RØMSJINGEN
Desember 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

Ordføreren har ordet
Rømskog kommune har et Næringsfond. Finansieringen
av fondet har tidligere kommet fra statlige overføringer til
distriktsutvikling, men kommunen har også avsatt midler.
Målsettingen med fondet er å styrke muligheten til lokalt
næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets
forutsetninger og muligheter. Det er gledelig å registrere at det er
søkere til fondet – at det er noen som tør å satse.
Formannskapet tildelte i møte 3.11 kr 75 000 til eier av Nord
Trandem gård. Her er ny driftsbygning og produksjonslokale
under oppføring. Virksomheten baseres på husdyrhold og
foredling av landbruksbaserte produkter. Det legges også opp til
at kundene ønskes velkommen inn på tunet for å kjøpe
produkter.
Bedriften X-team AS på Bunes ble tildelt kr 50 000. Virksomheten
tilbyr ungdom opplæring i karosseri-, lakkverksted, samt båt-, bilog motorsykkelverksted. Dette tilbudet gis både til de som blir
plassert på Bunes via barnevernstiltak, og de som kommer via
samarbeid med Bjørkelangen videregående skole. Tilskuddet er
søkt til dekning av investeringer for å imøtekomme dette tilbudet.
Selv om disse prosjektene har en kostnadsramme langt over
fondets betydning, ønsker kommunen å være en bidragsyter og
støttespiller til denne flotte gründervirksomheten.
Formannskapet tildelte også kr 45 000 til kommunens deltakelse i
et Interregprosjekt i regi av Utmarksavdelingen. Prosjektet har
som målsetting å utvikle produkter som turister kan tilbys når de
ferdes i våre grenseområder enten på sykkel eller til fots.
Forøvrig foregår det ytterligere nyetableringer og videreutvikling
innen flere bransjer på Rømskog. Holth Skogsdrift AS har
ekspandert med flere maskiner. Normeka AS har behov for mer
næringsareal og har tatt i bruk nytt lokale. På Sør-Sandem gård
står ny driftsbygning ferdig og klar til økt satsning på sauehold.
Jeg ønsker alle næringsdrivende på Rømskog lykke til!
På samme måte som næringslivet trenger gründere, så har
lokalsamfunnet vårt stor glede av ildsjeler i lag og foreninger. Vi
har nettopp hatt gleden av å ta del i «Jul på Rømskog» For en

flott dag! Tusen takk til styringsgruppa og alle arrangører rundt
om i bygda!
Gjennom året er det arrangert mange ulike tilstelninger som
krever sitt. (Glemmer heller ikke all dugnad som legges ned i alle
lokale lag – og foreninger.) Det er verdifullt. På vegne av oss alle;
Tusen takk!
God advent !
Thor Håkon

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Kommunestyremøte 15.12.2016 kl. 18.00

Viktig info fra Biblioteket:
Biblioteket holder åpent torsdag den 15.12 fra 12.00 til 16.00.
Biblioteket er stengt torsdag den 22.12 og i romjulen.
Første dag etter nyttår er mandag 2.1.17 fra 12.00 til 18.00
TAKK FOR MEG
Jeg har vært kulturleder i Rømskog kommune i nesten 4 ½ år.
Jeg har stortrivdes her, og vil gjerne takke kollegaer i kommunen,
politikerne og alle dem som har vært med å bære kulturlivet i
Rømskog. Gjennom en del prosjekter, møter og initiativ er jeg
blitt kjent med mange av dere, det har krydret hverdagen min!
Kultur er en viktig post i kommunen, og samtidig mest utsatt. Jeg
er overbevist om at dere rømsjinger klarer både å bevare og
opprettholde den egenartede og mangfoldige kulturen dere har
rundt dere. Jeg kommer til å arbeide med kulturminneplanen for
Rømskog noen tid fremover, og dukker vel opp her fra tid til
annen.
Beste hilsen Elizabeth Wirsching

Ny kulturleder i Rømskog kommune
Rita Berget Lindblad fra Rødenes begynner som kulturleder i 40
% stilling 1.1.17.
Hun har vært kulturleder i Aremark kommune og arbeider som
informasjonsansvarlig i Fossumkollektivet i Spydeberg.
Velkommen til Rømskog!

Salg av middag på Eldresenteret
Fra og med 2.desember 2016 åpner vi opp for at dere kan kjøpe
middag på Eldresenteret på fredager. Vi har plass til seks ekstra
personer rundt middagsbordet. Her vil «førstemann til mølla
gjelde». Middag og dessert koster 57 kroner og serveres kl.
13.00. Dere må bestille på mandag i samme uke, og betale på
kjøkkenet når dere har spist. Matombringing vil fortsatt kreve et
vedtak. Telefonnummer: 982 67 685 /982 67 655

Påminnelse om gå-grupper i regi av
Frisklivssentralen.
Gå-gruppene er et forebyggende tiltak hvor målet er
å gi et tilbud som både gir fellesskap rundt fysisk aktivitet, og som
kan bidra til økt sosialt nettverk
Vi ønsker å minne om dette tilbudet. Frivilligsentralen stiller med
turvert på hver gruppe. Vi møtes på arbeidsstua på Hjemmet.
Gruppe1: Onsdag klokken 10.30 – litt kortere tur
Gruppe2: Torsdag klokken 13.30- litt lengre tur
Velkommen!

Hold av onsdag 7. desember 2016
Ernæringsfysiolog Hanne Lessner kommer til Rømskog i regi av
Frisklivssentralen! Tid: 7.desember 12.30 – 14.30. Sted: Gamle
spisesalen på Kommunehuset. Hun vil snakke om sunt kosthold
og trender. Hva er helsefremmende kost? Hva er riktig og viktig
kost ved nedsatt funksjonsevne?
Alle er velkomne!

Kan du hjelpe til? Frivilligsentralen leter etter praktisk
hjelp!
Vinteren kommer og kanskje noen trenger hjelp med snømåking
eller ei bøtte med grus. Ring eller send melding hvis du kan
bidra!
Historielaget trenger hjelp med maling på Kørren (innvendig).
Kan du hjelpe til?
Ta kontakt! Annemieke 93973964,
frivilligsentral@romskog.kommune.no
Følg frivilligsentralen på Facebook og les om siste nytt!
Ønsker dere en fin adventstid og en riktig God jul og Godt nyttår!

Ledig Ungdomsleilighet.
Rømskog kommune har ledig ungdomsleilighet til leie fra 1.mars
2017. Ungdom mellom 18 og 30 år som ønsker leie bolig i
kommunen, bes kontakte kommunens servicetorg på telefon 69
85 91 77 eller på e-post postmottak@romskog.kommune.no.
Siste frist for henvendelser er 31.12.2016. Tildeling foretas ved
loddtrekning.

Lag og foreninger
Hobbykveld - Rømskog Husflidslag
Første tirsdag i måneden arrangerer vi hobbykveld for alle som er
interessert. Det er et uformelt treff med muligheter for å utveksle
idéer, og gi hverandre en hjelpende hånd. Enkel servering, kr.
20,- pr. pers. Velkommen. Tirsdag 6. desember er vi i den gamle
spisesalen kl. 18.00.
Rømskog husflidslag arrangerer lysstøping torsdag 15.12
Velkommen i skolens sløydsal kl. 18.00. Barn under 12 år må ha
følge med en voksen.
Pris for lysstøping pr. par: Kr.10,Påmelding til Trine Lise Øwre tlf.nr. 98898288 innen
12.desember.

Turstier
Det er mange som er ute og trimmer i de blå-merkede turstiene til
idrettslaget, og det er flott. I år har vi også hatt konkurranse om
hvem som har flest besøk i løpet av perioden bøkene har ligget
ute, i tillegg til uttrekkspremie. Tellingen gikk fra 01.05-01.10.16,
selv om noen av bøkene lå i kassene lenger enn denne tiden.
De som har vunnet uttrekkspremie er:
Damtjernrunden (325 besøkende): Jan Kristian Bergquist
Sundsrud/Vestsida (250 besøkende): Knut Tore Ringsbu
Venemoen (736 besøkende): Anders Taraldrud
Stemningen (459 besøkende): Bjørn Terje Norheim
Strandveien (88 besøkende): Nina Malnes
Hølvannet (72 besøkende): Øyvind Jørgensen
Rømsjøen rundt (185 besøkende): Kristina Bergquist
Vinnerne av flest besøk er:
Damtjernrunden: Gunhild Bergquist (68)
Sundsrud/Vestsida: Daniel Bergquist (19)
Venemoen: Jeanette Myrvold Jansson (49)
Stemingen: Lisbeth Ademaj (109)
Strandveien: Nina Malnes Berg (78)
Hølvannet: Trygve Ekeheien (11)
Rømsjøen rundt: Øystein Myrvold (30)
Vinnerne får et gavekort fra G-sport på kr 300,-

Rømskog kirke fredag 9.12 kl.18.00 og 20.30.
Julekonsert med Knut Anders Sørum, Nora Jabri og Lewi
Bergrud.

Blåtoner i Rømskog kirke den 9. desember kl. 18.00 er utsolgt.
Men det er satt opp en ekstrakonsert kl. 20.30. Billetter fås via
Ticketmaster eller i døra dersom det er ledige billetter.
Velkommen.

Velkommen til "Julestemning med Sound of Sisters" i
Marker rådhus søndag 4. desember kl. 16 og kl. 19!
Billetter selges på nett (250 kr for voksne og 150 kr for barn
under 12 år.)
Konsert kl. 16:
https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1344&show_id=5087658
Konsert kl. 19:
https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1344&show_id=5087663

Gudstjenester i desember:
Gudstjeneste. Søndag 4.12 kl. 11.00.
Skolegudstjeneste. Onsdag 21.12 kl. 11.00.
Julaftensgudstjeneste. Lørdag 24.12. kl. 16.00.
Midnattsgudstjeneste. Lørdag 31.12 kl. 23.15.

Konsert med Faulk torsdag 8.12
kl. 19.00 i kommunehusets gamle
spisesal.
www.faulk.no FAULK på Facebook
https://www.facebook.com/Faulk-623824174420192/
Kontakt Per-Øivind Johannessen for mer info:
90732111, poj@poj.no

Aktivitetskalender
Søndag 4.12 11.00 Rømskog kirke
Gudstjeneste
Søndag 4.12 18.00 Ungdomslokalet
Skytetrening
Tirsdag 6.12 18.30 Biblioteket
Språkgruppe
Søndag 11.12 18.00 Ungdomslokalet
Skytetrening
Tirsdag 13.12 10.30 Gymsalen
Pensjonistfest
Torsdag 15.12 18.00 Kommunehuset
Kommunestyremøte
Søndag 18.12 18.00 Ungdomslokalet
Skytetrening
Mandag 26.12 10.00 Rømskog skytebane Julepokalen
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20. i hver måned. Bruk Arial
som skrifttype.

