RØMSJINGEN
Juni 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
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

To tunger
To tunger har mitt hjerte.
to viljer har mitt sinn.
Jeg elsker deg bestandig,
og jeg blir aldri din.
Dypt i det røde mørket
fikk livet dobbelt form.
Der kurrer det en due.
der hvisler det en orm.
To tunger har mitt hjerte
hør på det likevel.
Bli hos meg og gå fra meg
og frels meg fra meg selv.
Inger Hagerup

Ordføreren har ordet
I forbindelse med åpningen av den nye butikken, ønsket
kommunen å reise et minnesmerke til glede for bygdefolket
og tilreisende. Vi ønsket et blikkfang som forhåpentligvis
kunne vekke oppsikt og kanskje bidra til å gjøre Rømskog
mer kjent. Det ble raskt enighet i formannskapet at tømmersaksa
ville være et flott monument. Ingen redskap har vel vært mer i
bruk på Rømskog opp igjennom tidene som tømmersaksa.
Dessuten har saksa, som kjent, vært en del av kommunens
våpen siden 1983. Tømmersaksa blir også hovedmotivet i det
nye kommunevåpenet. Nå står Rømskogs nye landemerke
majestetisk ved butikken – håper du liker den!
I oktober utgaven av Rømsjingen refererte jeg til en bekreftet
melding fra Statens vegvesen vedrørende asfaltering.
Asfaltprogrammet i sommer skulle omfatte:
• Nytt dekke på fv.21 Bekkenga til Skjønhaug.
• Delasfaltering av fv.812 Eidet til Rømskog kirke og fv.813
Tukun – Trandum (Østkroken).
Jeg har nå fått melding om at strekningen Bekkenga til
Skjønhaug opprettholdes. Videre har vegvesenet gledelig tatt inn
fv.126 (Bekkenga-Ous). Dessverre har de derimot trekt lovnaden
om delasfaltering av fv.812 og 813. Jeg minnet om at dette ble
lovet i fjor og at det forventes gjennomført neste år.
Jeg vil til slutt slå et slag for plogging. Det kommer fra det
svenske nyordet «plogga» - altså satt sammen av «jogga» og
«plocka». Plogging er det helt store nye på treningsfronten. Og
på miljøfronten. For nå skal de to aktivitetene jogging og
søppelplukking kombineres. Mange Rømsjinger er flinke til å
holde seg i form – både gående og joggende. Ta med pose når
du er ute og sikre deg noen ekstra knebøy. Det vil være et godt
bidrag for å holde bygda vår ren og pen. Regner med at vi alle er
interessert i det. På forhånd takk for dugnaden! Thor Håkon

Legekontoret er stengt følgende dager: 11 og 13
juni pga ferie.

Politiske møter:
Onsdag 6. juni kl. 19.00 Utvalg for Utvikling- og Plan
Torsdag 7. juni kl. 18.00 Utvalg for Oppvekst- og Omsorg
Mandag 11. juni kl. 16.00 Formannskapsmøte
Torsdag 21. juni kl. 18.00 Kommunestyremøte

Biblioteket
Åpningstider i sommer:
Åpent kun mandager i ukene 26 til 33. (25. juni t.o.m. 13. august)
Stengt i uke 30 og 31. (23. juli og 30. juli)

Bygdekino Torsdag 7. juni
Kl. 18:00 Jungelgjengen - Maurice kan se ut
som en pingvin - men han er en ekte tiger inni!
Oppdradd av en tiger, er han den mest klumpete
Kung-Fu-mesteren noensinne.
Alder: 6 år

Kl. 20:00 Deadpool 2 - Marvels rappkjefta
leiesoldat er tilbake! Større, bedre og til tider mer
bukseløs enn noensinne. Når en supersoldat
ankommer på et morderisk oppdrag, blir Deadpool
nødt til å tenke på vennskap, familie og hva det
egentlig betyr å være en helt - samtidig som han
må sparke mange i ræva. Fordi, til tider må man
slåss skittent for å bekjempe all dritten.
Ungdomsfabrikken selger popcorn
Se filmprogram på www.bygdekinoen.no

Kulturskoleavslutning 12. juni kl. 18:00 i gymsalen.
Det blir dans og filmvisning, og enkel servering. Alle er hjertelig
velkommen!

Kurøen Bygdetun sommeren 2018
Sesongstart for kioskdriften er 16. juni, og siste åpningsdag er
19. august. Berit Ludvigsen er årets sommerkoordinator på
Kurøen. Hun er ansatt i perioden 15. juni t.o.m. 20. august.
Leie av Tinghuset – Kr. 1530 pr døgn. Gratis for lag og
foreninger. Kontakt Rita på tlf. 98212179 e-post:
rita.lindblad@romskog.kommune.no før 15. juni, og Berit i
sommer på tlf. 47977652

Sommerfest på Kurøen lørdag
23. juni
Vi får besøk av Bygdetruppen Teater
med forestillingen «Arv og miljø» kl.
14:00. Vi ønsker oss en markedsdag
med salgsboder, utstilling av små og
store motoriserte kjøretøy, aktiviteter
for barn m.m. Vi oppfordrer lag og
foreninger, næringslivet og privatpersoner til å bidra denne
dagen. Fint om dere som vil være med sier ifra til Rita og / eller
Annemieke innen 20. juni.

Barne- og ungdomsfestival
lørdag 1. september. Her blir det
mange morsomme aktiviteter for barn
og unge som hoppeslott, ponniridning,
fiskekurs (NRJFF), sang og
ungdomsforestillingen (12+) «inni
anna» av Bygdetruppen Teater – som
er en forestilling om psykisk helse og ungdom, laget av ungdom
selv. Målet er å nå fram til folk hvordan man kan snakke om
angst, depresjon og selvmordstanker.
Så fortsetter kvelden med «Natt i naturen» i forbindelse med
Friluftslivets uke. Historielaget stiller opp med
«spøkelseshistorier», og for de som tør og ønsker sover vi ute
denne natten. Program legges ut på kommunens hjemmeside i
løpet av kort tid.

Har du noe å bidra med, eller ønsker å hjelpe til, så meld ifra til
Rita, Annemieke og / eller Linn. Vi ønsker oss bl.a. besøk av små
og store dyr, så fint hvis noen kan hjelpe oss med det.
Kontakt Rita på tlf. 98212179 og e-post:
rita.lindblad@romskog.kommune.no , Annemieke på tlf.
93973964 og e-post:
annemieke.van.middelaar@romskog.kommune.no eller Linn på
tlf. 92837350 og e-post: lonne_ostreng@hotmail.com

Det siste Kommuneslaget arrangeres lørdag 23. mars
2019

Kommuneslaget er en sang- / korkonkurranse for kommunene i
Indre Østfold. Rømskog vant Kommuneslaget sist det ble
arrangert i 2011, og nå planlegges et siste kommuneslag som en
avslutningsfest for Indre Østfold – en siste mulighet for å kunne
utfordre hverandre på denne måten. Det er det verdt å markere
litt ekstra, og gutta som står bak arrangementet har ingen planer
om at «Det Siste Kommuneslaget» skal stå noe tilbake for det
forrige. Hver kulturleder i Indre Østfold utnevner en korleder.
Hver enkelt kommune «drifter» sitt kor, og bidrar med fasiliteter
og midler slik at de kan få øvd, hatt det moro sammen og
gjennomført de ideene som måtte dukke opp. Kormedlemmer
velges etter følgende kriterier:
• En bestemor
• En mor i svangerskapspermisjon
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En kjøpmann
En bonde
En politiker
En person under 15 år
En pedagog
En nyforelsket
En singel
En som ikke er helt A4
En helsearbeider
En med minoritetsbakgrunn
En håndverker
En bestefar
En aktiv idrettsutøver
En innflytter
En student
En kommuneansatt
En jovial person
En yrkessjåfør
En pianist som kan spille for koret under øvelsene

Lyst til å være med, og passer til ett av kriteriene? Send Rita en
e-post, rita.lindblad@romskog.kommune.no innen 30. juni.

Seniorshop kommer til Rømskog Eldresenter
15. juni 2018 kl. 10.30!

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!

Lag og foreninger
RØMSKOG 60+.
Vi har den glede å invitere deg/dere til spekemat/grøtfest torsdag
14. juni kl. 18. Sted: Rømskog kommunehus gamle spisesal.
Underholdning ved Jostein Solbrekke. Det koster 150 kr for
medlemmer – 200 kr for de som ikke er medlemmer.
Påmelding senest 4. juni til Innan Taraldrud tlf. 928 57 259
eller Eva Tørnby tlf. 988 06 325. Si i fra ved påmelding om du vil
spise spekemat eller rømmegrøt. Alle er hjertelig velkommen!

Salg/bytte av planter
Mandag 4. juni kl. 18.00-20.00 på Skoletoppen.
Har du sådd litt for mange planter i år og vil dele/bytte de med
andre! Kanskje du har avleggere fra hagen som du kan dele! For
de som ikke har sådd, og som ønsker planter er det bare å møte
opp! Eller du kan helt enkelt bare komme å ta en vaffel og kaffe.
Rømskog husflidslag

Rømskog Historielag planlegger en tur til Høytorp fort i
Mysen søndag 17. juni. Her kan vi få 1,5 times omvisning og
muligheten for å kjøpe litt mat.Meld dere på til Nils på mobil 959
80 329 innen 8. juni. Vi satser på å kjøre sammen fra Rømskog
ca kl 13.
Støtteforeningen til Rømskog Eldresenter arrangerer hyggeaften
1. mandag i hver måned for beboerne på Eldresenteret,
pensjonister og andre interesserte. Velkommen til Rømskog

Eldresenter mandag 4. juni kl. 18.00
Rømskog bedehus
Lørdag 2. juni kl. 19.30. Møte med Bjørnar Holmedal, sang og
musikk: Michael Nilsen med band.
Lørdag 16. juni kl. 19.30. Møte med Erna og Jon Ultvedt
Kl. 22.00, konsert med Jon Ultvedt.

Vandring på historisk gammel kirkevei!

5. juni er alle velkommen til å gå deler av den gamle kirkeveien.
Vi møtes ved kirken kl 18, samkjøring derfra til Bjørkedalen, hvor
vi starter. Vi avslutter ved gapahuken på Venemoen for kaffe og
videre prat. Velkommen! Stemningen turlag og Menighetsrådet.

Rømskog kirke
Friluftsgudstjeneste søndag 24. juni kl. 11.00 i Kirkeparken.
Etter gudstjenesten har vi sosialt samvær sammen. Ta med stol,
mat og drikke til eget bruk. Vi markerer også at Minnelunden er
ferdig. Se aktivitetskalenderen nedenfor for flere gudstjenester.

Aktivitetskalender
Ukedag Dato
Onsdag 06.06

Kl.
Hvor
18.00 Rømskog
skytebane

Fredag

18.00 Rømskog
skytebane

08.06

Søndag 10.06
Onsdag 13.06

11.00 Rømskog kirke
18.00 Rømskog
skytebane

Fredag

18.00 Rømskog
skytebane

15.06

Onsdag 20.06
Onsdag 20.06
Lørdag 23.06
Søndag 24.06

Hva
Trening 100 og 200
meter. Anledning til å
ta storviltprøven
Trening 100 meter.
Anledning til å ta
storviltprøven
Gudstjeneste
Trening 100 og 200
meter. Anledning til å
ta storviltprøven
Trening 100 meter.
Anledning til å ta
storviltprøven
Sommeravslutning
Klassemedaljeskyting

14.00 Stua
18.00 Rømskog
skytebane
12.00 Kurøen
Sommerfest
11.00 Rømskog kirke, Friluftsgudstjeneste
kirkeparken

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

