RØMSJINGEN
November 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:
Legevakt:

69859177
69859284
98267642
80080000
55553333
116117

November er en gammel kvinne som
ikke håper lenger.
Da solen, den verdige elsker, forlot
henne,
trakk hun en grå kjole over sin magre
skuldrer,
og hennes ansikt ble strengt av
ensomhet
November er en gammel kvinne som
angrer.
Hylende rev hun høstens siste blomster
av håret,
så bøyde hun sine visne knær før
stormens salmesang.
November er en gammel kvinne som
ingen vil gi husrom.
Høsten stengte sin dør for henne med en
isnøkkel,
og nå banker hun forgjeves med
skjelvende fingrer
på vinterens lukkede port.
Inger Hagerup

Politiske møter:
Politisk dag 9.11.17 kl. 08.00 – Kommunehuset
Brukerråd, Utvalg for Oppvekst- og omsorg, Utvalg for Plan- og
Utvikling, Adm.utv./Formannskap og Kommunestyret
Adm.utv./Formannskap 21.11.17 kl. 16.00 –
Kommunestyresalen

TV-aksjonen 2017
Tusen takk til alle givere for det flotte resultatet. Det kom
inn 105,63 kr. pr. innbygger! Det betyr at Rømskog kom
på 1. plass i Østfold!
En stor takk til FAU med flere for hjelpen.
Mvh Thor Håkon og Annemieke

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.
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 16. november
Ungdomsfabrikken har kiosksalg.
Kl. 18:00 Karsten og Petra lager teater
Aldersgrense: Alle

Kl. 20:00 Thor: Ragnarok 2D
Aldersgrense: 12 år

Mer informasjon om filmene på
www.bygdekinoen.no

Vi starter opp med hverdagstrim på onsdager kl 10 på
eldresenteret!
Første gang 1. november.
Frisklivskoordinator sammen med gågruppa(onsdager), starter
nå hverdagstrim inne på arbeidsstua istedenfor gåturer ute i
vinterhalvåret.
Vi holder fokus på enkle trimøvelser som passer for alle, og
avslutter det med sosialt samvær.
Alle er velkommen til å delta! Håper vi kan ha det aktivt og moro
sammen!

Teskjekjerringas jul
Mandag 27. november kl. 12:00 i
biblioteket.
Oppsetning basert på Alf Prøysens
tekster og sanger, med Annelie Sollie
og Bjørn Halstensen.
Teskjekjerringa synes det er like stas å stelle
til jul som å feire selve høytiden. Mannen
hennes synes kanskje det kan bli litt
stressende med alt maset og mener de kan
gjøre som så mange andre – reise til syden i jula. Men Teskjekjerringa
holder på sitt, og sammen inviterer de til en hyggelig liten førjulssamling
med baking, pynting av juletre, sang og spill.

Åpent for alle, men begrenset plass.
Velkommen!

Aktiviteter frivilligsentral i november
2. november Seniornett; vi skal samarbeide med
ungdomsklubben! De som vil lære mer om data/mobil
telefon/nettbrett og er 55+ er hjertelig velkommen på
Ungdomsklubben. Fra kl. 18 til 21 står ungdommene klar til å
hjelpe dere. Møt opp og ta med egen PC/nettbrett/telefon og spør
når du lurer på noe! Fremover blir det 1. torsdag i måned at
interesserte kan møte opp.
7. november Herregruppe; kl. 10-12 på arbeidsstua på hjemmet
8. november Mat og Prat; Frivillige serverer fårikål og tilslørte
bondepiker, koster 100,- pp. Påmelding til Sylvia Simonsen mobil
91333118 eller på Facebook. Velkommen!
19. november Førstehjelpskurs; fra kl. 10.00-15/16.00.
Frivilligsentralen og kultur inviterer til førstehjelpskurs. Er du
nærmest den som blir akutt syk eller skadet, er det du som må ta
ansvar og hjelpe. Din kunnskap og innsats kan redde liv. Kurset
er gratis for innbyggere på Rømskog. Påmelding til frivilligsentral
(Annemieke) senest 10. november. Vi har plass til ca. 20
personer. Møt opp! Kurset er i samarbeid met Aurskog-Høland
Røde Kors.

23. november Mat og prat; Vafler serveres fra kl. 10.30!
Er det noe du lurer på? Ta kontakt! Annemieke, 93973964,
frivilligsentralen@romskog.kommune.no

Bilder fra matlagingskurs 17. oktober; 1. bilde er ingredienser, 2.
bilde er resultatet. Det var vellykket!

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

Eldresenter mandag 5. november kl. 18.00

Rømskog pensjonistforening og Rømskog Historielag
har fellesmøte torsdag 9. november kl. 18.00 i den gamle
spisesalen på kommunehuset. Bjørn Tørnby besøker oss.
JULEBORD
Pensjonistforeningens julebord finner sted fredag den 24.
november kl. 18.00 i festsalen på kommunehuset. Påmelding til
Reidun Nilsen tlf. 69859197 eller Trygve Nilsen tlf. 92822446
senest 9. november. Medlem kr. 150,- ikke medlem kr. 200,Velkommen til julebord!
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
Åpen kirke lørdag 4. november kl. 15-18 «Et rom for
lystenning, ettertanke, stillhet og bønn»
Allehelgensgudstjeneste søndag 5. november kl. 18.00

Julekonsert i Rømskog kirke
Onsdag 6. desember kl. 19.00 synger Fauna Vokalkvintett
adventstiden inn med en stemningsfull a capella-konsert med
vakre folkemelodier.
I julekonserten "Joli kjem" har Fauna arrangementer av kjente og
ukjente julesanger fra norske komponister som Henrik Ødegaard,
Ørjan Matre og Henning Sommero. De øvrige arrangementer er
ved gruppens medlemmer.
Vokalgruppen Fauna består av fem profesjonelle sangere med
bakgrunn i ulike musikalske tradisjoner; Silje Worquenesh Østby
Kleiven, Camilla Marie Bjørk Andreassen, Beate Børli Løkken,
Christina Thingvold og Gudrun Emilie Goffeng.
Velkommen til konsert!

JUL PÅ RØMSKOG 2017
For 4. gang arrangeres det julemarked i bygda, søndag 03.12.17
kl. 12-16.30
Jul på Rømskog er et arrangement som passer for hele familien.
Ta med venner, familie, kolleger til en koselig dag i Rømskog.
Deltakere i år er:
Trandemsetra
Moserud
Rømskog kulturhus
Utestua på Steinby
Juletrefeltet på Vestre Tørnby
Sør Sandem
Hjertelig velkommen til en hyggelig dag fylt med julestemning.
Eventuelle spørsmål kan sendes til:
trandemsetra@gmail.com eller bannmari@hotmail.com

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Lørdag
4.11
Søndag
5.11
Onsdag
8.11
Torsdag 9.11
Søndag 12.11
Torsdag 16.11
Torsdag 16.11
Søndag 19.11
Søndag 19.11
Tirsdag

21.11

Torsdag 23.11
Søndag 26.11
Søndag 26.11
Tirsdag

28.11

Søndag

3.12

Onsdag

6.12

Kl.
Hvor
15.00 Rømskog kirke
18.00 Rømskog kirke

Hva
Åpen kirke
AllehelgensGudstjeneste
14.00 Stua
Mat og prat
08.00 Kommunehuset Politisk dag
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting
med luftvåpen
18.00 Gymsalen
Kino
20.00 Gymsalen
Kino
10.00 Gamle
Førstehjelpskurs
spisesalen
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting
med luftvåpen
16.00 Kommunehuset Adm.utv./Formannskapsmøte
10.30 Stua
Mat og prat
11.00 Rømskog kirke Gudstjeneste
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting
med luftvåpen
18.30 Frammøte ved Ut på tur
kommunehuset
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting
med luftvåpen
19.00 Rømskog kirke Kirkekonsert med
FAUNA

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

