RØMSJINGEN
Mars 2018

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

Vårkveld i mars

Lege – tlf. 69 85 90 85
Mandager kl. 12.00-17.00
Onsdager kl. 09.00-12.30
Åpen time onsdager kl. 10-11

Rør ikke ved mitt hjerte i dag.

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

Våren har gjort det alt.
Bølger av gammelt nederlag
kysser det, hardt og salt.
Bølger av nederlag og savn,
- Trodde jeg det var borte?
Si ikke noe. Nevn ikke navn.
Våren har nettopp gjort det.
Noe har våknet. Det svir av seg selv,
verre enn sult og tørst.
Rør ikke ved mitt hjerte i kveld.
Våren har vært her først.
Inger Hagerup

Politiske møter:
Kommunestyremøte 1. mars kl. 18.00
Utvalg for plan og utvikling 7. mars kl. 19.00
Utvalg for oppvekst og omsorg 8. mars kl. 18.00
Formannskapsmøte 12. mars kl. 16.00

Barnehage- og SFO-opptak 2018/2019
Søknader om plass i barnehagen og SFO 2017/2018 er 1.4.18.
De som har plass inneværende år behøver ikke å søke, de får
automatisk tildelt den plasstypen de har. Eventuelle ønsker om
endret plass må det gis beskjed om. Søknadspapirer og
informasjon finner du på www.romskog.kommune.no, i
barnehagen/SFO og på oppvekstkontoret. For ytterligere
informasjon om barnehagen kan henvendelse skje til
oppvekstleder på unni.degnes@romskog.kommune.no eller på
tlf. 907 28 703. For SFO-spørsmål kontaktes rektor på
skolen@romskog.kommune.no eller på tlf. 982 67 640.

Frivilligsentral mars 2018
6. mars Herregruppe kl. 10.00-12.00 på hjemmet
7. mars Mat og Prat Frivillige serverer ‘Tørrkok’ (rotgrønnsaker
med svinekjøtt) og hjemmelagd sjokoladepudding med
vaniljesaus. Kr. 100.-. Fra kl. 14.00-18.00.
Påmelding innen mandag 5. mars til Sylvia 91333118.
25. mars Vaffeldagen og påskeeggjakt! Kl. 12.00-15.00.
Deltagere i voksenopplæring serverer vafler! Påskeharen har
gjemt påskeegg! Alle barn som har mulighet må hjelpe oss med
å finne påskeeggene!
Husk Seniornett! Hver torsdag kan du møte opp på
ungdomsklubben når du har spørsmål eller du vil lære noe. Kl.
18.00-21.00.Følg med i Rømsjingen, på Facebook eller
kommunens nettside. frivilligsentralen@romskog.kommune.no /
93973964

Lag og foreninger
Familiedag på isen – lørdag 3. mars kl. 12-15
NRJFF arrangerer familiedag på isen – ved Kørren.
I samarbeid med kvinneutvalget i NJFF-Østfold
Hovedaktivitet er fiske, men vi kan leke, sparke, skøyte og gå på
ski (om forholdene tillater det)
Pilkeutstyr til utlån – fyr på grillen, gratis pølser og kanelsnurrer.
Velkommen til alle!

Temakveld med Knut Arne Gjems – tirsdag 20.
mars kl. 18.30 i festsalen på Rømskog kulturhus
NRJFF arrangerer i samarbeid med NJFF-Østfold – temakveld
med fokus på ulveforvaltning, forvaltningsjakt, lokale forhold.
Hovedinnleder er Knut Arne Gjems, fylkesleder i NJFFHedemark, han er en kjent profil i ulvesaken.
Enkel bevertning – velkommen!

Jegerprøvekurs – våren 2018
Det vil bli arrangert jegerprøvekurs på Rømskog med oppstart
torsdag 5. april 2018. Det går over 9 samlinger på Rømskog
skole og avsluttes lørdag 5. mai.
Kurset, med påfølgende eksamen er obligatorisk for de som
ønsker å drive jakt og fangst i Norge. Tillatt fra det året en fyller
14 år. Pris: 1.500,- inkl. eksamensgebyr.
Påmelding/info – HIlde Rasmussen hil-ras@online.no
tlf:48108078 Arr: Nordre Rømskog JFF og Vestre Rømskog JFF

Hilde’s Bær fra Skog og Hage
Nyproduserte godsaker til påske?
Jeg selger hjemmelaget saft, gele’ og syltetøy av bær fra gården
og fra skogene rundt. Åpen gårdsbutikk på Sandvika lørdag 24.
mars kl 12-16. Du kan selvfølgelig handle utenom også, send da
en sms, eller ring 48108078. Du finner meg på Facebook. Vipps
og kontant. Begrenset produksjon. Velkommen til en hyggelig
handel på Sandvika, Rømskog! Hilde

Årsmøte i Ertevann Vannverk SA
Årsmøte finner sted på Stua den 19.mars kl. 1900.
Vanlige årsmøtesaker.
Styret.

Rømskog pensjonistforening.
Vi har på årsmøtet vedtatt å endre navn til Rømskog 60+. Vi
håper med dette at flere kan finne det interessant å bli
medlemmer/komme på møtene våre, som stort sett er den andre
torsdagen i måneden. Møtene varer som regel ca. 2 timer fra
kl.18 til 20. Engasjer deg i lokalmiljøet, selv om du er over 60.
Møtene er en hyggelig og viktig sosial møteplass. Som regel er
det litt underholdning, og så drikker vi kaffe, prater litt og forteller
historier. Det er viktig med tilhørighet, og nå som vi er blitt slått
sammen med en annen kommune, ser vi det som enda viktigere
for å bevare vår følelse av identitet og fellesskap. Så velkommen
som medlem i Rømskog 60+.
Vi har akkurat valgt nytt styre, så det er ingen umiddelbar fare for
at du skal bli «presset» til et styreverv.

Rømskog 60+
Møte torsdag 8.mars kl.18 i den gamle spisesalen på
kommunehuset. Jon Erik Kolstad underholder. Enkel servering
med åresalg. Alle hjertelig velkommen.
Styret v/ Innan Taraldrud, Reidun Vestli, Unni Ekeheien, Ågot
Havnås og Thor Haugen

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. mars kl. 18.00

Årsmøte i Støtteforeningen ved Rømskog
Eldresenter
Årsmøtet for 2018 avholdes på Rømskog Eldresenter mandag
9.4.2018 kl. 20.00, umiddelbart etter hyggeaftenen. Vi oppfordrer
medlemmene i Støtteforeningen til å møte opp.
Forslag eller saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være
styret i hende innen 23.3.18.
Vel møtt – hilsen styret.

Nordre Rømskog JFF

Innkalling til årsmøte i Nordre Rømskog jeger og
fiskeforening (NRJFF)
Det innkalles med dette til årsmøte i Nordre Rømskog jeger og
fiskeforening.
Tidspunkt: Tirsdag 13. mars 2018 kl. 18:30.
Sted: Kommunehuset (gamle spisesalen)
Representanter er: Medlemmer i Nordre Rømskog JFF (jf. § 3 i
vedtektene).
Det vil bli enkel bevertning.
Resterende dokumenter: Styrets forslag til dagsorden,
årsmelding, regnskap, valg og andre saksdokumenter vil bli
utlevert på selve årsmøtet etter vedtektenes § 6.
VEL MØTT! Hilsen styret i NRJFF

Vårkonsert med RSS Brass på Rømskog
kulturhus søndag 08.04.2018 kl. 17.00. Vi byr på
variert musikk som skaper god stemning for publikum.
"Eventbandet" er med som våre gjester på konserten denne
gangen. Loddsalg, kaffe og kaker. Billetter selges i døra.
Følg RSS Brass på Facebook. Velkommen.
Mvh Vigdis Aaserud, leder RSS Brass
Velkommen.

Velkommen til Hobbykveld i Stua! Vårens datoer blir
6/3, 20/3, 3/4 og 17/4. Fra kl. 18.00 til kl. 21.00

Foredrag «Kjøkkenhage» med Tommy Tønsberg
fra Garden Living
Torsdag 15. mars kl.19.00 i den gamle spisesalen. Temaet
«kjøkkenhage» har blitt veldig populært og er enklere enn vi tror.
Her vil vi få tips og inspirasjon. Kr. 100,- pr person inkl. kaffe og
kake. Ta med naboer og venner til et interessant foredrag.
Rømskog Husflidslag ved Aileen Tørnby

Ut på tur

Tirsdag 27. mars kl. 18.30. Frammøte ved kommunehuset
Vi bestemmer hvor turen går etter vær og føre. På turene blir det
orientert om stedene vi besøker og vi tar en stopp for å nyte egen
mat og drikke, og da sitter historiene løst... Ta gjerne med litt ved
til bålet. Alle er velkommen med.

Rømskog hår og hud ønsker nye og gamle kunder
velkommen. Åpent etter avtale. Tonje Tørnby Nordengen
tlf. 45430552.
Rømskog Husflidslag og Frivilligsentral arrangerer
nålefiltingkurs 3. mai kl. 18.00-21.00 på Rømskog. Annemieke
van der Giessen fra Nederland er kursleder og kjent for sine
praktfulle, nålefiltete arbeid og uttrykksfulle dukker. Hun skal lære
oss å lage sommerfugler. Kursavgift er 220,- og er inkludert
nåler, skummatte og ull. Send gjerne påmelding til
frivilligsentralen@romskog.kommune.no eller 93973964.

Gudstjenester i Rømskog kirke
Søndag 11. mars kl. 11.00. Gudstjeneste. Dag Mysen
Torsdag 29. mars kl. 18.00. Gudstjeneste. Runo Lilleaasen
Mandag 2. april kl. 18.00. Gudstjeneste. Runo Lilleaasen.
Utdeling av barnebibel.

Fasteaksjon 2018 Kirkens Nødhjelp
Tirsdag 20. mars kommer konfirmantene våre med bøsser for å
samle inn penger til rent vann så flest mulig mennesker rundt i
verden får tilgang til rent vann! Ta vel imot bøssebærerne!
Vipps til 2426 eller sms GAVE til 2426 (200 kr)
Gavekonto 1594 22 87493

Årsmøte i Rømskog menighet
avholdes søndag 15. april 2018 rett etter gudstjenesten kl 11.
Saker bes innmeldt innen 14. mars til Liv Kind, Storveien 545,
1950 Rømskog eller liv-kind@hotmail.com
Rømskog menighetsråd

Informasjon fra Rømskog Idrettslag.
28.februar: Informasjonsmøte i festsalen på kommunehuset kl.18:30
ang.bygging av nytt Idrettshus.
4.mars:
grilling

Klubbdag uteog inne i «Stua» med salg av nye klubbdresser, Quiz,
av pølser osv.
Det kommer mer info om dette på vår hjemmeside, facebookside og
hjemmesiden til kommunen, samt lapp hjem til skolebarna.

5.mars:

Frist for innkommende saker til årsmøtet.
Sakspapirer til årsmøtet blir lagt ut etter et styremøte 5.mars kveld.

19.mars:

Årsmøte i Rømskog Idrettslag i festsalen på kommunehuset kl.19:00.

Hovedstyret i RIL

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Lørdag
3.03
Søndag 4.03
Søndag

4.03

Søndag 11.03
Søndag 11.03
Søndag 18.03
Søndag 18.03

Kl.
Hvor
Hva
12.00 Kørren
Familiedag på isen
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting med
luftvåpen
15.00 Sportshallen i
KRIK
Töcksfors
11.00 Rømskog kirke Gudstjeneste
18.00 Ungdomslokalet Treningsskyting med
luftvåpen
15.00 Ungdomslokalet Klubbmesterskap
17.00 Gymsalen
KRIK. Denne dagen jobber
og planlegger vi for en mulig
dagstur til Trysil for å kjøre
ski. Hvis ikke blir det vanlig
samling i gymsalen.

Tirsdag

27.03

Torsdag 29.03
Mandag 2.04
Fredag
6.04
Lørdag
7.04

18.30 Frammøte ved
kommunehuset
18.00 Rømskog kirke
18.00 Rømskog kirke
19.00 Gymsalen
10.00 Rømskog
skytebane

Ut på tur
Gudstjeneste
Gudstjeneste
KRIK
Klassemedaljeskyting

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

