RØMSJINGEN
Mai 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

17. mai i Rømskog
Program for dagen
07.00 Samling på Klinten. Korpset
spiller. Parkering v/ Skytterbanen
10.00 Familiegudstjeneste.
Barnegospel synger.
11.00 Barnetoget fra Eidet, til
Eldresenteret og kommunehuset
12.00 Matpause og leker ved
Kommunehuset.
13.30 Underholdning og tale for
dagen.
Premieutdeling og loddtrekning.
Salg av kaffe, vafler, pølser, is, brus
med mer.
Ta med bord og stoler.
Vi ønsker alle vel møtt til feiring av
dagen!
17. mai-komitéen
NB! De ulike arbeidsgruppene fra
Trandemkroken/ Hellnefeltet
møter ved kommunehuset tirs 16.
mai kl. 18.00 til forberedelser.

Ordføreren har ordet
Et enstemmig kommunestyre vedtok i sak 9/17: Rømskog
kommunestyre søker omgående om fellingstillatelse for nærgående
ulv i Rømskog jfr. Naturmangfoldsloven § 1. Viltnemnda utarbeidet en
søknad i tråd med dette og har nå fått avslag på denne søknaden.
Det er bred enighet på Stortinget om at ulvebestanden i Norge
skal bestå av 4-6 familiegrupper. Forvaltningen skal skje innenfor rammen
av Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. Disse regulerer vern av
henholdsvis norske og europeiske arter.
Det er flere ulv i Norge enn bestandsmålet tilsier. Myndighetene
åpner allikevel ikke for lisensjakt (jakt som skal redusere skade på
beitedyr). Det begrunnes med at skadepotensialet ikke er godt nok
dokumentert.
Myndighetene har, slik jeg oppfatter det, et ensidig fokus i
forvaltningen på skade på beitedyr. Viltnemnda framholder i sin søknad
også andre forhold som må tas med i forvaltningsspørsmålet. Det pekes
på at ulvens tilstedeværelse gjør mange utrygge og at dette går ut over
trivsel og bruk av utmark til rekreasjon, jakt, og øvrige fritidsaktiviteter.
Mange bor på Rømskog nettopp på grunn av dette. Miljødirektoratet
tillegger disse argumentene ingen vekt og har derfor avslått søknaden om
felling av nærgående ulv i Rømskog.
Jeg undres på hva man da mener med Naturmangfoldslovens § 1:
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.
Stortinget har bedt regjeringen svare på hvordan vedtatt
bestandsmål skal overholdes. Regjeringen har svart med et
lovendringsforslag som gir rom for, innenfor visse rammer, å ta ut et lite
antall ulv basert på hensyn til blant annet rekreasjon og kultur. Det
poengteres imidlertid at endringen ikke er nok til å åpne for at hele antallet
ulv over dagens bestandsmål kan tas ut. Stortinget mener en slik endring
ikke er nødvendig og sa nei til dette forslaget 19. april.
Nå er uansett årets jakttid over - og vi får avvente neste trekk av
regjeringen i saken.
Når det gjelder bredbåndsutbygging, så er vi ikke kommet tilstrekkelig
langt for å kunne informere om noe konkret. Vi jobber med saken og håper
på en snarlig løsning.
For øvrig er det gledelig å registrere at på flere steder igjennom bygda er
det hugget skog. Det åpner opp og gir et mer luftig kulturlandskap. Det
setter mange av oss pris på!
Thor Håkon

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Formannskapsmøte 15. mai kl. 16.00
Utvalg for Utvikling og Plan 31. mai kl. 18.00
Utvalg for Oppvekst og Omsorg 1. juni kl. 18.00
MANDAG 29. MAI KL. 18.00. GAMLE FESTSAL:
INFORMASJON OM KULTURMINNEPLAN FOR RØMSKOG
KOMMUNE. Gjennomgang av kulturhistoriske steder og hvordan
disse kan få større fokus.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
Elizabeth Wirsching, prosjektleder

Mat og prat
Frivillige serverer mat:
onsdag 10. mai; Suppe fra kl. 14-17
tirsdag 23. mai; Syrisk mat fra kl. 14-17, påmelding ønsket!
Tlf.: 93973964, frivilligsentralen@romskog.kommune.no eller
stikk innom på tirsdag eller torsdag
Velkommen! Mvh Annemieke

Bygdekino torsdag 4. mai
Ungdomsfabrikken har kiosksalg.
Mer informasjon om filmene på www.bygdekinoen.no

Kl. 18:00 Richard Storken
Førpremiere
Aldersgrense: 6 år

Kl. 20:00 Fast & Furious 8
Aldersgrense: 12 år

Foredraget Tilbake til livet – som setter livet i perspektiv med
Simen Almås kommer til Rømskog mandag 15. mai kl. 18:00
Billettpris kr. 150,-. Grupperabatt ved kjøp av 5 billetter eller flere.
Kun kr. 100,- Billetter kan kjøpes på nett:
https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=1320&arrnr=5222319
Vi trenger å forhåndsselge min. 40 billetter,
og håper flest mulig kjøper i forkant av
arrangementet.
Det er mulig å kjøpe billetter i døra til kr.
200,Arr. Frivilligsentralen og Kultur

PRESENTASJON AV RESULTATENE FRA UNGDATAUNDERSØKELSEN
I samarbeid med forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og
Akershus og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus Øst) har
Rømskog kommune gjennomført en kartlegging av viktige sider ved
ungdoms livsstil og levekår.
Undersøkelsen omfatter spørsmål om hva ungdom driver med på fritida og
hva slags oppfatninger de har om seg selv og andre. Undersøkelsen vil gi
svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom i Rømskog med livet
sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i
nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor
mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever
de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende?
Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?
Dette er eksempler på tema som undersøkelsen dekker.
Resultatet av undersøkelsen vil bli presentert av Johs. Nermo i KoRus Øst
på møte i oppvekst og omsorg torsdag 1. juni 2017 kl. 18.00.
Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Lag og foreninger
Rømskog Idrettslag har avholdt årsmøte.
Det var 32 fremmøtte.
Vi hadde besøk fra Østfold Idrettskrets og fra hovedsponsor Høland og
Setskog Sparebank
Idrettslaget drives godt og det var gode tilbakemeldinger fra krets,
sponsorer og medlemmer.
Vi hadde også foredrag av David Bergquist som fortalte om sin og Kristnas
satsning innen langrenn.
Vi har flere unge utøvere som er medlemmer i RIL men utfører idretten i
andre klubber. Blant annet. Sanna Jansson spiller volley ball i Koll, lokale
gutter og jenter som spiller fotball på AHFK sine aldersbestemte lag og
håndball på Bjørkelangen/Høland , Aurskog og Fjellhamar
Se årsrapporter på lagets hjemmeside: www. Romskogil.no
Drifts inntekter på kr 1026219,81, Overskudd på kr 14174,11
Idrettslaget har pr 31.01.16 295 medlemmer. Nytt styre er:
Leder Dag-Ivar Høisveen, Nestleder: Roar Høisveen
Sekretær: Julie Jørgensen, Kasserer: Inger Lien
Styremedlemmer: Yvonne Aarstad og Annemieke Van Middelaar
Medlem fotball: Tone H. Delerud
Varamedlemmer: Lars Tommy Trømborg og Nina Malnes Berg
Trimgruppe og barneidrett: Annemieke Van Middelaar
Ski- og o gruppa: Kristin Tørnby
Motorsport: Jan Fredrik Sundsrud
Fotball Senior: Sportslig leder Dag-Ivar Høisveen. Fotballgruppa legges
administrativt under hovedstyret
Fotball junior (Setskog IG) Leder Tommy Lunnaas
Kiosk komité leder Kurøen: Birgitta Jensen
Unionsmarathon: Jørn Olaf Tørnby
Banekomite: Kjell Flenstad

Storvilttrening
Elgbanekomiteen holder storvilttrening/prøver på følgende
fredager før sommeren;
12. mai, 26. mai, 9. juni og 16. juni. Vi starter klokka 17.30.
Det er også skytestevne elgskyting på banen vår den 20. mai –
påmelding kl. 10 – 11.
Lokale jegere oppfordres til å delta!
Se forøvrig våre lokallagssider på NJFF.no

Rømskog Pensjonistforening
Vi minner igjen om dagsturen 23. mai 2017, som går til
Finnskogen. Det er plass til flere! Siste frist for påmelding er 5.
mai 2017. Vi kjører riksvei 21 mot Skotterud, deretter mot
Finnskogen hvor vi blir servert kaffe og rundstykker på
Finnskogen Kro og Motell. Etter en tur rundt på Finnskogen med
guide, blir det middag på Kroa. Pris pr. pers. kr. 670,-. Påmelding
til Thor Haugen tlf. 92444002. Velkommen med på tur!
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog
Eldresenter mandag 8. mai kl. 18.00. Denne gangen blir
det den 2. mandag i måneden fordi 1. mai er på en mandag.
Rømskog skytterlags terminliste 2017
Trening 100 meter og 200 meter + Storviltprøve
Onsdag 10. mai kl. 18, Onsdag 24. mai kl. 18
Onsdag 7. juni kl. 18, Onsdag 14. juni kl. 18
Interne stevner mm:
Maimedaljen
mandag 1. mai kl. 14
Datafatet
onsdag 31. mai kl. 18
Klassemedaljene Bane onsdag 21. juni kl. 18
KM-bane, krets 1
søndag 13. august kl. 9
Dugleiksmerke
onsdag 30. august kl. 18
Julepokalen
tirsdag 26. desember kl. 10
I tillegg til disse skytingene så disponerer Vestre Rømskog JFF
banen på torsdager og Nordre Rømskog JFF på fredager. Og
Rømskog Pistolklubb har trening på lørdager og mandager.

Rømskog kirke tirsdag 2. mai kl. 17.00 Årets kirkevask.
Ta med bøtte og klut og møt opp. Vi vasker og har det hyggelig
sammen. Etterpå avslutter vi med kaffe og noe å bite i! På
forhånd stor takk for innsatsen! Hilsen menighetsrådet

Info fra Ski- og o-gruppa i Rømskog IL
Turorientering
Postene er lagt ut og konvolutter med kart og info selges på
butikken fra 1.mai.
Orienteringsløp:
Det arrangeres to o-løp på Rømskog denne sesongen; 30.mai og
22.august.
Det er ikke bestemt hvor løpene blir enda, så følg merking fra
fylkesvei 21. Det blir også lagt ut info om disse løpene på
facebook-siden til Ski- og o-gruppa.
Det er tre ulike løyper på ca 1,5 km, 3 km og 5 km. I tillegg er det
Trolløypa, som er en barneløype. Flexistart mellom kl 18-19.
Blåmerka turstier.
Det er lagt ut bøker i postkassene ved de blåmerka turstiene.
Som i fjor blir det to premier pr bok; en uttrekkspremie og en
premie for flest besøk. Tellingen starter fra 1.mai.
Vi er i gang med å skilte de blåmerka turstiene, så det skal bli
enda lettere å orientere seg og finne fram på de mange fine
stiene vi har på Rømskog.
Vi ønsker dere mange fine turer i skogen gjennom
sommeren og høsten!

Aktivitetskalender
Ukedag Dato Kl.
Hvor
Mandag 01.05 09.30 Kommunehuset

Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag

01.05
02.05
02.05
03.05
04.05
04.05

14.00
17.00
18.00
20.00
18.00
20.00

Skytebanen
Kirken
Stua
Gymsalen
Gymsalen
Gymsalen

Hva
1-mai frokost-tale ved
fylkesordfører Ole
Haabeth
Maimedaljen
Vask i kirken
«pysselkveld»
Tabata
Kino, Richard Storken
Kino, Fast&Furious 8

Onsdag 10.05 18.00 Skytebanen
Onsdag 10.05 20.00 Gymsalen
Lørdag 13.05 16.00 Bjørkeng, hos
Nina og Nils
Nilssen
Mandag 15.05 16.00
Mandag 15.05 18.00
Onsdag 17.05 10.00

Lørdag
Lørdag

20.05 10.00
20.05 18.00

Søndag 21.05 11.00

Tirsdag

23.05 18.30

Onsdag 24.05 18.00
Onsdag 24.05 20.00
Søndag 28.05 11.00

Onsdag 31.05 18.00
Onsdag 31.05 18.00

Skytetrening
Tabata
Hyggelig aften for alle
– Ta med grillmat til
eget bruk og gjerne
en stol.
Kommunehuset Formannskapsmøte
Kommunehuset Foredraget-Tilbake til
livet!
Kirken
17. mai gudstjeneste
med Bjørnar
Holmedal og
Barnegospel
Skytebanen
Åpent elgstevne
Nord Steinby Kro Hyggeaften
og Camping
Kirken
Samtalegudstjeneste
med Lilleaasen og
konfirmantene
Frammøte ved
Ut på tur!
kommunehuset
Skytebanen
Skytetrening
Gymsalen
Tabata
Kirken
KonfirmasjonsGudstjeneste med
Lilleaasen og Jens
Andreas Kleiven
Kommunehuset Utvalg for plan og
utvikling
Skytebanen
Datafatet

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

