RØMSJINGEN
Februar 2017

Utgitt av Rømskog kommune
- skogens ro gir liv og vekst
ÅPNINGSTIDER:
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag kl 12.00-18.00
Torsdag kl 12.30-18.00
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 – 69810400
Spillhaug gjenvinningsstasjon
Tlf. 67 20 59 73
TELEFONER:
Kommunen:
Fax :
Barnehagen:
Skatteetaten:
NAV-kontoret:
Vaktsentralen:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

Gårsdagen
er historie
Morgendagen
er fremtiden
Dagen i dag

ER LIVET!

Ordføreren har ordet
Rømskog trenger befolkningsvekst. Det er viktig for å sikre
fortsatt drift av de kommunale tjenestene.
Befolkningsutvikling og vekst er i stor grad påvirket av hva
som finnes i markedet av tilgjengelige hus og leiligheter. Vi
er i en situasjon på Rømskog der tilgang på boliger er
svært begrenset. Det er derfor særdeles gledelig å meddele at
Bergquist Maskin & Transport AS og Holth Skogsdrift AS
etablerer et firma som skal drive markedsføring av Rømskog som
bosted, og bygge boliger for salg. De har kjøpt resterende
boligtomter på Haukenes/Sandumfeltet og Brøttumfeltet på
Vestsida av kommunen. Jeg har tro på at byggeprosjekter og
aktivitet gir ringvirkninger og tilflytting, og ønsker lykke til med
denne viktige satsningen.
Kommunen har til nå tatt imot 14 flyktninger. Kommunestyret har
åpnet opp for å ta imot ytterligere 10 i 2017. Det er gjort avtale
med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ) at det innen
april skal flytte en barnefamilie på fire til oss. Måtte vi ikke bare gi
de husrom, men også hjerterom!
Mange har kanskje fått med seg at Frivilligsentralen har flyttet inn
i «Cafè-bygget». Nå heter det STUA. Ønsket er at dette skal bli
en møteplass for alle. Jeg oppfordrer oss alle til å fylle den med
aktivitet og samvær. Stua står åpen alle dager fra kl 08.00 –
15.30. Ønsker du å bruke huset på andre tidspunkt, kan du
kontakte Frivilligsentralen: tlf. 98 26 76 28,
e-post: frivilligsentralen@romskog.kommune.no
For øvrig vil jeg slå et slag for Frivilligsentralens arrangementet
«En smak av verden på Rømskog» lørdag 11. februar, kl 15.00 –
18.30. Vi møtes i Rømskog kulturhus til mat og kulturopplevelser
fra sambygdinger fra ulike land.

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Viltnemda 2.2.17 kl. 18.00
Kommunestyremøte 9.2.17 kl. 18.00
Kontrollutvalget 14.2.17 kl 9.30
Utvalg for utvikling/plan 15.2.17 kl. 18.00
Utvalg for oppvekst/omsorg 16.2.17 kl. 18.00

Utleie av kommunale lokaler til konfirmasjon
Konfirmasjonsdagen i Rømskog kirke 2017 er fastsatt til søndag
28.mai. Vi tilbyr utleie av: Festsalen i Kulturhuset, ”Den gamle
spisesalen” i Kommunehuset og Kurøen. Tilbud om å få leie
lokaler blir kun annonsert i Rømsjingen, det vil ikke bli sendt
personlige brev til hjemmene. Frist for å melde interesse til
sentralbordet på Kommunehuset er 20.2.17. Umiddelbart etter
denne fristen vil det bli foretatt loddtrekning blant de interesserte.

Skattelistene for eiendomsskatt 2017 legges ut til
offentlig ettersyn
Kommunestyret i Rømskog har vedtatt følgende
eiendomsskattesats for 2017:
2 promille for bolig og fritidseiendommer.
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av
eiendomsskatt og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15,
legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre
uker fra 1. mars. Skattelisten blir lagt ut på kommunehuset og
kommunens hjemmeside.
Eiendomsskattekontoret
Dialogmøte
Lag og foreninger er velkommen til dialogmøte på
kommunehuset mandag 13.2 kl. 18.00. Kultur og
Frivilligsentralen vil informere om planlagte aktiviteter, og vi
ønsker innspill og dialog om veien videre. Enkel servering.

Endring av bibliotekets åpningstider
Mandag 12:00 til 18:00
Torsdag 12:30 til 18:00

Kulturmidler for 2017
Søknadsskjema ligger ute på kommunens hjemmeside.
Søknadsfrist 10. mars.

Bygdekino torsdag 9. februar
Ungdomsfabrikken har kiosksalg
Kl. 18:00
Marcus & Martinus - Sammen om drømmen
Tillat for alle

Kl. 20:00
En gatekatt ved navn Bob
Aldersgrense: 9 år

Mer informasjon om filmene på www.bygdekinoen.no

Salg av middag på Eldresenteret
Vi har plass til seks ekstra personer rundt middagsbordet på
fredager. Her vil «førstemann til mølla gjelde». Middag og dessert
koster 60 kroner og serveres kl. 13.00. Dere må bestille på
torsdag i samme uke, og betale på kjøkkenet når dere har spist.
Telefon 982 67 685 / 982 67 655
Matombringing forutsetter søknad og vedtak.

EN SMAK AV VERDEN PÅ RØMSKOG

LØRDAG 11. FEBRUAR KL 15.00-18.30
FÅR DU EN «SMAK AV VERDEN» PÅ RØMSKOG
KULTURHUS (MAT, MUSIKK, UNDERHOLDNING M.M)
ALLE SOM BOR OG JOBBER PÅ RØMSKOG ER
HJERTELIG VELKOMMEN!
VÅR TIDS RØMSJINGER KOMMER FRA MANGE
FORSKJELLIGE LAND, BL.A. SVERIGE, NEDERLAND,
ENGLAND, TYSKLAND, SYRIA, LITAUEN, THAILAND.
VI VIL GJERNE SAMLE ALLE…OG BLI KJENT MED
HVERANDRES KULTUR.
DET VIL BLI LODDSALG I LØPET AV ARR. KR. 10,- PR
LODD.
ARR. FRIVILLIGSENTRALEN
Ungdomsklubben i Rømskog
Vårhalvåret 2017 har vi åpent torsdager kl.18.00-21.00 I feriene
har vi stengt. Ungdomsklubben i Rømskog er en rusfri, nøytral og
sosial møteplass uten prestasjonspress. Tilbudet gjelder fra 6.
klasse til 18 år.
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog

Eldresenter mandag 6.2 kl. 18.00

Hjertelig takk til støtteforeningen ved Rømskog eldresenter.
På vegne av beboere og ansatte ved Eldresenteret vil jeg rette
en stor takk til støtteforening her på «Hjemmet». Dere har bidratt
med en fantastisk og uvurderlig innsats gjennom hele året. Både
gjennom de månedlige hyggekveldene og gjennom basar og
innsamlinger. Dere har kjøpt inn både gardiner, duker og nyttige
ting (som mangler på kjøkken og stue,) slik at det dannes en
hyggelig og god atmosfære for våre beboere. I april i fjor var
«Hjemmet» dekket til fest for både beboere og pårørende, samt
de som bor i trygdeboliger og omsorgsboliger. Da ble det servert
en flott hjortemiddag med alt tilbehør.
TUSEN TAKK fra Helse- og omsorgsleder Kristin

Jubileumstur med Stemningen turlag
Det er 10 år siden Stemningen turlag gikk sin første tur, og den
gikk til Venemoen. Tirsdag 24. januar kl 18.30 blir det ny tur til
Venemoen, og p.g.a. jubileet blir det enkel servering. Frammøte
ved kommunehuset.

Lag og foreninger
Rømskog Misjonsforening
Ønsker du å leie bedehuset til konfirmasjon? Meld din interesse
innen 20.2.17 til Kristin Krogstad, tlf/sms 45422301. Medlemmer i
misjonsforeningen og ungdomsforeningen har fortrinnsrett.

Årsmøte i Rømskog KrF
Tirsdag 14.2.017 kl. 19 i spisesalen på kommunehuset
Vanlige årsmøtesaker og besøk fra Østfold KrF.
Servering og loddsalg. Saker som ønsket behandlet må være
levert til styret innen 7.2.17. Vel møtt!
Rømskog pensjonistforening
Årsmøte 9. februar kl. 18.00. Styremøte kl. 18.00. Vanlige
årsmøtesaker. Åresalg og kaffe. Jens Bohlin kåserer.
Nye og gamle pensjonister hjertelig velkommen.
Rømskog Historielag avholder årsmøte torsdag 16. februar kl.
19.00 i gamle spisesalen i Kommunehuset. Vanlige
årsmøtesaker. Enkel bevertning. Velkommen! Styret
Rømskog kirkes Blomsterfond har fått nytt navn:
Rømskog kirkefond
Dette fondet ble etablert i 1967. Bakgrunnen for opprettelsen var
å gi et alternativ til båreblomster ved begravelser. I stedet kunne
man gi en pengegave som skulle brukes til forskjønnelse av
kirken og kirkegården. I nyere tid er fondet blant annet brukt til
utskifting av kirkeklokken og utstyr til kirkegårdsdriften. Fondets
funksjon er like aktuell i dag. Derfor ønsker menighetsrådet å
løfte fram kirkefondet som et godt formål.
Menighetsrådet
Kirkekor i Rømskog
Mathilda organist inviterer alle sang-glade til å bli med i et
uhøytidelig "kirke-kor". Vi møtes første gang søndag 12. februar
kl. 9.30 i kirken. Da øver vi inn et par sanger som vi framfører i
gudstjenesten kl. 11.00. Det er helt uforpliktende å møte opp
første gangen - og alle kan bli med! Velkommen!
Menighetsrådet
Husflidslaget
Neste hobbykveld tirsdag 7/2 kl.18.00 blir i Stua (fd. Kafen)
isteden for i gamle spisesalen.

Rømskog Bluesklubb arrangerer - åpent medlemsmøte for
alle, torsdag 23. februar kl. 19.00 i den gamle spisesalen på
kommunehuset. En representant for Norsk Bluesunion vil komme
og være tilstede. Her kan alle komme og få mer informasjon om
Rømskog Bluesklubb og hva vi har som gjøremål og formål i
2017. Alle er hjertelig velkommen til en hyggelig aften.

Aktivitetskalender
Ukedag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

Dato
02.02.
05.02
07.02
09.02
11.02
12.02
12.02
14.02
14.02
15.02

Kl.
18.00
18.00
18.30
18.00
15.00
11.00
18.00
18.30
18.30
18.00

Hvor
Kommunehuset
Ungdomslokalet
Eldresenteret
Kommunehuset
Kulturhuset
Rømskog kirke
Ungdomslokalet
Eldresenteret
Stua gml kafeen
Kommunehuset

Torsdag 16.02 18.00 Kommunehuset
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag

19.02
21.02
26.02
26.02
28.02

18.00
18.30
11.00
18.00
18.30

Hva
Viltnemda
Skytetrening
Sjakk
Kommunestyremøte
En smak av verden
Gudstjeneste
Skytetrening
Sjakk
Språksprell
Utvalg for plan og
utvikling
Utvalg for oppvekst
og omsorg
Skytetrening
Sjakk
Gudstjeneste
Skytetrening
Ut på tur

Ungdomslokalet
Eldresenteret
Rømskog kirke
Ungdomslokalet
Frammøte ved
kommunehuset
Tirsdag 28.02 18.30 Eldresenteret
Sjakk
Tirsdag 28.02 18.30 Stua gml kafeen Språksprell
Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller
sendes postmottak@romskog.kommune.no før den 20. i hver
måned. Bruk Arial som skrifttype.

