RØMSJINGEN
April 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

PÅ JORDEN ET STED
Tro ikke frosten som senker
en fred
av sne i ditt hår.
Alltid er det på jorden et sted
tidlig vår.
Tro ikke mørket når lyset går
ned
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden et sted
soloppgang.
André Bjerke

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Politisk dag 27.4 kl 8.00
10.30 Formannskap/adm.utvalg
10.30 Utvalg for oppvekst og omsorg
10.30 Utvalg for utvikling og planutvalg
10.30 Brukerutvalget
14.30 Kommunestyret
Sammenslåing av Rømskog og Aurskog-Høland kommuner
Kommunene har søkt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om
sammenslåing. I henhold til Inndelingslovens § 26 og intensjonsavtalens
pkt. 5.3.1 skal det opprettes en fellesnemnd for de to
opprinnelseskommunene hvis Stortinget i 2017 vedtar sammenslåing av
Aurskog-Høland og Rømskog kommune. Fellesnemnda skal forberede og
gjennomføre arbeidet med å bygge den nye kommunen som trer i kraft
1.1.2020. Fellesnemnda har det overordnete ansvaret for å sikre at den
nye kommunen etableres med gode og effektive løsninger. Fellesnemndas
mandat er bl.a:
• Sørge for at regler og avtaler om ansatte og tillitsvalgtes medvirkning og
medbestemmelse blir ivaretatt.
• Etterspørre og avklare prinsipielle forhold vedrørende
sammenslåingsprosessen.
• Spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen skal drøftes i
fellesnemnda før vedtak i opprinnelseskommunen.
• Behandle budsjett og økonomiplan for 2020-2024. Det nye
formannskapet skal avgi budsjettinnstilling til det nye kommunestyret.
• Behandle revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra
kontrollutvalgene i opprinnelseskommunene.
• Oppnevner utvalg og arbeidsgrupper etter behov.
Aurskog-Høland har 7 medlemmer og Rømskog 3 medlemmer i
fellesnemnda. Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i avgjørelsene.
Ved uenighet skal fellesnemnda vurdere om saken kan utsettes til nytt
kommunestyre er konstituert. Dersom saken krever vedtak før dette,
avgjøres saken med alminnelig flertall. Rådmennene har møte- og talerett i
fellesnemnda. Tillitsvalgte har møterett i fellesnemnda. Kommunestyret har
valgt Rømskogs 3 medlemmer:
Thor Håkon Ramberg, Turid Dahlum Nilsen og Dag Ivar Høisveen.
Jan Birger Holth er valgt som varamedlem.

Hei arbeidsgivere i Rømskog!
Kommunen trenger flere praksisplasser til flyktninger, i første
rekke på deltid (2-3 dager per uke). Praksis kan avtales for
kortere eller lengre perioder.
Interessefeltet deres (noen har også erfaring) er hår/hudpleie,
mekanikk, matlaging, søm, rørleggerarbeid, anleggsarbeid,
vaktmesteroppgaver, butikk, men også andre områder er
aktuelle.
Dere kan kontakte kommunen dersom dere ønsker mer
informasjon, eller vet at dere kan tilby praksisplasser. Vi håper på
et godt samarbeid med næringslivet!
Kontaktinfo: Annemieke van Middelaar tlf 939 73 964
annemieke.van.middelaar@romskog.kommune.no

Mat og prat i Stua på Frivilligsentralen
19. april serveres vafler fra kl. 10.30.
26. april serveres Tandoori kyllinglår, potetstappe med vårløk og
stekt paprika og dessert er en liten smak av Kheer, kald
pakistansk risgrøt med pistasjer og rosiner Påmelding trengs!
Send en melding til 93973964 eller
frivilligsentralen@romskog.kommune.no
Velkommen!

Hobbykveld i Stua 4/4 kl. 18.00 Alle er velkomne!
Rømskog legekontor er stengt 5.4, 10.4 og 12.4. Vi er tilbake
onsdag 19.4. Ved behov kontakt Bjørkelangen medisinske senter
tlf. 63852670

UNGDOMMMENS KULTURPRIS 2017
Vi ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris.Frist for
innlevering er fredag 7. april. Prisen på kr 5 000 tildeles
ungdom mellom 13 og 20 år, som på en bemerkelsesverdig måte
setter Rømskog på kartet. Prisen deles ut 17.mai.
Forslag sendes til: Rita Berget Lindblad, Kulturleder,
rita.lindblad@romskog.kommune.no
DIALOGMØTE MED LAG OG FORENINGER
Ny dato for dialogmøte er mandag 3. april kl. 18.00 på
Kommunehuset. Påmeldingsfrist torsdag 30.3 på e-post:
rita.lindblad@romskog.kommune.no
Velkommen!

Bygdekino torsdag 6. april
Ungdomsfabrikken har kiosksalg.
Mer informasjon om filmene på www.bygdekinoen.no

Kl. 18:00
Karsten og Petra Ut på tur
Aldersgrense: Alle

Kl. 20:00
Skjønnheten og Udyret
Aldersgrense: 9 år

Gå-grupper
På grunn av vinter og glatt føre, har gå-gruppa på onsdager vært
lite aktiv. Fra 29. mars kl. 10, (NB! nytt klokkeslett) starter vi
opp igjen med gå-grupper på onsdager.
Vi går samme runden som tidligere, og med oppmøte på
arbeidsstua på Hjemmet. Vi går runden om Steinbyfeltet og
avslutter i stua til Frivillighetssentralen. Denne dagen har
Frivillighetssentralen salg av kaffe og vaffel, så hvis ønskelig ta
med kontanter.
Etter tilbakemeldinger fra torsdagsgruppa blir tidspunktet endret
slik at gåturen starter kl. 10 i stedet for kl. 14.
Andre tilbud fra frisklivssentralen
Vi minner om at det er mulig å få individuelle helsesamtaler ved
frisklivssentralen. Målsettingen er å lykkes med individuelt
endringsarbeid til beste for egen helse.
LEDIG LÆRERSTILLING
Ved Rømskog skole fra 1.08.17 vi ledig 60 % fast samt 40% vikariat fra
1.8.17-31.7.18. Rømskog skole er en fådelt 1-7 skole som inneværende
skoleår har 47 elever. Det er spesielt ønskelig med fagkompetanse
innenfor spesialpedagogikk. Personlig egnethet vil bli vektlagt ved
tilsetting, prøvetid praktiseres. Tiltredelse betinger at det kan legges frem
tilfredsstillende politiattest. Søknad med CV skal sendes elektronisk til
postmottak@romskog.kommune.no
Vitnemål og attester vil bli etterspurt i forbindelse med tilbud om
ansettelse. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til rektor Rune
Jørgensen tlf. 98 26 76 40 eller skolen@romskog.kommune.no.
Søknadsfrist: 18. april 2017

Lønnberg Hår og Hud holder stengt fra og med 23.mars pga
fødselspermisjon, og forventer å åpne igjen i midten av august.
Jeg håper å se alle gamle og nye kunder igjen til høsten.
Med vennlig hilsen Tonje, tlf. 45 43 05 52.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2017
Rent vann kan redde liv, og urent vann kan ta liv. Alle land i
verden, også Norge, har forpliktet seg på at alle skal ha tilgang til
rent vann innen 2030.
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første
Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent vann
og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig
jobber de sammen med folk i utsatte områder for å forebygge
den neste naturkatastrofen.
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å hjelpe. Tirsdag 4. april
går årets konfirmanter med bøsse.
Ta godt imot bøssebærerne når de banker på din dør! Aksjonen
starter kl 17.00. Er du ikke hjemme vil du finne en liten lapp med
informasjon om hvordan du kan få gitt en gave.
Takk for den støtten du gir!
Rømskog menighetsråd

GUDSTJENESTER I KIRKEN
Skjærtorsdag 13.4 kl 18.00
2.påskedag 17.4 kl 18.00
Søndag
30.4 kl 11.00

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

Eldresenter mandag 3. april kl. 18.00

Rømskog Pensjonistforening har møte i gamle spisesalen
torsdag 20. april kl. 18.00. Styremøte kl. 17.00. Historielaget viser
gamle bilder. Åresalg og bevertning. Velkommen!

Rømskog Pensjonistforening
Dagsturen i år, 23.mai 2017, går til Finnskogen. Avreise fra
kommunehuset kl. 09.00. Vi blir servert kaffe og rundstykker på
Finnskogen Kro og Motell. Etter en tur rundt på Finnskogen med
guide, er vi tilbake til middag. Pris pr. pers. kr. 670.- Påmelding
innen 1. mai 2017 til Thor Haugen tlf. 92 44 40 02.
Velkommen med – gammel som ung.
PS. Vi minner allerede nå om høstturen (4 dager) 15. – 18.
august til Pers Hotell, Gol. Dette kommer vi tilbake til seinere.
Med vennlig hilsen TURKOMITÈEN

Rømskog Historielag selger nå bygdebøkene og prisen
er satt ned.
Bind 1 kr 300
Bind 2 kr 200
Bind 3 kr 300
Kontakt Nils Nilssen ved interesse på mobil 959 80 329.

Tabata
På onsdager kl. 20.00 er gymsalen tilgjengelig for treningsglade
kvinner og menn. Det vil da være tabata, som er en
høyintensitetstrening. Dette er en treningsform med kondisjonsog styrkeøvelser i intervaller og er fritt fra koordinasjonstrinn. Man
bruker egen kroppsvekt og/eller manualer som motstand i
øvelsene. Kom og prøv, dette er for alle!
Mvh Maria Kind Vikestad

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Mandag 3.4
Mandag 3.4

Kl.
Hvor
18.00 Eldresenteret
18.00 Kommunehuset

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Søndag

17.00
18.00
10.00
10.00
18.00
20.00
10.00
10.00
18.00
18.00
10.00
10.30
10.00
18.00
10.00

4.4
4.4
5.4
6.4
6.4
6.4
12.4
13.4
13.4
17.4
19.4
19.4
20.4
20.4
26.4
26.4
27.4
27.4
27.4
27.4
30.4

10.00
10.30
10.30
14.30
11.00

Rømskog
Stua
Frisklivsentralen
Frisklivsentralen
Kulturhuset
Kulturhuset
Frisklivsentralen
Frisklivsentralen
Kirken
Kirken
Frisklivsentralen
Stua
Frivilligsentralen
Gamle spisesal
Frisklivsentralen
Stua
Frisklivsentralen
Kommunehuset
Kommunehuset
Kommunehuset
Kirken

Hva
Hyggekveld
Dialogmøte
lag/foreninger
KNs Fasteaksjon
Hobbykveld
Gågruppe
Gågruppe
Bygdekino
Bygdekino
Gågruppe
Gågruppe
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gågruppe
Vaffelsalg
Gågruppe
Pensjonistforeningen
Gågruppe
Tandoori-varm mat
Gågruppe
Formannskapet
Utvalgsmøter
Kommunestyret
Gudstjeneste

Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20. i hver måned. Bruk Arial
som skrifttype.

