RØMSJINGEN
April 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

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.
Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,i den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson

Ordføreren har ordet
Kommunen har et samfunnssikkerhetsansvar.
Kommunestyret behandlet derfor i sitt møte 17. mars en
overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Arbeidet
som er gjort beskriver hvilke hendelser Rømskogsamfunnet kan
bli involvert i. Kartleggingen er delt inn i naturhendelser,
menneskelig- og systemsvikt og tilsiktede uønskede hendelser.
Videre beskrives hvilke tiltak og beredskap kommunen skal
iverksette i slike situasjoner. Det er viktig at innbyggene skal føle
trygghet for at kommunen er i stand til å takle hendelser/kriser
som kan inntreffe. ROS analysen kan leses på kommunens
nettside; www.romskog.kommune.no
Etter hvert kommunevalg blir det gjennomført kurs for folkevalgte.
Siste dagen denne gangen var det lagt inn et foredrag som fikk
oss til å tenke litt lenger enn til den politiske hverdag. Her var det
også anledning for øvrige innbyggere å delta. Foredraget var ved
Loveleen Brenna – født i India og vokst opp i Kristiansand. Hun
kalte sitt foredrag for «Røyken som tender ilden». Det handlet om
holdninger og bevissthet på hva vi faktisk sier og gjør – og ikke
sier og gjør! Hvordan omtaler vi hverandre, hvilke holdninger
preger praten i våre hjem – hva hører barna at mor og far sier?
Ord har stor styrke, det er så lettvint å snakke ned andre. La oss
være et bygdefolk som preges av å «framsnakke» hverandre.
Det må begynne med oss selv.
Jeg har omtalt ny minibank i denne spalten tidligere. Jeg må
dessverre videreformidle beskjed fra Marker Sparebank at den
nye bankautomaten tidligst vil være på plass i midten av april.
Dette skyldes nødvendig testkjøring på helt nye automater og
gjelder alle Eika-banker som skal installere nye minibanker.
For øvrig vil jeg invitere til følgende møtepunkt i forbindelse med
kommunereformen:
- Folkemøte onsdag 20. april kl. 18.00 i kulturhusets festsal.
- Treff med formannskapet mandag 25. april fra kl. 16.00 til
19.00 på biblioteket.

- Lag- og foreninger tilbys dialogmøte med
ordfører/administrasjon etter nærmere avtale.
Vel møtt og god påske

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Politisk dag 21. april kl. 08.00 på kommunehuset

Kommereformen og Rømskog
Du inviteres til åpent møte onsdag 20.april kl. 18.00 på
Kommunehuset.
Formannskapet tar imot dine synspunkter i biblioteket mandag
25.april kl. 16.00-19.00.
Kommunen forhandler med Aurskog-Høland om en
intensjonsavtale for en eventuell sammenslåing. I slutten av april
sender kommunen ut en spørreundersøkelse til alle over 18 år.
Svarfristen er 5.mai. Det er mulig å svare på papir, men vi
oppfordrer flest mulig til å svare elektronisk.
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.

Har du mulighet for å være med å bidra til at flyktninger som
kommer til Rømskog kan trives og finne seg godt til rette? Da kan
du melde deg som fadder for en eller flere flyktninger.
frivilligsentralen@romskog.kommune.no
98 26 76 28 Kontortid: tirsdager 8.00 - 15.30 Biblioteket

Ungdommens Kulturpris deles ut 17.mai.
Kommunen tar imot forslag til kandidater innen 11.4. Mer info se
www.romskog.kommune.no
Forslag sendes til: postmottak@romskog.kommune.no
Invitasjon til tilflyttertreff torsdag 7.4 kl. 18.00-19.30 på
Cafeen (Skoletoppen)
Arrangementet er for dere som har flyttet hit den siste tiden.
Enten du har vokst opp her og flyttet tilbake, eller er helt ny i
kommunen. Det serveres suppe og det blir god tid til å prate med
hverandre. Det blir også 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.

Søknad om spillemidler 2016
Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg og
nærmiljøanlegg. Betingelsen er at prosjektet er tatt med i
Kommunedelplan for idrettsliv, friluftsliv og kulturbygg.
Til idrettsanlegg kan det søkes om inntil 1/3 av totalsum og for
nærmiljøanlegg kan det søkes om 1/2.
Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og
idrettslek, - eksempelvis ball-løkke, sandvolley, turløype osv.
Det må foreligge tinglyst skjøte/leieavtale på min. 20 år for
nærmiljøanlegg. Alle søknader skal forhåndsgodkjennes av
kommunen før byggestart. Kontaktperson
elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no
Mere info på www.romskog.kommune.no

Konsert med viseklubben Lars
Mandag 18.4 i kulturhusets festsal kl. 19.00.
Inngang(kontant) kr 200.

Vakre, vemodige, fartsfylte og humoristiske viser står på
programmet. Viseklubben fungerer som et lite kor og orkester og
har lang erfaring i å skape god trivsel for både publikum og seg
selv.

Kafén - Öppetider April
Torsdag: 7-14-21-28.
Fredag: 8-15-22-29.
Søndag: 24.

kl. 10-18
kl. 10-15
kl. 14-17

Även denna månad serveras det soppa på torsdagar mellan 1518, glad før alla förhandsbeställningar, tlf 91566925, Facebook
sannomgard.
Søndag 24. april kommer jag, Kerstin o Carolina ha kakbuffe på
kafén. Vi serverar rundstykker, kaffe och de bästa kakorna vi vet
om. Ni betalar 150 kr, och äter så mycket ni vill.
Välkomna ❤

Har du rom for en til?
For å dekke behovet for fosterhjem trenger Fosterhjemstjenesten
i Østfold 120 nye hjem i år. Det er spesielt behov for fosterhjem til
eldre barn og ungdom, til søsken og til barn med etnisk
minoritetsbakgrunn.
Over 11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem og antallet
øker fra år til år. I rekrutteringskampanjen «Har du rom for en til»
leter vi etter folk med rom for en til i livet sitt.
Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen
historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for
voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. For barna
handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper
til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja.
Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt. Det
handler om å føle seg trygg, og å vite at noen bryr seg.
Gode fosterforeldre finnes over alt. I store familier, små familier,
flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er
vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.
Alle som vurderer å bli fosterhjem, kan sammen med
Fosterhjemstjenesten i Østfold finne ut om dette er noe for deg
og din familie. På fosterhjem.no finner du mye
bakgrunnsinformasjon om å være fosterforeldre, informasjon om
kurs og møter og ikke minst en oversikt over barn som trenger
fosterhjem.
Vil du vite mer?
Ta gjerne kontakt med oss i Fosterhjemstjenesten Østfold:
Telefon: 466 16 900
E-post: fosterhjemstjenesten.ostfold@bufetat.no

Lag og foreninger
Rømskog skytterlag.
1.5 kl. 14.00 skyting om maimedaljen. Dette foregår på 200 m.
27.4 kl. 18.00 Skytetrening og klargjøring av 100 og 200 m.
Styret

Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 4.4 kl. 18.00

HUSK: Årsmøte i Støtteforeningen
avholdes på Rømskog Eldresenter mandag 4.4 kl. 20.00
(umiddelbart etter hyggeaften). Vi oppfordrer medlemmene i
støtteforeningen til å møte opp. Hilsen styret.
Strikkekafé
Husflidslaget starter opp strikkekafé i gamle spisesal. Den første
tirsdagen hver måned kl.18.00, samles vi for å strikke og kose
oss, med en kopp kaffe og hyggelig samvær.
Første gang vil være tirsdag 5.april 2016 kl.18.00.
Håper vi sees!
Mvh Arbeidstyret i Rømskog Husflidslag.
Rømskog bedehus
Ønsker du skyss til bedehuset på noen av våre arrangementer?
Kontakt May Tørnby på tlf. 98267657.

Aktivitetskalender
Ukedag
Lørdag

Dato Kl.
02.04 10.00

Hvor
Hva
Rømskog skytebane Skyting om
klassemedaljene
Tirsdag 05.04 10.00 Eldresenteret
Herresamlinger
Onsdag 06.04 20.00 Gymsalen
Aerobic
Torsdag 07.04 18.00 Kafeèn
Tilflyttertreff
Søndag 10.04 18.00 Bedehuset
Møte med Bjørnar
Holmedal
Onsdag 13.04 20.00 Gymsalen
Aerobic
Mandag 18.04 19.00 Festsalen
Viseklubben Lars
(konsert)
Onsdag 20.04 20.00 Gymsalen
Aerobic
Torsdag 21.04 08.00 Rømskog
Politisk dag
kommunehus
Lørdag 23.04 20.00 Bedehuset
Konsert med G. Nilsen
band
Mandag 25.04 19.30 Frammøte ved
Ut på tur med Stemningen
kommunehuset
turlag
Onsdag 27.04 20.00 Gymsalen
Aerobic
Tirsdag 03.05 10.00 Eldresenteret
Herresamling
Innlegg til Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20 i måneden. Bruk Arial som
skrifttype.

