RØMSJINGEN
Mars 2016

Utgitt av Rømskog kommune
- skogens ro gir 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

Mars
I disse tunge dager
nå midt i januar
da vet jeg neste måned
den heter februar.
Og februar er full av penger
og februar er full av håp
og nye dikt vil flagre
ifra en dikters båt.
Og kanskje blir jeg kronprins
i vårt nye fedreland
og kanskje blir jeg boktrykker
eller en luftas snille and.
Her er så mørkt og stille
nå midt i januar
men litt der borti skogen
der smiler februar.
Den smiler nye dager
den smiler nye håp
jeg kysser bløtt på pennen
et dikt flyr fra min båt!
Arild Nyquist

Ordføreren har ordet
Kommunestyret behandlet i sitt møte 11. 2 en
kommunikasjonsplan for kommunereformen. Målet med planen
er å legge til rette for informasjon til innbyggerne, samt mulighet
til å fremme synspunkter. Det legges opp til et folkemøte 20. 4.
Der vil det bli redegjort for de økonomiske forutsetningene/
utsiktene for å forbli egen kommune. Det vil også bli lagt fram en avtale om
sammenslåing med Aurskog-Høland kommune dersom dette skulle bli
aktuelt. Umiddelbart etter dette møtet, sendes det ut en
spørreundersøkelse i anledning saken. Det vil også bli anledning til å treffe
formannskapet på biblioteket 25.4. Nærmere informasjon om disse
treffpunktene kommer seinere. Kommunestyret behandlet også
regjeringens forslag til nytt inntektssystem. Dette inneholder mange
elementer. Jeg trekker fram to forhold. Slik det er nå mottar alle kommuner
uavhengig av størrelse et basistilskudd på kr 13,2 mill. Det legges nå opp
til et strukturkriterium hvor det beregnes hvor langt befolkningen må reise
for å komme til et senter med 5 000 innbyggere, som for oss vil være
Aurskog. Dette slår positivt ut for Rømskog og gir en økning på kr 700 000.
Når det gjelder småkommunetillegget, så er det et tillegg som gis til
kommuner som har færre enn 3200 innbyggere for å kompensere for
smådriftsulemper. Dagens regjerning mener at noen av disse kommunene
som mottar dette er frivillig små, mens andre er ufrivillig små. Dette har
med geografisk beliggenhet å gjøre.
Derfor legger det nye forslaget opp til bare å kompensere kommuner som
er ufrivillig små. Det skal gjøres ved å gradere kommunene ut fra en
distrikts indeks- altså grad av distrikts utfordringer. Rømskog anses av
regjeringen ikke å ha slike utfordringer, da vår kommune regnes med i boog arbeidsmarkedsregion Oslo og Akershus.
På bakgrunn av denne vurderingen, mister Rømskog kommune
småkommunetillegget. Dette gir samlet nær 9 % inntektstap for kommunen
(4,6 mill). Kommunestyret mener dette endringsforslaget er dårlig
underbygget av fakta og ber i sin høringsuttalelse at forslaget frafalles.
Som kjent har kommunestyret vedtatt å ta imot flyktninger i år. Kommunen
er klar til dette rundt 1.5. Kommunen utlyste tidligere behov for boliger. Det
ble gitt en del respons på dette, og det er nå gjort avtaler om leie.
Flyktningene som kommer har rett og plikt til å delta i et såkalt
«introduksjonsprogram». Det innebærer norskopplæring, samfunnsfag,
språkpraksis og arbeidspraksis. Som følge av dette skal det ansettes
lærer, samt en miljøarbeider i til sammen 100 % stilling. Programmet er på
fulltid og skal kvalifisere for arbeid eller utdanning. For denne innsatsen
mottas lønn som skal dekke deres livsopphold inklusive bolig. Dersom det
kommer barn, skal disse gå i ordinær skole.
Mottak av nye sambygdinger krever ikke bare innsats fra kommunen. Det
vil også være av stor betydning at vi alle bidrar og engasjerer oss.

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Formannskapsmøte 7. mars kl. 16.00
Kommunestyremøte 17. mars kl. 18.00
Torsdag 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.
KINO torsdag 31.3.16

Kl.18.00 Kung fu panda 3

Kl. 20.00 Dawn og Justice

Utleiekontor
Kommunen har ledige kontorer i 2.etasje i kommunehuset for
næringsdrivende. Noe for ditt firma? Ta kontakt med ordfører
eller rådmannen for en uforpliktende prat.
Mandag 14.3 kl. 18.00 bokprat på biblioteket
Vi vil gjerne presentere, lese opp fra og anbefale noen av årets
og fjorårets bøker mens vi tar en kaffekopp.
Koordinatorstilling på ’Kørren’
13.6- 21.8.16
Se kommunes hjemmeside for mer info
Stillingen er 100 %. Søknadsfrist 6.4.16 til
postmottak@romskog.kommune.no
Spørsmål kan rettes til kulturleder Elizabeth
Wirsching, 47 62 37 44
Flere ledige stillinger se www.romskog.kommune.no

Bli frivillig
Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye
mennesker? Vil du oppleve glede og fellesskap? Da kan du
melde deg som: turvenn, besøksvenn, butikkvenn, kinovenn,
leder av turgruppe. Eller du kan utføre; Snømåking, hagestell,
handling, leksehjelp, reservebesteforeldre/barnevakt og mye,
mye mer. Holde kurs er også mulig. Rådgivningstjeneste – har du
et yrke eller en hobby som kan være nyttig for andre! Kanskje du
vil vite litt mer? Kom gjerne inn til en uforpliktende samtale.
Kontortid: tirsdager 8.00 - 15.30 i biblioteket. Går du med en
tanke om å starte noe nytt, eller du ser et behov. Vi hjelper deg i
gang. Frivilligsentral Rømskog, Annemieke van Middelaar
frivilligsentralen@romskog.kommune.no tlf 98 26 76 28
Barnehage- og SFO-opptak 2016/2017
Søknader om plass i barnehagen og SFO 2016/2017 er 1.4.16.
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 og 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.
Kle deg a/s kommer til eldresenteret fredag 4.3 fra kl. 11
Klær for damer og herrer. Salg av kaffe og vaffel. Velkommen!
Invitation to tilflyttertreff Thursday 7th of April 2016 kl 18.00
to 19.30 in the café (next to the school/town hall)Will you let
us know if you will be there? tel 98 26 76 28 or
frivilligsentralen@romskog.kommune.no within 31.03.2016.
Tilflyttertreff torsdag 7.4.16 kl 18.00 - 19.30 på kafeen
(Skoletoppen)

Vi inviterer til en hyggelig samling på kafeen. Arrangementet er
for dere som har flyttet hit den siste tiden. Det serveres suppe, og
det blir god tid til å prate med hverandre. Det blir gitt informasjon
om lag og foreninger og Rømskog Frivilligsentral. Påmelding til
frivilligsentralen tlf 98 26 76 28 eller
frivilligsentralen@romskog.kommune.no innen 31.3.16.
Kaf'en på skoletoppen har åpent i mars:
Torsdagene 3. 10. 17. kl 10-18
Fredagene 4. 11. 18. kl 10-15
På torsdager mellom kl 15-18 serveres det suppe med focaccia.
Bestill gjerne på forhånd, på Facebook - Sannom gård eller tlf
91566925.
I mars kommer jeg til å ha en tegne-påskebrev-konkurranse for dere som
går i barnehagen og på barneskolen. Dere tegner et påskebrev på frihånd.
Påskebrevet merkes med navn og alder, og leveres til meg seinest fredag
11.3. Bidragene kommer til å henge i kaf'en, og man kan stemme frem til
torsdag 31.3. Man får stemme en gang per person. Fredag 1.4 har vi to
vinnere, en med flest stemmer, og en som blir trukket. Vinnerne får
gavekort hos meg på Kaf'en. Jeg vil takke for att dere gjorde åpningen så
koselig for meg. Takk for alle besøk og fine blomster og gaver jeg fikk.

Hilsen Maria

Lag og foreninger
Torsdag 10.3 kommer Tommy Tønsberg fra Garden Living til
gamle spisesal for å holde foredrag. Temaet "Rett plante - på rett
plass" interesserer vel de fleste som liker hage. Så ta med
naboer og venner og kom til Gamle spisesal 10.3 kl. 19.00 Pris:
100,- /pers inkl. kaffe/kringle Arr: Rømskog Husflidslag
Årsmøte i Vestre Rømskog JFF avholdes på cafeen
onsdag 2.3 kl 19.00.
Styret
Rømskog Arbeiderparti avholder årsmøte tirsdag 1.3 kl. 19.00 i
kommunehuset. Vanlige årsmøtesaker. Enkel bevertning.
Velkommen!
Styret
Rømskog Idrettslag avholder årsmøte torsdag 10.3 kl. 19.00 i
den gamle spisesalen i kommunehuset. Vanlige årsmøte saker.

Rømskog Husflidslag inviterer gamle og nye medlemmer til gamle
spisesal 1.3 kl. 19.00. Er du gammel eller ung, interessert i strikking, hage
og planter, scrapbooking, baking, sying, trearbeid, smykker, pil fletting,
veving, fotografering, maling/tegning, ja nesten hva som helst. Vi ønsker
oss mer aktivitet i husflidslaget, og vil høre hva du kunne tenke deg! Du vil
få høre hva vi har av aktiviteter denne våren.Det blir servert kaffe og kake.
Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen styret i Husflidslaget.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon tirsdag 15.3
 Årets aksjon heter "I kriser er vann kritisk". I fokus står
Kirkens Nødhjelps vannarbeid i katastrofer
 Konfirmantene vil besøke alle husstander på Rømskog
denne ettermiddagen. Ta godt imot dem!
 Du kan støtte aksjonen direkte ved å:
o Benytte kontonummer 1594 22 87493
o Sende en sms <GAVE> til 2426 (200 kroner)
For mer informasjon, kontakt Runar Kasbo, tlf 40640978
Rømskog pensjonistforening har møte i festsalen 17.3 kl.
18.00. Johs kåserer. Bevertning og utlodning. Vel møtt gamle og
nye pensjonister
Velkommen til Langemåsastua
«Østante» er en turforening. En gjeng turglade som har som mål å øke
ferdselen i skogområdene nord-øst i Rømskog, sommer som vinter. Her
finner du langstrakte myrer, idylliske tjern, flotte skoger og aller innerst
mot svenskegrensa; Hølvannet naturreservat. Langemåsa-stua er et
gammelt skogshusvære i hjertet av disse flotte områdene. Plassen tilhører
gården Trandemsætra og ble bebygd ca 1910. Eksisterende bebyggelse
består av ei skogsarbeiderkoie og en stall bygd på slutten av 1940 tallet.
Plassen disponeres nå av «Østante» og ble tilrettelagt for enkel servering
gjennom omfattende dugnadsinnsats i 2014. I første omgang har vi som
mål å holde hytta åpen for servering vinterstid, i helger (lør/søn) med
skiføre. Langemåsa nåes enklest ved å ta av fra rv 21 mot Sundvannet og
parkere der. Du følger først grusvei ca 800 m mot Hølvannet og så god sti
inn til hytta. Følg skilting. Skiløypa kjøres også fra Sundvannet. Den er
også skiltet, lettgått, for det meste flat og ypperlig for barn. Så vel fottur
som skiløypa er ca 2,1 km fra Sundvannet. Det går også skiløyper nede fra
bygda og fra Sundvannet nordover mot Malnes på Setskog. Info om disse
finnes på FB-sida til Rømskog Ski og O- gruppe og på kommunens
hjemmesider.

Følg med her på Østante for info
om når Langemåsa-stua er varm,
bålet er tent, kaffen er klar og
sjokoladen (og av og til ferskt
bakverk) ligger på disk.
Alle er hjertelig velkommen!

1814-veien er en populær tursti. I løpet av 2015 har vi hatt
1000 besøk! Trekning foretatt:
1. premie: Nora H Tørnby
- alle 3 bygdebøkene
2. premie: Julie Trydal
- to valgfrie bygdebøker
3. premie: Edel Stenby
- bygdebok 1
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 7.3 kl. 18.00
Årsmøte i Støtteforeningen
Årsmøtet for 2016 avholdes på Rømskog Eldresenter
mandag 4.4 kl. 20.00, umiddelbart etter hyggeaften.
Vi oppfordrer medlemmene i støtteforeningen til å møte opp.
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
Berit Fagermoen i hende innen 30.3. Vel møtt - hilsen styret
Rømskog bedehus
Ønsker du skyss til bedehuset på noen av våre arrangementer?
Kontakt May Tørnby på tlf. 98267657.
Innkalling til årsmøte i Nordre Rømskog jeger og fiskeforening
(NRJFF) Torsdag 17.3.16 kl. 18.30 Kommunehuset (gamle spisesalen)
Representanter er: Medlemmer i Nordre Rømskog JFF (jf. § 3 i
vedtektene). Det vil bli enkel bevertning.Styrets forslag til dagsorden,
årsmelding, regnskap, valg og andre saksdokumenter vil bli utlevert på
selve årsmøtet etter vedtektenes § 6.
VEL MØTT! Hilsen styret i NRJFF

300 år siden KARL 12. marsjerte gjennom Rømskog.
Vi markerer dette tirsdag 8.3. Arrangementet starter ved at folk parkerer
ved kirken klokken 18.00 for å gå til Kurøen. De som har behov for det kan
kjøre bil. På Kurøen møtes de av bål og blir servert datidens mat. Videre
blir det en kort orientering om Karl 12. og bakgrunnen for hans første
felttog i Norge. Så vil hovedattraksjonen av friluftarrangementet komme: Et
skuespill over hendelsen på Kurøen for 300 år siden med lokale
skuespillere. Arrangementet avsluttes av en kort orientering om felttoget.

Aktivitetskalender
Ukedag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag

Dato
01.03
02.03
04.03
06.03
06.03
07.03
08.03

Kl.
10.00
20.00
18.00
11.00
18.00
18.00
18.00

Hvor
Eldresenteret
Gymsalen
Rømskog bedehus
Rømskog kirke
Ungdomslokalet
Kommunestyresalen
Rømskog kirke

Hva
Herresamling
Aerobic
Familiesamling m. taco
Gudstjeneste
Treningsskyting
Formannskapsmøte
300 år siden Karl 12.
marsjerte gjennom
Rømskog
Onsdag 09.03 20.00 Gymsalen
Aerobic
Torsdag 10.03 19.00 Festsalen i
Årsmøte i Rømskog
Kulturhuset
idrettslag
Søndag 13.03 15.00 Ungdomslokalet
Klubbmesterskap
Søndag 13.03 18.00 Rømskog bedehus Møte med Anna
Gustavsson
Mandag 14.03 18.30 Biblioteket
Bokprat
Onsdag 16.03 20.00 Gymsalen
Aerobic
Torsdag 17.03 18.00 Kommunestyresalen Kommunestyremøte
Mandag 21.03 19.30 Kommunehuset
Ut på tur
Onsdag 23.03 20.00 Gymsalen
Aerobic
Torsdag 24.03 18.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Søndag 27.03 11.00 Rømskog bedehus Høytidsmøte
Mandag 28.03 18.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Torsdag 31.03 18.00 Kulturhuset
Kino
Torsdag 31.03 20.00 Kulturhuset
Kino
Lørdag 02.04 10.00 Rømskog skytebane Skyting om
klassemedaljene
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20.3 Bruk Arial som skrifttype.

