RØMSJINGEN
Juni 2017

Utgitt av Rømskog kommune
- skogens ro gir liv og vekst
ÅPNINGSTIDER:
Biblioteket – tlf. 98 26 76 43
Mandag kl 12.00-16.00
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:
Legevakt:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

Junikveld

Vi sitter i slørblå junikveld
og svaler oss ute på trammen.
Og alt vi ser har dobbelt liv,
fordi vi sanser det sammen.
Se - skogsjøen ligger og skinner rødt
av sunkne solefalls-riker.
Og blankt som en ting av gammelt sølv
er skriket som lommen skriker.
Og heggen ved grinda brenner så stilt
av nykveikte blomsterkvaster.
Nå skjelver de kvitt i et pust av vind,
- det er som om noe haster...
Å, flytt deg nærmere inn til meg
her på kjøkkentrammen!
Den er så svimlende kort den stund
vi mennesker er sammen.
Hans Børli

Ordføreren har ordet

Kommunen har siden 2014 arbeidet med ny Kommuneplan.
Dette er en plan som beskriver langsiktige mål og utfordringer og
hvilke strategier kommunen ønsker å bruke for å løse
utfordringene. Planverket består av en tekstdel (samfunnsdelen)
og en kartdel (arealdel) som har vært gjenstand for høringer og
innspill i prosessen. Samfunnsdelen ble vedtatt av
kommunestyret 20.06.16. Den ligger tilgjengelig på vår nettside
under «Kommunen vår/ Planer og rapporter».
Nå arbeides det med å ferdigstille arealdelen. Denne skal bygge
videre på – og konkretisere de føringer som er gitt i
samfunnsdelen. Her tegnes inn på kart hvor f.eks framtidig
boligbygging, hytteutvikling og næring skal være. Når den
politiske prosessen er ferdig, legges arealdelen ut på høring.
Dette blir som vanlig annonsert slik at du, om ønskelig, kan gi
innspill. Det er et mål om endelig vedtak i løpet av året.
Gode styringsdokument er viktig. I dannelsen av ny kommune vil
særlig en framtidsrettet arealdel kunne gi mulighet for en ønsket
og naturlig utvikling.
Thor Håkon

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Utvalg for oppvekst og omsorg 1.juni kl 18.00
Formannskapsmøte 6.juni kl. 9.00
Kommunestyret 15.juni kl 18.00

Åpent møte / dialogmøte om Ballbingen på Vestsida onsdag 14. juni kl.
17:00 på Kommunehuset.

Bygdekino TORSDAG 1.JUNI Ungdomsfabrikken har kiosksalg
kl 18:00

Kl. 20:00 Pirates of the Caribbean:
Aldersgrense: 12
The Boss Baby
Aldersgrense: 6 år

Salazar's Revenge 2D
år
(3D, norsk tale)

Mer informasjon om filmene på www.bygdekinoen.no

Rømskog Kulturskole inviterer til
Sommerforestilling i gymsalen tirsdag 13. juni
kl. 18.00. Kulturskolen ønsker at det kommer
mange publikummere, så sett av 13. juni og
kom! Det blir en liten kaffepause. Alle i og
utenfor bygda er hjertelig velkomne!

«Kørredagen» - sesongåpning Kurøen bygdetun lørdag 17. juni!
Vi håper mange holder av dagen, og hjelper oss å fylle den med aktiviteter,
underholdning, frimarked osv. Bruk dagen til å vise frem din idrett og / eller
forening. Ta gjerne med ditt veterankjøretøy, eller andre ting som kan
være av interesse for besøkende.
For utstillere / salgsboder: Ta med eget bord / partytelt, så anviser vi plass.
Påmelding til: rita.lindblad@romskog.kommune.no eller
annemieke.van.middelaar@romskog.kommune.no
Mer informasjon på www.romskog.kommune.no og på facebook:
Kørredagen 2017

Kulturskolens aktiviteter fra høsten 2017
• Dans tirsdager kl.13.45 – 14.45 (1t) Pris pr.halvår: kr 750.
Dans i ulike sjangere, elevmedvirkning til de sjangere som ønskes.
• Drama onsdager kl.13.45 – 15.30 (1t 45min) Pris pr.halvår: kr 1 295
I dette tilbudet vil det bli en del kreativt arbeid, som elevene selv er med å
medvirke til. Vi har muligheter til å sette opp forestilling, med egenskrevet
eller ferdigskrevet manus, produsere film og opptre. Så tilbudet er også til
de som ikke nødvendigvis ønsker å opptre, men ønsker å være med på
“bakarbeidet”
Trine Lise Øwre underviser på begge kursene.
• Undervisning i trekkspill, kr 824 pr. halvår. (30 min.)
• Keyboard (piano) for nybegynnere, kr 550 pr. halvår. (22,5 min.)
Undervisningen foregår tirsdager mellom kl 17.00 og 19.00.
Trond Aarstad underviser på begge kursen.
Påmelding innen 21. juni 2017. Mer informasjon og søknadsskjema ligger
ute på kommunens hjemmeside.

Bibliotekets åpningstid i skolens sommerferie:
I perioden 26. juni til 14. august har Biblioteket
begrenset åpningstid, og holder åpent mandager fra kl.
12:00 til 16:00.

Frivilligsentralens Stua er åpent hver dag fra kl. 8.00-15.30. Vil du bruke
Stua på et annet tidspunkt? Ta kontakt! Noe nytt er at du kan kjøpe deg en
is når du har lyst! De ligger i fryseren og pengene kan du legge i
pengeskrinet. Vær så god!
Mat & prat; publiseres i juni på Facebook, plakater på vinduet og henges
opp på forskjellige steder.
Annemieke, 93973964 annemieke.van.middelaar@romskog.kommune.no

Barne- og familiefestivalen er lørdag 26. august.
Arr. Ungdomsfabrikken. Mer informasjon kommer.

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?

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!
RØMSKOG LEGEKONTOR
Legekontoret er stengt 12. juni, 14. juni og 19. juni. Også stengt 3.juli og
5. juli. Trenger du lege, henvend deg til Bjørkelangen Medisinske Senter
på Bjørkelangen på tlf 63 85 26 70. Øyeblikkelig hjelp tlf 116117 eller 113.

Lag og foreninger
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
for beboerne på Eldresenteret, pensjonister og andre
interesserte. Velkommen til Rømskog Eldresenter

mandag 12.juni kl. 18.00.

Storvilttrening
Elgbanekomiteen holder storvilttrening/prøver på følgende
fredager før sommeren;
9. juni og 16. juni. Vi starter klokka 17.30.
Rømskog skytterlags terminliste 2017
Trening 100 meter og 200 meter + Storviltprøve
Onsdag 7. juni kl. 18 og onsdag 14. juni kl. 18
Interne stevner mm:
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.
Rømskog Pistolklubb har trening på lørdager og mandager.

Grøtfest for pensjonister 15.juni kl 18.00
Rømskog pensjonistforening har grøtfest 15.juni kl 18.00.
Håkon Hauger og Geir Fagermoen underholder. Påmelding til
Reidun Nilsen tlf 69 85 91 97. Velkommen!
Styremøte kl 17.00

Turorientering
Postene er lagt ut og konvolutter med kart og info selges på
butikken.
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.
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!
Ski- og o-gruppa i Rømskog IL

Rømskog pensjonistforening - Høsttur 15.-18.august
Høstturen i år går til Pers Hotell på Gol. Turen er åpen for alle,
gammel som ung, velkommen med!
Dag 2 (16.8) kjører vi med vår buss til Gudvangen hvor vi går om
bord i den nye båten «Fjord Vision», en katamaran, og seiler
Nærøyfjorden inn til Flåm. Etter lunsj setter vi kursen tilbake til
Gol.
Dag 3 er til egen disposisjon på Gol
Dag 4 hjemreise.
Mer utfyllende program får du hos Thor Haugen.
Påmelding innen 5.7 til Thor tlf 924 44 002.
Pris 20-30 personer kr 4 970, 36-50 personer kr 4 460. Tillegg for
enkeltrom kr 550. Prisene inkluderer buss, måltider, båtbilletter,
badeland og levende musikk tilpasset aldersgruppen.

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Torsdag 1.6

Kl.
Hvor
18.00 Kommunehuset

Torsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

1.6
1.6
6.6
7.6
9.6
11.6
12.6
13.6
14.6

18.00
20.00
9.00
18.00
17.30
11.00
18.00
18.00
17.00

Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

14.6
15.6
15.6
16.6
17.6

18.00
18.00
18.00
17.30
12.00

Onsdag 21.6
Søndag 25.6

Bygdekinoen
Bygdekinoen
Kommunehuset
Skytebanen
Skytebanen
Kirken
Eldresenteret
Kommunehuset
Kommunehuset

Skytebanen
Kommunehuset
Kommunehuset
Skytebanen
Kurøen
bygdetun
18.00 Skytebanen
11.00 Kirken

Hva
Utvalg for Oppvekst og
omsorg – presentasjon
Ungdataundersøkelsen
The Boss Baby
Pirates of Caribbean
Formannskapet
Trening
Storviltprøve
Gudstjeneste
Hyggeaften
Sommerforestilling
Dialogmøte om
ballbinge Vestsida
Trening
Kommunestyret
Grøtfest
Storviltprøve
Sesongåpning konsert
og frimarked
Klassemedaljeskyting
Gudstjeneste

Innlegg Rømsjingen legges på www.romskog.kommune.no eller sendes
postmottak@romskog.kommune.no før den 20.6. Det blir siste utgave før
1.9.17 Bruk Arial som skrifttype.

