RØMSJINGEN
Februar 2016

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
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
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

Rømskog KRIK – aking i Kopperudbakka – foto Jonas Sundsrud
17.01.16

Løfter ansiktet mot himmelen,
lar tungen smake snø.
Lukte vinter, iskald jord, ser blomstene dø.
Kjenner vinden stryke kinnet mitt, hardt og
ganske fort.
Hører stemmen til Kong vinter frese:
Sommer du skal bort!
Løfter ansiktet mot himmel,
kjenner føttene mot jord!
Danser rundt i visshet:
Jeg er liten men dog stor!
Et øyeblikk så levende,
Så inderlig godt!
Roper høyt av glede:
Takk for livet jeg har fått!
Løfter hendene mot himmel,
Jeg vil gråte, jeg vil le.
For en gave livet gir
når man får evnen til å se.
Ukjent

Ordføreren har ordet
Jeg ønsker å bruke denne siden til å kommunisere politiske
saker. Januar er en stille måned for politiske møter og derfor er
det lite å melde om.
Starten på et nytt år er tid for årsmøter i alle lag og foreninger. Her på
Rømskog har vi et rikt organisasjonsliv. Det er svært verdifullt. På vegne
av bygdesamfunnet vil jeg takke alle som bidrar i stort og smått. Samtidig
oppfordrer jeg til fortsatt villighet når du blir spurt om å gjøre en innsats enten i styrer eller i annet praktisk arbeid.
Nå er ventetiden snart over for gjenåpning av minibanken. På grunn av
sikkerhetsmessige årsaker blir den nå lokalisert i foajéen i kulturhuset.
Marker Sparebank har gitt beskjed om at den nye automaten vil være klar
til bruk i månedsskiftet februar/ mars. Det ser vi fram til!
Thor Håkon Ramberg

Kommunal informasjon
Formannskap/Adm.utvalg
Kontrollutvalget
Kommunestyret

01.02 kl. 18.00
09.02 kl. 09.30
11.02 kl. 18.00

Bolig for flyktninger?
Har du en utleiebolig ledig er vi glade om du tar kontakt med
kommunen på postmottak@romskog.kommune.no eller
på tlf 69 85 91 77 tjenesteleder Jan Marius Eriksen.

Kafeen på skoletoppen åpner igjen!
De første dagene blir: Lørdag 5. feb. Kl.11-15 og
Søndag 6. feb. Kl. 13-16
I resten av februar vil kafeen være åpen torsdag fra 10-18 (det
serveres suppe fra kl. 15) og fredag 10-15.
Jeg tar også på meg catering. Skal dere ha et møte eller lign. og
vil ha noe godt til kaffen, ta kontakt på tlf. 91566925.
Hilsen Maria Sundsrud
17.maikomiteen/Rode1, Nordkroken og Bøkroken holder sitt
første møte på Kommunehusets gamle spisesal mandag 15.
februar kl. 18.30.

AVFALLSDUNKER TIL KJØRBAR VEI
Fra 01.01.16 må avfallsdunkene dine ikke stå mer enn 5
meter unna kjørbar vei på tømmedagen. Hvis ikke vil de ikke
bli tømt.
Frivilligsentralen er flyttet!
Fra dags dato er frivilligsentralen flyttet til kontoret på biblioteket.
Lederen er Annemieke van Middelaar.
Kontortid: tirsdager kl. 8-15.30
Telefon: 98 26 76 28
E-post:
frivilligsentralen@romskog.kommune.no
Hva er frivilligsentralen?
Frivilligsentralen er en lokal møteplass for enkeltmennesker, lag/foreninger
og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå
ut til det brede lag av befolkningen. Frivilligsentralene skal være lokalt
forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. Frivilligsentralene
formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for
nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer uti
fra lokale forutsetninger og behov.
Hva driver frivilligsentralen med på Rømskog?
Aktiviteter som drives av sentralen i dag:
- Arbeidsstue for beboere ved Eldresenteret og i trygde- og omsorgsboliger
- Hyggedager med Lena Bryngelsson
- Herresamlinger
- Besøksvenner
- Seniornett
- Aktiviteter for skolebarn i vinterferien
- Norskkurs
I 2016 skal vi utvide aktivitetene og vi vil være mer synlig på Rømskog.
Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Ta kontakt!

300 ÅR SIDEN KARL 12. MARSJERTE GJENNOM
RØMSKOG.
Tirsdag 8.3. klokken 18.00- (oppmøte ved Kirken)
Markering med skuespill og fakkeltog.
Enkel servering av datidens mat på Kørren.
Arr: Historielaget/Kommunen

Mandag 3.3 kl. 10.30-11.30 i den gamle festsalen Kåseri ved Loveleen
Brenna «Røyken som tenner ilden – om bygdedyret».
Kåseriet inngår i kommunens folkevalgtprogram for nye politikere, men er åpent for alle
innbyggere.

TORSDAG 18.2. KL. 18.00 GRÅTASS – GØY PÅ LANDET!
Gustav er på sommerferie på landet med familien sin. Der blir han
kjent med de morsomme bøndene på nabogården; Goggen, Grynet og
Gamlefar. Men den aller beste naboen er den lille traktoren Gråtass,
som blir hans nye bestevenn.

TORSDAG 18.2. KLOKKEN 20.00 BIRKEBEINERNE
År 1204. Norge herjes av borgerkrig. Kongens uekte sønn voktes i dyp
hemmelighet. En gutt som halve kongerike vil drepe og to menn vil
beskytte til døden. En gutt ved navn Håkon Håkonsson. Birkebeinerne
er historien om flukten som forandret Norges historie for alltid.

Kommunen vil gjerne invitere alle lag og foreninger i Rømskog til et
møte på Kommunehuset mandag 8.februar 2016 klokken 18.30.
PROGRAM:
Musikalsk innslag ved Trond Aarstad
NYTT AKTIVITETSHUS PÅ IDRETTSPLASSEN
- Informasjon. Rømskog Idrettslag v/Dag-Ivar Høisveen
OM FRIVILLIGSENTRALEN. «Nytt grep». v/Annemieke van Middelaar
- Flyktninger og Frivillighet.
- Beretning og foto fra arbeidet med kulturstien Tukuelva. v/ Helene
Dahl
- Idrettsråd i Rømskog? v/Dag-Ivar Høisveen?
Det serveres kaffe og kringle.
HJERTELIG VELKOMMEN!

Skal du selge, eller ønsker du en uforpliktende verdivurdering av boligen
din for refinansiering eller bankbytte? Jeg er oppvokst på Rømskog, og
har derfor svært god kunnskap om dette området, og vet å få frem det
unike ved akkurat din bolig og ditt nabolag. Jeg besøker Rømskog 22 og
23. februar 2016 fra kl. 09-19. Ta kontakt for å avtale tidspunkt!
Med vennlig hilsen eiendomsmeglerfullmektig Veronica M Gjelsnesvangen
v/ Krogsveen avd. Strømmen.Tlf.: 64 00 79 62 / 47 25 25 46
E-post: V.gjelsnesvangen@krogsveen.no

Lag og foreninger
Rømskog historielag
«Hvem tror du at du er?» Vil du komme i gang med å finne dine
forfedre, hvor de bodde, hva de drev med? Vil du vite hvordan du
kommer inn på folketellinger osv.? Kjell Roger Nilsen og Jørn Ola
Trandem kan gi tips og hjelp. Onsdag 10. februar 2016 kl. 19.00
på biblioteket. Det er en fordel om du tar med PC.
Styret i historielaget

Ski- og o- gruppa informerer
De blåmerka løyper og Rømsjøen rundt har hatt mange besøk også i år.
Styret har foretatt trekning og følgende personer får hvert sitt gavekort fra
G-sport til en verdi av kr. 500,-. Gratulerer!
Stemningen:

Turid Dahlum Nilsen

Totalt 492 besøkende.

Venemoen:

Tom Jørgensen

Totalt 741 besøkende.

Sundsrudrunden:

Heidi Slora

Totalt 281 besøkende.

Damtjernrunden:

Ann-Toril Skullerud

Totalt 273 besøkende.

Strandveien:

Nina Malnes Berg

Totalt 93 besøkende.

Hølvannet:

Kåre Lien.

Totalt 77 besøkende.

Rømsjøen rundt:

Øystein Myrvold

Totalt 176 besøkende

Totalt besøk viser hvor mange som har skrevet seg inn i boka på hvert
sted i tidsrommet 1.mai -1.oktober 2015.
Turorientering
Inga-May Johannessen var den med flest rette på naturstioppgavene. Hun
hadde 24 rette, og er dermed vinner av et gavekort fra G-sport på 500,-.
Gratulerer!
Skiløyper
Oppdatert informasjon om hvor det er oppkjørte løyper vil også denne
vinteren legges ut på Rømskog kommunes nettside, og ski- og o-gruppa
sin Facebook side.
Som annet arbeid i idrettslagets regi kjøres løypene på dugnad. 3-4 mann
vil gjøre så godt de kan for å gi et godt tilbud i forhold til snømengden.

Velkommen til Langemåsastua
Langemåsastua kan du besøke med ski på beina, ca 2 km sør- øst for
Sundvannet, nord i Rømskog. Det er et gammelt skogshusvære som nå er
åpnet for servering. Foreningen Østante står for tilretteleggingen, og
holder åpent lørdag og søndag i skisesongen. Det selges varme drikker og
sjokolade, hvis hyttevaktene har tid - hjemmebakst.
Veien til Sundvannet / Langemåsa er merket fra Rv 21, og Rømskog
Idrettslag kjører også flotte skiløyper nordover fra Sundvannet.
Følg Østante på Facebook for fortløpende info om arrangementer og
åpningstider på Langemåsastua.
Velkommen!

Jeg tar fortsatt imot klær til Ukraina. Leveres som tidligere i det
vesle røde huset på Ødegården (Øgærn)
Målfrid
Lørdag 13. februar holder Rømskog Skytterlag en markering i
anledning skytterlagets 135 årsjubileum. Vi samles i Skytterhuset
rett etter skytinga om Marker Sparebanks pokal. Skytinga er
grovfeltskyting som arrangeres på skytterbaneområdet fra kl 10.
Jubileumsmarkeringa starter ca kl 15. Det blir servert et enkelt,
varmt måltid mat, med drikke. Utover dette er det fullt mulig å ta
med drikke til eget bruk.
Skytterlaget håper mange har anledning og lyst til å komme.
Velkommen!
Rømskog Skytterlag

Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 1. februar kl.18.00

HJERTELIG TAKK

Vi ved Rømskog eldresenter takker for hilsener, blomster og
konfekt til jul. Vi takker også for mange besøk i året som har gått,
og håper at dere fortsatt vil komme innom «heimen».
Støtteforeningen ønsker flere medlemmer. De gjør en fantastisk
jobb med å arrangere underholdningskvelder og julemesse i
november. Ønsker du å bidra, ta kontakt med leder Berit Fagermoen
mobil 92822552 eller Bjørg Tørnby Nilsen mobil 92491464

Takk!
Vi i støtteforeningen ved Rømskog Eldresenter takker alle som
støttet opp om julemessa vår både med gaver, kjøp av salgsvarer
og loddkjøp. Vi fikk inn kr. 13.800. Dette er veldig bra og vi skal
bruke pengene slik at de blir til glede og nytte for beboerne og
andre brukere av "Hjemmet".
Styret i støtteforeningen takker alle som har vært aktive i
foreningen i 2015 og ønsker samtidig nye medlemmer
velkommen til å være med
Hilsen styret

Rømskog Pensjonistforening
Årsmøte i Gamle spisesalen torsdag 11. februar kl. 18.00.
Vanlige årsmøtesaker. Valg, bevertning og utlodning.
Gamle og nye medlemmer er velkommen
Seniortreff Rømskog Bedehus
Formiddagsmøte med Runo Lilleaasen, onsdag 10.2 kl. 11.00
(merk dag!) Servering av formiddagsmat.
Alle hjertelig velkommen!
Rømskog bedehus
Ønsker du skyss til bedehuset på noen av våre arrangementer?
Kontakt May Tørnby på tlf. 98267657.
Årsmøte i Rømskog historielag
23. februar kl. 19.00 i gamle spisesalen. Det blir info. om
markeringen av Karl 12`s marsj gjennom Rømskog for 300 år
siden. Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering. Utlodning.
Velkommen! Styret

Årsmøte i Rømskog KrF
Onsdag 17. februar 2016 kl. 19.00 i spisesalen på kommunehuset
Saksliste: Årsmøte med ordinære årsmøtesaker
Innlegg av leder i Østfold KrF, Olav Moe
Informasjon om politiske saker
Eventuelt
Enkel servering og loddsalg.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret v/leder Leif
Bergquist senest 12.02.16.
Styret

Aktivitetskalender
Ukedag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Søndag
Mandag

Dato
02.02
03.02
07.02
07.02
08.02

Kl.
10.00
20.00
11.00
18.00
18.30

Hvor
Eldresenteret
Gymsalen
Rømskog kirke
Ungdomslokalet
Gamle spisesalen

Hva
Herresamling
Aerobic
Gudstjeneste
Treningsskyting
Møte med lag og
foreninger
Onsdag 10.02 11.00 Rømskog bedehus Formiddagsmøte
Onsdag 10.02 20.00 Gymsalen
Aerobic
Lørdag 13.02 10.00 Rømskog skytebane Marker Sparebanks pokal
Lørdag 13.02 15.00 Skytterhuset
Jubileumsmiddag
Søndag 14.02 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Onsdag 17.02 20.00 Gymsalen
Aerobic
Torsdag 18.02 18.00 Kulturhuset
Kino-Gråtass
Torsdag 18.02 20.00 Kulturhuset
Kino-Birkebeinerne
Fredag 19.02 19.30 Rømskog bedehus Ungdomsmøte med taco
Lørdag 20.02 11.00 Rømskog bedehus «Tid for to»
inspirasjonsdag for par
Lørdag 20.02 19.30 Rømskog bedehus Møte med Dag Stang
Søndag 21.02 11.00 Rømskog bedehus Møte med Dag Stang
Søndag 21.02 18.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Søndag 21.02 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Mandag 22.02 18.30 Kommunehuset
Ut på tur
Onsdag 24.02 20.00 Gymsalen
Aerobic
Søndag 28.02 18.00 Ungdomslokalet
Treningsskyting
Tirsdag 01.03 10.00 Eldresenteret
Herresamling
Onsdag 02.03 20.00 Gymsalen
Aerobic
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no Frist den 20. i
måneden.

