RØMSJINGEN
Oktober 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

Foto: Rune Jørgensen

Fakta om jakta
er at vi trenger mat
og en prat
at
vi legger ulv og gaupe for
hat
er jo fordi at
de spiser av samme fat.
(oktober 1999) Jon Riiser

Ordføreren har ordet
ENDELIG - nå står bygget der! Jeg sikter selvsagt til kommunens
nye næringsbygg som skal huse Joker Rømskog. Det er ikke feil å
si at dette har vi venta på så lenge.
Kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak om å bygge ny butikk
rett før sommeren i fjor- og nå står det klart. Styret i Rømskog
Næringsselskap AS har gjort en formidabel innsats for å få dette til. Jeg
berømmer både driftigheten og utformingen av bygget.
Bjørkelangenfirmaet Bygg Med Oss AS overleverte bygget etter avtale 1.
september. De fortjener også stor honnør for vel utført oppdrag.
I skrivende stund pågår innredningen av butikklokalet. Alt av innredning
er nytt, slik at Joker Rømskog vil fremstå topp moderne. Åpningsdagen
blir torsdag 19. oktober kl 10.00! Alle er hjertelige velkommen til å være
med på denne store begivenheten.
En god dagligvareforretning er en av de viktigste faktorene for
Rømskogs framtid. En god butikk krever imidlertid også gode kunder. Det
er muligens et slitt uttrykk, men dekkende: Ønsker du en nærbutikk i
morgen, må du bruke den i dag!
Da ses vi på butikken den 19. oktober ….. og alle andre dager også ☺
Kommunen fikk i 2016 midler fra Nkom (Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet) til utbygging av fiber i Utroa. Midlene gis, etter
søknad, til utbygging i områder hvor kommersiell drift åpenbart ikke lønner
seg. Til tross for offentlig støtte, krevde imidlertid aktuelle tilbyder at
området måtte utvides for å få økonomi i prosjektet. Nkom har derfor
godkjent at området utvides fra grensen til og med Vestsida. Tilbud om
fiber vil bli gitt til de som skal påkobles det kommunale kloakknettet i
området. Dette fordi man da kan legge fiberen i samme grøft. Det jobbes
med å se på løsninger for de som allerede er påkoblet kommunalt
renseanlegg på Vestsida.
Parallelt med dette kartlegges det ulike framføringsmetoder og
kostnader for den øvrige bebyggelsen i kommunen. Mer kan jeg dessverre
ikke si nå, men fiberutbygging er svært viktig og det jobbes aktivt med
saken.
Forrige måned hadde jeg en befaring med Statens vegvesen på
fylkesveiene i kommunen. Vegvesenet har nå bekreftet at i 2018 er fv.21
Bekkenga til Skjønhaug oppført med nytt dekke. Det er også satt opp
fv.812 Eidet til Rømskog kirke. Men det er ikke sikkert det blir
sammenhengende nytt dekke på hele denne strekningen. Det meldes
også at fv.813 Tukun – Trandum (Østkroken) er med i programmet. Om
hele strekningen eller deler av den får nytt dekke vil bli vurdert. Fv.126
(Bekkenga-grensen) står dessverre ikke i asfaltprogrammet for 2018.

Derimot vil store deler av autovernet langs Strandene bli skiftet ut før
vinteren.
Thor Håkon

www.romsksog.kommune.no/trafikk-reiser-og-samferdsel
Politiske møter:
Formannskap/Adm.møte
Utvalg for Oppvekst og Omsorg
Utvalg for Plan og Utvikling

23.10.17 kl. 16.00
19.10.17 kl. 18.00
18.10.17 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.

Visste du at…
..frivilligsentralen har et eget lokale, som kan
brukes?
..stua er åpen hverdager fra kl. 08.00-15.30?
..stua kan også brukes på andre tidspunkter?
..du kan kjøpe for eks. kanelboller og is (selvbetjening)?
..og du kan ta med egen mat og drikke?
Alle er hjertelig velkommen!

Aktiviteter i oktober
Mat og prat
11. oktober kl. 14-18 serveres høstsuppe med svinekjøtt og
semulepudding med rød saus. Påmelding til Sylvia Simonsen
mobil 91333118 eller på Facebook.
18. oktober fra kl. 10.30 serveres vafler. Inntektene den dagen
går til årets TV aksjon (Unicef) 22. oktober.

Lære å lage syrisk mat?
Bli med 17. oktober kl. 17.00. Noen av våre Syriske innbyggere
skal lære oss alt om å lage mat med verdens fineste krydder og
ingredienser. Påmelding før 12. oktober, pris kr. 100,-.
Kveldsmatverter
Har du mulighet å være en vert på hjemmet/eldresenteret, en
lørdag og/eller søndag utover høsten? Beboere spiser kveldsmat
kl. 18.00 og har behov for noen som har lyst å ta en prat med
dem. Kan det være noe for deg? Vil du ikke komme alene, ta
gjerne med deg en venn/partner/nabo. Ta gjerne kontakt!
Herregruppe
Herregruppa er en samling for pensjonerte menn som samles på
arbeidsstua (eldresenteret) 5. oktober fra kl. 10.00-12.00.Her
drikkes det kaffe med kjeks og det prates om alt og ingenting.
Målet med gruppa er fellesskap og trivsel for de som deltar!
frivilligsentralen@romskog.kommune.no, mobil 93973964

Kampanje Rømskog kommune høsten 2017

Opprett eFaktura eller Avtalegiro på dine regninger fra
Rømskog kommune innen 30.november 2017 og vær med
i trekningen av et nettbrett.

"Joker Rømskog åpner ny butikk. Hurra! Vi ønsker alle
hjertelig velkommen til åpningsfest torsdag 19.oktober kl. 10. Da
blir det offisiell åpning med snorklipping av ordfører og
marsipankake. Vi fortsetter feiringa fredag og lørdag, med gode
åpningstilbud. Vi sees! Hilsen Joker Rømskog."
"På grunn av åpning av ny butikk, vil Joker Rømskog være stengt
mandag 16. okt, tirsdag 17. okt og onsdag 18. okt. Det vil være
mulig å hente pakker mandag og tirsdag, men posten blir stengt
på onsdag 18.okt."

Seniorshop kommer til Rømskog Eldresenter!

Fredag 20. oktober kl 1030 kommer
Seniorshop. Vi åpner stua på eldresenteret
for en hyggelig stund, med mulighet for å handle.
Det selges som vanlig kaffe og vaffel!
Alle er hjertelig velkommen!

Den kulturelle spaserstokken
Den 2. november 2017 kl. 18.00 kommer Petter
Simonsen til Rømskog eldresenter, sammen med
Richard Morgan på piano. Du er hjertelig
velkommen, hold av dagen!

Bygdekino torsdag 19. oktober
Ungdomsfabrikken har kiosksalg.

Kl. 18.00 AskeladdenI Dovregubbens hall Aldersgrense: 9 år

Kl. 20:00 Snømannen

Mer informasjon om filmene på www.bygdekinoen.no

Lag og foreninger
Julemesse
Støtteforeningen ved Rømskog Eldresenter arrangerer julemesse
på Eldresenteret torsdag 23. november kl. 11.00 – 14.00. Det blir:
- salg av «juleting» og mottatte gaver og håndarbeider
- utlodning med trekning kl. 14.00
- salg av kaffe og vaffel
Vi er takknemlig for gaver til både utlodning og salg. Vi håper
mange støtter opp om julemessa vår. Alle er hjertelig
velkommen!
Hilsen styret i støtteforeningen.
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).

Hobbykvelder i Stua utover høsten.
5.sept, 19.sept, 10.okt, 24.okt, 7.nov, 21.nov, 5.des. Vi begynner
kl. 18.00 Mvh Rømskog Husflidslag

Gudstjenester i Rømskog kirke
Jegerotte på Kørren søndag 8. oktober kl 07.00
Elgjakta er en tradisjon som har betydd og betyr mye for alle
generasjoner i bygda. Mange deler faktisk året inn i "før og
etter".
Høsten, og jakta byr på mye, og vekker takknemlighet hos
mange. Derfor synes vi det er flott å kunne samles ved varmen i
grålysningen til "jegerotte".
Her er alle velkommen om du jakter eller ikke.
Tradisjonen tro innledes "otta" med vakkert fløytespill fra de dype
skoger, og avrundes med kaffe og kringle.
Alle er hjertelig velkommen!
Gudstjeneste søndag 15. oktober kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon. Lilleaasen
Gudstjeneste søndag 29. oktober kl. 11.00 Giljebrekke
Åpen kirke lørdag 4. november kl. 15-18 «Et rom for
lystenning, ettertanke, stillhet og bønn»

Har du noe å selge på Rømskogs tradisjonelle
julemarked «Jul på Rømskog» søndag 3. desember?
Jul, kultur og natur. Dette er utgangspunktet for oss i «Jul på
Rømskog.» For fjerde året på rad inviterer vi til julemarked og
bruker hele bygda som markedsplass. Vi er en gruppe lokale
produsenter og «kulturarbeidere» som har gått sammen om å
lage en trivelig førjulsdag for hele familien på første søndag i
advent. .

Søndag 3.desember mellom 12 og 16.30 kan både små og store
reise rundt i bygda og få gode opplevelser. Folk har mulighet til å
handle unike kortreiste julegaver, og fylle magen med gode
smaker.
Har du lyst til å åpne låve/uthus eller hjem og bidra med noen
form for salg og/eller servering, eller har andre kreative ideer for
arrangementet, tar du kontakt med Helene Jovall Dahl på
trandemsetra@gmail.com eller sender en SMS til 95702785. Har
du ikke muligheten til å ha noe hos deg sjøl, kan vi formidle
lokaler.
Siste frist for påmelding er 10.10.17.

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

Dato
08.10
11.10
14.10
15.10
18.10
19.10
19.10
22.10
24.10
29.10
4.11
5.11

Kl.
07.00
14.00
17.00
11.00
10.30
18.00
20.00
16.00
18.30
11.00
15.00
18.00

Hvor
Kurøen
Stua
Skytterhuset
Rømskog kirke
Stua
Gymsalen
Gymsalen
Stua
Kommunehuset
Rømskog kirke
Rømskog kirke
Rømskog kirke

Hva
Jegerotte
Mat og prat
Årsmøte
Gudstjeneste
Mat og prat
Kino
Kino
TV aksjonen
Ut på tur
Gudstjeneste
Åpen kirke
Allehelgensgudstjeneste

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

