RØMSJINGEN
Juli 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

God
sommer!

Ordføreren har ordet
Kommunestyremøtet 20. juni
Kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak om å bygge
ny butikk på Rømskog. Det er et svært viktig vedtak for
bygda. Et lokalsamfunn som vårt er avhengig av en god
dagligvarebutikk. Rømskog Næringsselskap AS skal stå for
byggingen og har inngått leieavtale med dagens driver. Planen er
at dette skal stå klart i 2017.
Kommunestyret behandlet også hvorvidt Rømskog kommune
skulle danne en ny kommune sammen med Aurskog-Høland. En
noe uventet behandling av saken endte med 7 stemmer for
fortsatt egen kommune og 6 stemmer for en sammenslåing. Det
betyr at Rømskog består som egen kommune. Endelig
avgjørelse i saken fattes av Stortinget våren 2017.
Flyktninger
En familie, mor og fire barn har flyttet til Rømskog. De er
flyktninger fra Syria og kom til Norge høsten 2015. De har sittet i
to ulike mottak før de kom til Rømskog 3. juni. Har du lyst til å
være et medmenneske for dem, kan du ta kontakt med
Annemieke i Frivilligsentralen så hjelper hun til med å skape
kontakt. Vi ønsker dem velkommen til oss!
Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer 
Thor Håkon

Skolestart 18.august
Skolen starter opp igjen etter sommerferien torsdag 18.8.
2.-7. klasse begynner kl. 08.00. 1. klasse møter utenfor skolen
kl. 08.45. Vi ønsker alle nye og "gamle" elever velkommen til et
nytt skoleår!

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Formannskapsmøte 22. august kl. 16:00,
kommunestyresalen

Vil du være medlem i forliksrådet eller
skjønnsmedlem for Rømskog?
Kommunen skal oppnevne dette for perioden 2017-2020. Som
skjønnsmedlem er det spesielt ønskelig med kompetanse fra
bruk og drift av fast eiendom eller regnskap. Se mer informasjon
på hjemmesiden vår, og meld deg til kommunen før 8.7.16 hvis
du ønsker å bli valgt.

Flyktningefadder?
Har du mulighet for å være med å bidra til at flyktninger som
kommer til Rømskog kan trives og finne seg godt til rette?
Er du ei jente og ca. 13 år?
Er du (gutt/jente) på 20-30 år?
Er du ei dame og ca. 45-55 år?
Da trenger vi deg!
Da kan du melde deg som fadder for en eller flere flyktninger til
frivilligsentralen@romskog.kommune.no, 98 26 76 28 eller
komme innom på biblioteket på tirsdager kl. 08.00-15.30.
Familien har også behov for skyss. Kan du tenke deg å stille opp
med bil slik at de kan ringe deg ved behov? Ta gjerne kontakt.
Frivilligsentralen er stengt i sommerferien uke 27 tom. 31. Åpen
igjen 9. august.
God sommer!

Hei arbeidsgivere i Rømskog!
Kommunen skal bosette flyktninger i 2016. I forbindelse med
deres introduksjonsprogram har vi behov for praksisplasser, i
første rekke på deltid.
Dere vil kunne bli kontaktet med forespørsel om det er muligheter
i deres bedrift.
Dere kan også kontakte kommunen dersom dere ønsker mer
informasjon, eller vet at dere kan tilby praksisplasser. Vi håper på
et godt samarbeid med næringslivet!
Kontaktinfo: Unni Degnes tlf. 90728703
unni.degnes@romskog.kommune.no

«Prosjektstøtte kultur 2016».
Kommunen har ca. kr 30 000 til å støtte lokale initiativ og
prosjekter.
Alle som har planer om å gjennomføre et arrangement, holde et
stevne, ha en konsert o.l., kan søke om støtte. Det gjelder
enkeltpersoner så vel som lag og foreninger.
Kriteriet for å søke er
1. Beskrivelse av prosjektet
2. Det legges ved et budsjett med maks støttebeløp kr 5 000.
3. Kontaktperson med postadresse, emailadresse og
kontonummer.
Søknadsfristen 18.8.16 Søknad sendes til:
postmottak@romskog.kommune.no

FERIE SOMMEREN 2016:
Legekontoret har stengt uke: 28 og 32
Lege treffes på Bjørkelangen legekontor 63852692
Helsesøster har ferie i uke: 27, 28 og 29
Helsesøster treffes på Bjørkelangen hele sommeren fra uke
26 – 32 på telefon 63852692.
Fysioterapeut har ferie i uke: 27, 28 og 29
Ergoterapeut har ferie i uke : 30, 31 og 32
Ved øyeblikkelig hjelp ring 113 eller legevakta 116 117

har sommerstengt mandag 18.07 og mandag 25.07.

HVEM HAR LÅNT FRA KØRREN:
Gassgrill
Avlang grill m/tak
Hvite sammenleggbare bord
Markører til Volleyballbanen
Må leveres tilbake til Kørren snarest.

BARNE OG UNGDOMSFESTIVAL
LØRDAG 10. SEPTEMBER FRA 12.00 TIL 17.00
SETT AV DATOEN
Vi kan allerede røpe at det blir et «mini»sirkus, sirkusworkshop
og hoppeslott.

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.

Gudstjenester

17. juli kl. 11.00 i Rømskog kirke
21. august kl. 11.00 Bråten, Trosterud sammen med
Østervãllskog menighet. Under kirkekaffen orienterer Frank
Jensen om gården og Hemming Ringsby forteller om livet i Utroa
før i tida.

Lag og foreninger

Program Kørrefestivalen
Onsdag 3. august
19:30 Konsert med PLUS
Torsdag 4. august
19:30 Møte med Martin Karlsson og lovsangsteam
Fredag 5. august
19:30 Møte med Siri Novak Jenssen og lovsangsteam
Barnemøte med KompisBolaget i Tinghuset
22:00 Konsert med Sound of sisters
00:00 Nattkonsert med Janne Hea i Tinghuset
Lørdag 6. august
11:00 – 14.00
Aktivitetsdag med KRIK Rømskog og SUP Rømskog
14:00 Juniormestermøte
15:00 Mestermøte
19:00 Møte med Siri Novak Jenssen og lovsangsteam
Barnekonsert med KompisBolaget i Tinghuset
22:00 Konsert med Samuel Ljungblahd
00:00 Nattverd
Søndag 7. august
11:00 Finale mestermøte
14:00 Familiemøte med KompisBolaget

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. august kl. 18.00

Fiskesommer ved Hølvannet!
Lørdag 13. august arrangerer Nordre Rømskog JFF årets
Fiskesommerfestival ved Kulevelta, Hølvannet.
Kjør Hølvassveien (vil bli merket fra Storveien) forbi Sundvannet.
Videre gjennom bommen, som står oppe for oss i dag, til veien
stopper. Vi er i gang fra kl. 12, og avslutter ca. kl. 17. Her blir det
fisking for både store og små, nye og gamle. “Foreldrefiskekurs”
kan vi også få til, om noen føler behov for det. Det blir også
fiskekonkurranse med premier.
NRJFF holder utstyr og agn, ta gjerne med egen stang. Vi
serverer grillmat og drikke.
Alt er gratis! Det eneste dere trenger å ta med er, tålmodighet,
godt humør og klær etter vær. Redningsvest for de minste kan
være lurt. Vi håper på en fin dag for hele familien.
Evt. spørsmål rettes til Truls Moen 93003190 el. Hilde
Rasmussen 48108078. Finn oss på Facebook – NRJFF.
Velkommen til fiskesommer!

Sommersesongen på Kørren avsluttes onsdag14. august.
Historielaget viser sin utstilling fra kl.13.00. Musikkafe med
Mathilda Røjdemo kl. 15.00.

Foto Robin Lund

Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller
sendes postmottak@romskog.kommune.no før den 20.5. Bruk
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