RØMSJINGEN
Mai 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

Det bästa som vi ägar,
det kan man inte giva,
det kan man inte säga
och inte heller skriva.
Det bästa i ditt sinne
kan intet förorena.
Det lyser djupt där inne
för dig och Gud alena.
Det är vår rikdoms råga
att ingen ann kan nå det.
Det är vårt armods plåga
att ingen ann kan få det.
Karin Boye

Ordføreren har ordet
Vi spør!

Jeg har undertegnet en intensjonsavtale om
kommunesammenslåing med Aurskog-Høland kommune. Ved
store og viktige valg er det ikke uvanlig å spørre befolkningen til
råds. Når vi nå står ovenfor valget om å fortsette som egen
kommune eller danne en ny med Aurskog-Høland kommune,
ønsker vi politikere å innhente råd fra Rømsjingene. Alle myndige
personer over 18 år skal ha mottatt et spørreskjema vedrørende
dette. Dersom du ikke har svart, vil jeg oppfordre deg til å
gjøre det. Svarfristen er 5. mai.
En spørreundersøkelse er ikke ment å være en enkel måte å
skyve vekk ansvaret fra oss som folkevalgte, men gir dere oss
politikere et tydelig svar så ville det være til stor hjelp.
Oppslutningen om undersøkelsen vil selvsagt være avgjørende
for vektingen av resultatet. En oppslutning på minst 50 % bør
være tilstede, men 50 % «vet ikke» - svar er ikke noe verdt. Men
hvis i nærmere av 2/3 av Rømsjingene sier nei til avtalen, så vil
det telle meget sterkt i min avgjørelse.
På forhånd takk for engasjement og svar!
Thor Håkon

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Utvalg for Utvikling og Plan og Utvalg for Oppvekst
og Omsorg 19. mai kl. 18.00
Formannskapsmøte 6. juni kl. 16.00
Kommunestyremøte 20. juni kl. 18.00
Utleiekontor
Kommunen har ledige kontorer i 2.etasje i kommunehuset for
utleie til næringsdrivende. Noe for ditt firma? Ta kontakt med

ordfører eller rådmannen for en uforpliktende prat.
Vil du være meddommer/skjønnsmedlem for Rømskog?
Kommunen skal oppnevne dette for perioden 2017-2020. Se mer
informasjon på hjemmesiden vår.

Invitasjon til feiring av 17. mai på Rømskog
Tradisjonen tro inviterer vi til felles feiring av Norges nasjonaldag
på Rømskog - en dag der vi alle i felleskap gjør feiringen av
17. mai til en festdag.
Programmet starter klokka 07.00 på Klinten. Vi samles til en
stemningsfull stund med korpsmusikk, kaffedrikking og en
fantastisk utsikt over bygda. Parkering ved skytterbanen; skilting
derfra. Ta med kaffe og noe å bite i!
Klokka 11.00 er det gudstjeneste i kirken. Barnegospel synger.
Barnetoget starter fra «Eidet» klokka 12.00, med
Rømskog/Setskog musikkorps i front. Toget går til skoletoppen,
bort til Eldresenteret og avsluttes ved kommunehuset.
Her skal vi feire dagen sammen med leiker, taler, matpause
underholdning og loddsalg. Dagens tale blir holdt klokka 13.00.
Det blir salg av mat og drikke på kulturhuset. Mange tar også
med egen mat, campingstol og bord. Bruk dagen til å bli kjent
med flere. Ta med en ekstra stol og la feiringen bli en dag for
alle! Klokka halv tre vil ordføreren dele ut «Ungdommens
Kulturpris». Etter dette rundes dagen av.
Velkommen til feiring av 17. mai på Rømskog!
Hilsen 17.mai komiteen 2016 - Bøkroken og Klubbekroken
VIL DU HA STAND PÅ «Rømskogdagen»?
Kørren åpner for sommeren lørdag 18.6 fra kl. 12.00
Da vil vi gjenopplive Rømskogdagen, og inviterer håndverkere,
bønder, kunstnere, lag og foreninger til å stå på egen stand (ta
med eget bord). Dette gjelder også nytt/brukt/bytte stand: klær,
bøker, o.l. Påmelding til

annemieke.van.middelaar@romskog.kommune.no eller
elizabeth.wirsching@romskog.kommune.no Frist 11.6.16

Rømskog legekontor er stengt mandag 6. juni.
BYGDEKINO 12.mai
Aldersgrense 9 år
Kl. 18.00

Kl. 20.00

Uformell språkgruppe for alle som ikke har norsk
som morsmål – i møte med norske
Vi møtes i biblioteket/frivilligsentralen tirsdag kl. 18.30-20.00.
Tirsdager våren 2016: 3/5, 10/5, 24/5, 31/5, 7/6 og 14/6
Program kan være:
•
Vi prater sammen
•
Vi leser avis
•
Vi hjelper hverandre med språk/uttrykk/lekser
•
Vi blir kjent med hverandre
•
Vi blir presentert for hverandres land og kultur
Ta gjerne kontakt om du lurer på om dette er noe for deg. Ellers
er det bare å møte opp på biblioteket og bli med i gjengen :)
Har du norsk som morsmål? Hjelp gruppen til å bli bedre i
norsk! Meld deg som frivillig og bli med!
frivilligsentralen@romskog.kommune.no eller 98 26 76 28

DUGNAD TORSDAG 2. JUNI FRA KLOKKEN 16.00
VI GJØR KØRREN ISTAND FOR SOMMEREN
Ta med rake, enkelt hageredskap og kaffe!
VELKOMMEN. Arr: Kørrestyret

Rømskog Kulturskole inviterer til sommeravslutning
tirsdag 31.mai kl. 17.00 i gymsalen. Trond Aarstad åpner
med sine elever i musikk. Dans og Drama viser «Gutten som gikk
til Nordavinden». Kreativt arbeid har fremvisning av sine arbeider.
Alle i og utenfor bygda er hjertelig velkommen!

Lag og foreninger
Turorientering
Fra 1.5 er det klart for nye turer i Rømskogs skoger. 30 poster
henger nå ute frem til 1.10. Poser med kart, informasjon og
kontrollkort fås kjøpt på Joker Rømskog (kr 100).
Turorienteringspostene tas når en vil og i eget tempo,
rekkefølgen 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!
Ski- og orienteringsgruppa Rømskog IL
Turstier
Fra 1. mai vil det ligge ute bøker til å skrive navn i ved de
blåmerkde løypene. Vi håper det er mange som vil benytte seg
av de fine stiene som er tilgjengelige her i Rømskog. Det er
blåmerkede løyper på Vestsida: Damtjernrunden og Vestsidarunden. På Nordsida er det Stemningen, Venemorunden,
Hølvassrunden og Strandveien. Det ligger også ute en bok
“Rundt Rømsjøen” for sykkel.
Bøkene vil ligge ute til ca. 1. oktober, og det blir foretatt en
trekning på et gavekort fra hver bok/løype. God tur!
Orienteringsløp 3. mai

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.
Strikkecafé i gamle spisesal tirsdag 3.5 og tirsdag 7.6
kl. 18.00. Kaffe og noe attåt kr 20. Mvh Husflidslaget
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 6.6 kl. 18.00
Rømskog bedehus
Ønsker du skyss til bedehuset på noen av våre arrangementer?
Kontakt May Tørnby på tlf. 98267657.
Dugnad i kirken tirsdag 10.5 kl. 17.00.
Vi er takknemlig om du vil være med å rengjøre kirken vår.
Ta med vaskebøtte og møt opp.
Hilsen menighetsrådet

Rømskog Skytterlag avholder ordinær trening på bane –
DFS - på 100m og 200m onsdagene; 11.5, 18.5, 25.5 og 1.6 –
alle dager klokken 18.00.
Vi oppfordrer særlig ungdom – fra 10 år – til å komme på
skytebanen. Våpen til utlån – kal. 6,5 og kal 22.
Disse kveldene ønsker vi også alle jegere velkommen til
storvilttrening/prøve på 100m blink, rein og stille elg.
Konkurranser bane – DFS;

Søndag 1.5 kl. 14.00 – Maimedaljen
Onsdag 8.6 kl. 18.00 – Datafatet
Onsdag 15.6 kl. 18.00 – Klassemedaljen
Vel møtt på skytebanen!
Styret

Nordre Rømskog jff avholder storvilttrening/prøve på 100m
blink, rein, stille elg og løpeelg fredagene;
20.5, 27.5 og 10.6 – alle dager kl. 17. 30.
Alle jegere er velkommen. Her er store muligheter til å bli jaktklar
allerede før ferien! Vi oppfordrer også elgjegere til å stille på
Åpent elgbanestevne lørdag den 4. juni.
Påmelding fra kl. 10.00 til 11.00. Kiosksalg.

Pensjonistforeningen
Det er fortsatt ledige plasser på dagsturen 19. mai som går til
Sandefjord-Strømstad.

4 dagersturen i år går til Skeikampen 16.-19. august.
Vi skal bo på THON Hotell Skeikampen. Dagsturer går til
Prøysenhuset, Lillehammer, Maihaugen og Aulestad. På
hjemturen kjører vi innom Løiten Brenderi og Lysstøperi. Ved
minimum 40 deltagere er prisen kr 5.250,- Opplysninger og
påmelding til Thor Haugen innen 13.06.16. Tlf. 924 44 002.
Uansett alder, velkommen med! Hilsen Turkomiteen

Skogdag lørdag 28. mai
Rømskog Skogeierlag og Høland-Setskog Skogeierlag i
samarbeid med Glommen Skog SA, arrangerer skogdag i
Skjemdalen i Setskog hos skogeier Rolf Christian Spilhaug
lørdag 28. mai med start kl. 12.00. Det blir skiltet fra Tangen
krysset. Temaer er planlegging av og bygging av skogsbilvei og
planting av skog. Det blir også en familievennlig natursti med
flotte premier, og servering av mat og drikke.
Velkommen.

1. mai i Rømskog
Rømskog Arbeiderparti arrangerer 1. - maifrokost i den gamle
spisesalen kl. 09.30. Ca. kl.10.30 blir det tale for dagen av
Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen.
Velkommen. Styret

Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Søndag 01.05 09.30

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

03.05
03.05
04.05
08.05
09.05
10.05
11.05
11.05
12.05

Torsdag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

12.05
12.05
15.05
17.05
18.05
18.05
19.05

Hvor
Gamle spisesalen,
Kommunehuset
14.00 Rømskog
skytebane
10.00 Eldresenteret
18.30 Biblioteket
20.00 Gymsalen
10.00 Bedehuset
18.00 Bedehuset
18.30 Biblioteket
18.00 Skytebanen
20.00 Gymsalen
17.00- Rømskog kirke
20.00
18.00 Gymsalen
20.00 Gymsalen
11.00 Rømskog kirke
11.00 Rømskog kirke
18.00 Skytebanen
20.00 Gymsalen
18.00 Kommunehuset

Hva
1. mai frokost

Søndag 01.05

Maimedaljen

Lørdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Mandag

21.05
24.05
25.05
25.05
29.05
30.05

19.30
18.30
18.00
20.00
11.00
18.30

Tirsdag 31.05 18.30
Onsdag 01.06 18.00

Bedehuset
Biblioteket
Skytebanen
Gymsalen
Rømskog kirke
Frammøte ved
kommunehuset
Biblioteket
Skytebanen

Herresamling
Språkgruppe
Aerobic
Frokostmøte
Rake bakken!
Språkgruppe
Treningsskyting
Aerobic
Åpen kirke
Kino, Jungelboken
Kino, Civil War
Gudstjeneste
17. mai gudstjeneste
Treningsskyting
Aerobic
Møte i Utvalg for Plan og
Utvikling og møte i Utvalg
for Oppvekst og Omsorg
Møte med Bjørn Tørnby
Språkgruppe
Treningsskyting
Aerobic
Konfirmasjonsgudstjeneste
Ut på tur med Stemningen
turlag
Språkgruppe
Treningsskyting

Onsdag 01.06 20.00 Gymsalen
Aerobic
Torsdag 02.06 18.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20.5 Bruk Arial som skrifttype.

