RØMSJINGEN
September 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

Jeg er det dikt
Jeg er det dikt som ingen skrev.

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

Jeg er det alltid brente brev.
Jeg er den ubetrådte sti
og tonen uten melodi.
Jeg er den stumme leppes bønn.
Jeg er en ufødt kvinnes sønn,
en streng som ingen hånd har spent,
et bål som aldri er blitt tent.
Vekk meg! Forløs meg! Løft meg opp
av jord og berg, av ånd og kropp!
Men intet svarer når jeg ber.
Jeg er de ting som aldri skjer.
Inger Hagerup

Ordføreren har ordet
De siste 7 årene har NHO (Næringslivets hovedorganisasjon)
utarbeidet en liste over hvordan landets kommuner scorer på en
rekke områder som er relevant for næringslivet. Nylig kom årets
resultat basert på 2016 tall. Det er god lesning for Rømskog sin
del. Der plasseres Rømskog på 168 plass av 423 kommuner.
Rømskog klatrer 123 plasser oppover på listen og er den
kommunen i landet som gjør det lengste hoppet opp på listen.
Dette skyldes i stor del lavt sykefravær kombinert med lav andel
arbeidsledige. Det er mange grunner som ligger bak et slikt
resultat. Noe er gjenstand for tilfeldigheter, men kan også være
et uttrykk for blant annet god folkehelse, trivsel og kanskje også
arbeidsmoral. Dette gjør kommunen mer attraktiv for
næringslivet, i følge NHO. Det er ikke alltid gode statistikker
hjelper, men undersøkelsen viser at vi har et godt utgangspunkt.
I kampen om vedlikeholds-kronene til vei, taper ofte vi i
distriktene til fordel for de i mer urbane strøk. Det er derfor viktig
å la seg høre i den sammenhengen. Jeg har nylig hatt et møte
med leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune. Der
la jeg særlig vekt på vedlikeholdsbehovet på strekningen
Skjønhaug – Bekkenga – riksgrensen. Samtidig inviterte jeg hele
samferdselskomiteen til Rømskog for en befaring av flere forhold
på våre fylkesveier. Jeg har også bedt Statens vegvesen om
tilsvarende befaring nå i høst.
Parkeringsplassen ved kommunehuset er som de fleste kjenner
til svært dårlig. Det er dessverre ikke midler til å gjøre et grundig
vedlikehold nå, men behovet tas med i oppstart av
budsjettprosessen.
Kurøen er bygdas samlingspunkt om sommeren. Slik har det
også vært i år. Mange flotte arrangement, med Åpningsdagen av
«Kørren», Unionsmarathon, Kørrefestival og Barne- og
ungdomsfestival som de største. Og for ikke å glemme alle
helger med servering. På vegne av alle besøkende vil jeg takke
hjerteligst for innsatsen fra alle frivillige som har gjort disse gode
opplevelsene mulig.
Thor Håkon

Kommunal informasjon
Politiske møter:
Utvalg for Utvikling og plan
Utvalg for Oppvekst og omsorg
Formannskapsmøte og adm.utv.
Kommunestyremøte

6.9.17 kl.18.00
7.9.17 kl.18.00
18.9.17 kl.16.00
28.9.17 kl.18.00

Ungdomsklubben starter opp igjen fra 17. aug. 2017, med
klubbkvelder på torsdager kl.18-21. Ungdomsklubben i Rømskog
er et rusfritt tilbud for alle barn og unge fra de går i 7.klasse.
Velkommen!

Rømskog legekontor
Legekontoret er stengt fra den 11.10.17 frem til den 30.10.17. Trenger du
lege, henvend deg til Bjørkelangen Medisinske Senter på tlf 63 85 26 70.
Øyeblikkelig hjelp tlf 116117 eller 113.

Hva skal vi hete?
Når Aurskog-Høland og Rømskog skal bli en kommune trenger
vi et nytt navn. Vi vil ha et navn som alle kan indentifisere seg
med og som er dekkende for hele eller store deler av den nye
kommunen vår.
Har du et forslag på hva vi skal hete? Mer info kommer på
kommunens hjemmeside: romskog.kommune.no
Frist 17. september 2017.

Kle Deg AS kommer til Rømskog
eldresenter!
Fredag 8. september kl 10, åpner vi for en
hyggelig stund, med mulighet for handel.
Som vanlig selges det kaffe og vaffel.
Alle er hjertelig velkommen!

Rømskog eldresenter på tur til hembygdsgården i
Østervallskog!
Mandag 7. august bestilte vi minibuss, ba med oss våre beboere
og naboer, og reiste til Østevallskog. Her ventet Lena
Bryngelsson på oss sammen med sine gode hjelpere. På
hembygdsgården hadde det vært utstilling av bilder og gamle ting
denne helgen, og vi fikk mulighet til egen omvising og hyggelig
etterpålag i regi av Lena. Vi hadde en flott tur busstur i solskinnet,
og på hembygdsgården ventet Trygve Lorentzon som underholdt
oss med hyggelig sang og musikk. Kaffe og «klengås» ble nydt
og vi fikk se på utstillingen i ro og mak. Moro var det med alle
«flinke fruer» sine kjøkkenforklær hengende i taket. En flott tur,
med spennende utstilling og koselig samvær. Tusen takk til Lena
og de gode hjelperne for hyggelig arrangement.

Bygdekino torsdag 21. september kl. 18:00.
Ungdomsfabrikken har kiosksalg.
Biler 3
Aldersgrense: alle

Status vedrørende fremdrift og ferdigstillelse av
gangvei
Vi skulle etter planen vært ferdig med gangveien til skolestart.
Det er vi som de fleste sikkert har fått med seg ikke.
Hovedgrunnen til forsinkelsene er mye arbeid med omlegging av
strøm, tele og fiber. Denne prosessen skulle ideelt sett vært
påbegynt lenge før vi startet vårt arbeid med gangveien. Slik er
det ikke, derfor gjør vi det beste ut av nåværende status. Det har
også kommet på en del omgjøring av den opprinnelige planen for
omlegging av strømnettet, grunnet planen for ombygging av
renseanlegget. Slik sett er det en fordel at vi har fått med alt som
må flyttes i den forbindelse også. Status fremdrift nå er at vi i
løpet av denne uken blir ferdig med all legging av nye kabler som
skal erstatte det som må fjernes, det være seg høyspent,
lavspent, tele og fiber. Etter det må Hafslund/Nettpartner, Telenor
og fiberleverandør inn og koble alt det nye. Tidsestemat for dette
er litt vanskelig for oss og si noe endelig om, men forhåpentligvis
gjør de det meste i løpet av tre uker. Når det er gjort kan vi fjerne
det som skal fjernes av trafoer og stolper og da er den jobben
ferdig. Det vil si at planen vår er å få asfaltert før vinteren, medio
oktober.
Vennlig hilsen
Bergquist Maskin og Transport AS
Steinar Bergquist
Daglig leder

Lag og foreninger
Nordre Rømskog Jeger- og Fiskerforening avholder
halvårsmøte tirsdag den 19. september i
Gamle Spisesal klokken 18.00 – vanlige halvårsmøtesaker og
info. for Kula Jaktlag til slutt.
Enkel bevertning.
Vel møtt!
Hobbykvelder i Stua utover høsten. Vi begynner kl. 18.00
5.sept, 19.sept, 10.okt, 24.okt, 7.nov, 21.nov, 5.des
Mvh Rømskog Husflidslag

Orienteringsløp
Løpet som er annonsert 22.08 er flyttet til 05.09.
O-løp fra Fantekulen tirsdag 05.09, følg merking fra fylkesvei
21. 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.
Gudstjenester i Rømskog kirke
3.9 kl. 11.00. 50 års konfirmanter. Lilleaasen og kirkekortet.
16.9 kl. 19.00 kirkekonsert med Mathilda Rõjdemo. Her kommer
det til å svinge av blues og jazz, bedehussanger mm. Inngang kr.
150,- barn under 15 år gratis. Hjertelig velkommen!
17.9 kl. 11.00. høsttakkefest Utdeling av 4-års bok. Lilleaasen.
Tur til Haukenesfjellet søndag 10. september
Turen er en runde på Haukenesfjellet. Vi går på skogssti og tar
spisepause ved branntårnet og tenner bål der om forholdene
tillater det. Ta gjerne med grilmat/ lunchpakke. Turstart kl. 10:00
Varighet 4 timer inkl. pauser. 4,5 km gange. Adkomst: Følg RV21
sørover langs Rømsjøen, Ta av ved innkjørselen til Spa hotellet.
Rett etter innkjørselen ligger firmaet Bergquist hvor vi møtes og
kjører samlet videre til parkeringen. Turleder Marco Verkooijen tlf.
958 41 883. Mer info: dnt.no/indreostfold
Eldredagen 2. oktober 2017
Rømskog Pensjonistforening og Støtteforeningen ved Rømskog
Eldresenter markerer eldredagen 2017 med et felles
arrangement mandag 2.10. kl. 18.00 på Eldresenteret. Håkon og
Geir underholder og det blir servering og utlodning. Vi håper
mange ønsker å markere eldredagen. Dersom du trenger skyss,
kan du ta kontakt med Synøve Melby (tlf. 45460620) eller Mette
Trandem (91526051).
Tur til Hølvannet naturreservat søndag 17. september
Oppmøte p-plass ved Sundvannet kl. 10.00. Turens varighet ca.
5 timer. Lett / middels terreng. Viktig med godt fottøy. Ta med
mat og drikke. Turleder:Trygve Ekeheien trygveeke@gmail.com
Tlf: 91 54 57 52

JAKTRIFLE-SKYTING FOR JENTER – RØMSKOG
Lørdag 2. september klokken 1200 inviterer Nordre Rømskog
JFF - i samarbeid med kvinneutvalget i NJFF Østfold til rifleskyting for jenter på Rømskog skytebane.
Alle jenter er velkommen – gammel som ung, nybegynner eller
uerfaren -vi bistår med instruksjon for de som har behov for det.
Dette er en ypperlig sjanse til å få verdifull trening før jakta – i ett
humørfylt og trivelig miljø. Det er også mulig å ta storviltprøven.
Ta med børsa, kuler – (kal 22 kan også brukes) og hørselvern! Vi
selger ikke ammunisjon. Det blir enkel servering i skytterhuset
etterhvert, med sosialt samvær. Egenandel; kr 50,- for
medlemmer av NJFF og kr 100,- for ikke medlemmer.
Spørsmål rettes til Hilde Rasmussen tlf 48108078
hil-ras@online.no Vel møtt!

Rømskog IL – Idrettsmerkeprøver
Det er tid for å ta idrettsmerket for 2017. Å ta idrettsmerket er en
fin måte å holde seg i form på. For å oppnå godkjent
idrettsmerkeprøve, må merketakerne bestå en øvelse fra hver
gruppe: trim, spenst/presisjon, hurtighet, styrke og utholdenhet.
Kravene varierer i de ulike aldersgruppene, og forhåpentligvis er
de satt såpass høyt at de fleste må trene for å klare dem. På
denne siden finner du nødvendig informasjon om Idrettsmerket.
Her registrerer du også din årlige prøve selv.
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettsmerket/
Merketakingen må gjennomføres av minst to personer som
kontrollerer hverandre i henhold til reglementet.
Hvis du trenger hjelp med merketaking, ta kontakt med Bente

Moen, 92415967, eller Inger Marie Ljøner, 93628345. Da møter
de på grusbanen ved kommunehuset følgende dager:
Torsdag 31.8, 7.9 og 14.9 kl. 18. Husk: hvis det ikke er
forhandspåmeldte, er de ikke til stede.

Rømskog Pensjonistforening har møte 14. september kl.
18.00 i Festsalen. Johs har noe på hjertet, «smått og godt»
Styremøte kl. 17.00. Vel møtt!

Aktivitetskalender
Ukedag
Fredag

Dato
01.09

Lørdag

02.09

Søndag
Fredag

03.09
08.09

Søndag

10.09

Lørdag

16.09

Søndag

17.09

Søndag 17.09
Torsdag 21.09
Tirsdag 26.09
Søndag

08.10

Kl.
Hvor
17.30 Skytebanen

Hva
Treningsskytingstorvilt/prøve 100 m
12.00 Tryttjernmosen Jaktrifleskyting,
skytebane
jenter i Østfold
11.00 Rømskog kirke Gudstjeneste
17.30 Skytebanen
Treningsskytingstorvilt/prøve 100 m
10.00 Innkjøringen til Tur i Haukenesfjellet
Spa hotellet og
litt videre
19.00 Rømskog kirke Konsert med
Mathilda Rõjdemo
10.00 P-plassen ved Tur til Hølvannet
Sundvannet
naturreservat
11.00 Rømskog kirke Høsttakkefest
18.00 Kulturhuset
Bygdekino:Biler 3
18.30 Frammøte ved Ut på tur
kommunehuset
07.00 Kurøen
Jegerotte

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

