torsdager fra 20.00-21.10.
Gudstjenester
2. april kl. 18.00. Gudstjeneste. Runo Lilleaasen
6. april kl. 18.00. Gudstjeneste. Runo Lilleaasen
26. april kl. 11.00. Samtalegudstjeneste med kofirmantene og
Runo Lilleaasen

Jegerprøvekurs våren 2015
Nordre- og Vestre JFF arrangerer i år nytt jegerprøvekurs på
Rømskog. Det blir et intensivkurs som skal foregå på tirs- og
torsdager fra første samling 14. april. Siste kurskveld blir 7. mai. I
tillegg kommer en obligatorisk utedag lørdag 9. mai.
Jegerprøveeksamen vil arrangeres så fort som mulig etter 17.
mai.
Kursavgiften er 1200 kr. Jegerkursmateriell er inkludert i prisen. I
tillegg kommer obligatorisk prøveavgift.
Påmelding til Aage Sundsrud, tlf. 934 66 882. Påmeldingsfrist 8.
april
Ta kontakt med instruktørene hvis spørsmål, ellers vil nærmere
informasjon bli gitt første kurskveld.
Instruktører: Aage Sundsrud, 934 66 882, Jørn Olaf Tørnby, 906

Orienteringskurs
I og med at Turorienteringen blir mer og mer populær så har det
blitt etterspurt et grunnleggende orienteringskurs. Er du
interessert så si ifra til Lars-Erik Ottosson innen 10. april
på 922 88 222 eller leo@07.no
Rømskog IL Ski- og O. gruppa

Mandag 27. april kl. 18:30
Bli med på månedens tur med Stemningen turlag. Vi deler gleden
med en tur sammen og historier om stedene vi besøker. Ta med
mat og drikke til eget behov. Velkommen med!

Aktivitetskalender
Ukedag
Onsdag
Søndag
Tirsdag

Dato
01.04
05.04
07.04

Onsdag

08.04

Kl.
18.00
11.00
10.00

Hvor
Ungdomslokalet
Bedehuset
Arbeidsstua på
Eldresenteret
18.00 Ungdomslokalet

Mandag 13.04
Mandag 13.04
Tirsdag 14.04

18.00 Biblioteket
18.00 Eldresenteret
19.00 Aileens kafè

Onsdag
Lørdag
Onsdag
Mandag
Mandag
Fredag

18.00
19.30
18.00
18.00
18.30
14.00

15.04
18.04
22.04
27.04
27.04
01.05

Ungdomslokalet
Bedehuset
Ungdomslokalet
Biblioteket
Kommunehuset
Trytjennmåsån

Hva
Ungdomsfabrikken
Møte
Herresamling
Teaterverksted på
Ungdomsfabrikken
Bokprat
Hyggeaften
Årsmøte i Ertevannet
vannverk
Ungdomsfabrikken
Møte
Ungdomsfabrikken
Lær deg selvbetjent bibliotek
Ut på tur
Maimedaljen

Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist den 20.
hver måned.

