RØMSJINGEN
Mai 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

17 mai er gøy!
17. mai er Norges dag. Små og store jobber i
lag.
Musikk og støy i sus og dus. Vi kjøper is, pølser
og brus. Alle pynter seg i det fineste tøy! På 17.
mai har alle det gøy!
Aktiviteter som frister store og små, til å spørre
de voksne, "Kan jeg få mere penger nå?" For
alle små vil ha litt is! En stemme i deres hode
sier" Spis, spis, spis!"
Skolemusikken spiller mange fanfarer, mens
mange andre land har heller militær parader.
Men Norge setter barna først!
For i og ha det gøy på 17. mai er Norge størst!
17 mai er kjedelig! Obs! Jeg løy! For 17. mai er
bare kjempe gøy!
☺ Skrevet av Pia Kristine Solberg 12 år

Ordføreren har ordet

- Kjære leser!

VI ØNSKER Å HØRE DEG!!!
«Rømskog kommune har laget en plan for framtiden. Siden det er
ungdommen som skal leve lengst i framtiden, vil vi gjerne høre hva
dere mener om planen.» På denne måten inviterte vi ungdommene våre
til å ta diskusjonen på Ungdomsfabrikken denne uka. Kommunen jobber
med ny kommuneplan. Utkast til kommunens samfunnsdel ligger ute på
høring. Frist for å gi uttalelse er 1.5.15, så det er enda noen dager igjen.
Planen definerer overordna mål for samfunnsutviklingen og tar opp temaer
som er viktige for å oppnå disse målene: Hva skal vi gjøre og hvorfor, - og
hvordan gjør vi det. Temaene er ikke tydelig avgrenset, alle har med
hverandre å gjøre på en eller annen måte. De overordna målene er:
- Vi vil ha fornøyde innbyggere, og da snakker vi om aller grupper og
lag av befolkninga
- Vi vil opprettholde vårt lokalsamfunn uavhengig av hvordan
kommunen er organisert i framtida
- Vi vil utnytte potensialet for gode tjenester som ligger i at Rømskog
er en liten og oversiktlig kommune
Disse måla kan virke enkle nok, men i realiteten er det et mylder av
faktorer og forhold som avgjør om vi lykkes. Kommuneplanen tar sikte på å
avklare de viktigste strategiene for å lykkes med de overordna måla.
Videre er den lagt opp etter fem hovedkapitler. Kapitlene skal dekke de
viktigste temaene. De temaene som er nært knyttet til hverandre er samla i
samme kapittel, men i realiteten er alle knytta til hverandre på en eller
annen måte: ALT HENGER SAMMEN MED ALT
Hele planen finnes på: www.romskog.kommune.no , på biblioteket og i
resepsjonen i kommunehuset. Vi har også varslet oppstart på arealplanen.
Målet er at hele kommuneplanen skal vedtas av det sittende
kommunestyret. Som det står så er det ultimate målet fornøyde
innbyggere, og at tjenestetilbudet og utviklingsoppgavene skal underbygge
dette. Vi skaper miljøet i kommunen sammen. Barnehage og skole har
Hjertevekstverdiene som sitt verdigrunnlag, det er bla: Omsorg, trygghet
og trivsel for alle. FAU har nettopp arrangert foreldremøte med dette som
tema slik at alle kan dra i samme retning.

Ha en strålende mai måned!
Kari P

Kommunal informasjon
Ungdomsrådet, Eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
18.05
Utvalg for plan og utvikling
21.05
Utvalg for oppvekst og omsorg
21.05
Formannskapet
26.05

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Har du en time til overs?
Trenger du en håndstrekning?
Åpen tjeneste for alle i bygda!
Følgesvenn
Meld i fra til sentralen om du kan tenke deg å være besøksvenn
på Eldresenteret eller følgesvenn for noen som trenger det.
Frivilligsentralen 98267628, Ann Kristin Lorentzon

17. mai i Rømskog
07.00
10.00
11.00
12.00
13.30
14.30 - ca.

Samling på Klinten. Korpset spiller.
Familiegudstjeneste. Barnegospel synger.
Barnetoget fra Eidet. Hesteskyss for de minste.
Matpause og leker ved Kommunehuset.
Underholdning og tale for dagen.
Premieutdeling og loddtrekning.
Slutt for dagen.

Salg av kaffe, vafler, pølser, is, brus med mer.
Ta gjerne med bord og stoler. Vi ønsker alle vel møtt til feiring av
dagen!
17. mai-komitéen
P.S. De ulike arbeidsgruppene fra Vestsida/Utroa møter ved
kommunehuset lørdag 16. mai kl. 15.00 for praktiske forberedelser.

Ledige stillinger i Rømskog kommune
15 % stilling som leder av Ungdomsfabrikken fra 01.08.2015.
20 % ergoterapeut stilling fra 01.05.2015
18 % stilling som aut. helsefagarbeider fra 01.05.2015
Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål for de tre
stillingene sendes postmottak@romskog.kommune.no innen 8.
mai Se www.romskog.kommune.no for mer informasjon.

Tilskudd til tilpasning av bolig
Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke
kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene helt eller delvis. Tilskuddet
kan brukes til enkle tiltak som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til
boligen – men også til større ombygninger for å tilrettelegge boligen i
forhold til søkers funksjonsnedsettelse. Nytt i år er at de som forbereder
boligen for sin alderdom også har mulighet til å søke dette tilskuddet.
Kommunen har kr 150.000 fra Husbanken til utdeling. Søknaden skrives
på blankett HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra denne
lenken: http://husbanken.no/brosjyrer/soknadsskjema/ Husk å legge ved
vedlegg, jfr. punkt 8 i søknadsskjemaet. Informasjon kan hentes fra
Husbankens hjemmesider: http://husbanken.no/tilskudd/tilpasning-av-bolig/
eller http://www.romskog.kommune.no/boligtilskudd-tilutbedringtilpasning.237159.32tc3a64.tct.html

Roar Karlsen svarer på spørsmål på tlf 69 85 91 77 eller
postmottak@romskog.kommune.no

Ledig ungdomsleilighet fra 1.8.15
Vi får en ledig ungdomsleilighet for ungdom mellom 18 og 30 år. Er du
interessert? Kontakt kommunen på tlf. 69859177 eller
postmottak@romskog.kommune.no innen 1.6.15. Tildeling foretas
ved loddtrekning.

KULTUR
KINO torsdag 7. mai
Kl. 18:00, Annie
(norsk tale)
Aldersgrense: Alle

Kl. 20:00, Avengers:
Age of Ultron 2...
Aldersgrense: 11 år

Arrangementer i forbindelse med friluftslivets år
Torsdag 14. mai kl.10:00 vandrer vi Tukuelva kultursti og
1814-veien. Buss fra Kurøen bygdetun til fylkesgrensen. Varighet 4
timer, 12 km. Adkomst fra FV21 tas veien skiltet mot Rømskog kirke. Ca. 2
km forbi kirken. Aage Sundsrud 934 66 882 og Roy Haugen 482 57 594
Arrangeres av: DNT Indre Østfold
Mandag 1. juni. I samarbeid med Bolyst skal Stemningen turlag ha tur
til Langemosestua. Fremmøte kl. 18.30 ved Kommunehuset.

TIL KUNSTNERE I RØMSKOG
Kulturleder inviterer til å stille ut på Kørren/Tinghuset i sommer:
Helgen 8. og 9.august samt 15. og 16. august. Ta kontakt:
elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no. Mobil: 47 62 37 44

Lag og foreninger
Turorientering
Fra 1. mai er det klart for nye turer i Rømskogs skoger. 30 poster henger
nå ute frem til 1. oktober. Poser med kart, informasjon og kontrollkort fås
kjøpt på Joker Rømskog (kr. 100,-).
Turorienteringspostene tas når en vil og i eget tempo, rekkefølgen de tas i
spiller heller ingen rolle. På hver post er det også et spørsmål om og fra
naturen. Gavekort på kr. 500,- trekkes blant de med flest rette svar.
Turorientering er en fin aktivitet for hele familien på både finværs- og
gråværsdager.
Lykke til med postjakten!

Orienteringsløp
5. mai
19.mai

Skyttebanen
Sandviksand

Ansvarlig: Anders Taraldrud
Ansvarlig: Anders Taraldrud

Løypene varierer fra merket løype for småtroll og nybegynnerløype til
lengre og mer krevende o-løyper.
Flexistart mellom kl. 18 og 19, EKT benyttes. Merket fra fv. 21.
Gratis for medlemmer av Rømskog IL og nybegynnere, kr. 30,- for andre.

Rømskog IL, Ski- og O-gruppa

Smørmosen Leirduebane
Vi starter opp leirdueskytingen igjen mandag 4.5 kl. 18. Pris pr 25
– skudds-serie er kr 60. Pga. dårlig oppmøte de siste åra blir det
skyting annenhver mandag fra 4.5. Velkommen til morsom
skytetrening i flotte omgivelser. Nordre og Vestre Rømskog JFF

Vi søker områder for grasproduksjon. Hvis noe har tilgjengelig
jord som vi kunne leie, hadde vi satt stor pris på å bli kontaktet.
Mvh. Nord Trandem Gård ved Stefan Gundersen (994 28 641)

KIRKEVASK!
Nå er våren her og det betyr at det er behov for litt rengjøring, så også i
kirken vår. Tirsdag 12.5 kl.17.00 er det dugnad. Vi setter stor pris på
om du tar med bøtte og klut og kommer.
Vennlig hilsen Menighetsrådet v/leder Liv Kind

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Ved årets fasteaksjon 24.03.15 ble det samlet inn kr 23 508.
Vi takker alle givere, bøssebærere og sjåfører for det flotte resultatet.
Menighetsrådet

4H i Rømskog
Vi vil starte opp 4H i Rømskog, og vi trenger DEG med på laget.
4H gir et alternativt tilbud, med et stort mangfold av aktiviteter. Klubbene
drives av medlemmene selv, noe som gir viktig organisasjonsopplæring for
barn og unge. Skogspetten 4H i Rømskog ble lagt ned i 2012, men vi
håper nå og gjenoppstarte klubben. Vi trenger både voksne initiativtakere,
og barn og unge som ønsker å være med i 4H. Vil DU være med og bidra
til at Skogspetten 4H starter opp igjen? Ta kontakt med 4H Østfold på
mari.johannessen@4h.no eller 69 24 75 44.

Rømskog Pensjonistforening
Dagstur til Dalslands kanal 27.5. Turen starter nord i bygda kl. 08.00,
kjører innom østkroken, skoletoppen og videre sørover.
Kafèdag: 28.5 (kl. 11-13).
Høstturen går til Pers hotell, Gol 24.- 27.8. Flere opplysninger
kommer i neste Rømsjingen.

Tur til Malnes/Galgeholtet, søndag 10 mai 2015
Vi møtes ved bautaen ved Hallangen kl. 09.30, kjører inn langs
Fleskevannet og går derfra. Ca. 3 timers gange på gamle flyktningestier.
Magne Malnes blir med og forteller. Ta med mat og drikke til eget behov.
Muligheter for grilling. Transport tilbake til startpunktet blir ordnet.
VELKOMMEN MED! Rømskog Historielag

Rømskog Arbeiderparti har tradisjonell 1. maifrokost i
Kulturhuset kl. 9.30. Leder i AUF Østfold Vegard Finnes fra
Trøgstad taler ca. kl. 10.30. Velkommen!
Styret.

SMÅBARNSSANG I RØMSKOG KIRKE
Mandag 4.5 og 1.6 kl. 11.00. Barn fra 0-6 år med foreldre er
velkommen! Vi møtes i kirka, synger og spiser sammen, ta derfor med
matpakke. Rømskog menighetsråd v/ Målfrid (tlf. 93413996)

Oppstart sirkeltrening
Søndager kl.19.30-20.30 i gymsalen (fram til sommeren).
Et tilbud til kvinner og menn. Bruk av vekter etter eget ønske og
kroppsvekt - styrketrening av hele kroppen. Vi tror dette blir
treningseffektivt og veldig morsomt.
Arr. Rømskog Idrettslag ved Maria og Ståle Vikestad

Aerobic torsdager fra kl. 20.00-21.10.
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag hver måned for beboerne på Eldresenteret, pensjonister og
andre interesserte. Velkommen til Rømskog Eldresenter mandag

4. mai kl. 18.00.

NB! Vi oppfordrer alle hundeeiere til å ta med
hundepose når de går tur med hunden sin
Aktivitetskalender
Ukedag
Fredag

Dato
01.05

Søndag

03.05

Mandag 04.05
Tirsdag

05.05

Onsdag 06.05
Torsdag 07.05
Torsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Søndag

07.05
09.05
10.05
13.05
17.05

Mandag 18.05

Kl.
Hvor
09.30 Kulturhusets
festsal
11.00 Rømskog
Bedehus
18.00 Smørmosen
leirduebane
10.00 Arbeidsstua på
eldresenteret
18.00 Ungdomslokalet
18.00 Rømskog
Kulturhus
18.00 Bedehuset
19.30 Bedehuset
11.00 Rømskog kirke
18.00 Ungdomslokalet
10.00 Rømskog kirke

Hva
1-mai frokost
Søndagsskole på Rømskog
Bedehus
Leirdueskyting
Herresamling
Ungdomsfabrikken
Bygdekino
Barnegospel øvelse
Møte
Gudstjeneste
Ungdomsfabrikken
Familiegudstjeneste m.
barnegospel
Leirdueskyting

18.00 Smørmosen
leirduebane
Onsdag 20.05 18.00 Ungdomslokalet Ungdomsfabrikken
Torsdag 21.05 18.00 Bedehuset
Sommeravslutning
Fredag 22.05 18.00 Rømskog
Treningsskyting
skytebane
Søndag 24.05 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Onsdag 27.05 18.00 Ungdomslokalet Ungdomsfabrikken
Lørdag 30.05 19.30 Bedehuset
Møte
Søndag 31.05 11.00 Bedehuset
Søndagsskole
Mandag 01.06 18.00 Smørmosen
Leirdueskyting
leirduebane
Onsdag 03.06 18.00 Ungdomslokale
Ungdomsfabrikken
Fredag 05.06 18.00 Rømskog
Treningskyting
skytebane
Søndag 07.06 11.00 Rømskog kirke
Konfirmasjonsgudstjeneste
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist den 20
hver måned

