RØMSJINGEN
Desember 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

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede
Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede

Gjensidige: 69810180
Etter avtale

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede

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

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned
For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for
fred
på denne lille jord, hvor menneskene bor
Inger Hagerup

Ordføreren har ordet
Det er foretatt en omfattende forflytting av kontorfunksjoner i
kommunehuset. Tidligere var kontorene fordelt på to etasjer. Nå
er alle samlet i første etasje, og oppfyller dermed intensjonen om
såkalt universell utforming – tilgang for alle. Prosjektet er i
utgangspunktet initiert av NAV, da de hadde behov for bedret
sikkerhet. NAV har dekket sin del av kostnadene. Dette ble
kjempebra! Endringene har utløst tre ledige kontorer i 2. etasje.
Er du interessert i å leie, ta kontakt med kommunen.
Kommunereformen er en pågående prosess. Jeg vil informere litt
i den forbindelse. Vi følger vedtaket kommunestyret gjorde i juni
som sier at det skal jobbes for å bestå som egen kommune. I
vedtaket ligger det også et retningsvalg dersom en
sammenslåing tvinger seg fram. Rømskog har valgt å se mot
Aurskog-Høland kommune framfor kommunene i Indre Østfold.
Videre sier vedtaket at det skal utredes et forhandlingsgrunnlag
og evt. framforhandles et sammenslåingsgrunnlag med A-H.
Eventuelt med andre kommuner i tillegg.
Formannskapet har hatt ett møte med A-H hvor vi ble orientert
om at de har hatt samtaler med Fet og Sørum kommuner. Sørum
og Fet har signalisert at de i utgangspunktet ikke ser det som
naturlig å ha med Rømskog. A-H har gjort det klart for disse
kommunene at ytterligere samtaler betinger at Rømskog skal
med. Videre ble det orientert om at A-H skal gjøre sitt
retningsvalg 14.12.15 og at en avklaring fra Fet og Sørum bør
foreligge før dette møtet.
A-H kommune er villig til å framforhandle et
sammenslåingsgrunnlag med Rømskog. Rådmennene har fått i
oppdrag å lage en framdriftsplan for dette arbeidet.
Dersom Rømskog kommune skal bestå som egen kommune, er
vi uansett totalt avhengig av kjøp av tjenester på en rekke
områder. Nå kjøper vi tjenester fra både A-H og kommunene i
Indre Østfold. Siden det er høyst usikkert hvordan
kommunekartet vil se ut i Østfold etter at reformarbeidet er ferdig,
har vi spurt A-H om de er villige til å se på dette. Det ble derfor
bestemt i møtet at rådmennene lager en plan for gjennomgang

av eksisterende avtaler, samt behovet for kjøp av tjenester ut
over disse.
Dette er hvor saken står i dag. Jeg vil bruke denne siden til å
informere fortløpende. I tillegg kommer selvsagt kommunen til å
legge til rette for involvering av innbyggerne i denne viktige
saken.
For øvrig ønsker jeg dere alle en riktig god adventstid!
Thor Håkon Ramberg

RØMSKOG FRIVILLIGSENTRAL
Er du interessert i å spille eller lære sjakk?
Bli med tirsdager kl. 18.30 på arbeidsstua,
Eldresenteret. Gutt eller jente, gammel som ung,
alle er velkomne!

Kommunal informasjon
Kommunestyremøte 10.12.2015 kl. 18.00

Feieravgift
I disse dager blir det sendt ut regning på feieravgift fra
kommunen. Det er nok ikke alle som har fått feiet sin pipe i år, og
det er heller ikke meningen. Nedre Romerike Brann og
Redningsvesen (NRBR), sier at: "Feiing er i dag behovsprøvd.
Det betyr at vi har de siste årene kartlagt hvordan det fyres, hva
det fyres med og sotmengden i hver enkelt skorstein / pipe.
Feiehyppigheten er fastsatt ut fra dette." Grunnen til at
feieravgiften kommer hvert år, er for å slippe å få en stor regning
hvert fjerde år. Kommunestyret har vedtatt at denne skal deles
slik at de kommunale avgiftene blir mest mulig stabile og
forutsigbare. For mer info om feiing, besøk NRBR sine
hjemmesider på nrbr.no

Mvh. Teknisk sjef.
Ledige plasser i Kulturskolen etter jul, vårhalvåret 2016.
Dans & Drama tirsdag fra kl. 13.45-15.00.
Kreativt arbeid onsdag fra kl. 13.45-15.15.
Påmeldingen må være skriftlig og kan leveres på skolen, kommunen eller
på e-post. Mer info. finnes på kommunens nettsider, ved kontakt med
Trine Lise tlf: 988 98 288 eller e-post:
trine.lise.owre@romskog.kommune.no
Svarfrist for deltakelse i vårhalvåret er torsdag 17.desember 2015.

UNGDOMSFABRIKKEN bytter åpningsdag/klubbkveld etter jul.
Ny dag vil være torsdager mellom kl.18 og 21. Første klubbkveld
er torsdag 7.1 2016. Samme sted, i det røde huset foran
Normeka på industritomta. Dette er et tilbud til alle ungdommer
fra 6.klasse til fylte 18 år. Hjertelig velkommen!
KINO TORSDAG 10. DESEMBER
KLOKKEN 18.00

KLOKKEN 20.00

JULEKONGEN – FULL RUSTNING

THE HUNGER GAMES- MOCKING JAY

Lag og foreninger
Husflidslaget
Rømskog husflidslag arrangerer lysstøping tirsdag 15.12
Velkommen i skolens sløydsal kl. 18.00. Barn under 12 år må ha
følge med en voksen. Påmelding til Trine Lise Øwre
tlf.nr.98898288 innen 12.desember.
Rømskog bedehus
Ønsker du skyss til bedehuset på noen av våre arrangementer?
Kontakt May Tørnby på tlf. 98267657.

Gudstjenester Rømskog kirke
18. desember kl. 11.00. Skolegudstjeneste
24. desember kl. 16.00. Julaftensgudstjeneste ved Øystein Sjølie.
26. desember kl. 15.30. Gudstjeneste på Eldresenteret ved Runo
Lilleaasen.
31. desember kl. 23.15. Midnattsgudstjeneste ved Runo
Lilleaasen.

JUL PÅ RØMSKOG SØNDAG 29 NOVEMBER
PROGRAM
Kl. 12-17: BESØKSSTEDENE RUNDT OM I BYGDA ER ÅPNE
(oversikt over besøksstedene ser du på neste side)
KL. 17.00: NISSEMARSJ
( Fra Jokerbutikken via Eldresenteret til skoletoppen)
KL. 18.00: TENNING AV JULEGRAN
KL. 19.30 : ADVENTSKONSERT ( se nedenfor)

JULE/ADVENTSKONSERT I RØMSKOG KIRKE
søndag 29.11 kl. 19.30. PETTER SIMONSEN og gitarist NILS
EINAR VINJOR gir oss en stemningsfull konsert med nydelige
advent- og julesanger. Velkommen til en flott kveld i kirken.
Billettsalg på Joker Rømskog og ved inngangen. Kr 150, under
13 år er gratis

Aktivitetskalender
Ukedag
Søndag

Dato Kl.
29.11 18.00

Hva
Treningsskyting

Søndag

29.11

Jul på Rømskog

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

01.12
01.12
02.12
05.12
06.12
08.12
09.12
10.12
10.12
10.12
11.12
12.12
13.12

Tirsdag
Onsdag
Fredag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

15.12
16.12
18.12
22.12
24.12
25.12
26.12

Torsdag 31.12

Hvor
Rømskog
Ungdomslokale
12.00- Se programmet
19.30
09.30 Kommunehuset
18.30 Kommunehuset
20.00 Gymsalen
18.00 Rømskog bedehus
18.00 Ungdomslokalet
18.30 Kommunehuset
20.00 Gymsalen
18.00 Gymsalen
20.00 Gymsalen
19.00 Kommunestyresalen
10.30 Kulturhuset
20.00 Rømskog bedehus
18.00 Rømskog
Ungdomslokale
18.30 Kommunehuset
20.00 Gymsalen
11.00 Rømskog kirke
18.30 Kommunehuset
16.00 Rømskog kirke
11.00 Rømskog bedehus
15.30 Rømskog
Eldresenter
23.15 Rømskog kirke

Kontrollutvalget
Tirsdagstrimmen
Aerobic
Møte med Viggo Klausen
Treningsskyting
Tirsdagstrimmen
Aerobic
Kino
Kino
Kommunestyremøte
Pensjonistfest
Julekonsert med PLUS
Treningsskyting
Tirsdagstrim
Aerobic
Skolegudstjeneste
Tirsdagstrim
Julaftengudstjeneste
Høytidsmøte
Gudstjeneste

Midnattsgudstjeneste, det
nye året ringes inn.
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist den 20. i
måneden.

En hyllest til gutta på skæven
Til gutta på Rømskog-Setskog. I dag er det en festdag for dere i lag.
I mange år har prestens sønn sent en bønn, av det slaget at man skal få sin lønn. Han
tenkte mye i hue, da spann han plutselig i ei tue, (det var ikke hans frue).
I sammen med andre folk, uten en tolk.
Med hammer og sag, skulle man bygge et lag, av det rette slag.
Ryktene gikk, flere de fikk, vanvittig fort det gikk.
Mannskap fra skæven å omegn, som ble Rømskog og Setskog.
Dere startet i 8.ne, gikk til 7.ne, ned i 6., ble noen tid 5.
Neste steg ble 4. divisjon, der ble de dømt nedom og hjem,
Men det ble ikke noe storeslem, 6 plass de fikk med seg hjem.
I år med ny giv, og alle dro samme lass, som endte på 5 plass,
Ikke nok med det, NM kvalikk på reisen, det var stas.
Mye skal til får å ha et lag, det er styre og stell, fra morgen til kveld,
Baner som skal klippes å strekes, kaffe kokes, vafler stekes,
drakter og garderober skal vaskes, søppel å dritt skal kastes.
Det er noen som sjalter og valter, hans navn er materialforvalter.
Kampene går på Rømskog/ Setskog, gutta med veska, håper og få veksla.
Kommer dommere og spillere, blir de ønsket velkommen
Mot dere de spiller, flue og mygg, ja de føler seg ikke trygg.
Vi starta supporte gjeng(Tømmerlunna) , reiste med buss på kamper,
Skreik og hoia til vi fikk kramper, og andre står der å stamper,
mens vi bruker stortromma, på våre kamper.
På Setskog sitter vi trofast publikum, det er ikke uten grunn,
En stor stamme, Goliatstammen. Det er opptil tre generasjoner der på en rang,
Dommeren blåser i fløyta, så er kampen i gang.
Gutta er vel ikke late, dom har jo laga ei plate, som spilles fra bua, med alle som har
trua.
Vi hører spiker`n si det meste, komiteen finner dagens beste, sponsorer nevnes,
Neste kamp blir utropt.
Nå har je nevnt en del, noe er gjemt, kanskje glemt. Hør her ja, trenere trengs.
Takker laget og alle rundt som er med laget med stor L ”Fair play”
Det var det je hadde i kveld. Her var det noen ord, fra han som reiste nord.
Lykke til, håper dere får det til………
Per Høisveen 14.11.2015
Skavåsen

